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  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบกับการประเมิน
ส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ตามค าสั่งของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่ 5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมอบให้
ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมินส่วนราชการ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  1 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของรัฐบาล    
การแก้ไขปัญหาและการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของส่วนราชการในการ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการให้คุณให้โทษต่อหน่วยงานและผู้บริหาร
ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจที่ส าคัญของรัฐบาลและการด าเนินตามภารกิจหน่วยงานของรัฐ 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นส่วนราชการที่ต้องได้รับการประเมิน
ตามมาตรการฯ ดังกล่าว จึงได้จัดท าคู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้ส านักในส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานการปฏิบัติราชการ
ตามมาตรการฯ ดังกล่าว ซึ ่งจะช่วยให้ส่วนราชการมีความเข้าใจเกี ่ยวกับกรอบและแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการมากยิ ่งขึ้น  และจะส่งผลให้การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามมาตราการฯ ดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิผลต่อไป 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ขอขอบคุณคณะท างาน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดท าคู่มือประเมินส่วนราชการตามมาตรปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ฉบับนี้ ให้เสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบราชการให้มีความเข้มแข็ง ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของ
ตัวชี้วัด ผู้รับบริการทุกระดับมีความพึงพอใจ และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้สูงขึ้นต่อไป 
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 แนวทางการประเมินส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

หลักการและท่ีมา 

 รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ส่วนราชการมีการปรับปรุงและ
ยกระดับคุณภาพการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจึงต้องมีการ
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการที่สอดรับกับนโยบายที่ส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนด ดังนี้ 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 3/1 บัญญัติว่า       
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนว่ยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสิน การอ านวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ
ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
ก าหนดว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือ
ก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการ
อ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้
ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

- ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของ
รัฐธรรนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูประบบการ
บริหารราชการแผ่นดิน มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  

- มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 เห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมินข้าราชการพลเรือนใน
ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและแบบประเมินส่วนราชการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 5/2559 และให้น าแบบประเมินฯ นี้ไปใช้ในการประเมินข้าราชการและการประเมินส่ วน
ราชการในรอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 
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- ข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ 

- ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ณ วันที่ 
29 มิถุนายน 2560 ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคลื่อนปฏิรูปองค์กร (โครงสร้าง/กระบวนการ
ท างาน) 

กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดท ารายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่าน
การเจรจากับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงว่าด้วยผลงานที่ส านักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย  และเห็นชอบ
ร่วมกันให้ใช้เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมีกรอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ างานตาม
หน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Function base) จ านวน 4 ตัวชี้วัด 
 องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกัน
หลายหน่วยงาน (Agenda base) จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
 องค์ประกอบที่  3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่  หรือการบูรณา            
การด าเนินงานหลายหน่วยงาน (Area base) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่มีตัวชี้วัดใน
องค์ประกอบนี้ 
 องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (Innovation base) จ านวน 2 ตัวชี้วัด 
 องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(Potential base) จ านวน 2 ตัวชี้วัด 

แนวทางการปฏิบัติราชการ 
 เพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถสนองตอบต่อนโยบายได้อย่างครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้มี
การบูรณาการการปฏิบัติงานให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ดังนี้  

1. การก าหนดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการต้องเป็นตัวชี้วัดที่ 
ปรากฎในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีหรือให้มีงบประมาณหรือกิจกรรมรองรับครบถ้วนทุกตัวชี้วัด 
 2. การก าหนดเจ้าภาพหลักในการด าเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น และทุกตัวชี้วัด เพ่ือให้มี
ผู้รับผิดชอบหลักทั้งในระดับกลยุทธ์ จุดเน้น และทุกตัวชี้วัดที่จะต้องด าเนินการ โดยให้ สอดคล้องกับการ
ประเมินรายบุคคล ทั้งนี้อาจจัดให้มีเจ้าภาพร่วมในกรณีตัวชี้วัดที่จะต้องด าเนินงานร่วมกันด้วย 
 3. การสร้างความเข้าใจในการด าเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัดตามมาตรการฯ อย่าง
ทั่วถึงทั้งองค์กร  เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกัน 
 4. ด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการประจ าปีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทุกระดับสามารถ
สะท้อนความส าเร็จของการปฏิบัติราชการสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะ ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
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 5. พัฒนาระบบก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานที่ชัดเจนมี
ประสิทธิภาพ  ให้สามารถเชื่อมโยงการรายงานผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งใน
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พัฒนาระบบรายงานผลและระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย   
  5.1  ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
หรือระบบ KRS  (KPI Report  system) เป็นระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้พัฒนาขึ้น  เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัด
ได้ใช้รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 
  5.2  ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS : Area 
Management Support System) เป็นระบบทางเลือกส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้จัดเก็บ
ข้อมูลจากสถานศึกษาผ่านระบบ online ลักษณะคล้ายการสร้างแบบสอบถาม มีตัวเลือกแบบสากลให้ใช้งาน 
  5.3  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++ : 
Area Management Support System) เป็นระบบที่ช่วยให้การบริหารจัดการงานใน สพท. ประกอบด้วย 
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านแผนงาน และด้านวิชาการ ซึ่งลักษณะการท างานของระบบจะ
ด าเนินการบนเครือข่ายสารสนเทศ online และ Real Time  
  5.4 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของโรงเรียน (SMSS : School Management 
Support System) เป็นระบบที่ช่วยให้โรงเรียนบริหารจัดการด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านแผนงาน 
และด้านวิชาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดทรัพยากร และสามารถประมวลและแสดงผลในเชิง
ประจักษ์ได้อย่างรวดเร็วและสามารถเชื่อมโยงการใช้งานกับระบบ AMSS++ 
  ส าหรับระบบ KRS จะแสดงผลการด าเนินงานตามสถานการณ์ปัจจุบัน (Real Time) ซึ่งผู้ที่
เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ดีขึ้นทันต่อสถานการณ์ได้ 
 6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีโดยรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบดังกล่าว
ข้างต้นให้เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด  โดยให้มีไฟล์เอกสารอ้างอิงรายละเอียดกระบวนการด าเนินงานสู่
ความส าเร็จแนบทุกตัวชี้วัดอย่างชัดเจน สามารถรับการประเมินของหน่วยประเมินภายนอกที่ส านักงาน 
ก.พ.ร.  มอบหมาย  รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการต่อไป 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1.  ความพร้อมขององค์กรในการบริหารจัดการ   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ต้อง
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่มีกรอบทิศทางการด าเนินงาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมายและกรอบแผนตามโครงการ รายละเอียด
ด้านงบประมาณ และแนวทางการติดตามประเมินผลตามแผน นอกจากนี้ อาจต้องมีแผนเฉพาะกิจของ
องค์กร เช่น แผนพัฒนาวิชาการ แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แผนพัฒนาวิชาชีพ แผนพัฒนาสุขภาพ
พลานามัย เป็นต้น 

2.  การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ต้อง
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3. น าแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)  แผนจัดการความรู้  (KM 
Active plan)  มาใช้ในการพัฒนาองค์กร  เป็นต้น  

4.  การเสริมสร้างวัฒนธรรม  ค่านิยมในการท างานที่เน้นผลผลิตผลลัพธ์เพื่ อประชาชน 
บุคลากรในองค์กรทุกระดับทุกคนได้รับการเสริมสร้างให้มีวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ โดย 

 มุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ มีทัศนคติและอุดมการณ์เพ่ือส่วนรวม  
 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีจิตบริการ 
 
 เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน เป็นมิตรกับประชาชน พร้อมให้ความช่วยเหลือ  

  ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและม่ันคงในอารมณ์ 
 มีความรับผิดชอบเป็นที่พึ่งของประชาชน ท าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นที่พ่ึงของ 

  ประชาชนได้ มีความกระตือรือร้นที่จะอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 ยืนหยัดในคุณธรรม เกียรติภูมิ มีศักดิ์ศรี กล้าหาญ ทนทานต่ออุปสรรค ยึดถือประโยชน์ 

ของชาติและประชาชน 
 มีความทันสมัย ทันโลก ทันสถานการณ์ ใฝ่ความรู้ รู้จักมองการณ์ไกลและมีวิสัยทัศน์ 
 มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน รู้จักเรียนรู้ร่วมกัน ยอมรับข้อผิดพลาดและ 

ปรับปรุงให้มีคุณภาพอยู่เสมอ 
      4.  การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร (Capacity Building) ส่วนราชการทุกระดับได้พัฒนาให้
มีความสามารถในการด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งการเพ่ิมสมรรถนะด้านสารสนเทศ (IT)  หรือการเพ่ิม
สมรรถนะบุคลากรตามหลักการวิเคราะห์ Gap Analysis 
 5.  การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการและการประเมินผล  ส่วนราชการทุกระดับต้อง
เสริมสร้างให้บุคลากรมีความเข้าใจในการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีอย่างถูกต้อง  สามารถประเมินผลและรายงานผลตามระบบ/วิธีการที่ก าหนดได้อย่าง
ครบถ้วนตรงประเด็น 

การด าเนินงาน 
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.  ระดับนโยบาย  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดให้ เรื่อง การ
ประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเป็นวาระร่วมกันของทุกส่วนราชการ  
โดยให้มีรองผู้อ านวยการส านักดูแลรับผิดชอบที่ชัดเจน  เพ่ือให้มีการด าเนินการเป็นไปอย่างทั่วถึง โดย
หลักการมีส่วนร่วม และมีการบูรณาการการด าเนินงาน 

2.  แต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผนเป็น
หัวหน้าผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO ) เป็นผู้ รับผิดชอบหลักและแต่งตั้ ง
คณะกรรมการที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร
ราชการของส่วนราชการในสังกัด 

3.  แต่งตั้งคณะท างาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพ่ือใช้
ในการสื่อสารให้สามารถเข้าใจได้ตรงกันทุกระดับ และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.  ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้ผู้แทน
จากส านัก/กลุ่ม/ศูนย์/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถด าเนินการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นการวัดและประเมินผล 

5.  บูรณาการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้มีเอกภาพในการน าสู่การปฏิบัติในทุกระดับของส่วนราชการ และ
หน่วยงานในสังกัด และจัดท าแผนงานโครงการสนับสนุนตัวชี้วัด 

6. พัฒนาระบบควบคุม  ก ากับติดตาม  และรายงานผลการด าเนินงานหลากหลายช่องทาง เช่น 
การรายงานเอกสาร การรายงานผ่านสื่อ IT เช่น  School SMI Data Management Center ระบบ KRS  
และ AMSS ก าหนดผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด  และผู้รายงานตัวชี้วัดผ่านระบบติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานฯ พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้สะดวก รวดเร็ว  ทันสถานการณ์  

7.  จัดท าปฏิทินการด าเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ แสดง
ความชัดเจนเกี่ยวกับการก าหนดการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม  ในระดับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
และสถานศึกษา  เพื่อใช้ก ากับติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามปฏิทิน 

8.  ประสานและส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้ผลตอบแทนและการเสริมแรงจูงใจ ประกอบด้วย 
การก าหนดมาตรการให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา น าตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการไปเชื่อมโยงกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การก าหนดเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้เหมาะสมและส่งผลให้ฝ่ายบริหารทุกระดับสามารถน าผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรและพัฒนาองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กร ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 1.  สร้างความรู้ความเข้าใจ การด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ และการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษา
ตระหนักในภารกิจที่จะต้องด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(Stake holders) รับทราบเพ่ือให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือเพ่ือการระดมทรัพยากร ฯลฯ 
 2.  ก าหนดให้มีผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัดและผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด และจัดท าแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด 
 3.  มอบหมายให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รับผิดชอบงานการปฏิบัติราชการตามตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ในการประสาน ก ากับ 
ติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 
 4.  เร่งรัดด าเนินการตามตัวชี้วัดเพ่ือให้สามารถปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 5. จัดท าแบบวัดความพึงพอใจในกระบวนงานบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการ
ให้บริการ 
 6.  จัดท าและด าเนินการลดรอบระยะเวลาลดขั้นตอนการด าเนินงาน ก ากับติดตามให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการตามกรอบระยะเวลาของขั้นตอนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของหน่วยงาน/สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนจาก
ภายในและผู้แทนจากภายนอกองค์กร เพ่ือรับรองการประเมินตนเอง และวิเคราะห์น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 8.  ก าหนดให้มีการตรวจเยี่ยมติดตามผลการด าเนินงาน (Site Visit) เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค
และน ามาก าหนดแนวทางแก้ไข 
 9.  รายงานผลการประเมินตนเองในรอบการรายงานผลตามปฏิทินการรายงานผ่านระบบ KRS ที่
ก าหนด 
 10. จัดสรรสิ่งจูงใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้ผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เพ่ือให้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ 

ระดับสถานศึกษา 
 1.  สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งอาจ
รวมถึงชุมชนด้วย 
 2. ก าหนดให้มีผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมจัดท าแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด 
 3.  มอบหมายให้มีผู้ประสานงานหลัก หรือเจ้าภาพในการก ากับ ติดตามและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการรายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
และสาธารณชน 
 4.  จัดเตรียมเอกสารร่องรอยการด าเนินการ รองรับการติดตามจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ 
ผู้แทนจากส านักงาน ก.พ.ร. ที่มาติดตามประเมินผล  
 5.  จัดท าแบบวัดความพึงพอใจในการให้บริการของสถานศึกษาและน าข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการ 
 6.  จัดให้มีการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ต้องปฏิบัติ  โดยอาจเชิญกรรมการสถานศึกษามาร่วม
เป็นคณะกรรมการประเมิน  และรายงานผลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาก าหนด  
 7.  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลตอบแทนการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ทั้งที่เป็นผลตอบแทนอ่ืนที่ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน  
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงศึกษาธิการ 
 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาธิบาล จัดและส่งเสริมการเรี ยนรู้

ตลอดชีวิต ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 
 

พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้ประชาชน รวมทั้งผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
3. พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 
4. พัฒนาข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
5. พัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาระบบริหารจัดการให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการ ครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นกลไกลการขับเคลื่อนการบริหาร การบริการ และการ
เรียนรู้ 
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แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
วิสัยทัศน์ 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม

หลักของคนไทย 12 ประการ    
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ 
  1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตาม
ศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างาน                       
ทีมุ่่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 

5. สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน ้นการทำงานแบบบ ูรณาการ มีเครือข่าย 
การบริหารจัดการ บร ิหารแบบม ีส ่วนร ่วมจากท ุกภาคส ่วนในการจ ัดการศ ึกษา และ กระจายอ านาจ 
และความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

6. พ้ืนที ่พ ิ เศษ ได ้ร ับการพ ัฒนาค ุณ ภ าพการศ ึกษาและพ ัฒนาร ูปแบบการจ ัดการศึกษา              
ทีเ่หมาะสมตามบร ิบทของพ้ืนที่  
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การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 6 ด้าน ดังนี้ 

 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
        1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 แนวทาง 
   1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
หรือ“ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
   1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน       
การทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
 แนวทาง  
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ  
 3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  
 แนวทาง  
 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น  
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  เขตระเบียงเศรษฐกิจเขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เขตพ้ืนที่ชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
        1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตรการ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสม  
 แนวทาง 
 1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน า 

หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็น 
 และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

   1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ภาษาประเทศ
คู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 



10 
 

  1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ  ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
               2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
 แนวทาง 
 2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม  และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่าน กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
 2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ในการ
จัดการเรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education) 
หลักสูตรระยะสั้น  
   2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
   2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง 
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
               3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 แนวทาง 
 3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment)  
 3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ  
 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพ่ือพัฒนากระบวนการ
คิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
               4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แนวทาง 
 4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
 4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
 
 



11 
 

 

 นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย 
 แนวทาง 
 1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ
เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยะฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online (Teachers and Educational 
Personnels  Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning)  
               2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 แนวทาง 
 2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการก าหนด การก าหนดแผนอัตราก าลัง  การสรรหา  การบรรจุแต่งตั้ง  การประเมินและการพัฒนา  การ
สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

 นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 แนวทาง 
 1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
 1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรยีน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 แนวทาง 
 2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส  
ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน 
พ้ืนที่สูง พ้ืนที่เกาะ พ้ืนที่ทุรกันดาร เป็นต้น 
  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เช่น 
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (Distance Learning Television : 
DLTV)  

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
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 แนวทาง 
 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม  จริยธรรม และน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแนวทาง 
 1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
   1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 แนวทาง 
 1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา  ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียน 
ที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียน-
ห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
 1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง    
 1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
 2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 แนวทาง 
 2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base Management), 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs”  
 2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
และส านักงานศึกษาธิการภาค  
 2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 
 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 แนวทาง 
 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน  สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการ 
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ที่หลากหลาย 
 

กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลักพื้นฐาน งาน
ประจ างานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Function base) 

1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี/6-11 
ปี/12-14 ปี/15-17 ปี) 
1.1.1    ร้อยละผู้เรียนระดับอนุบาล (3-5 ปี) 
1.1.2    ร้อยละผู้เรียนระดับประถมศึกษา (6-11 ปี) 
1.1.3    ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
           (12-14 ปี) 
1.1.4   ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอน   
          ปลาย (15-17 ปี) (มัธยปลาย/ปวช.)   

1.2 ขีดความสามรถในการแข่งขันด้านการศึกษาของ
ประเทศไทยจากรายงาน (IMD 2018) 
1.2.1 อันดับตามรายงานด้านการศึกษา

(Education) 
1.2.2 อันดับตามรายงานด้านที่เกี่ยวข้องกับ

บทบาท ภารกิจของส่วนราชการ 
1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ O-NET 
1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาครู

ครบวงจร 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ 
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือ
การบูรณาการการด าเนนิงานร่วมกันหลาย
หน่วยงาน (Agenda base)  

2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
      2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการ 
              สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ 
              ประชาชน 

2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทัน 
              ต่อสถานการณ์ 
2.2 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษใน   
     ระดับภูมิภาค (Boot Camp) 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น 
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณา
การการด าเนินงานหลายพ้ืนที่หรือหลาย

ไม่มีตวัชี้วัดในองค์ประกอบนี้ 
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องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน 
หน่วยงาน (Area base)  
 
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร
จัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากร
บุคคล และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

4.1 การพัฒนานวัตกรรม 
4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
     4.2.1   การประหยัดไฟฟ้าและน้ ามัน 
     4.2.2   การลดกระดาษ    
     4.2.3   การบูรณาการงบประมาณ 
     4.2.4   การพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัด (KRS) 
     4.2.5  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส    
              ในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐของ สพฐ.  
              (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     4.2.6   โครงการห้องเรียนกีฬา 
     4.2.7   การรับนักเรียนโดย Smart Card และการ  
              จัดท าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (GPA) 
     4.2.8   โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
     4.2.9   โรงเรียนวิถีพุทธ 
     4.2.10 พุธเช้า ข่าว สพฐ. 
     4.2.11 ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุน      
                 ต่อหน่วยผลผลติ 
     4.2.12.2 การจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต      
                 (ในส่วนของการด าเนินการตามแผนเพิ่ม    
                 ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปี     
                 งบประมาณ พ.ศ. 2561) 
     4.2.12.3 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของ 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วน
ราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบาย
ระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potentinal 
base) 

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชติ 

5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
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ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
ค่าเป้าหมาย 
(ระดับ สพฐ.) 

2558 2559 2560 2561 
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ าตามหน้าที่
ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาลหรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Function base)  

    

1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี/6-11 ปี/12-14 ปี/15-17 ปี)     
 1.1.1 รอ้ยละผู้เรียนระดับอนุบาล (3-5 ปี) 72.93 73.82 77.06 80 
 1.1.2 ร้อยละผู้เรียนระดับประถมศึกษา (6-11 ปี) 100.99 102.40 98.04 100 

 1.1.3 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12-14 ปี) 94.93 95.08 95.18 97 

 1.1.4 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมปลาย/ปวช.) (15-17 ปี) 74.65 68.24 76.40 78 
1.2 ขีดความสารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยจากรายงาน (IMD 2017)     

      1.2.1 อันดับตามรายงานด้านการศึกษา (Education) 48 52 54 
ดีขึ้น 2 

อันดับจากปี 
2560 

      1.2.2 อันดับตามรายงานด้านที่เก่ียวข้องกับบทบาทภารกิจของส่วนราชการ  - - - 
อันดับดีขึ้น
จากปี 2560 
ทุกตัวชี้วัด 

1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)     
 ประถมศึกษาปีท่ี 6     
 - ภาษาไทย            44.88 49.33 52.98 54.57 



16 
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
ค่าเป้าหมาย 
(ระดับ สพฐ.) 

2558 2559 2560 2561 
 - ภาษาอังกฤษ 36.02 40.31 34.59 35.63 
 - คณิตศาสตร์ 38.06 43.47 40.47 41.68 
 - วิทยาศาสตร์ 42.13 42.59 41.22 42.46 
 - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 50.67 49.18 46.68 ไม่วัด 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 3     
 - ภาษาไทย            35.20 42.64 46.36 47.75 
 - ภาษาอังกฤษ 27.46 30.54 31.80 32.75 
 - คณิตศาสตร์ 29.65 32.40 29.31 30.19 
 - วิทยาศาสตร์ 38.62 37.63 34.99 36.04 
 - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.79 46.24 49.00 ไม่วัด 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 6     
 - ภาษาไทย            50.76 49.36 52.29 50.84 
 - ภาษาอังกฤษ 23.44 24.98 27.76 25.73 
 - คณิตศาสตร์ 21.74 26.59 24.88 27.39 
 - วิทยาศาสตร์ 32.54 33.40 31.62 34.40 
 - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 36.53 39.71 35.89 40.90 

1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาครูครบวงจร    
รายละเอียดใน

คู่มือฯ 
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเปฌ็นพิเศษ (Agenda base) 

    

2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน     
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ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
ค่าเป้าหมาย 
(ระดับ สพฐ.) 

2558 2559 2560 2561 
 2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน - - 66.67 100 
 2.1.2  ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ - - 88 100 

2.2 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) - - - 
รายละเอียด

ในคู่มือฯ 
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด 
กลุ่มจังหวัด (Area base)  

    

      - ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้ - - - - 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อ
ไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 

    

4.1 การพัฒนานวัตกรรม    
รายละเอียดใน

คู่มือฯ 
4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     

4.2.1   การประหยัดไฟฟ้าและน้ ามัน - - - 10 

4.2.2   การลดกระดาษ    - - - 10 

4.2.3   การบูรณาการงบประมาณ - - - 5 

4.2.4   การพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัด (KRS) - - - 
รายละเอียด

ในคู่มือฯ 
4.2.5  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐของ สพฐ.
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- - - 80 
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ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
ค่าเป้าหมาย 
(ระดับ สพฐ.) 

2558 2559 2560 2561 

4.2.6   โครงการห้องเรียนกีฬา - - - 
รายละเอียด

ในคู่มือฯ 
4.2.7   การรับนักเรียนโดย Smart Card และการจัดท าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (GPA) - - - 100 

4.2.8   โครงการโรงเรียนประชารัฐ - - - 85 

4.2.9   โรงเรียนวิถีพุทธ - - - 90 

4.2.10 พุธเช้า ข่าว สพฐ. - - - 
รายละเอียด

ในคู่มือฯ 
4.2.11 ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน - - - 100 

4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต - - - 
รายละเอียด

ในคูม่ือฯ 
4.2.12.2 การจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  (ในส่วนของการด าเนินการตามแผนเพ่ิม   
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

- - - 
รายละเอียด

ในคู่มือฯ 

4.2.12.3 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา - - - 
รายละเอียด

ในคู่มือฯ 
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potentinal base) 

    

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
- - - รายละเอียดใน

คู่มือฯ 

5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
- - - รายละเอียดใน

คู่มือฯ 
 



 

 

วิธีการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 
วิธีการประเมิน 
 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีวิธีการประมิน
ดังนี้ 
 

ระดับการประเมิน สรุปผลการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

ส่วนราชการ/จังหวัด 

ระดับคุณภาพ 
เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบที่
ประเมิน 

ระดับมาตรฐาน 

เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงาน อยู่ใน
ระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่
ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
หนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ ากว่าเป้าหมาย 

ระดับต้องปรับปรุง 

เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ
ต่ ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่ง (แม้ว่ะได้รับการประเมินใน
องค์ประกอบอ่ืนในระดับเป็นไปตามเป้าหมาย 
หรือสูงกว่าเป้าหมาย) 

องค์ประกอบ 
1. Functional Base 
2. Agenda Base 
3. Area Base 
4. Innovation Base 
5. Potential Base 

สูงกว่าเป้าหมาย มีผลคะแนนสูงกว่าร้อยละ 67 

เป็นไปตามเป้าหมาย มีผลคะแนนระหว่างร้อยละ 50 - 67 

ต่ ากว่าเป้าหมาย มีผลคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50 

ตัวช้ีวัด 
ผ่าน 

ผลการด าเนินงานเป็นตามเป้าหมาย หรือ สูง
กว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้  

ไม่ผ่าน ผลการด าเนินงานเป็นต่ ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ 
 
รอบการประเมินผล 
 การประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 2 ครั้ง 
ดังนี้ 

   รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 
   รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 
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ปฏิทินการด าเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 เพ่ือให้การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถบรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดปฏิทินขั้นตอนการด าเนินงานไว้ 5 ขั้นตอนประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 
การเตรียมการและการจัดท าตัวชี้วัดตามมาตรการฯ ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการปฏิบัติตามตัวชี้วัดตาม
มาตรการฯ ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผล ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 

ขั้นที่ 1  การเตรียมการและการจัดท าค าตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงฯ 
1 ฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผล ปี 2561 ส.ค. 60 ได้รับทราบกรอบการ

ประเมินผล 
2 คณะกรรมการของ ส านักงาน ก.พ.ร. พิจารณา 

ก าหนดตัวชี้วัด/เป้าหมาย และรายละเอียด
ตัวชี้วัดตามมาตรารปรับปรุงฯ 

ส.ค. 60 - ม.ค. 61 ก าหนดตัวชี้วัดตามมาตราการ
ปรับปรุงฯ ของกระทรวง และ
ของ สพฐ. 

3 ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดตาม
มาตราการปรับปรุงฯ ที่ สพฐ. ต้องด าเนินการ 

ม.ค. 61 ได้ตัวชี้วัดตามาตรการปรับปรุงฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ของ สพฐ. 

ขั้นที ่2 การด าเนินการปฏิบัติตัวช้ีวัดตามมาตรฯ 
4. แจ้งที่ประชุมผู้บริหาร สพฐ. ทราบแนวทาง

การด าเนินการตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ม.ค. 61 ผู้บริหาร สพฐ.ได้รับทราบ     
ตัวชี้วัดตามาตรการปรุบปรุงฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

5 ประชุมสร้างความเข้าใจให้ส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ 
ใน สพฐ. 

ม.ค. 61 ส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ มีความเข้าใจ
ในการด าเนินงานตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงฯ  

6 ประชุมแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาทราบแนวทางการด าเนินการ
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

มี.ค. 61 สพท. มีความเข้าใจในแนว
ทางการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ตามมาตรปรับปรุงฯ เพ่ือน าสู่
การปฏิบัติ 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 

7 ส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษา
และสถานศึกษาด าเนินการตามตัวชี้วัดตาม
มาตรการรปรับปรุงฯ   

มี.ค. - ก.ย. 61 
 

ทุกหน่วยงานด าเนินงานตาม
บทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผล 
8 ส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษา

และสถานศึกษา มีระบบการก ากับ ติดตาม
เพ่ือส่งเสริมช่วยเหลือและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

มี.ค. - ก.ย. 61 หน่วยงานทุกระดับมีระบบการ
ก ากับติดตามการปฏิบัติราชการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

9 ส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษา
และสถานศึกษา มีระบบการประเมินตนเอง
เพ่ือปรับปรุงพัฒนา  

มี.ค. - ก.ย. 61 หน่วยงานทุกระดับมีระบบการ
ประเมิน และรายงานผลการ
ประเมินตนเองได้ตามก าหนด 

10 คณะท างานสุ่มติดตาม/ประเมินในระดับ 
ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาและสถานศึกษา 

พ.ค.- ก.ย. 61 ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือใช้
ผลักดันในระดับนโยบาย 

ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปับปรุงฯ 
11 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานผล

ด าเนินการตัวชี้วัดตามมาตการปรับปรุงฯ 
(ผ่านระบบ KRS) 
รอบท่ี 1 (1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61) 
รอบท่ี 2 ( 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 61) 
 

 
 
 

1 มี.ค. – 10 เม.ย. 61 
1 ก.ย. – 10 ต.ค. 61 

 

 
-สพป. สพม.รายงานตามแบบ  
ประเมินตัวชี้วัด โดย ผอ.สพป. 
สพม.รับรอง 
 

12 สพฐ. รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด (ผ่าน
ระบบ e-SAR Card) เข้าระบบในเว็บไซต์ของ
ส านักงาน ก.พ.ร. 
รอบท่ี 1 (1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61) 
รอบท่ี 2 ( 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 61) 

 
 
 

1 – 10 เม.ย. 61 
1 – 10 ต.ค. 61 

สพฐ. รายงาน ส านักงาน ก.พ.ร. 

13 เลขาธิการ ก.พ.ร. รายงานการผลประเมินฯ 
เบื้องต้นต่อนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการหรือ
รัฐมยตรีช่วยว่าการ 

ภายในเดือน ต.ค. รายงานการผลประเมินฯ 
เบื้องต้น 

14 ส านักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลการประเมินส่วน
ราชการเสนอนายกรัฐมนตรี 

ภายในเดือน ต.ค. ได้ผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดตาม
มาตรการฯ 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ร้อยละประชากรผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี/6-11 ปี/12-14 ปี/15-17 ปี) 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1  ร้อยละผู้เรียนระดับอนุบาล (3 – 5 ปี) 

ค าอธิบาย :   อัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี หมายถึง จ านวน 
ผู้เข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลต่อจ านวนประชากรกลุ่มอายุ 3 –  5 ปี 

สูตรการค านวณ :  
 

 จ านวนผู้เข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561  X  100 
                            จ านวนประชากรกลุ่มอายุ 3 - 5 ปี ในปี พ.ศ. 2560* 
 

หมายเหตุ : * ใช้ข้อมูลจ านวนประชากรจากกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 

1. สรุปผลร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนในปี
การศึกษา พ.ศ. 2560 
2. แผนการด าเนินงานด้านการขยายโอกาสเข้าถึง
บริการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. ร้อยละผู้เรียนของประชากรกลุ่มอายุ 
     - ระดับอนุบาล (3-5 ปี) ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
2. สรุปผลร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 
พ.ศ. 2561 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5 ก าหนดจากค่าเป้าหมายตามส านักงาน ก.พ.ร. และคะแนน
ระดับ 3 ก าหนดจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2.7 หน่วย  ต่อ 1 คะแนน 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 
- ระดับอนุบาล (3 – 5 ปี) 

ร้อยละ 72.93 73.82 77.06 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 
ระดับ 5  

(ผ่านการประเมิน) 
69.2 71.90 74.60 77.3 80 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพืน้ฐาน 
(Function base) 
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กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :   
          ตามท่ี ผอ. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
2. พัฒนาบุคลากรระดับ สพป. สพม. ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
3. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ สพป. สพม. และ สถานศึกษา ด าเนินการ 
4. จัดท าข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาด้วยระบบ DMC และ  ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
5. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับสถานศึกษา 

สพป. สพม. และ สพฐ. 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
2. พัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
3. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับสถานศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูล 

พ้ืนฐานทางการศึกษาด้วยระบบ DMC ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
4. เก็บข้อมูลนักเรียนนอกสังกัด สพฐ. ตามที่ สพฐ. ก าหนด   

ระดับสถานศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
2. บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระบบ DMC ตามท่ี สพฐ.ก าหนด  

โดยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูล 36 รายการ ดังนี้ 

รายการข้อมูลส าคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2561 
ที ่ ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ) ข้อมูลครู  (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (7 รายการ) 
1 ชื่อ-สกุล ชื่อ – สกุล ระบบอินเทอร์เน็ต 
2  เลขประจ าตัวประชาชน เลขประจ าตัวประชาชน เป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่าย  
3 วันเดือนปีเกิด วันเดือนปีเกิด ระบบไฟฟ้า 
4 ชั้นเรียนปัจจุบัน วิชาเอก ระบบโทรศัพท์ 
5 เลขประจ าตัวนักเรียน วุฒิที่จบ ระบบน้ าประปา 
6 น้ าหนัก/ส่วนสูง  วันเดือนปีที่เริ่มเป็นครู โครงการที่เข้าร่วม และ

งบประมาณท่ีได้รับ 
7 รหัสประจ าบ้าน วันเดือนปีที่บรรจุครั้งแรก ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ 
8 เชื้อชาติ  ต าแหน่งปัจจุบัน  
9 สัญชาติ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  
10 ศาสนา ประเภทบุคลากร   
11 ประเภทความพิการ     
12 วิธีการเดินทางมาเรียน     
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รายการข้อมูลส าคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2561 
ที ่ ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ) ข้อมูลครู  (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (7 รายการ) 
13 ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน     
14 รหัสต าบลที่อยู่      
15 ชื่อ-สกุล บิดา, มารดา     
16 เลขบัตรประจ าตวัประชาชน บดิา- มารดา   
17 รายได้ผู้ปกครอง   

แนวทางการด าเนินการ : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ก าหนดนโยบาย โดยการออกประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 นโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน   

2. จัดและส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มี
คุณธรรมน าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

3. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มี
คุณธรรมน าความรู้ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูลนักเรียนรายคน เพ่ือเป็นข้อมูล
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา และการวางแผนพัฒนาการศึกษา 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ตรวจสอบข้อมูล จ านวนประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ 3-5 ปี ของเขตพ้ืนที่การศึกษาจากข้อมูล

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากการส ามะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษา 
2. ประกาศการรับนักเรียนและประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ

เกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
3. ร่วมกับสถานศึกษาทุกสังกัดวางแผนการรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1  

มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนทุกคน 
 4. ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียนกลุ่มอายุ 3-5 ปี ที่เรียนในสถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด สพฐ. 
และการจัดการเรียนโดยครอบครัวและองค์กร จัดสรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัดการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษาประจ าปีการศึกษา 
 5. รายงานผลการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10  
มิถุนายน 2561 
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 6. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และการรณรงค์ให้เรียน
ต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือการศึกษาภาคบังคับ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
สถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ระดับสถานศึกษา 
1.  ตรวจสอบข้อมูล จ านวนประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ 3-5 ปี ในเขตบริการ จากข้อมูลกรมการ 

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากการส ามะโนประชากรวัยเรียนในเขตบริการ 
2. ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียน รณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับ

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
3.  วางแผนการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนอย่าง 

เท่าเทียมและเสมอภาค 
4. ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียนกลุ่มอายุ 3-5 ปี ในเขตบริการที่เรียนในสถานศึกษา และส่วนที่ไป

เรียนนอกสังกัด สพฐ.  และเรียนโดยครอบครัวและองค์กรอ่ืนจัด  สรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาประจ าปีการศึกษา 

5. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และการรณรงค์ให้
เรียนต่อการศึกษาภาคบังคับ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

6.  ก าหนดหน่วยงานประสานงานการรับนักเรียน   
7.  ก าหนดปฏิทินการรับนักเรียน 
8. รายงานข้อมูล พ้ืนฐานการศึกษา ปีการศึกษา 25 61 ตามระบบ DMC ผ่านเว็บไซด์  

http://portal.bopp-obec.info/obec61  ระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง  และ สพฐ. ตัดยอดนักเรียน 3 ครั้ง  
    8.1  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 รายงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
    8.2  ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 รายงาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

    8.3  ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 รายงาน ภายในวันที่ 30  เมษายน 2562 

แนวทางการประเมินผล : 
 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง  เช่น 
- รายงานการบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบ DMC 
- รายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบ DMC 
- แผนการด าเนินงานทีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
- บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด 
- เอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตัวชี้วัด เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลทีเกี่ยวข้องต่างๆ 
- ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 

http://portal.bopp-obec.info/obec61%20%20ระบบ
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แนวทางการประเมินผล 
- ผู้จัดเก็บข้อมูล 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 

3. การสังเกตการณ์ 
3.1 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน 

สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ 
- ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ ข้อมูล

ก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ  ส่วนราชการ 

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
3.4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายเอกลักษณ์  ทิมทอง    เบอร์ติดต่อ :  089-7619207 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. นางทัศนีย์  วัชราไทย   เบอร์ติดต่อ :  0-2281-5246 
   2. นางสาวสุประวีณ์ มาโยง  เบอร์ติดต่อ :  0-2280-5512  
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ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ร้อยละประชากรผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2  ร้อยละผู้เรียนระดับประถมศึกษา (6 – 11 ปี) 

ค าอธิบาย :   อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา/ประชากร กลุ่มอายุ 6 – 11 ปี หมายถึง จ านวนผู้เข้า
รับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบและนอก
ระบบต่อจ านวนประชากรกลุ่มอายุ 6 – 11 ปี 

สูตรการค านวณ :  
 

จ านวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561  X  100 
                          จ านวนประชากรกลุ่มอายุ 6 - 11 ปี ในปี พ.ศ. 2560* 
 

หมายเหตุ : * ใช้ข้อมูลจ านวนประชากรจากกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 

1. สรุปผลร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนในปี
การศึกษา พ.ศ. 2560 
2. แผนการด าเนินงานด้านการขยายโอกาสเข้าถึง
บริการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. ร้อยละผู้เรียนของประชากรกลุ่มอายุ 
     - ระดับประถมศึกษา (6-11 ปี) ร้อยละ 100 
2. สรุปผลร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 
พ.ศ. 2561 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 
ระดับ 5 

(ผ่านการประเมิน) 
96.08 97.06 98.04 99.02 100 
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5 ก าหนดจากค่าเป้าหมายตามส านักงาน ก.พ.ร. และคะแนน

ระดับ 3 ก าหนดจากผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.98 
หน่วย  ต่อ 1 คะแนน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 
 - ระดับประถมศึกษา (6-11 ปี) 

ร้อยละ 100.99 102.40 98.04 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :   
          ตามท่ี ผอ. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 
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แหล่งข้อมูล : 
สถานศึกษาทุกแห่งที่จัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า  

ยกเว้นที่จัดการศึกษาโดย กศน. 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  

ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC 
2. พัฒนาบุคลากรระดับ สพป. สพม. ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
3. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ สพป. สพม. และ สถานศึกษา ด าเนินการ

จัดท าข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาด้วยโปรแกรม DMC ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
4. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับสถานศึกษา 

สพป. สพม. และ สพฐ. 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
2. พัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
3. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับสถานศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน

ทางการศึกษาด้วยระบบ DMC  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 

ระดับสถานศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
2. บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC ตามที่ สพฐ.ก าหนด โดยตรวจสอบความ

ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูล 36 รายการ ดังนี้ 

รายการข้อมูลส าคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2561 

ที ่ ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ) ข้อมูลครู  (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (7 รายการ) 
1 ชื่อ-สกุล ชื่อ – สกุล ระบบอินเทอร์เน็ต 
2  เลขประจ าตัวประชาชน เลขประจ าตัวประชาชน เป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่าย  
3 วันเดือนปีเกิด วันเดือนปีเกิด ระบบไฟฟ้า 
4 ชั้นเรียนปัจจุบัน วิชาเอก ระบบโทรศัพท์ 
5 เลขประจ าตัวนักเรียน วุฒิที่จบ ระบบน้ าประปา 

6 
น้ าหนัก/ส่วนสูง  วันเดือนปีที่เริ่มเป็นครู โครงการที่เข้าร่วม และงบประมาณ 

ที่ได้รับ 
7 รหัสประจ าบ้าน วันเดือนปีที่บรรจุครั้งแรก ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ 
8 เชื้อชาติ  ต าแหน่งปัจจุบัน  
9 สัญชาติ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  
10 ศาสนา ประเภทบุคลากร  
11 ประเภทความพิการ     
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รายการข้อมูลส าคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2561 

ที ่ ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ) ข้อมูลครู  (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (7 รายการ) 
12 วิธีการเดินทางมาเรียน     
13 ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน     
14 รหัสต าบลที่อยู่      
15 ชื่อ-สกุล บิดา, มารดา     
16 เลขบัตรประจ าตวัประชาชน บดิา- มารดา   
17 รายได้ผู้ปกครอง   

แนวทางการด าเนินการ : 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ก าหนดนโยบาย โดยการออกประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 นโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน   

2. จัดและส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง  
มีคุณธรรมน าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

3. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มี
คุณธรรมน าความรู้ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูลนักเรียนรายคน เพ่ือเป็นข้อมูล
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา และการวางแผนพัฒนาการศึกษา 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. ตรวจสอบข้อมูล จ านวนประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ 6-11 ปี ของเขตพ้ืนที่การศึกษาจากข้อมูล
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากการส ามะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษา 
 2. ประกาศการรับนักเรียนและประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ
เกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
 3. ร่วมกับสถานศึกษาทุกสังกัดวางแผนการรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนทุกคน 
 4. ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียน กลุ่มอายุ 6-11 ปี ที่เรียนในสถานศึกษาในสังกัดนอกสังกัด สพฐ. 
และการจัดการเรียนโดยครอบครัวและองค์กร  จัดสรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัดการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
 5. รายงานผลการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 
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 6. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับ
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ระดับสถานศึกษา 
  1. ตรวจสอบข้อมูล จ านวนประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ 6 - 11 ปี ในเขตบริการ จากข้อมูล 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากการส ามะโนประชากรวัยเรียนในเขตบริการ 
 2. ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียน รณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนระดับประถมศึกษา 
 3. วางแผนการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนอย่างเท่าเทียม
และเสมอภาค 
 4. ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียนกลุ่มอายุ 6-11 ปี ในเขตบริการที่เรียนในสถานศึกษา และส่วนที่ไป
เรียนนอกสังกัด สพฐ. และเรียน โดยครอบครัวและองค์กรอ่ืนจัด สรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัด
การศึกษาระดับประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
 5. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และการรณรงค์ให้เรียนต่อ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

6. ก าหนดหน่วยงานประสานงานการรับนักเรียน   
 7. ก าหนดปฏิทินการรับนักเรียน   

8. รายงานข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561  ตามระบบ DMC ผ่านเว็บไซด์  
http://portal.bopp-obec.info/obec61  ระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง  และ สพฐ. ตัดยอดนักเรียน 3 ครั้ง  

    8.1  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 รายงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
    8.2  ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 รายงาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

    8.3  ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 รายงาน ภายในวันที่ 30  เมษายน 2562 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง  
เช่น 
- รายงานการบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบ DMC 
- รายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบ DMC 
- แผนการด าเนินงานทีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
- บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด 
- เอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตัวชี้วัด เปรียบเทียบกับเกณฑ์
การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลทีเกี่ยวข้องต่างๆ 
- ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
- ผู้จัดเก็บข้อมูล 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 

http://portal.bopp-obec.info/obec61%20%20ระบบ
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แนวทางการประเมินผล 
3. การสังเกตการณ์ 
3.1 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน 

สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ 
- ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ ข้อมูล

ก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ  ส่วนราชการ 

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
3.4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายเอกลักษณ์  ทิมทอง    เบอร์ติดต่อ :  089-7619207 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. นางทัศนีย์  วัชราไทย   เบอร์ติดต่อ :  0-2281-5246 
   2. นางสาวสุประวีณ์ มาโยง  เบอร์ติดต่อ :  0-2280-5512 
    



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

32 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ร้อยละประชากรผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1.3 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12 – 14 ปี) 

ค าอธิบาย :  อัตราส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า/ประชากร กลุ่มอายุ 12–14 ปี 
หมายถึง จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 หรือเทียบเท่า สายสามัญศึกษาในระบบโรงเรียน
ต่อจ านวนประชากรกลุ่มอายุ 12–14 ปี 
 

สูตรการค านวณ :  
 

จ านวนผู้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2561  X  100 
                                      จ านวนประชากรกลุ่มอายุ 12–14 ปี  
 

หมายเหตุ : * ใช้ข้อมูลจ านวนประชากรจากกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 

1. สรุปผลร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนในปี
การศึกษา พ.ศ. 2560 
2. แผนการด าเนินงานด้านการขยายโอกาสเข้าถึง
บริการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. ร้อยละผู้เรียนของประชากรกลุ่มอายุ 
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12-14 ปี) ตั้งแต่ร้อยละ 97 
ขึ้นไป 
2. สรุปผลร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 
พ.ศ. 2561 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 
ระดับ 5 

(ผ่านการประเมิน) 
93.13 94.10 95.06 96.03 97 
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5 ก าหนดจากค่าเป้าหมายตามส านักงาน ก.พ.ร. และคะแนน

ระดับ 3 ก าหนดจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.97 หน่วย  ต่อ 1 คะแนน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12-14 ปี) 

ร้อยละ 
94.93 95.08 95.18 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :   
          ตามที่ ผอ. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ด้วยระบบ DMC 
2. พัฒนาบุคลากรระดับ สพท. ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
3. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ สพท. และ สถานศึกษา ด าเนินการจัดท า

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาด้วยระบบ  DMC ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
4. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับสถานศึกษา สพท. และ สพฐ. 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
2. พัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
3. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับสถานศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน

ทางการศึกษาด้วยระบบ DMC ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

ระดับสถานศึกษา 
1. วิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
2. บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC ตามที่ สพฐ.ก าหนด โดยตรวจสอบความถูกต้อง 

ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูล 36 รายการ ดังนี้ 

รายการข้อมูลส าคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2561 
ที ่ ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ) ข้อมูลครู  (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (7 รายการ) 
1 ชื่อ-สกุล ชื่อ – สกุล ระบบอินเทอร์เน็ต 
2  เลขประจ าตัวประชาชน เลขประจ าตัวประชาชน เป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่าย  
3 วันเดือนปีเกิด วันเดือนปีเกิด ระบบไฟฟ้า 
4 ชั้นเรียนปัจจุบัน วิชาเอก ระบบโทรศัพท์ 
5 เลขประจ าตัวนักเรียน วุฒิที่จบ ระบบน้ าประปา 
6 น้ าหนัก/ส่วนสูง  วันเดือนปีที่เริ่มเป็นครู โครงการที่เข้าร่วม และ

งบประมาณท่ีได้รับ 
7 รหัสประจ าบ้าน วันเดือนปีที่บรรจุครั้งแรก ค่าไฟฟ้า 
8 เชื้อชาติ  ต าแหน่งปัจจุบัน ค่าน้ าประปา 
9 สัญชาติ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ 
10 ศาสนา ประเภทบุคลากร  
11 ประเภทความพิการ    
12 วิธีการเดินทางมาเรียน     
13 ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน     
14 รหัสต าบลที่อยู่      
15 ชื่อ-สกุล บิดา, มารดา     
16 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บิดา- มารดา   
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รายการข้อมูลส าคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2561 
ที ่ ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ) ข้อมูลครู  (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (7 รายการ) 
17 รายได้ผู้ปกครอง   

แนวทางการด าเนินการ : 

ระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการศึกษาภาค

บังคับให้แก่ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  รวมทั้งส่งเสริมให้ส่วนราชการและหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนนอกกระทรวงศึกษาธิการได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาภาคบังคับด้วย 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ก าหนดนโยบาย โดยการออกประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบาย

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพื่อให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน   

  2. จัดและส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง  มีคุณธรรม
น าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

  3. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมน า
ความรู้ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วยระบบการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1.  ประกาศการรับนักเรียนและประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ
เกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
 2.  ร่วมกับสถานศึกษาทุกสังกัดวางแผนการรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1  
มัธยมศึกษาปีที ่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนทุกคน 
 3.  ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียน กลุ่มอายุ 12–14  ปี ที่เรียนในสถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด 
สพฐ. และการจัดการเรียนโดยครอบครัวและองค์กร  จัดสรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัดการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
 4.  รายงานผลการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 
มิถุนายน 2561 
 5.  สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

35 
 

 ระดับสถานศึกษา 
   1. ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียน รณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. วางแผนการรับนักเรียนระดับ ม.ปลาย ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
 3. ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียนกลุ่มอายุ 12–14 ปี ในเขตบริการที่เรียนในสถานศึกษาและส่วนที่ไป
เรียนนอกสังกัด สพฐ.  สรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจ าปีการศึกษา 
 4.  สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการรณรงค์ให้
เรียนต่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

5.  ก าหนดหน่วยงานประสานงานการรับนักเรียน   
 6.  ก าหนดปฏิทินการรับนักเรียน   

7.  รายงานข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามระบบ DMC ผ่านเว็บไซด์  
http://portal.bopp-obec.info/obec61  ระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง  และ สพฐ. ตัดยอดนักเรียน 3 ครั้ง  

    7.1  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 รายงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
    7.2  ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 รายงาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

    7.3  ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 รายงาน ภายในวันที ่30  เมษายน 2562 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมา
จริง  เช่น 
- รายงานการบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบ DMC 
- รายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบ DMC 
- แผนการด าเนินงานทีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
- บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด 
- เอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตัวชี้วัด เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลทีเกี่ยวข้องต่างๆ 
- ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
- ผู้จัดเก็บข้อมูล 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 

3. การสังเกตการณ์ 
3.1 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน 

สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ 
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แนวทางการประเมินผล 
- ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ ข้อมูล

ก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ  ส่วนราชการ 

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
3.4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายเอกลักษณ์  ทิมทอง    เบอร์ติดต่อ :  089-7619207 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. นางทัศนีย์  วัชราไทย   เบอร์ติดต่อ :  02-2815246 
   2. นางสาวสุประวีณ์  มาโยง  เบอร์ติดต่อ :  02-2805512 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ร้อยละประชากรผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1.4 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15 – 17 ปี) (มัธยมปลาย/ปวช.) 

ค าอธิบาย :  อัตราส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ประชากร กลุ่มอายุ 15 - 17 ปี 
หมายถึง จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 หรือเทียบเท่า สายสามัญศึกษาในระบบโรงเรียน
ต่อจ านวนประชากรกลุ่มอายุ 15 - 17  ปี 
 

สูตรการค านวณ :  
 

จ านวนผู้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2561  X  100 
                                      จ านวนประชากรกลุ่มอายุ 15- 17 ปี  
 

หมายเหตุ  ใช้ข้อมูลจ านวนประชากรจากกระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 

1. สรุปผลร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนในปี
การศึกษา พ.ศ. 2560 
2. แผนการด าเนินงานด้านการขยายโอกาสเข้าถึง
บริการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1. ร้อยละผู้เรียนของประชากรกลุ่มอายุ 
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15-17 ปี) ตั้งแต่ร้อยละ 
78 ขึ้นไป 
2. สรุปผลร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา 
พ.ศ. 2561 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

(ผ่านการประเมิน) 
68.19 70.65 73.10 75.55 78 

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5 ก าหนดจากค่าเป้าหมายตามส านักงาน ก.พ.ร. และคะแนน
ระดับ 3 ก าหนดจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2.45 หน่วย  ต่อ 1 คะแนน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15-17 ปี) 

ร้อยละ 74.65 68.24 76.40 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :   
 ตามท่ี ผอ. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 
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แหล่งข้อมูล : 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ด้วยระบบ DMC 
2. พัฒนาบุคลากรระดับ สพท. ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
3. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ สพท. และ สถานศึกษา ด าเนินการจัดท า

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาด้วยระบบ  DMC  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
4. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับสถานศึกษา สพท. และ สพฐ. 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
2. พัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
3. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับสถานศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน

ทางการศึกษาด้วยระบบ DMC ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

ระดับสถานศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
2. บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC ตามที่ สพฐ.ก าหนด โดยตรวจสอบความถูกต้อง 

ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูล 34 รายการ ดังนี้ 

รายการข้อมูลส าคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2561 

ที ่ ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ) ข้อมูลครู  (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (7 รายการ) 
1 ชื่อ-สกุล ชื่อ – สกุล ระบบอินเทอร์เน็ต 
2  เลขประจ าตัวประชาชน เลขประจ าตัวประชาชน เป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่าย  
3 วันเดือนปีเกิด วันเดือนปีเกิด ระบบไฟฟ้า 
4 ชั้นเรียนปัจจุบัน วิชาเอก ระบบโทรศัพท์ 
5 เลขประจ าตัวนักเรียน วุฒิที่จบ ระบบน้ าประปา 
6 น้ าหนัก/ส่วนสูง  วันเดือนปีที่เริ่มเป็นครู โครงการที่เข้าร่วมและ

งบประมาณท่ีได้รับ 
7 รหัสประจ าบ้าน วันเดือนปีที่บรรจุครั้งแรก ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ 
8 เชื้อชาติ  ต าแหน่งปัจจุบัน  
9 สัญชาติ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  
10 ศาสนา ประเภทบุคลากร  
11 ประเภทความพิการ    
12 วิธีการเดินทางมาเรียน     
13 ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน     
14 รหัสต าบลที่อยู่      
15 ชื่อ-สกุล บิดา, มารดา     
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รายการข้อมูลส าคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2561 

ที ่ ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ) ข้อมูลครู  (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (7 รายการ) 
16 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บิดา- มารดา   
17 รายได้ผู้ปกครอง   

แนวทางการด าเนินการ : 

ระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
1. กระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการศึกษาภาค

บังคับให้แก่ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  รวมทั้งส่งเสริมให้ส่วนราชการและหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนนอกกระทรวงศึกษาธิการได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาภาคบังคับด้วย 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ก าหนดนโยบาย โดยการออกประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง นโยบาย

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพื่อให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน   

 2. จัดและส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณธรรมน า
ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 3. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมน า
ความรู้ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วยระบบการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  1.  ประกาศการรับนักเรียนและประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
เกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
  2.  ร่วมกับสถานศึกษาทุกสังกัดวางแผนการรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนทุกคน 
  3.  ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียน กลุ่มอายุ 15-17 ปี ที่เรียนในสถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด สพฐ. 
และการจัดการเรียนโดยครอบครัวและองค์กร  จัดสรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัดการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
  4.  รายงานผลการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 
มิถุนายน 2561 
  5.  สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
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  ระดับสถานศึกษา 
    1. ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียน รณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. วางแผนการรับนักเรียนระดับ ม.ปลาย ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
   3. ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียนกลุ่มอายุ 15-17 ปี ในเขตบริการที่เรียนในสถานศึกษาและส่วนที่ไป
เรียนนอกสังกัด สพฐ.  สรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจ าปีการศึกษา 
 4.  สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการรณรงค์ให้
เรียนต่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

5.  ก าหนดหน่วยงานประสานงานการรับนักเรียน   
 6.  ก าหนดปฏิทินการรับนักเรียน   

7.  รายงานข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561  ตามระบบ DMC ผ่านเว็บไซด์  
http://portal.bopp-obec.info/obec589  ระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง  และ สพฐ. ตัดยอดนักเรียน 3 ครั้ง  

    7.1  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 รายงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
    7.2  ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 รายงาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

    7.3  ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 รายงาน ภายในวันที่ 30  เมษายน 2562 

แนวทางการประเมินผล : 
 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง  เช่น 
- รายงานการบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบ DMC 
- รายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบ DMC 
- แผนการด าเนินงานทีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
- บันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด 
- เอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตัวชี้วัด เปรียบเทียบกับเกณฑ์การ
ให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลทีเกี่ยวข้องต่างๆ 
- ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
- ผู้จัดเก็บข้อมูล 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 

3. การสังเกตการณ์ 
3.1 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน 

สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ 

http://portal.bopp-obec.info/obec59%20%20ระบบ
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แนวทางการประเมินผล 
- ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ ข้อมูล

ก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถในการตรวจสอบได้  เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ  ส่วนราชการ 

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
3.4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายเอกลักษณ์  ทิมทอง    เบอร์ติดต่อ :  089-7619207 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. นางทัศนีย์  วัชราไทย   เบอร์ติดต่อ :  02-2815246 
   2. นางสาวสุประวีณ์  มาโยง  เบอร์ติดต่อ :  02-2805512 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.2    ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศจากรายงาน (IMD 2018) 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1    อันดับตามรายงานด้านการศึกษา (Education) 

ค าอธิบายตัวช้ีวัด :  
 สถาบันเพ่ือพัฒนาการจัดการ (International Institute for Management Development : 

IMD) ได้ประเมินความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ทั้งนี้ ในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานมีปัจจัย
ย่อยที่ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ ด้านการศึกษา (Education) 

 เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศจึงใช้ข้อมูลจากการ
ประเมินผลด้านการศึกษาจาก IMD ทุกตัวชี้วัดที่น ามาประเมินประจ าปี 2018 โดยค านวณจากค่าคะแนน
เฉลี่ยของผลด าเนินงานที่ได้รับในแต่ละตัวชี้วัดย่อยในภาพรวม และตัวชี้วัดย่อยที่เกี่ยวข้องกับบทบาท ภารกิจ
หลักของส่วนราชการ ซึ่งทุกตัวชี้วัดย่อยมีค่าน้ าหนักเท่ากัน 

  ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยจากรายงาน IMD 2018 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านการศึกษา จ านวน 18 ตัว 

  ก าหนดเป็นตัวชี้วัดร่วมกันระหว่างทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนนเดียวกัน 

 สกศ. จะท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการศึกษาวิเคราะห์การประเมินผลในภาพรวมและ
จัดท าระบบการรายงานผลหรือการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละกรม 

ตัวชี้วัด IMD สป. สพฐ. สอศ. สกอ. สกศ. 

1. ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของ
ประเทศไทยจากรายงานด้านการศึกษา (Education) ใน
ภาพรวม 

√ √ √ √ √ 

2. ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของ
ประเทศไทยจากรายงานด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาท 
ภารกิจของส่วนราชการ  

5 ตัว 5 ตัว 3 ตัว 6 ตัว 1 ตัว 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมินรอบที่ 1 การประเมินรอบที่ 2 

- ดีขึน้ 2 อันดับ จากปี 2560 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัดนี้ 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 

2558 2559 2560 2561 
1.2 ขีดความสามรถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยจากรายงาน (IMD 2017)  
1.2.1 อันดับตามรายงานด้านการศึกษา 
(Education) 

48 50 54 52 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัดนี้ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2    ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรศึกษำของประเทศจำกรำยงำน (IMD 2018) 

ตัวช้ีวัดที่ 1.2.2    อันดับตำมรำยงำนด้ำนที่เกี่ยวข้องกับบทบำทภำรกิจของส่วนรำชกำร 

ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด :  
 เป็นการวัดอันดับผลการประเมินของ IMD จากตัวชี้วัดย่อยด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาท ภารกิจ

หลักของส่วนราชการ ซึ่งทุกตัวชี้วัดย่อยมีค่าน้ าหนักเท่ากัน 
 การประเมินผล จะต้องมีผลการประเมินของตัวชี้วัดย่อยทุกตัวมีอันดับดีขึ้นจากปี 2560 

ร้อยละ 100 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีตัวชี้วัดย่อยที่ IMD ประเมินตรงกับภารกิจ

หลักของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 1. อัตราส่วนนักเรียนต่อครูระดับมัธยม 
 2. อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 3. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (TOEFL) 
 4. ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
 5. อัตราการไม่รู้หนังสือของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กำรประเมินรอบที่ 1 กำรประเมินรอบที่ 2 
- อับดีขึ้นจากปี 2560 ทุกตัวชี้วดั 

 
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน : 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐำน 

2558 2559 2560 
1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศจากรายงาน (IMD 2018)  
1.2.2 อันดับตามรายงานด้านที่เก่ียวข้องกับบทบาทภารกิจของส่วนราชการ 

1. อัตราส่วนนักเรียนต่อครูระดับมัธยม 55 54 63 
2. อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา 52 53 53 
3. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (TOEFL) 57 57 58 
4. ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 50 49 46 
5. อัตราการไม่รู้หนังสือของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 43 45 47 

 
 
 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ  
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ตัวช้ีวัดที ่1.3  ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   

ค าอธิบาย :  1.  ใช้ข้อมูลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบัน        
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2560 ในระดับ ป.6 , ม.3 และ ม.6 

 2.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 มีด้วยกัน 4 กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  

 3.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการสอบ O-NET ชั้น ม.6 มีด้วยกัน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

 ผลคะแนน O-NET เฉลี่ยทุกช่วงชั้นและทุกวิชาตั้งแต่ 
38.34  ขึ้นไป 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3  

(ผ่านการประเมิน) 
ระดับ 4 

(ผ่านการประเมิน) 
ระดับ 5 

(ผ่านการประเมิน) 
คะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 
ต่่ากว่าคะแนน
เฉลี่ยของ สพฐ. 
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ในทุก
ระดับชั้นที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 
ต่่ากว่าคะแนน
เฉลี่ยของ สพฐ. 
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ในบาง
ระดับชั้นที่เข้าสอบ 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ของ สพฐ. อย่าง
น้อย 1-2 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ในบาง
ระดับชั้นที่เข้าสอบ 
 

คะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ของ สพฐ. อย่าง
น้อย 3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ในบาง
ระดับชั้นที่เข้าสอบ 
 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
สูงกว่าคะแนน   
เฉลี่ยของ สพฐ. ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในบางระดับชั้นที่เข้า
สอบ 
 

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. ในเกณฑ์การให้คะแนน หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบของ
นักเรียนสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ประถมศึกษาปีท่ี 6    
ภาษาไทย            ร้อยละ 44.88 49.33 52.98 
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 36.02 40.31 34.59 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 38.06 43.47 40.47 
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 42.13 42.59 41.22 
สังคมศาสตร์ ร้อยละ 50.67 49.18 46.68 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3     
ภาษาไทย            ร้อยละ 35.20 42.64 46.36 
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 27.46 30.54 31.80 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 29.65 32.40 29.31 
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 38.62 38.76 34.99 
สังคมศาสตร์ ร้อยละ 46.79 46.24 49.00 
มัธยมศึกษาปีที่ 6     
ภาษาไทย            ร้อยละ 50.76 49.36 52.29 
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 23.44 24.98 27.76 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 21.74 26.59 24.88 
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 32.54 33.40 31.62 
สังคมศาสตร์ ร้อยละ 36.53 39.71 35.89 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :   
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม หรือ ตามที่ ผอ. ส่านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
  1. รายงานผลการทดสอบ O-NET ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) 
 2. เอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ(NT&O-NET) ปีการศึกษา 2560 ของ
ส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. การกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มอ้างอิง 1.3 แนบไฟล์ในระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ระบบ KRS) 

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่าน เพ่ือน่าผลไปใช้ในการก่าหนดนโยบายและ
แนวทางในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในระดับส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. การสร้างความตระหนักและสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบ O-NET ให้แก่บุคลากรใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 3. พัฒนาวิทยากรแกนน่าในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ โดยมุ่งเน้นที่การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ 
 4. สร้างระบบส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการทดสอบระดับชาติของเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา เช่น การพัฒนาระบบคลังข้อสอบ Online เพ่ือให้บริการ การจัดท่าข้อสอบ Pre O-
NET และข้อสอบมาตรฐานกลาง เป็นต้น 
 5. ก่ากับและติดตามเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการทดสอบระดับชาติของส่านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาแต่ละแห่งทั่วประเทศ 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่าน เพ่ือน่าผลไปใช้ในการก่าหนดนโยบายและ

แนวทางในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในระดับส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ค้นหาสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการทดสอบระดับชาติ 

และร่วมวางแผนในการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
 3. การสร้างความตระหนักและสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบ O-NET ให้แก่บุคลากรใน
ระดับสถานศึกษาในสังกัดและต่างสังกัด 
 4. พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมุ่งเน้นที่การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับการ
ทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ 
 5. สร้างระบบส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการทดสอบระดับชาติของสถานศึกษา เช่น 
การเข้าค่ายวิชาการ พัฒนาระบบคลังข้อสอบเพ่ือให้บริการ การจัดท่าข้อสอบ Pre O-NET ของเขตพ้ืนที ่เป็นต้น 
 6. ก่ากับและติดตามเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการทดสอบระดับชาติของสถานศึกษาที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา 

ระดับสถานศึกษา 
1. วิเคราะห์ผลแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ที่มีต้องปรับปรุงเร่งด่วน และ

วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละสถานศึกษา (พิจารณาจากสภาพบริบทต่างๆ
ของสถานศึกษา)  

2. ก่าหนดกลยุทธ์และแผนยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนของสถานศึกษาที่สอดคล้องสาเหตุของ
สภาพปัญหา 

3. วิเคราะห์แผนผังโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ตัวชี้วัดที่ใช้ออกข้อสอบ รูปแบบข้อสอบ 
และลักษณะข้อสอบ เพ่ือวางแผนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 

4. พัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบ O-NET ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 

5. สร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผลในระดับกลุ่มสถานศึกษา และสถานศึกษา 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายชนาธิป  ทุ้ยแป      เบอร์ติดต่อ : 0-8143-24688 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    :   นายวิทยา  บัวภารังษี     เบอร์ติดต่อ : 0-8166-06326 
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 1.3 
 

รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Function Base) 
 
 
 

1. ชื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา .............................................เขต................... 
2. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

สาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ยของ 

สพฐ.* 
คะแนนเฉลี่ยของ สพท. 

สูงกว่า/เท่ากับ/ 
ต่ ากว่า 

ประถมศึกษาปีที่ 6    
ภาษาไทย    
ภาษาอังกฤษ    
คณิตศาสตร ์    
วิทยาศาสตร ์    
มัธยมศึกษาปีท่ี 3    
ภาษาไทย    
ภาษาอังกฤษ    
คณิตศาสตร ์    
วิทยาศาสตร ์    
มัธยมศึกษาปีท่ี 6    
ภาษาไทย    
ภาษาอังกฤษ    
คณิตศาสตร ์    
วิทยาศาสตร ์    
สังคมศาสตรฯ์    
*หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. ให้รอการประกาศผลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 
โดย สพฐ. จะน่าขึ้นเว็บไซต์ หรือ ในระบบรายงาน KRS เพื่อใช้เป็นข้อมูลเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 

 

3. สรุปคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์การให้คะแนน 
 3.1 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ สพท.  
  ต่่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. ทุกกลุ่มสาระ ทุกระดับชั้นที่เข้าสอบ (ระดับ 1) 
  ต่่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. ทุกกลุ่มสาระ ในบางระดับช้ันท่ีเข้าสอบ (ระดับ 2) 
  สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ของ สพฐ. อย่างน้อย 1-2 กลุ่มสาระ ในบางระดับชั้นที่เข้าสอบ (ระดับ 3 / ผ่านการประเมนิ) 
  สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ของ สพฐ. อย่างน้อย 3 กลุ่มสาระ ในบางระดับช้ันท่ีเข้าสอบ (ระดบั 4 / ผ่านการประเมิน) 
  สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ของ สพฐ. ทุกกลุ่มสาระ ในบางระดับช้ันท่ีเข้าสอบ (ระดับ 5 / ผ่านการประเมิน) 

   
              ผู้รับรองข้อมูล .................................................... 

(    ) 
ต่าแหน่ง .............................................. 

ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัดนี้ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาครูครบวงจร  

ค าอธิบายตัวช้ีวัด :  ตัวชี้วัดการด าเนินโครงการพัฒนาครูครบวงจร คือ การประเมินผลส าเร็จของ
โครงการพัฒนาครูครบวงจรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี 2561 ตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้สิทธิครูทุกคนเข้ารับการพัฒนาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะครูตามหลักเกณฑ์ใหม่ โดยใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นอ านวยความสะดวก
ในการบริหาร จัดการ ประเมินผล และประมวลผลการอบรม/พัฒนา ของครูในสังกัด และสพฐ. จะใช้หลักสูตร
ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา มาพิจารณาคัดเลือกให้ตรงตามความต้องการของครูและน ามาใช้ได้จริง
ให้ครูได้เลือกเข้าอบรม/พัฒนา โดยมีงบประมาณให้ข้าราชการครูรายละ 10,000 บาท/คน/ปี 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับ:  

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 

- มีแผนปฏิบัติการพัฒนาครูครบวงจรประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
- หลักสูตรที่น ามาใช้ในการพัฒนา/อบรม ผ่าน
การอนุมัติจากสถาบันคุรุพัฒนา ส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา 
- โปรแกรมระบบอ านวยความสะดวกในการ
บริหารจัดการพัฒนา/อบรมในระบบออนไลน์
(Training OBEC) มีความพร้อมในการใช้งาน 

- ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จร้อยละ 100 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
1. โปรแกรมระบบอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการการพัฒนา/อบรมในระบบออนไลน์ 
2. รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ ชี้แจงแผนการด าเนินงานและแนวทางปฏิบัติของโครงการให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทราบ 
 2. จัดสรรงบประมาณในการอบรม/พัฒนาของครูไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3. ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการอบรมพัฒนาในแต่ละภูมิภาค 
 4. สรุปรวบรวมข้อมูลจากโปรแกรมระบบอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการการพัฒนา/อบรม
ในระบบออนไลน์และรายงานอื่นๆ จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. ประชาสัมพันธ์โครงการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาสมัครเข้ารับการอบรม/
พัฒนา 
 2. ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้ครูไปเข้ารับการอบรม/พัฒนา 
 3. ติดตามและประเมินผลการอบรม/พัฒนาของข้าราชการครูในสังกัด 

 ระดับสถานศึกษา 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูในสังกัดเข้ารับการอบรม/พัฒนาในหลักสูตรที่สอดคล้องตามความต้องการ
และสามารถน าไปใช้งานได้จริง 
 2. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาตนเองของครู 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการส านักพัฒนาครู    เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5635 
        และบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้จัดเก็บข้อมูล      : 1. นางสาวจินตนา  เก่งสาริกิจ            เบอร์ติดต่อ : 0-288-5635 
        2. นายวันนิมิต สายสิทธิ ์    เบอร์ติดต่อ : 0-288-5635 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ค ำอธิบำย : ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
และในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ได้มีมติเห็นชอบกับแนวทาง  
การประเมินส่วนราชการและบุคลากรภาครัฐ  โดยให้ส่วนราชการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ 
แก่ประชาชน เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความสนใจ หรือเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน หรือเป็น 
การแจ้งข่าวเพ่ือให้ประชาชนได้ทราบว่าหน่วยงานก าลังด าเนินการเรื่องใด ด าเนินการอย่างไร มีจุดมุ่งหมาย 
จะแก้ปัญหาใด และการด าเนินการดังกล่าวนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่ างไร ซึ่งเดิมส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างความรู้  
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้กับประชาชน ในเรื่องนโยบายของรัฐบาล และภารกิจงานของ สพฐ. ทั้งสร้างทัศนคติ 
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน เพ่ือให้การประชาสัมพันธ์ของ สพฐ. ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด สพฐ.  
ที่กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ด าเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายต่างๆ ที่ทาง สพฐ. ด าเนินการอยู่  
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขตที่รับผิดชอบ ได้รับทราบและเข้าใจ ซึ่งแต่ละ
นโยบายที่มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นนโยบายหลักของ สพฐ. ที่มีความส าคัญ ต้องด าเนินการเป็นประจ า 
และต่อเนื่อง มีดังนี ้
 1. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
STEM หรือ สะเต็ม เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นการท่องจ าทฤษฎีหรือกฏเกณฑ์ต่าง ๆ  แต่เป็นการสร้าง 
ความเข้าใจในทฤษฎีหรือกฏเกณฑ์เหล่านั้น ผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  
การตั้งค าถาม การแก้ปัญหา การหาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ พร้อมทั้งสามารถน าการค้นพบ
เหล่านั้นไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจยทุธศำสตร ์
แนวทำงปฏิรูปภำครัฐ นโยบำยเร่งด่วน หรือภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ 

หรือกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกันหลำยหน่วยงำน (Agenda base) 
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 2. การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนว สพฐ.  เป็นนโยบายส าคัญที่ทุกฝ่าย 
จะต้องร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นระบบ 
ที่ช่วยป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งยังช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้ง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นสุข  เช่น มอบ
ทุนการศึกษา การเยี่ยมบ้านนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียนกรณีประสบภัย สร้างบ้านให้นักเรียน Open House ฯลฯ 
 3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สพฐ. เป็นหน่วยงานหลัก ที่เกี่ยวข้องในการสร้าง 
พลเมืองที่ มี คุณภาพโดยการให้ความรู้  สร้ า ง เจตคติ  น า ไปสู่ ความตระหนักและมีจิ ตส านึ กที่ ดี 
ในด้านการจัดการขยะ น้ า น้ าเสีย มลพิษทางอากาศ  และการอนุรักษ์พลังงานหลากหลายทางธรรมชาติ  
โดยมีเป้าหมายเชิงนโยบาย ให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศด าเนินการสร้างวินัยด้านการจัดการขยะ น้ าเสีย  
และมลพิษทางอากาศ   
 ช่องทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน แบ่งได้ดังนี้  
 1. ป้ายคัทเอ้าท์ 
 2. แผ่นพับ 
 3. จดหมายข่าว 
 4. หนังสือพิมพ์ 
 5. ป้ายประกาศ/ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 6. นิทรรศการ 
 7. ป้ายไวนิล 
 8. วิทยุ 
 9. โทรทัศน์ 
 10. สื่อดิจิตอล เช่น เว็บไซต์, เฟสบุ๊ค, ไลน์กรุ๊ป, คลิปวิดีโอเผยแพร่ 
 11. วารสาร 
 12. อ่ืนๆ 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 

 ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
กำรประเมินรอบที่ 1 กำรประเมินรอบที่ 2 

ด าเนินได้ตามแผนฯ ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – 
มีนาคม 2561 ได้ครบถ้วนร้อยละ 100 

ด าเนินการตามแผนฯ ระหว่างเดือนเมษายน 2561 
– กันยายน 2561 ได้ครบถ้วนร้อยละ 100 

 หมำยเหตุ : การด าเนินการสามรถขยับเคลื่อนได้แต่ต้องอยู่ในรอบการประเมินเดียวกัน และชนิดของสื่อต้อง
      ประเภทเดียวกัน 
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 ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
1 คะแนน 5 คะแนน (ผ่ำนกำรประเมิน) 

เขตพ้ืนที่การศึกษามีการด าเนินกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ให้ครบทั้ง 3 เรื่อง ดังนี้ 
    1. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
    2. การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน  
และการแนะแนว สพฐ.   
    3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
    ด าเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2560  - เดือน
กันยายน 2561 แต่ส่งหลักฐานไม่ครบตามที่ก าหนด 
คื อประชาสั ม พันธ์ ร วม ไม่ ค รบ  10  ชิ้ น  ห รื อ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ นับรวมทั้งหมดไม่ครบ 3 
ช่องทาง 

เขตพ้ืนที่การศึกษามีการด าเนินกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ให้ครบทั้ง 3 เรื่อง ดังนี้ 
    1. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
    2. การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน  
และการแนะแนว สพฐ.   
    3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
    ด าเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2560  - เดือน
กันยายน 2561 และส่งหลักฐานครบตามที่ก าหนด 
คือประชาสัมพันธ์อย่างน้อยรวม 10 ชิ้น ผ่านสื่อต่าง ๆ  
นับรวมทั้งหมดอย่างน้อย 3 ช่องทาง  

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :  

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลกำรด ำเนินงำนในอดีต ปงีบประมำณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 

ร้อยละการด าเนินการตามแผนการ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ร้อยละ   66.67 

กลุ่มในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับผิดชอบ :   
 กลุ่มอ านวยการ หรือ ตามที่ ผอ. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 

แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล : 
 

 ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 1. จัดท าแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น  
แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายประกาศ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ รวมทั้งสื่อ Social Network  

2. ด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามที่ก าหนดไว้ 
3. ก ากับ ติดตาม สนับสนุน และให้ค าแนะน า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการด าเนินงาน 
4. สรุปผลและจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

 ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 1. จัดท าแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ      
ที่ก าหนดตามค าอธิบาย  
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 2. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ
รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดเก็บข้อมูลเป็นภาพถ่าย   
 4. การประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ ให้ส่งเฉพาะสคริปท ์
 5. การประชาสัมพันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์ ให้ส่งภาพในรายการ 3 ภาพ ลงในไฟล์ Word เรื่องละ 1 
หน้า กรณีไม่มีภาพประกอบในรายการให้ส่งสคริปท์รายการ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน : 

 ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 1. ก าหนดนโยบาย โครงการส าคัญที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการอยู่ 
เพ่ือใช้เป็นตัวชี้วัดเรื่องการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

2. ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 3. ประสานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายส าคัญที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการอยู่ ดังนี้ 
   3.1 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์        
  3.2 การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนว สพฐ. 
  3.3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 4. ก าหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักฐานที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งผ่านระบบรายงาน 
ผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 6. ประมวลผล และให้คะแนนผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
 1. ศึกษาเนื้อหา รายละเอียดเรื่องท่ีจะประชาสัมพันธ์ ทั้ง 3 เรื่อง คือ 
       1.1 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์   
  1.2 การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนว สพฐ. 
      1.3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 2. วางแผนและด าเนินการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 

3.  เก็บข้อมูล  หลักฐาน การประชาสัมพันธ์  ที่ ได้ ด า เนินการในช่วง เดือนตุลาคม 2560  
ถึงเดือนกันยายน 2561 เป็นภาพถ่าย 

4. การประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ ให้ส่งไฟล์สคริปท์เป็นหลักฐาน 
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 5. การประชาสัมพันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์ ให้ส่งภาพในรายการ 3 ภาพ ลงในไฟล์ Word เรื่องละ 1 หน้า    
กรณีไม่มีภาพประกอบในรายการให้ส่งสคริปท์รายการ 
 6. คัดเลือก และจัดส่งหลักฐานผ่านระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
     6.1 ภาพหลักฐานการประชาสัมพันธ์ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561  
จ านวน 10 ชิ้น และหลักฐานดังกล่าวนั้น จะต้องเผยแพร่ผ่านสื่อ นับรวมทั้งหมดอย่างน้อย 3 ช่องทาง  
     6.2 จัดท าและรายงานผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ตามแบบฟอร์ม อ้างอิงตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ระบบ 
KRS)  

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวช้ีวัด :  ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ      เบอร์ติดต่อ : 02-288-5926 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1. นางสาวเพียงแข เติมภิญโญ  เบอร์ติดต่อ : 02-288-5512 
  2. นางสาวศศิธร รอดภัย  เบอร์ติดต่อ : 02-288-5515 
  3. นางสาวกนกวรรณ เหมกุล  เบอร์ติดต่อ : 02-288-5511 
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แบบฟอร์มอ้ำงอิงตัวชี้วัดที่ 2.1.1  
 

รำยงำนอ้ำงอิง กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ของส่วนรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจยุทธศำสตร์หรือภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย
เป็นพิเศษ (Agenda base) 
 
 
 

 
ชื่อส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ......................... เขต ................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

     
  ล ำดับท่ี ....... 
        เรื่อง………………………………………………………………… 
  สื่อท่ีประชำสัมพันธ์...........................................………………………… 
 วัน/เดือน/ปี ท่ีเผยแพร่.............................................. 

 

ภาพกจิกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ 

 

ตัวท่ีวัดที่ 2.1.1 ร้อยละกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัดนี้ 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1    กำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน 

ตัวชีวัดที่ 2.1.2  ร้อยละกำรชี้แจงประเด็นส ำคัญท่ีทันต่อสถำนกำรณ์ 

ค ำอธิบำยตัวช้ีวัด :  
       ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และมีมติเห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้
หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
กรม ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทีอยู่ในความ
รับผิดชอบ 
  ความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามแนวทางนี้เป็นตัวชี้วัดส าคัญใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง  โดยให้ผู้บังคับบัญชา ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
ประเมินจาก 
  1. ปริมาณและประสิทธิภาพของการชี้แจงของส่วนราชการ 
  2. ความทันต่อสถานการณ์ในการชี้แจง 
  3. ความรับรู้ความเข้าใจของประชาชนตามผลส าเร็จของหน่วยงานต่างๆ 
  เป็นการวัดผลการด าเนินงานของส่วนราชการ ในการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อ
สถานการณ์ โดยประเมินจากความสามรถของส่วนราชการในการชี้แจงประเด็นข่าวโดยพิจารจากคุณภาพ
การชี้แจ้งประเด็นข่าว ได้แก่ ชี้แจ้งภายในเวลาที่ก าหนด (ตรงเวลา) เนื้อหามีครบถ้วน ตรงประเด็น และมี
ช่องทางการเผยแพร่ 
 

เกณฑ์กำรให้คะแนน : 
 ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กำรประเมินรอบที่ 1 กำรประเมินรอบที่ 2 
ร้อยละ 100  ร้อยละ 100 

 เกณฑ์กำรประเมินรอบท่ี 1 : 
 ตรงเวลา 

- ตรงเวลา ภายใน 1 วัน  ได้  1  คะแนน 
- เกิน 1 วัน หรือ ไม่ตอบ  ได้  0  คะแนน 

 เนื้อหาการชี้แจ้งตรงประเด็น 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

58 
 

- ครบถ้วนทุกประเด็น   ได ้ 1 คะแนน 
- ตรงบางประเด็น   ได ้ 0.5 คะแนน 
- ไม่ตรงประเด็น   ได ้ 0  คะแนน 

 ช่องทางการเผยแพร่ 
- 3 ช่องทาง หรือ มากกว่า  ได ้ 1 คะแนน 
- 1 หรือ 2 ช่องทาง   ได ้ 0.5 คะแนน 
- ไม่มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้  0 คะแนน 

 ส่วนราชการจะผ่านเกณฑ์การประเมินต้องมีการชี้แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
คือ 1 วันท าการและมีคะแนนการประเมิน 1.5 คะแนนขึ้นไป   

 เกณฑ์กำรประเมินรอบท่ี 2 : 
ประเด็นกำร

ประเมิน 
ประเด็นย่อย คะแนน เงื่อนไข หมำยเหตุ 

1. ทันเวลา 
(1 คะแนน) 

 - ชี้แจ้งประเด็นข่าวภายใน     
   เวลา 1 วัน 
- ชี้แจ้งประเด็นข่าวภายใน 
  เวลามากกว่า 1 วัน (3 วัน/  
  5 วัน/ 7 วัน) 
- ชี้แจ้งประเด็นข่าวภายใน 
  เวลา 1 วัน และชี้แจ้งประเด็น  
  ข่าวภายในเวลามากกว่า 1 วัน  
  (3 วัน/ 5 วัน/ 7 วัน) 

1  - การนับระยะเวลาไม่ 
  เว้นวันหยุดราชการ   
  และ 
- หากชี้แจงประเด็นไม่ 
  ทันภายในระยะเวลาที่  
  ก าหนดจะไม่รับ   
  พิจารณาคะแนนใน 
  ประเด็นอ่ืนทั้งหมด 

 

2. คุณภาพ   
   เนื้อหา  
(1 คะแนน) 

การ พิจาณาให้ คะแนนคุณภาพ
เนื้ อ ห าก า รชี้ แ จ้ ง ป ร ะ เ ด็ น ข่ า ว
ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ 
- ที่มาที่ไป (เรื่องเดิม) ของปัญหา 
- ข้อเท็จจริง สภาพที่เกิดขึ้นใน 
  ปัจจุบัน 
- การแก้ไขปัญหา (ตอบโจทย์ข้อ 
  สงสัยได้) 

1  - เนื้อหาในการชี้แจงต้อ   
  มีครบทั้ง 3 หัวข้อ หาก 
  มีการชี้แจงไม่ครบถ้วน  
  จะไม่ได้รับคะแนนใน 
  ประเด็นนี้ 

- ส่งประเด็นการ 
  ชี้แจงข่าวใน 
  กลุ่มไลน์ IR  
  Chat (Issue  
  Report Chat) 
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ประเด็นกำร
ประเมิน 

ประเด็นย่อย คะแนน เงื่อนไข หมำยเหตุ 

3. วิธีการ 
   ชี้แจง 
(4 คะแนน) 

กรณีชี้แจง
ภายในเวลา  
1 วัน 

- มีการแถลง  
  ข่าวแก่สื่อมวลชน   
  2 ประเภทสื่อขึ้น 
  ไป 
- มีการชี้แจงผ่าน  
  Facebook  
  Live 

2  
 
 
 
2  
 

- การชี้แจงจะต้องมี 
  เนื้อหาครบทั้ง 3  
  หัวข้อตามประเด็น 
  การประเมิน 
  คุณภาพเนื้อหา 
- หากมีการแถลงข่าวแก่ 
  สื่อมวลชนไม่ถึง 2 
  ประเภทสื่อ จะไม่ได้รับ 
  คะแนนในส่วนนี้ 
- หากมีการแถลงข่าวแก่ 
  สื่อมวลชน 2 ประเภท 
  สื่อข้ึนไป พร้อมจัดท า  
  Facebook Live จะได้ 
  คะแนนทั้งในส่วนของ 
  การแถลงข่าวและการ 
  ชี้แจงผ่าน Facebook  
  Live ด้วย 

- ส่งหลักฐานวิธีการ 
  ชี้แจงและช่องทาง 
  การเผยแพร่มายัง 
  กรมประชาสัมพันธ์  
  ผ่านทางไปรษณีย์ 
  อิเล็กทรอนิกส์  
  (e-mail)  
spokesman@prd.go.th กรณีชี้แจง

ภายใน
เวลา
มากกว่า     
1 วัน (3 
วัน/ 5 วัน/ 
7 วัน) 

- มีการแถลงข่าว 
  แกสื่อมวลชน 2  
  ประเภทสื่อขึ้นไป 
- การชี้แจงผ่าน  
  Facebook  
  Live 
- จัดท า Clip  
  Video เผยแพร่  
  (สามารถน า  
  Facebook   
  Live มาตัดต่อ 
  เป็นคลิปได้ 

1 
 
 
1 
 
 
2 
 

4. ช่อง 
   ทางการ 
   เผยแพร่ 
(4 คะแนน) 

- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ 
  หน่วยงานและ GNews 
- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภายนอก  
  เช่น เว็บไซต์สื่อ เว็บพันทิป  
  เว็บกระปุก ฯลฯ หรือ โซเวียล 
  มีเดียภายในและภายนอก  
  ได้แก่  Facebook    
  Instagram Twitter Line    
  Youtube  
- เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  
  (หนังสือพิมพ์) 
- เผยแพร่ผ่านโทรทัศน์หรือวิทยุ  

1 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 

- หากไม่มีช่องทางการ 
  เผยแพร่จะไม่ได้รับ 
  พิจารณาคะแนนใน 
  ประเด็นอ่ืนทั้งหมด 

 รวม 10  
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หมำยเหตุ : เกณฑ์กำรผ่ำนประเด็นข่ำว 
- การชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ ต้องด าเนินการครบทั้ง 4 ประเด็นการ

ประเมิน หากด าเนินการไม่ครบจะถือว่าไม่ผ่านการประเมินประเด็นข่าว 
- ประเด็นข่าวที่ผ่านการประเมินต้องได้ 6 คะแนนขึ้นไป 
- คะแนนตั้งแต่ 6 – 8 คะแนนขึ้นไป ผ่ำนระดับมำตรฐำน 
- คะแนนตั้งแต่ 9 – 10 คะแนนขึ้นไป ผ่ำนระดับคุณภำพ 

  เกณฑ์กำรผ่ำนตัวช้ีวัด 
- เกณฑ์การผ่านการประเมินผลร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อสถานการณ์ 

จะต้องผ่านการประเมินประเด็นข่าวร้อยละ 100 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 
ส านักโฆษก และกรม
ประชาสัมพันธ์แจ้งประเด็นข่าว
ระยะเวลาการชี้แจง และ
หน่วยงานที่คาดว่าจะเกี่ยวข้อง
แก่ส่วนราชการ 

ส่วนราชการรับทราบ รับปฏิบัติ 
ตามประเด็นข่าวที่จะต้องชี้แจง 

ส่วนราชการชี้แจงประเด็นข่าว 
1. ประเด็นที่ชี้แจง 
2. รายละเอียด/เนื้อหาการชี้แจง 
3. วัน เวลา ที่ชี้แจง 
4. ช่องทางการเผยแพร่ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.2  ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)    

ค าอธิบาย :  พัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) หมายถึง การพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  โดยจัดตั้งศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษและจัดอบรมครู
ภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค จ านวน ๑๘ ศูนย์  รูปแบบการอบรมคือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Approach) หลักสูตรการอบรมแบบเข้ม ระยะเวลา ๓ 
สัปดาห์ มีการประเมินทักษะการสอนภาษาอังกฤษ และกิจกรรมติดตามผล (Follow on)  2 วัน โดยวิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 10 รุ่น (รุ่นที่ 11 -20)  

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรม 
1. เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา หรือ มัธยมศึกษา ทุกคนที่มีผลการทดสอบ CEFR 

หรือไม่มีผลสอบ CEFR หรือมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาจากสถาบันอื่น ๆ เทียบเท่า 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ใกล้ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษในภูมิภาคนั้น   

         3. เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษในวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น ครูในโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ  เป็นต้น 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1 

(1 ต.ค.60 - 31 มี.ค.61) 
การประเมิน รอบที่ 2 

(1 เม.ย.61 - 30 ก.ย.61) 
1. ร้อยละ 60 ของครูภาษาอังกฤษตามโครงการ
พัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค 
(Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561  ได้รับการ
พัฒนา 
2. ร้อยละ 60 ของครูที่เข้ารับการพัฒนา              
มีความสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียน 

1. ร้อยละ 80 ของครูภาษาอังกฤษตามโครงการ
พัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค 
(Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับการ
พัฒนา 
2. ร้อยละ 80 ของครูที่เข้ารับการพัฒนา              
มีความสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียน 
3. ร้อยละ 80 ของครูที่เข้ารับการพัฒนา 
ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน        
โดยใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียน 

เงื่อนไข : กลไกในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคน ซึ่งอยู่ระหว่างสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา  

เข้ารับการพัฒนาและผ่านการประเมินทักษะการสอนภาษาอังกฤษ ในการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับ
ภูมิภาค (Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัดนี้ 
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2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) น าองค์
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

3. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ได้รับการ
นิเทศ ติดตาม จาก โรงเรียน หรือ สพท. หรือ สพฐ. 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ระดับความส าเร็จของครูที่เข้ารับการพัฒนา
ครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot 
Camp) 

ระดับ - - - 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

 แหล่งข้อมูล 
- ข้อมูลครูภาษาอังกฤษทุกคนที่มีผลการทดสอบ CEFR หรือไม่มีผลสอบ CEFR หรือมีผลการทดสอบ

ความสามารถทางภาษาจากสถาบันอื่น ๆ  เทียบเท่า 
- สรุปรายงานผลการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ของครูที่เข้ารับ

การพัฒนา ในปีงบประมาณ 2561  
- ข้อมูลผู้เข้ารับการพัฒนาของศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษและจัดอบรมครูภาษาอังกฤษ ในระดับ

ภูมิภาค  จ านวน ๑๕ ศูนย์ 
- ข้อมูลครูที่เข้าร่วมการพัฒนา จ านวน 10 รุ่น (รุ่นที่ 11 - 20) 
- เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  

 วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวบรวมผลการทดสอบ CEFR หรือไม่มีผลสอบ CEFR หรือมีผลการ

ทดสอบความสามารถทางภาษาจากสถาบันอ่ืน ๆ เทียบเท่า 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวบรวมข้อมูลครูภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรมและผลการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียนของครูภาษาอังกฤษที่เข้ารับการการอบรมครูแกนน า
ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561    

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาค านวณค่าร้อยละของครูภาษาอังกฤษที่ เข้ารับการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561  

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1. รวบรวมข้อมูลครูภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรมครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot 

Camp) ในปีงบประมาณ 2561 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการ  
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  2. วิเคราะห์ค่าร้อยละของครูภาษาอังกฤษท่ีเข้ารับการอบรมครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค 
(Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561 

 3. กรอกข้อมูลผลการด าเนินงานรายละเอียดตามแบบฟอร์มรายงานและรายงานแนบไฟล์ดังกล่าวในระบบ 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. จัดท าฐานข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษดังนี้ 
  1.1 ข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีผลการทดสอบ CEFR หรือเทียบเท่า 
  1.2 ข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม Boot Camp 
  1.3 ข้อมูลครูภาษาอังกฤษที่จะต้องเข้ารับการอบรม Boot Campรุ่นที่ 11-20 และส่งครูเข้ารับ
การอบรม 
  1.4 ข้อมูลผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชั้นเรียนของครูที่
ผ่านการอบรม 
 2. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูที่ผ่านการอบรม 

 3. วิเคราะห์ค่าร้อยละของครูภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรมครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับ 
ภูมิภาค (Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561 
 4. กรอกข้อมูลผลการด าเนินงานรายละเอียดตามแบบฟอร์มรายงานสพฐ. 

  ระดับสถานศึกษา 
  1. สถานศึกษาส่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้ารับการอบรม 
  2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม รายงานผลการอบรมและการจัดการเรียนการสอนตามแบบ
รายงาน 
  3.  นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมครูแกนน า
ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561 
 
   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :   นายวรศักดิ์  วัชรก าธร   เบอร์โทร 081-8627410  
ผู้จัดเก็บข้อมูล      :   นางสาวภิญญาพัชญ์  เชื้อจันทร์ยอด เบอร์โทร 089-8383091 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ  
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ตัวช้ีวัดที ่4.1  การพัฒนานวัตกรรม  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ค าอธิบาย :  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (สพท.) พ.ศ. 2560 เพ่ือให้การท างานคล่องตัวมากขึ้น ได้มีการแบ่งกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ิมจ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการศึกษา การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจะช่วยลดภาระ 
และส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนั้น เพ่ือเป็นการยกระดับ
และให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนการบริหารจัดการและการด าเนินงานได้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจ าเป็นต้องมี
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีระบบงานต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. งานข้อมูลสารสนเทศ  
  2. งานบริหารงบประมาณ 
  3. งานสนับสนุนด้านวิชาการ 
  4. งานบริหารทั่วไป 

สูตรการค านวณ :  

ผลรวมของค่าน้ าหนัก X คะแนนที่ได ้ของระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของ สพท.ทั้ง 4 ด้าน 
 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับ: 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 

มีการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการองค์กร มีการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการองค์กร 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ระบบงาน น้ าหนัก 
คะแนน 

1 3 5 
1. งานข้อมูลสารสนเทศ  0.25 

ไม่มีระบบ 
มีการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปที่ไม่ได้
พัฒนาหรือติดตั้งเอง 

พัฒนาโปรแกรมเอง
หรือติดตั้งใช้งาน
และขยายผลให้
กลุ่ม/ โรงเรียน ใช้ 

2. งานบริหารงบประมาณ  0.25 
3. งานสนับสนุนงานด้านวิชาการ 0.25 
4. งานบริหารทั่วไป 0.25 

หมายเหตุ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะผ่านการประเมินเมื่อได้คะแนนระดับ 3 ตั้งแต่ 2 ระบบงานขึ้นไป 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการ
บริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ

ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ  
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กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ ท่ีรับผิดชอบ :  
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
1. หากเป็นระบบออนไลน์ให้แจ้ง URL หรือลิงค์ดาวน์โหลด พร้อม User / Password เพ่ือทดสอบ 
2. หากเป็นโปรแกรมประยุกต์แบบออฟไลน์  ให้ส่งคู่มือการใช้งาน 

 3.   สพท. ด าเนินตามแบบฟอร์มที่ก าหนด และรายงานในระบบ KRS   

 ทั้งนี้ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รายงานระบบที่พัฒนา และติดตั้ง โดยส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ไม่นับรวมระบบรายงานต่าง ๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษา รายงาน เช่น DMC, EME, SchoolMIS, SGS, EMIS, KRS ฯลฯ 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  เบอร์ติดต่อ : 02 288 5699 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    :   นางสาวเปรมฤทัย เลิศบ ารุงชัย                เบอร์ติดต่อ : 02 288 5582 
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.1 
 

รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 
 
 

ชื่อส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา .............................................เขต................... 
 

 
       ลงชื่อ ................................... ผู้รายงานข้อมูล 
           (............................................) 
       ต าแหน่ง...................................... 
 
       ลงชื่อ ......................... ผู้รับรองข้อมูล 
           (............................................) 
       ต าแหน่ง...................................... 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

ล าดับที ่ งานที่เกี่ยวข้อง 
 

ชื่อระบบ 
 

ผู้พัฒนา/ติดต้ัง 
หลักฐานอ้างอิง 

(URL User/Password) 
ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 
หมายเหตุ 

       
       
       
       
       

ตัวช้ีวัดที่ 4.1 การพัฒนานวัตกรรม ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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     ตัวอย่าง   
 

รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 
 
 

ชื่อส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา    เขต 19 

 
 

 
 
 
 

ล าดับที ่ งานที่เกี่ยวข้อง 
 

ชื่อระบบ 
 

ผู้พัฒนา/ติดต้ัง 
หลักฐานอ้างอิง 

(URL User/Password) 
ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 
หมายเหตุ 

1. งานข้อมูล
สารสนเทศ 

AMSS++ DLICT สพม. 19 eoffice.sesao19.go.th 
user : Test 
password : 456s 

5  

2. งานบริหาร
งบประมาณ 

AMSS++ DLICT สพม. 19 eoffice.sesao19.go.th 
user : Test 
password : 456s 

5  

3. งานสนับสนุน
ด้านวิชาการ 

ไม่มี   1  

4. งานบริหารทั่วไป ไม่มี   1  

ตัวช้ีวัดที่ 4.1 การพัฒนานวัตกรรม ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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ตัวช้ีวัดที ่4.2  การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ค าอธิบาย :  การด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ จ านวน 12 เรื่อง 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
  1. การลดพลังงาน ก าหนดค่าเป้าหมายการใช้พลังงานลดลงร้อยละ 10 (ทุกเดือน) เทียบกับ
ค่ามาตรฐานโดยให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเป็นประจ าทุกเดือน 
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 โดยด าเนินการผ่าน www.e-report.energy.go.th ของ
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป 
  2. การลดกระดาษ ก าหนดค่าเป้าหมายจ านวนเงินงบประมาณท่ีใช้จัดซื้อกระดาษลดลง รอบ 
12 เดือน ลดลงได้ร้อยละ 10 โดยในรอบ 6 เดือน มีค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 5 ซึ่งเป็นการนับสะสม เทียบกับ
จ านวนเงินงบประมาณท่ีตั้งไว้ส าหรับการซื้อกระดาษของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้ส่วนราชการรายงาน
ผลการด าเนินงานรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการซื้อกระดาษ 
  3. การประหยัดงบประมาณ ก าหนดค่าเป้าหมายงบประมาณที่สามมารถประหยัดได้ในรอบ 
12 เดือน ลดลงได้ร้อยละ 5 โดยในรอบ 6 เดือน มีค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 2 ซึ่งเป็นการนับสะสม โดย
งบประมาณที่ส่วนราชการสามาถน ามาประหยัดได้นั้นจะต้องเป็นงบประมาณประเภทงบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวมทั้ง
ส่วนอ่ืนๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่าจะสามารถน ามาประหยัดงบประมาณได้ โดยให้ส่วนราชการรายงานผลการ
ด าเนินงานรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประหยัดงบประมาณได้ 
  4. การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันแลแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มด าเนินการในรอบการประเมินที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค.) และ
ก าหนดค่าเป้าหมาย/ผลผลิต โดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงาน และให้เริ่มรายงานผลการด าเนิน งานตั้งแต่
เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือนจนกระทั่งกิจกรรมได้ผลผลติครบถ้วนตามแผน  
  5. กิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจาก 6 กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ส่วนราชการสามารถคัดเลือกจาก
ประเภทเรื่องที่ด าเนินการใน 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) การเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน (2) การบูรณา
การความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (3) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต (4) การเพ่ิมประสิทธฺภาพของ
ส่วนราชการ (5) การประหยัดทรัพยากร โดยเริ่มด าเนินการเมื่อใดก็ได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และให้
รายงานผลการด าเนินงานทุกเดือนนับแต่วันเริ่มต้นกิจกรรมจนกระทั่งได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-report.energy.go.th/
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การด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ จ านวน 12 เรื่อง 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ตัวช้ีวัด 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 
สพฐ. สพท. 

4.2.1   การประหยัดไฟฟ้าและน้ ามัน    
4.2.2   การลดกระดาษ       
4.2.3   การบูรณาการงบประมาณ    
4.2.4   การพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัด (KRS)    
4.2.5  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   
ในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐของ สพฐ. (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  
 

4.2.6   โครงการห้องเรียนกีฬา    
4.2.7   การรับนักเรียนโดย Smart Card และ        
การจัดท าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (GPA) 

  
 

4.2.8   โครงการโรงเรียนประชารัฐ    
4.2.9   โรงเรียนวิถีพุทธ    
4.2.10 พุธเช้า ข่าว สพฐ.    
4.2.11 ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุน     
ต่อหน่วยผลผลิต   

 

4.2.12.2 การจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ใน
ส่วนของการด าเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

  
 

4.2.12.3 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2.1  การประหยัดไฟฟ้าและน้ ามัน 

ค าอธิบาย :  การลดพลังงาน พิจารณาจากพลังงาน 2 ชนิด คือ พลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิง 
เพ่ือให้ส่วนราชการตระหนักถึงความส้าคัญของการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าและน้้ามันอย่างประหยัด และมี
มาตรการ/แนวทางในการด้าเนินงาน โดยก้าหนดค่าเป้าหมายให้ส่วนราชการใช้พลังงานลดลงร้อย 10 (ทุก
เดือน) เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน (Energy Utilization Index; EUI) ตามสูตรการ
ค้านวณของกระทรวงพลังงาน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรม 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับ: 
 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 
การใช้พลังงานของส่วนราชการ ลดลงร้อยละ 10 

(ทุกเดือน) เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน 
การใช้พลังงานของส่วนราชการ ลดลงร้อยละ 10 (ทุกเดือน) 

เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
1. รายงานผล การด้าเนินงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป 
2. ให้บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงและปริมาณการใช้น้้ามันเชื้อเพลิงจริง 

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ประกาศส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง มาตรการลดพลังงานและลดกระดาษ 
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดยึดถือเป็นเป้าหมายส้าคัญในการ
ปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการท้างานร่วมกัน 
 2. แต่งตั้งคณะท้างานเพ่ือก้ากับติดตามการด้าเนินงานตามมาตรการ พร้อมน้าผลการด้าเนินการตาม
มาตรการเข้าที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. เพื่อรับทราบผลการด้าเนินงานตามความถ่ีที่เหมาะสมเพ่ือแสดง
ให้เห็นผลการด้าเนินงานที่เปรียบเทียบได้ และจัดสิ่งจูงใจตามความเหมาะสม 
 3. รายงานผลข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจริงและข้อมูลปริมาณการใช้น้้ามันเชื้อเพลิง จริง ผ่านเว็บไซต์ 
www.e-report.energy.go.th ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายส้าเริง ชัยอ้านาจ  เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5900, 087-7046563 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      :  นางศิริพร พันธ์เดช           เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5794, 089-5753847 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัดนี้ 

http://www.e-report.energy.go.th/
http://www.e-report.energy.go.th/
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2.2 การลดกระดาษ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด  :  กิจกรรมการลดกระดาษ เพ่ือให้ส่วนราชการมีการใช้กระดาษให้ประหยัด คุ้มค่า ซึ่งส่วนราชการ
อาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการท างาน เช่น การถ่ายเอกสารสองหน้า การน ากระดาษกลับมาใช้ซ  า (reuse) 
การน าส่งเอกสารวาระการประชุมผ่านระบบ e-mail การถ่ายเอกสารเฉพาะสาระส าคัญๆ เป็นต้น ทั งนี เป็นการพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ น โดยจะพิจารณาจากงบประมาณที่ใช้จัดซื อกระดาษปีงบประมาณ 2561 ลดลง 
เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ตั งไว้ (นับเฉพาะกระดาษ A4)   

สูตรการค านวณ :   
 
 
 
 
    

เกณฑ์การให้คะแนน: 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

งบประมาณที่ใช้ซื อกระดาษของปีงบประมาณ 2561 
ลดลงร้อยละ 5  

งบประมาณที่ใช้ซื อกระดาษของปีงบประมาณ 2561 
ลดลงร้อยละ 10 (นับสะสม) 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
การประเมินรอบที่ 1 

1 คะแนน 2.5 คะแนน (ผ่านการประเมิน) 
งบประมาณท่ีใช้ซื อกระดาษของปีงบประมาณ 2561      

ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 5 
งบประมาณท่ีใช้ซื อกระดาษของปีงบประมาณ 2561 

ลดลงร้อยละ 5 

การประเมินรอบที่ 2 
1 คะแนน 2.5 คะแนน (ผ่านการประเมิน) 

งบประมาณท่ีใช้ซื อกระดาษของปีงบประมาณ 2561      
ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 10 (นับสะสม) 

งบประมาณท่ีใช้ซื อกระดาษของปีงบประมาณ 2561
ลดลงร้อยละ 10 (นับสะสม) 

หมายเหตุ : ส านักงาน เขตพื นที่การศึกษาจะผ่านการประเมินเมื่อได้ 5 คะแนน 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ ท่ีรับผิดชอบ :  
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 1.  ให้ส านักงานเขตพื นที่รายงานข้อมูลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น
พื นฐานก าหนด รายงานในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 

               เงินงบประมาณการซื อกระดาษท่ีประหยัดได้               

                    เงินงบประมาณจัดซื อกระดาษท่ีตั งไว้ 
                           (ปีงบประมาณ 2561) 
 

X 100 
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 2.  รายงานข้อมูลในแบบฟอร์มเฉพาะเดือนที่มีการจัดซื อกระดาษ ส าหรับเดือนที่ไม่มีการจัดซื อให้รายงานข้อมูล
เป็นศูนย์ 
 3.  ให้รายงานในภาพรวมของส านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
 4.  ไม่รวมการจัดซื อกระดาษในโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ และเงินนอกงบประมาณ 

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.  ท าหนังสือแจ้งให้ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
2.  ก ากับ และติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
3.  รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตรวจสอบ และรายงานผลการด าเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานก าหนด 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  ผู้อ านวยการส านักการคลังและสินทรัพย์  เบอร์ติดต่อ :  02 288 5604 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางขวัญใจ  ตุ้ย     เบอร์ติดต่อ :  02 288 5522 
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 แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.2 

รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 

 
ประจ ารอบการประเมินที่ ................... 

สพม./สพป................................................................. 
งบประมาณการจัดซื อกระดาษท่ีตั งไว้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)…………………………….บาท 

เดือน 
งบประมาณจัดซื อ

กระดาษที่ตั งไว้* 
งบประมาณจัดซื อ

กระดาษที่ใช้จริง 
งบประมาณจัดซื อ
กระดาษที่ประหยดัได ้

( -  = ) 

ร้อยละทีล่ดลง 
x100 = 

         

ตุลาคม     
พฤศจิกายน     
ธันวาคม     
มกราคม     
กุมภาพันธ ์     
มีนาคม     
รอบที่ 1 รวมทั งสิ น     
เมษายน     
พฤษภาคม     
มิถุนายน     
กรกฎาคม     
สิงหาคม     
กันยายน     
รอบที่ 2 รวมทั งสิ น 
(นับสะสมทั งปี) 

    

หมายเหตุ *กรณีที่ สพท. ไม่มีการตั งงบประมาณในการจดัซื อกระดาษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เทียบกับการจัดซื อกระดาษใน
ช่วงเวลาเดียวกันของปีล่าสุดที่มีการจัดซื อกระดาษ 

 

ลงช่ือ...................................................ผูร้ายงานข้อมูล 
                  (....................................................) 
       ต าแหน่ง............................................... 

ลงช่ือ...................................................ผูร้ับรองข้อมูล 
                  (....................................................) 
       ต าแหน่ง............................................... 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการลดกระดาษ 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 

 
ประจ ารอบการประเมินที่ ......1............. 

สพม./สพป.................สพฐ................................................ 
 

งบประมาณการจัดซื อกระดาษท่ีตั งไว้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)………100,000…………………….บาท 

เดือน 
งบประมาณจัดซื อ

กระดาษที่ตั งไว ้
งบประมาณจัดซื อ

กระดาษที่ใช้จริง 
งบประมาณจัดซื อ
กระดาษที่ประหยดัได ้

( -  = ) 

ร้อยละทีล่ดลง 
x100 = 

         
ตุลาคม 10,000 9,000 1,000 1 
พฤศจิกายน 8,000 7,300 700 0.7 
ธันวาคม - - - - 
มกราคม 10,000 8,800 1,200 1.2 
กุมภาพันธ ์ 15,000 13,600 1,400 1.4 
มีนาคม 7,000 6,000 1,000 1 
รอบที่ 1 รวมทั งสิ น 50,000 44,700 5,300 5.3 
เมษายน     
พฤษภาคม 50,000 45,000 5,000 5 
มิถุนายน     
กรกฎาคม     
สิงหาคม     
กันยายน     
รอบที่ 2 รวมทั งสิ น 
(นับสะสมทั งปี) 

100,000 89,700 10,300 10.3 

หมายเหตุ *กรณีที่ สพท. ไม่มีการตั งงบประมาณในการจดัซื อกระดาษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เทียบกับการจัดซื อกระดาษใน
ช่วงเวลาเดียวกันของปีล่าสุดที่มีการจัดซื อกระดาษ 

 

ลงช่ือ...................................................ผูร้ายงานข้อมูล 
                  (....................................................) 
       ต าแหน่ง............................................... 

ลงช่ือ...................................................ผูร้ับรองข้อมูล 
                  (....................................................) 
       ต าแหน่ง............................................... 

ตัวอย่าง 

ผ่าน 

ผ่าน 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการลดกระดาษ 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2.3  การบูรณาการงบประมาณ 

ค าอธิบาย :  ประเมินจากจ านวนเงินงบประมาณที่ส่วนราชการสามารถประหยัดได้จากการจัดซื้อ จัดจ้าง 
หรือการด าเนินงานต่างๆ ของส่วนราชการในส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ า ยกเว้นงบบุคลากร ที่ได้
ด าเนินการตามแผนงาน งานโครงการ จนบรรลุเป้าหมายสามารถเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ และต้องมิใช่เงินงบประมาณ
ที่เหลืออยู่ เนื่องจากหน่วยงานยังมิได้ด าเนินการหรือมีความล่าช้าในการด าเนินการปกติประจ าของส่วน
ราชการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กลุ่มเป้าหมาย คือราชการส่วนกลาง และราชการ
ส่วนกลางในภูมิภาค 

สูตรการค านวณ :  
 

                     งบประมาณที่ประหยัดได้จริง 

                   งบประมาณท่ีจะน ามาประหยัดได้      
                       (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับ: 
 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 
ประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 2 ประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 5 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  

1. การบูรณาการงบประมาณ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. จัดการประชุมงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยร่วมบูรณาการในโครงการ/กิจกรรมมีสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพ่ือประหยัด
งบประมาณ 
 2. จัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 3. สรุปรายงานผลการบูรณาการงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางสาวจิตติมา อยู่แย้มศรี เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5853 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    : นายณัฐกร ชูเพชร           เบอร์ติดต่อ : 081-7284330 

X 100 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัดนี้ 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2.4  การพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัด (KRS) 

ค าอธิบาย :  ระบบรายงานผลตัวชี้วัด (KRS) เป็นระบบในการรายงานผล สรุปผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส านักส่วนกลาง 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจากส่วนกลางและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความเข้าใจการใช้งานระบบ ICT  เป็นอย่างดี เป็นผู้พัฒนาระบบดังกล่าว 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับ: 
 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 
มีการปรับปรุงระบบรายงานผลตัวชี้วัด KRS 

รองรับผลการประเมินส่วนราชการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

มีการปรับปรุงระบบรายงานผลตัวชี้วัด KRS 
รองรับผลการประเมินส่วนราชการ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 1. พัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัดให้ตรงตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพประจ าปี พ.ศ. 2561 
 2. ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สามารถจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตัวชี้วัดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และประมวลผลการ
ด าเนินงานได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ 

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัดและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2. จัดประชุมปฏิบัติการคณะท างานพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัดและระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการ เพ่ือพัฒนาระบบ และฐานข้อมูลให้ตรงตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 3. เปิดระบบรายงานผลตัวชี้ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้งานได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ 
 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5877 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    :  นางสาวทิตยาภรณ์ กาศสนุก                     เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5877 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัดนี้ 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2.5 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐของ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Integrity and  Transparency  
  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

ค าอธิบาย :   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกที่คลอบคลุมการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความ
โปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ใน
หน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริต
และการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวม ที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่ งล้วนแต่มี
ความส าคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการด าเนินงานที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่
หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี  กรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 

1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index) 
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index) 
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index) 
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) 
5. ดัชนีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) 

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มี 3 เครื่องมือ ได้แก่ 
  1. แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency 
Assessment: EBIT) เป็นการประเมินจากระบบการด าเนินงานของหน่วยงาน 

2. แบ บ ส ารวจความคิ ด เห็ น ผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยภ าย ใน  ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) เป็นการส ารวจความคิดเห็น โดยจะเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 

3. แบบส ารวจความคิด เห็นผู้ มี ส่ วน ได้ส่ วน เสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) เป็นการส ารวจความคิดเห็น โดยจะเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงาน 

 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัดนี้ 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 

- ความส าเร็จของการด าเนินการป้องกันและแก้ไขการทุจริตใน
ระดับ สพฐ. ได้ร้อยละ 80 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
1. การมอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการ
ประเมินตามวิธีการดังกล่าว 

2. การส่งรายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่  ในสังกัด จ านวน ๒ คน เพ่ือเป็นผู้ประสานงานประจ า
หน่วยงาน 
 3. การส่งรายชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่  พนักงานราชการ ลูกจ้างฯลฯ สังกัดหน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมิน (ให้ส่งข้อมูลทั้งหมด) 
 4. การส่งรายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานตามจ านวนที่ผู้ประเมินก าหนด  
(ให้ส่งข้อมูลทั้งหมด) 

5. การตอบและส่งแบบส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence-based) พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบ 
จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน (ใช้ระบบส่งข้อมูลทาง Link) 

แนวทางการด าเนินงาน : 
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 1. มอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมิน
ตามวิธีการดังกล่าว 

2. ส่งรายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ในสังกัด จ านวน 2 คน เพ่ือเป็นผู้ประสานงานประจ าหน่วยงาน 
  3. ส่งรายชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ลูกจ้างฯลฯ สังกัดหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 
(ให้ส่งข้อมูลทั้งหมด) 
 4. ส่งรายชื่อผู้ เข้ารับบริการ/ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานตามจ านวนที่ผู้ประเมินก าหนด  
(ให้ส่งข้อมูลทั้งหมด) 

5. ตอบและส่งแบบส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence-based) พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบ จ านวน 
1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน (ใช้ระบบส่งข้อมูลทาง Link) 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  นายสังคม จันทร์วิเศษ    เบอรต์ิดต่อ  02-288-5651  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางวิไลวรรณ เอ่ียมอนุพงศ์     เบอร์ติดต่อ  02-288-5580 
             2. นายพงศ์เฉลิม เปาริก          เบอร์ติดต่อ  02-288-5651 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2.6  โครงการห้องเรียนกีฬา 

ค าอธิบาย :  โครงการห้องเรียนกีฬาจัดท าขึ้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มีความเป็นเลิศด้านกีฬาบนพ้ืนฐาน การพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เน้นการ
พัฒนาร่างกายและสมรรถนะเทียบเท่ากับสากลสามารถเข้าร่วมแข่งขันกับนานาชาติได้ ตามโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับ: 
  ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 
 - นักเรียนทุกคนมีสมรรถภาพทางกาย (BMI) อยู่ที่ระดับ

มาตรฐานในระดับที่สถาบันการพลศึกษาก าหนด 
- โรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา ได้รับรางวัลชนะเลิศ
กีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอลอย่างน้อย 2 รายการขึ้นไป 
- นักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาร้อยละ 80 มีความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์การกีฬาตามเกณฑ์ 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 โครงการห้องเรียนกีฬา โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน : 
 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. จัดสรรงบประมาณ ค่าอาหาร ค่าชุดกีฬา ค่าก่อสร้างให้กับโรงเรียนในโครงการ 
 2. รับนักเรียนใหม่ร่วมกับสถาบันการพลศึกษา 
 3. จัดแข่งขันกีฬา 2 ชนิดกีฬา 10 รายการ ตามที่โรงเรียนเข้าแข่งขัน 
 4. แข่งขันกีฬา กับนักกีฬาต่างชาติอย่างน้อย 2 แมท การแข่งขันร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่ง
ประเทสไทย 
 5. ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ศูนย์วิทยาศาสตร์กีฬา สถาบันพลศึกษา 
 6. พัฒนาผู้ฝึกสอน ร่วมกับสถาบันพลศึกษา และสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 
 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์  เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5739 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    :  นายวีระเดช เชื้อนาม            เบอร์ติดต่อ : 081-7102507 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัดนี้ 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2.7  การรับนักเรียนโดย Smart Card และการจัดท าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (GPA) 

ค าอธิบาย :    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสร้างระบบเพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งรายงาน
ผลการเรียน โดยประมวลผลผ่านระบบ SchoolMIS ส าหรับโรงเรียนสังกัด สพป. และส านักงานบริหาร
การศึกษาพิเศษ และผ่านระบบ SGS ส าหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยโรงเรียนยืนยันข้อมูลสมบูรณ์ตาม
ก าหนด การจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนอย่างเป็นระบบ เป็นกลไกในการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานด้านการสอนของสถานศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  
  ส าหรับประเด็นเรื่องการรับนักเรียนโดย Smart Card เป็นการด าเนินงานในระดับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สูตรการค านวณ :  
 

 จ านวนโรงเรียนที่ยืนยันผลการเรยีนในระบบ  X  100 
                                                                     จ านวนโรงเรียนทั้งหมด 
 

หมายเหตุ :  ประเมินผลโดยใช้ระบบ SchoolMIS ส าหรับสังกัด สพป. และ ระบบ SGS Online ส าหรับ
โรงเรียนสังกัด สพม. เมื่อโรงเรียนยืนยันข้อมูลสมบูรณ์ตามก าหนดกรอบเวลา 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับ: 
 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 
- โรงเรียนที่ด าเนินการยืนยันผลการเรียนปีการศึกษา 2560  

ในระบบ ครบทุกโรงเรียน  
(การยืนยันต้องมีผลการเรียนของนักเรียนครบทุกคน) 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
1 คะแนน 5 คะแนน (ผ่านการประเมิน) 

โรงเรียนที่ด าเนินการยืนยันผลการเรียนปีการศึกษา 
2560  ในระบบ ไม่ครบทุกโรงเรียน  

(การยืนยันต้องมีผลการเรียนของนักเรียนครบทุกคน) 

โรงเรียนที่ด าเนินการยืนยันผลการเรียนปีการศึกษา 
2560  ในระบบ ครบทุกโรงเรียน  

(การยืนยันต้องมีผลการเรียนของนักเรียนครบทุกคน) 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

อัตราส่วนผู้เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 1 – 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
ที่ยืนยันผลการเรียนในระบบ  / จ านวนนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 1 – มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560 

ราย   - - 5,690,788 
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กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ ท่ีรับผิดชอบ :  
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา หรือกลุ่มอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.  ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลผลการเรียนและระบบการออก

หลักฐานทางการศึกษา และการจัดท าสารสนเทศทางการศึกษาด้านวิชาการ 
 2.  พัฒนาบุคลากรระดับ สพป. สพม. และโรงเรียน ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 
 3.  ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ สพป. สพม. และ สถานศึกษา ด าเนินการ
จัดท าข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาด้วยโปรแกรม SchoolMIS และ SGS ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
 4.  ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับสถานศึกษา สพป. 
สพม. และ สพฐ. ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (GPA 5 ภาคเรียน และ 6 ภาคเรียน (GPAX)  
 5. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับประถมและ
มัธยมศึกษาในทุกชั้นปี  

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลผลการเรียนและการออกหลักฐานทางการศึกษา  
2. พัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
3. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับสถานศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูล 

พ้ืนฐานทางการศึกษาด้วยโปรแกรม SchoolMIS และ SGS ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 

ระดับสถานศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
2. แต่งตั้งค าสั่งก าหนดตัวบุคคลในการรับผิดชอบข้อมูลผลการเรียนและการออกหลักฐานทางการศึกษา  

  3. โรงเรียนบันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วย SchoolMIS หรือ SGS online    
โดยกรอกข้อมูลนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น ที่จบตามระยะเวลาของหลักสูตร ภายในวันที่ 16 เมษายน 2561 
ในกรณีที่นักเรียนไม่จบตามหลักสูตรให้กรอกข้อมูล ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561   
 4. ส าหรับปีการศึกษา 2560 การกรอกข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA 5 ภาคเรียน และ GPAX 6   
ภาคเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรณีใช้โปรแกรมอ่ืนใดที่โรงเรียนใช้งานในปัจจุบัน ให้จัดท าข้อมูล
ตามรูปแบบ 35 รายการ โดย สพท. เป็นผู้รวบรวมน าส่ง สนผ. สพฐ. ในรูปแบบ text file ภายในวันที่ 6 
เมษายน 2561 มีรายการข้อมูลตามรูปแบบ 35 รายการ ดังนี้ 
 

ที ่ ข้อมูลนักเรียน ( 35 รายการ) ข้อมูลครู  (5 รายการ) 
1 รหัสสถานศึกษา ชื่อ – สกุล 
2 รหัสนักเรียน เลขประจ าตัวประชาชน 
3 ค าน าหน้าช่ือ วันเดือนปีเกิด 
4 ช่ือ ต าแหน่งปัจจุบัน 
5 นามสกลุ วิชาที่สอน 
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ที ่ ข้อมูลนักเรียน ( 35 รายการ) ข้อมูลครู  (5 รายการ) 
6 GPAX  
7 PR  
8 รหัสหลักสตูร  
9 รหัสประเภทวิชา  
10 รหัสสาขาวิชา  
11 เลขบัตรประชาชน  
12 ปีการศึกษาท่ีจบ   
13 ภาคเรยีนทีจ่บ   
14 เพศ   
15 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  
16 GPA  
17 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์  
18 GPA  
19 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
20 GPA  
21 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  
22 GPA  
23 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา  
24 GPA  
25 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ  
26 GPA  
27 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
28 GPA  
29 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ  
30 GPA  
31 รหัสกลุ่มวิชา IS  
32 GPA  
33 วันเกิดนักเรยีน  
34 ช่ือบิดา  
35 ช่ือมารดา  

 
 

แนวทางการด าเนินการ : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน
วางแผนด าเนินการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมายและรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียน
เพ่ือตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง และรายงานข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับ 
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 2. สร้างแนวทางการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
โรงเรียน 
 3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งปฏิทินกรอบการด าเนินงาน ระยะเวลาการตัดยอด
ข้อมูล เพ่ือการใช้บริหารจัดการศึกษา 
  4. บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายคนระบบ SchoolMIS และ SGS ระบบ Online เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับให้เกิดประสิทธิภาพ 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาวางแผนด าเนินการด าเนินกรเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา ติดตามให้โรงเรียนด าเนินการกรอกข้อมูล และยืนยัน
ข้อมูล 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนด้วยระบบ SchoolMIS  
และระบบ SGS หรือ หากโรงเรียนใช้โปรแกรมอ่ืนใดนอกเหนือจากที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนด ให้เขตพ้ืนที่สร้างความเข้าใจแนวทางการจัดส่งข้อมูลให้ครบถ้วนตามก าหนด 

 ระดับสถานศึกษา 
 1. วางแผนด าเนินการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และจัดท าข้อมูลผล
การเรียนนักเรียนรายบุคคล  

2. บันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วย SchoolMIS ส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา 
หรือ SGS online ส าหรับโรงเรียนมัธยม ส าหรับปีการศึกษา 2560 การกรอกข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA 5 
ภาคเรียน และ GPAX 6 ภาคเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรณีใช้โปรแกรมอ่ืนใดที่โรงเรียนใช้งาน
ในปัจจุบัน ให้จัดท าข้อมูลตามรูปแบบ 35 รายการ โดย สพท. เป็นผู้รวบรวมน าส่ง สนผ. สพฐ. ในรูปแบบ 
text file ภายในวันที่ 6 เมษายน 2561  

3. โดยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และยืนยันข้อมูลตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

แนวทางการประเมินผล : 
 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง  เช่น 
- แผนการด าเนินงานทีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน และบันทึกผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด 
- เอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวชี้วัด 

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลทีเกี่ยวข้องต่างๆ 
- ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด 
- ผู้จัดเก็บข้อมูล 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 

3. การสังเกตการณ์ 
3.1 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
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แนวทางการประเมินผล 
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน 

สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ 
- ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ ข้อมูล

ก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกคร้ังที่มีการเปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถในการตรวจสอบได้  เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ  ส่วนราชการ 

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 
3.2 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
3.3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายเอกลักษณ์  ทิมทอง    เบอร์ติดต่อ :  089-7619207 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. นางทัศนีย์  วัชราไทย   เบอร์ติดต่อ :  0-2281-5246 
   2. นางสาวสุประวีณ์ มาโยง  เบอร์ติดต่อ :  0-2280-5512  
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โครงสร้างแฟ้มข้อมูลน าเข้าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รูปแบบ json 
 

บรรทัดที่ รายการ  ความหมาย หมายเหตุ 
1 areaid รหัสเขตพ้ืนที่  รหัส smis แปดหลัก 
2 schoolid รหัสโรงเรียน  รหัส smis แปดหลัก 
3 studentid รหัสนักเรียน ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
4 identificationno เลขประจ าตัวประชาชน เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
5 prefix ค าน าหน้าชื่อ รหัสค าน าหน้า 
6 firstname ชื่อ ชื่อปัจจุบัน 
7 surname สกุล นามสกุลปัจจุบัน 
8 gender เพศ 001 = เพศชาย  002 = เพศหญิง 
9 current_class ชั้นเรียน รหัสชั้นเรียน 
10 current_room ห้องเรียน ห้องเรียนตามที่ก าหนด 
11 pp1 ปพ.1 บรรทัดแสดงข้อมูลปพ 
12 porphorset ชุดที่ ปพ ชุดของ ปพ.ที่ใช้ 
13 porphorno เลขที่ ปพ เลขที่ของแบบ ปพ. 
14 porphor2no เลขที่ ปพ.2   
15 r0 ข้อมูลสรุปภาคเรียน  ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที 

1-6 

     Type => row_year     
     year ปีการศึกษา ตามด้วยชั้นปี    
     term  ว่างไว้   
     free  ว่างไว้   
     subject  ว่างไว้   
     point ว่างไว้   
     gpa ว่างไว้   

16 r1...r130   จะแสดงข้อความ ภาคเรียนที่ 1 หรือ 
ภาคเรียนที่ 2 

     Type => row_free ข้อมูลภาคเรียนที่    
     year ว่างไว้   
     term ว่างไว้   
     free ภาคเรียนที่ 1 หรือ 2   
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บรรทัดที่ รายการ  ความหมาย หมายเหตุ 
     subject ว่างไว้   

     point ว่างไว้   
     gpa ว่างไว้   

17 r2..r130   บรรทัดเริ่มแสดงข้อมูลรายวิชา วิชาที่ 
1 หน่วยกิตGpa 

     Type =>row_subject ข้อมูลรายวิชา    
     year ว่างไว้   
     term ว่างไว้   
     free ว่างไว้   
     subject รหัสวิชาและชื่อวิชา   
     point ค่าคะแนนที่ได้   
     gpa เกรดเฉลี่ย   
        
  R”N” จนครบทุกรายวิชา     

   

หมายเหตุ   ส่งออกข้อมูลในแบบ json 

type ความหมาย ตัวอย่างข้อมูล 
row_year ข้อมูลฃ่องนี้คือ ปีการศึกษา ตามด้วยชั้นปี  "year": "2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1",  

row_free ใช้แสดงข้อมูลภาคเรียนที่  "free": "ภาคเรียนที่ 1", 

row_subject ใช้แสดงข้อมูลรายวิชา โดยที่  
point = จ านวนชั่วโมง โปรแกรมจะเอา 40 หาร
ให้อัตโนมัติ 
gpa =  ผลการเรียน ทศนิยม 2 หลัก และไม่ปัดจุด
ทศนิยม 

"subject": "ท21101 ภาษาไทย 1 ", 
"point": "60", 
"gpa": "3" 

 
คอลัมแรก 0-45   

คอลัมที่ 2 46-90   

คอลัมที่ 3 91-129   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

87 
 

 

 

 

 

ตัวอย่าง คอลัมที่ 1 ภาคเรียนที่ 1   
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รหัสชั้นเรียน 
 

Codename levelDtlCode 
Description ชั้นเรียน 
รหัส ความหมาย 
code nameTh 
00 ไม่มีชั้น 
01 อนุบาล 3 ขวบ 
02 อนุบาล 1 
03 อนุบาล 2 
04 ประถมศึกษาปีที่ 1 
05 ประถมศึกษาปีที่ 2 
06 ประถมศึกษาปีที่ 3 
07 ประถมศึกษาปีที่ 4 
08 ประถมศึกษาปีที่ 5 
09 ประถมศึกษาปีที่ 6 
10 มัธยมศึกษาปีที่ 1 
11 มัธยมศึกษาปีที่ 2 
12 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
13 มัธยมศึกษาปีที่ 4 
14 มัธยมศึกษาปีที่ 5 
15 มัธยมศึกษาปีที่ 6 
16 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 
17 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 
18 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 

 
รหัสค าน าหน้า 
 

Codename titleCode 
Description ค าน าหน้าชื่อ 
รหัส ความหมาย 
001 เด็กชาย 
002 เด็กหญิง 
003 นาย 
004 นางสาว 
005 นาง 
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รหัสเพศ 
 

Codename genderCode 
Description เพศ 
รหัส ความหมาย 
001 ชาย 
002 หญิง 

 
หมายเหตุ    1. สามารดาวโหลดตัวอย่างข้อมูลได้ที่ เว็บไซค์ กพร. สพฐ. http://psdg-obec.nma6.go.th/ 
               2. สอบถามเรื่องการส่งออกข้อมูลตามฟอร์แมทที่ atit@wbac.ac.th , suprawee50@gmail.com 

http://psdg-obec.nma6.go.th/
mailto:atit@wbac.ac.th
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2.8  โครงการโรงเรียนประชารัฐ 

ค าอธิบาย :  “โครงการโรงเรียนประชารัฐ” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ประชารัฐ เพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนผ่านทางการด าเนินงานของ 12 
คณะท างานสานพลังประชารัฐ กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาของประเทศ
และเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับคณะท างานสานพลังประชารัฐ 2 คณะ ได้แก่  E2 การ
ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ร่วมกับ และ E5 การศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า โดยกระทรวงศึกษาธิการ 
มอบหมายให้องค์กรหลัก 2 แห่งด าเนินการร่วมกับคณะท างานดังกล่าว โดย  E2 ได้มอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)และ E5 ได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) โดย สพฐ. ได้จัดท าโครงการโรงเรียนประชารัฐ และจัดท าบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐ ด้าน
การศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า ระหว่างภาครัฐ 3 หน่วยงาน (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ภาคเอกชน 19 หน่วยงาน และภาคประชา
สังคม 4 คน เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาของประเทศไทย 
  การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ผ่านความร่วมมือ โครงการสานพลังประชารัฐ                      
ด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า (E5) และโครงการผู้น าเพ่ือการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED) 
ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 10 ด้าน ดังนี้  

 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับ: 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัดนี้ 
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  ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 

- โรงเรียนประชารัฐร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาและสนับสนุน
จากภาครัฐและภาคเอกชน 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
โรงเรียนประชารัฐ จ านวน 3,351 โรง ไม่นับรวมโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 

(ตชด.) 

แนวทางการด าเนินงาน : 
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ศึกษาวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และหลักการของโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
2. ก าหนดกรอบการขอรับงบประมาณแลกเป้าหมาย ตามบริบท 
3. จัดท าหนังสือแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
4. รวบรวมแผนพัฒนาของโรงเรียนที่ได้รับจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
5. พิจารณาและจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาของโรงเรียน 

 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  
ผู้จัดเก็บข้อมูล    :  นางมัลลวีร์  รอชโฟล                     เบอร์ติดต่อ : 081-930-4735 
       นางสาวนลินี  จีนกูล   เบอร์ติดต่อ : 085-059-2044  
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2.9 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ 

ค าอธิบาย :  โรงเรียนวิถีพุทธ เริ่มด ำเนินกำรมำเมื่อปี 2545 โดยมีโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร ณ พ.ศ. 2560 
จ ำนวนกว่ำ 23,000 โรงเรียน ซึ่งจำกแนวทำงกำรด ำเนินกำรที่รับทรำบร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น คณะผู้บริหำร ครู 
และพระอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ได้ร่วมกันวิเครำะห์ สังเครำะห์ แนวทำง
ด ำเนินกำรเดิม ยกร่ำงเป็นแนวทำงด ำเนินกำรที่เป็นรูปธรรมอีกครั้ง สอดคล้องกับตัวชี้วัดแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธ พ.ศ. 2548  แบ่งเป็น 5 ด้าน รวม 29 ประการ และคณะยกร่ำงได้น ำร่ำงฯไป
สอบถำมควำมเห็นของผู้เกี่ยวข้อง หลำยครั้ง รวมทั้งผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2553 จึงประกำศให้โรงเรียนวิถีพุทธทรำบและเป็นแนวทำงในกำรประเมิน
ตน เองตั้ งแต่  พ .ศ . 2553 เป็ นต้ นมำ แนวทางด า เนิ นการ 29  ประการสู่ ความ เป็ น โรงเรียน 
วิถีพุทธ  ประกอบด้วย  

1. ด้ำนกำยภำพ 7 ประกำร 
1.1 มีป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ  
1.2 มีพระพุทธรูปหน้ำโรงเรียน 
1.3 มีพระพุทธรูปประจ ำห้องเรียน (อำจเป็นรูปภำพ หรือสัญลักษณ์) 
1.4 มีพระพุทธศำสนสุภำษิต วำทะธรรม พระรำชด ำรัสติดตำมท่ีต่ำง ๆ   
1.5 มีควำมสะอำด  สงบ ร่มรื่น          
1.6 มีห้องพระพุทธศำสนำหรือลำนธรรม 
1.7 ไม่มีสิ่งเสพติดเหล้ำบุหรี่ 100 %  

2. ด้ำนกิจกรรมประจ ำวันพระ 4 ประกำร 
             2.1 ใส่เสื้อขำวทุกคน    
            2.2 ท ำบุญใส่บำตร ฟังเทศน์   
            2.3 รับประทำนอำหำรมังสวิรัติในมื้อกลำงวัน                                                                             
            2.4 สวดมนต์แปล 

3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 5 ประกำร 
             3.1 บริหำรจิต เจริญปัญญำ ก่อนเข้ำเรียน เช้ำ บ่ำย ทั้งครู และ นักเรียน                  
             3.2 บูรณำกำรวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสำระ และในวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ     
             3.3 ครู พำนักเรียนท ำโครงงำนคุณธรรม กิจกรรมจิตอำสำสัปดำห์ละ 1 ครั้ง    
            3.4 ครู ผู้บริหำร และ นักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติศำสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง  
             มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้       
             3.5 ครู ผู้บริหำร และ นักเรียนทุกคน เข้ำค่ำยปฏิบัติธรรมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. ด้ำนพฤติกรรม ครู ผู้บริหำรโรงเรียนและนักเรียน 5 ประกำร 
             4.1 รักษำศีล 5    
            4.2 ยิ้มง่ำย ไหว้สวย กรำบงำม  
             4.3 ก่อนรับประทำนอำหำรจะมีกำรพิจำรณำอำหำร รับประทำนอำหำรไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ                                                 
             4.4 ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และ สิ่งของ     
             4.5 มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยำก 
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5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประกำร 
             5.1 ไม่มีอำหำรขยะขำยในโรงเรียน  
             5.2 ไม่ดุ ด่ำ นักเรียน                          
             5.3 ชื่นชมคุณควำมดี หน้ำเสำธงทุกวัน           
             5.4 โฮมรูมเพ่ือสะท้อนควำมรู้สึก เช่นควำมรู้สึกท่ีได้ท ำควำมดี 
             5.5 ครู ผู้บริหำร และนักเรียน มีสมุดบันทึกควำมดี    
             5.6 ครู ผู้บริหำร และนักเรียน (ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ขึ้นไป) สอบได้ธรรมศึกษำตรี 
       เป็นอย่ำงน้อย  
             5.7 บริหำรจิต เจริญปัญญำ ก่อนกำรประชุมทุกครั้ง     
             5.8 มีพระมำสอนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนจากเว็บไซด์ www.vitheebuddha.com 

สูตรการค านวณ: โปรแกรม www.vitheebuddha.com จะประมวลคะแนนให้โดยอัตโนมัติ 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 

- โรงเรียนวิถีพุทธของเขตพ้ืนที่ได้ระดับคะแนน         
รำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 80 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา : 
คะแนน ความหมาย 

1 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 70 ของเขตพ้ืนที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 

2 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 75 ของเขตพ้ืนที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 

 3 
 (ผ่ำนกำรประเมิน) 

โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 80 ของเขตพ้ืนที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 

 4 
(ผ่ำนกำรประเมิน) 

โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 85 ของเขตพ้ืนที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 

 5 
(ผ่ำนกำรประเมิน) 

โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 90 ของเขตพ้ืนที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 

 

 

 

โรงเรียนวิถีพุทธที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 
โรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมดตำมเป้ำหมำย 

X 100 
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ระดับสถานศึกษา :  
คะแนน ความหมาย 
ระดับ 1 1. ด้ำนกำยภำพ ด ำเนินกำรครบทุกประกำร  และ 

2. ด้ำนกิจกรรมประจ ำวันพระ ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ  1 ประกำร   
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ  2 ประกำร  
4. ด้ำนพฤติกรรมครู ผู้บริหำรโรงเรียน และ นักเรียน  ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ  2 ประกำร  
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ประกำร 

ระดับ 2 1. ด้ำนกำยภำพ ด ำเนินกำรครบทุกประกำร  และ 
2. ด้ำนกิจกรรมประจ ำวันพระ ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ  2 ประกำร   
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ  2 ประกำร  
4. ด้ำนพฤติกรรมครู ผู้บริหำรโรงเรียน และ นักเรียน  ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ  2 ประกำร  
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 5 ประกำร 
 

ระดับ 3 1. ด้ำนกำยภำพ ด ำเนินกำรครบทุกประกำร  และ 
2. ด้ำนกิจกรรมประจ ำวันพระ ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ  3 ประกำร   
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ  3 ประกำร  
4. ด้ำนพฤติกรรมครู ผู้บริหำรโรงเรียน และ นักเรียน  ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 3 ประกำร  
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 6 ประกำร 
 

ระดับ 4 1. ด้ำนกำยภำพ ด ำเนินกำรครบทุกประกำร  และ 
2. ด้ำนกิจกรรมประจ ำวันพระ ด ำเนินกำรครบทุกประกำร    
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ  4 ประกำร  
4. ด้ำนพฤติกรรมครู ผู้บริหำรโรงเรียน และ นักเรียน  ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ประกำร  
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 7 ประกำร 
 

ระดับ 5 1. ด้ำนกำยภำพ ด ำเนินกำรครบทุกประกำร   และ 
2. ด้ำนกิจกรรมประจ ำวันพระ ด ำเนินกำรครบทุกประกำร    
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด ำเนินกำรครบทุกประกำร    
4. ด้ำนพฤติกรรมครู ผู้บริหำรโรงเรียน และ นักเรียน  ด ำเนินกำรครบทุกประกำร    
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ ด ำเนินกำรครบทุกประกำร    

สรุปเกณฑ์การให้คะแนนระดับสถานศึกษา  
ตัวช้ีวัด 29 ประการ แบ่งเป็น 5 ด้าน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1. ด้ำนกำยภำพ                    7 ประกำร ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7 
2. ด้ำนกิจกรรมประจ ำวันพระ   4 ประกำร            1 2 3 ครบ 4 ครบ 4 
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน         5 ประกำร            2 2 3 4 ครบ 5 
4. ด้ำนพฤติกรรม ครู ผู้บริหำรโรงเรียนและนักเรียน 5 ประกำร             2 2 3 4 ครบ 5 
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ       8 ประกำร 4 5 6 7 ครบ 8 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 2558 2559 2560 

ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่ำนกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินกำร 29 ประกำร 
สู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  

โรงเรียน 80 80 80 80 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ให้สถำนศึกษำในโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศึกษำข้อมูล เกณฑ์กำร
ประเมิน  และประเมินตนเองตำมอัตลักษณ์  29 ประกำร ผ่ำนเว็บไซต์  www.vitheebuddha.com          
ตำมระยะเวลำ ดังนี้ 
 รอบท่ี 1 โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเอง ภำยใน 1 พ.ค. 2561 – 15 ม.ิย. 2561 
        สพท. รับรองกำรประเมินตนเองของโรงเรียน ภำยใน 1 มิ.ย. 2561 – 30 ม.ิย. 2561 
 รอบท่ี 2 โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเอง ภำยใน 1 ส.ค. 2561 – 15 ก.ย. 2561 
        สพท. รับรองกำรประเมินตนเองของโรงเรียน ภำยใน 1 ก.ย. 2561 – 30 ก.ย. 2561 
หมายเหตุ กพร.จะเลือกผลคะแนนที่ดีที่สุด จำกทั้ง 2 รอบ ในเว็บ www.vitheebuddha.com มำเป็นผลกำร
ประเมินของ กพร. 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ ท่ีรับผิดชอบ :   
 กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ หรือ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ที่มี
ผู้รับผิดชอบงำนคุณธรรม หรือกลุ่มที่ได้รับมอบหมำยจำก ผอ.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

แนวทางการด าเนินงาน:  

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ประกำศ สื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจ จัดท ำสื่อประกอบเรื่อง  แนวทางด าเนินการ 29 ประการ       
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ให้ผู้ เกี่ยวข้อง เช่น ศึกษำนิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ         
ของทุก สพป. สพม.  ผู้บริหำรโรงเรียน ครู นักเรียน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้รับทรำบ 
     2. ประสำนงำนกับ สพป./สพม. คัดเลือกโรงเรียนตัวอย่ำง ที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ และโรงเรียน 
ที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรมำแลกเปลี่ยนวิธีกำรแนวทำง เพ่ือทรำบปัญหำอุปสรรคของโรงเรียน 
     3. ประสำนงำนกับ สพป./สพม./มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ประกำศรำยชื่อ  
ยกย่อง  มอบเกียรติบัตรและรำงวัลเพื่อเป็นขวัญก ำลังใจแก่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ำ 
     4. ประสำนงำนกับ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย จัดท ำแนวทำงกำรประเมินตนเองของ
โรงเรียน  โดยผ่ำนเว็บไซต์   www.vitheebuddha.com เพ่ือเป็นสื่อกลำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
     5. ประสำนงำน กับ สพป./สพม./มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย สุ่มในกำรเยี่ยมเยียน 
และ ให้ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำน 
    6. สรุปประมวลผลกำรด ำเนินงำน 
 
 

http://www.vitheebuddha.com/


คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

96 

 

 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      1. เผยแพร่  แนวทางด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  ให้โรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบ 

2. จัดท ำเอกสำรแนวทำง  หรือคู่มือด ำเนินกำร 
3. จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทำงด ำเนินกำร  
4. นิเทศ ตรวจเยี่ยม ให้ก ำลังใจแก่โรงเรียน สอบถำมปัญหำอุปสรรค และวิธีแก้ไข 
5. สรุปประมวลผลกำรด ำเนินงำน 

ระดับสถานศึกษา 
       1. ศึกษำ ท ำควำมเข้ำใจ  แนวทางด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
       2. บริหำรจัดกำร  วำงแผน ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนให้สอดคล้อง  
       3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหำอุปสรรค 
      4. สรุปประมวลผลกำรด ำเนินงำน 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นำงบรรเจอดพร สู่แสนสุข เบอร์ติดต่อ : 08-9678-1499 / 02-288-5880 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      :  นำงสำวอุมำภรณ์ พัฒนะนำวีกุล เบอร์ติดต่อ : 06-1707-0550 / 02-288-5880 
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รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดที่ 4.2.9 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

ข้อมูลการประเมิน 29 ประการ 
 

ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

1. ด้านกายภาพ 7 ประการ 
1.1 มีป้ำยโรงเรียนวิถี

พุทธ 
ไม่มี มีป้ำยโรงเรียน 

วิถีพุทธ ติดไว้ภำยในห้อง
ใดห้องหนึ่ง 

มีป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ ติด
ไว้หน้ำอำคำรใดอำคำร
หนึ่ง 

มีป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ ติด
ไว้หน้ำบริเวณโรงเรียน 

มีป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ 
ติดไว้หน้ำบริเวณ
โรงเรียน เห็นเด่นชัด 

  

1.2 มีพระพุทธรูป
บริเวณหน้ำ
โรงเรียน 
 

ไม่มี มีพระพุทธรูป           
บริเวณหน้ำโรงเรียน 

มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้ม
บริเวณหน้ำโรงเรียน 

มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้ม
บริเวณหน้ำโรงเรียน และ
เครื่องบูชำ 

มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้ม
บริเวณหน้ำโรงเรียน 
เครื่องบูชำ และให้
นักเรียนไหว้ทุกวัน 

  

1.3 มีพระพุทธรูป
ประจ ำห้องเรียน 
(อำจเป็นรูปภำพ 
หรือสัญลักษณ์) 

ไม่มี มีพระพุทธรูป               
ประจ ำห้องเรียน 

มีพระพุทธรูปประจ ำ
ห้องเรียนอยู่ด้ำนหน้ำในที่                  
ที่สมควร 

มีพระพุทธรูปประจ ำ
ห้องเรียนอยู่ด้ำนหน้ำในที่
ที่สมควร และมีกำรท ำ
ควำมสะอำด 

มีพระพุทธรูปประจ ำ
ห้องเรียนอยู่ด้ำนหน้ำ
ในที่ท่ีสมควร มีกำรท ำ
ควำมสะอำด และมี
กำรเคำรพพระพุทธรูป
เป็นประจ ำ 
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ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

1.4 มีพุทธศำสน
สุภำษิต                   
วำทะธรรม                       
พระรำชด ำรัส                  
ติดตำมท่ีต่ำงๆ   

ไม่มี มีพุทธศำสนสุภำษิต  
วำทะธรรม พระรำช
ด ำรัส ติดตำมที่ต่ำงๆ  

มีพุทธศำสนสุภำษิต วำทะ
ธรรม พระรำชด ำรัส  
ติดตำมท่ีต่ำงๆ และมีกำร
ปรับปรุงอยู่เสมอ 

มีพุทธศำสนสุภำษิต  
วำทะธรรม พระรำชด ำรัส 
ติดตำมท่ีต่ำงๆ และมีกำร
ปรับปรุง อยู่เสมอ โดย
นักเรียนมีส่วนร่วมในกำร
จัดท ำ 

มีพุทธศำสนสุภำษิต  
วำทะธรรม พระรำช
ด ำรัส ติดตำมที่ต่ำงๆ 
และมีกำรปรับปรุงอยู่
เสมอ โดยนักเรียน                      
มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

  

1.5 มีควำมสะอำด  
สงบ ร่มรื่น    
       

ไม่มี มีควำมสะอำด สงบ ร่ม
รื่นในห้องเรียนและ
บริเวณโรงเรียน 

มีควำมสะอำด สงบ ร่มรื่น
ในห้องเรียน บริเวณ
โรงเรียน โดยด ำเนินกำร                 
อย่ำงต่อเนื่อง 

มีควำมสะอำด สงบ           
ร่มรื่นในห้องเรียน บริเวณ
โรงเรียน โดยด ำเนินกำร                     
อย่ำงต่อเนื่อง และ
นักเรียนมีส่วนร่วม 

มีควำมสะอำด สงบ ร่ม
รื่น ในห้องเรียน 
บริเวณโรงเรียน โดย
ด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง และนักเรียนมี
ส่วนร่วมทุกคน 
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ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

1.6 มีห้อง
พระพุทธศำสนำ
หรือลำนธรรม 

ไม่มี มีห้องพระพุทธศำสนำ                  
หรือลำนธรรม 

มีห้องพระพุทธศำสนำ                  
หรือลำนธรรม                   
และมีตำรำงกำรใช้ 

มีห้องพระพุทธศำสนำหรือ
ลำนธรรม มีตำรำงกำรใช้ 
มีกำรใช้จริง 

มีห้องพระพุทธศำสนำ
หรือลำนธรรม และมี
ตำรำงกำรใช้ มีกำรใช้
จริงและนักเรียนมีส่วน
ร่วมในกำรดูแลรักษำ 

  

1.7 ไม่มีสิ่งเสพติด 
เหล้ำ บุหรี่ 100 % 
(พิจำรณำจำก
ผู้เกี่ยวข้อง 
ในโรงเรียน) 

มีสิ่งเสพติด 
เหล้ำ บุหรี่ 
ในโรงเรียน 
มำกกว่ำร้อย
ละ 40 

มีสิ่งเสพติด เหล้ำ บุหรี่
ในโรงเรียนต่ ำกว่ำร้อยละ 
40 

มีสิ่งเสพติด เหล้ำ บุหรี่ ใน
โรงเรียน ต่ ำกว่ำร้อยละ 30 

มีสิ่งเสพติด เหล้ำ บุหรี่ ใน
โรงเรียน ต่ ำกว่ำร้อยละ 20 

ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้ำ 
บุหรี่ ในโรงเรียน 
100% 

  

                                                  รวมด้านกายภาพ O  ไม่ครบ        O ครบ    

2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ  4 ประการ 
2.1 ใส่เสื้อสีขำวทุกคน    ไม่ปฏิบัติ นักเรียน ครู และ

ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

2.2 ท ำบุญ               
ใส่บำตร ฟังเทศน์   

ไม่ปฏิบัติ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 
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ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

2.3 รับประทำนอำหำร
มังสวิรัติ                       
ในมื้อกลำงวัน                                                                             

ไม่ปฏิบัติ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

2.4 สวดมนต์แปล ไม่ปฏิบัติ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

 รวมด้านกิจกรรมวันพระ  ด ำเนินกำรได้ผ่ำน....... ประกำร 
3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ 

3.1 บริหำรจิตเจริญ
ปัญญำก่อนเข้ำ
เรียนเช้ำ-บ่ำยทั้ง
นักเรียนและครู 

ไม่ปฏิบัติ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

3.2 บูรณำกำร 
วิถีพุทธ ทุกกลุ่ม
สำระ และในวัน
ส ำคัญทำงพุทธ
ศำสนำ     

ไม่ปฏิบัติ มีครู เกินกว่ำร้อยละ 30 
ปฏิบัติ 

มีครู เกินกว่ำร้อยละ 50 
ปฏิบัติ 

มีครู เกินกว่ำร้อยละ 70 
ปฏิบัติ 

มีครู เกินกว่ำร้อยละ 
90 ปฏิบัติ 
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ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

3.3 ครูพำนักเรียนท ำ
โครงงำนคุณธรรม 
กิจกรรมจิตอำสำ
สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

ไม่ปฏิบัติ มีครู เกินกว่ำร้อยละ 30 
ปฏิบัติ 

มีครู เกินกว่ำร้อยละ 50 
ปฏิบัติ 

มีครู เกินกว่ำร้อยละ 70 
ปฏิบัติ 

มีครู เกนิกว่ำร้อยละ 
90 ปฏิบัติ 

  

3.4 นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร ทุกคนไป
ปฏิบัติศำสนกิจที่วัด 
เดือนละ 1 ครั้ง มีวัด
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ไม่ปฏิบัติ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

3.5 นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร ทุกคน
เข้ำค่ำยปฏิบัติ
ธรรมอย่ำงน้อย    
ปีละ 1 ครั้ง 

ไม่ปฏิบัติ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

 รวมด้านการเรียนการสอน  ด ำเนินกำรได้ผ่ำน....... ประกำร 
4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ 

4.1 รกัษำศีล 5    นักเรียน คร ู
และผู้บริหำร 
ไม่รักษำศีล 5 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติได้ ครบ 5 ข้อ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ
ได้ ครบ 5 ข้อ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ
ได้ ครบ 5 ข้อ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
90 ปฏิบัติได้ ครบ 5 ข้อ 
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ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

4.2 ยิ้มง่ำย ไหว้สวย 
กรำบงำม 

นักเรียน ครู 
และผู้บริหำร 
ไม่ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

4.3 ก่อนรับประทำน
อำหำรจะมีกำร
พิจำรณำอำหำร 
รับประทำนอำหำร
ไม่ดัง ไม่หก  
ไม่เหลือ                                

นักเรียน ครู 
และผู้บริหำร 
ไม่ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

4.4 ประหยัด ออม 
ถนอมใช้ เงิน และ 
สิ่งของ     

นักเรียน ครู 
และผู้บริหำร 
ไมป่ฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

4.5 มีนิสัยใฝ่รู้  
สู้สิ่งยำก 

นักเรียน ครู 
และผู้บริหำร 
ไม่ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

 รวมด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ด ำเนินกำรได้ผ่ำน....... ประกำร 
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ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ  8 ประการ 
5.1 ไม่มีอำหำรขยะ

ขำยในโรงเรียน 
ไม่ปฏิบัติ ไม่มีอำหำรขยะขำยใน

โรงเรียนเป็นบำงวัน 
 

ไม่มีอำหำรขยะขำยใน
โรงเรียนทุกวัน 
 

ไม่มีอำหำรขยะขำยใน
โรงเรียนทุกวัน แต่
นักเรียนน ำมำเอง 
 

ไม่มีอำหำรขยะขำยใน
โรงเรียนทุกวัน และ
ปลูกฝังให้นักเรียนไม่
ซื้ออำหำรขยะนอก
โรงเรียน 

  

5.2 ไม่ดุ ด่ำ นักเรียน                          ไม่ปฏิบัติ ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

  

5.3 ชื่นชมคุณควำมดี 
หน้ำเสำธงทุกวัน           

ครู และ
ผู้บริหำร ไม่
ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

  
 
 

5.4 โฮมรูมเพ่ือสะท้อน
ควำมรู้สึก เช่น
ควำมรู้สึกท่ีได้ท ำ
ควำมดี 

ครู และ
ผู้บริหำร ไม่
ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

  

5.5 ครู ผู้บริหำร และ
นักเรียน มีสมุด
บันทึกควำมดี    

นักเรียน ครู 
และผู้บริหำร 
ไม่ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

 นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

5.6 ครู ผู้บริหำร และ นักเรียน ครู นักเรียน ครู และ นักเรียน ครู และผู้บริหำร  นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และ   
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ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

นักเรียน (ป.4ขึ้นไป)
สอบได้ธรรมศึกษำ
ตรีเป็นอย่ำงน้อย 

และผู้บริหำร 
ไม่ปฏิบัติ 

ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

5.7 บริหำรจิต เจริญ
ปัญญำ ก่อนกำร
ประชุมทุกครั้ง     

ครู และ
ผู้บริหำร ไม่
ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

 ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ 
 

ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

  

5.8 มีพระมำสอนอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

ไม่มี มีนักเรียนได้เรียนกับ
พระ เกินกว่ำร้อยละ 30 

มีนักเรียนได้เรียนกับพระ 
เกินกว่ำร้อยละ 50 

มีนักเรียนได้เรียนกับพระ 
เกินกว่ำร้อยละ 70 

มีนักเรียนได้เรียนกับ
พระ เกินกว่ำร้อยละ 
90 

  

 รวมด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ   ด ำเนินกำรได้ผ่ำน....... ประกำร  
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2.10 พุธเช้า ข่าว สพฐ. 

ค าอธิบาย :   รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ด าเนินรายการภายใต้สโลแกน “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และ
ประชาชน” เพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครู และนักเรียน ให้รู้เท่าทันข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ นโยบาย/ทิศทางการศึกษา การด าเนินงานของ
องค์กร และร่วมพัฒนาการศึกษา  

เกณฑ์การให้คะแนนระดับ: 
  ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 
 มีการออกอากาศรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ในทุกเดือน 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 ช่องทางการออกอากาศ 6 ช่องทาง ดังนี้ 

1. วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ 
2. สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 14 
3. สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channal) 
4. www.obectv.tv 
5. www.youtube.com/obectvonline 
6. www.facebook.com/obectvonline 

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ส านักอ านวยการจัดท าหัวข้อและสคลิปรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. 
2. ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนด าเนินการออกอากาศรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. 
3. ติดตามการรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. เพ่ือติดตามข่าวสารและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ระดับสถานศึกษา 
 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. เพ่ือติดตามข่าวสารและนโยบายของส านักงานคณ ะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัดนี้ 
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ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางญาณกร จันทหาร   เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5926 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    :  1. นางสาวเพ็ญแข เติมภิญโญ  เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5512 
       2. นางสายสนม สนแจ้ง   เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5871 
       3. นายมานะ เตียวแช   เบอร์ติดต่อ : 0-2281-5851 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2.11 โครงการพฒันาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา 
                    (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

ค าอธิบาย :  ระบบบัญชีทางการเงินด้านการศึกษานับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถใช้เป็นกรอบในการ
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการจัดสรรและการใช้จ่ายทรัพยากรด้านการศึกษาของสถานศึกษา ความเข้าใจถึง
แหล่งที่มาของทรัพยากรและการกระจายทรัพยากรทางการศึกษาระดับต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ก าหนดนโยบาย โดยเฉพาะในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ แนวทางการจัดสรรทรัพยากร
ให้เหมาะสม    เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการศึกษาและการใช้จ่ายที่จ าเป็นสามารถลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  
นอกจากนี ยังช่วยบ่งบอกถึงความเพียงพอของทรัพยากรด้านการศึกษาและ สามารถพัฒนาระบบบัญชี
การศึกษาขั นพื นฐานส าหรับใช้ในการก ากับ ติดตามการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาของส านักง าน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน และได้ใช้ข้อมูลส าหรับรายงานต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit 
Cost : OUC) ตามแบบที่ส านักงบประมาณก าหนด โดยให้โรงเรียนทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลทางเว็บไซต์ 
จ านวน 2 ครั ง คือ ช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) และ ช่วง 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 
2561– 30 กันยายน 2561) 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า           
การสร้างธรรมาภิบาลในด้านการเงินให้กับโรงเรียนเป็นสิ่งส าคัญ  การมีบัญชีการศึกษาขั นพื นฐานจะเป็น
ฐานข้อมูลที่ส าคัญ ในการพัฒนาระบบทรัพยากรของการศึกษาขั นพื นฐานให้สามารถลดความเหลื่อมล  า
ทางการศึกษาได้อย่างมีนัยส าคัญ และสามารถด าเนินการปฏิรูปการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาขั นพื นฐานได้
อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

สูตรการค านวณ :  
 จ านวนสถานศึกษาที่รายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         X 100 
                     จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื นที่การศึกษา 
 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับ: 
 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 
สถานศึกษารายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษา            

มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ร้อยละ 100 
 

สถานศึกษารายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษา            
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ร้อยละ 100 
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ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ก าหนดเป็นระดับขั นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา           

จากจ านวนสถานศึกษาที่รายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ ์ตามระดับ ดังนี  
 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ  3  ระดับ 4 ระดับ 5 
(ผ่านการประเมิน) 

00 05 00 05 100 
 

เป้าหมาย : สถานศึกษารายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
ร้อยละ 100 (ระดับ 5) 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ ท่ีรับผิดชอบ :  
 กลุ่มนโยบายและแผน/ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/ หน่วยตรวจสอบภายใน 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 
 1. ให้สถานศึกษารายงานข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th จ านวน    
2 ครั ง คือ ช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) และ ช่วง 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2561 
– 30 กันยายน 2561) 
 2. สถานศึกษารายงานข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้รายงานครั งที่ 1 ภายในวันที่ 31 
พฤษภาคม 2561 และครั งที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 
 3. คู่มือการรายงานข้อมูลทางการเงินสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://e-budget.jobobec.in.th 
และเว็บไซต์ กพร. สพฐ. http://psdg-obec.go.th 

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ประชุมคณะท างานจัดท าระบบบัญชีการศึกษาขั นพื นฐาน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั น
พื นฐาน 
 2. ท าหนังสือแจ้งให้ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา และสถานศึกษา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 3. ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 4. ประมวลผลข้อมูลและประกาศผลการรายงานข้อมูลให้ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาทราบ 
 5. ตอบข้อหารือ ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื นที่การศึกษา และสถานศึกษา
 6. รายงานผลการด าเนินงานให้ กพร.ทราบตามระเวลาที่ก าหนด 

  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ตรวจสอบการรายงานข้อมูลในระบบบัญชีของสถานศึกษา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ ์
2. ก ากับ ติดตาม ให้โรงเรียนรายงานตามเวลาที่ก าหนด 
3. ตอบข้อหารือ ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 
 

https://e-budget.jobobec.in.th/
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 ระดับสถานศึกษา 
 1. ศึกษาข้อมูลคู่มื อการรายงานข้อมูลทางการเงินสามารถดาวน์ โหลดได้ที่  https://e-
budget.jobobec.in.th และเว็บไซต์ กพร. สพฐ. http://psdg-obec.go.th 
 2. รายงานข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th จ านวน 2 ครั ง คือ 
ช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) และ ช่วง 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2561 – 30 
กันยายน 2561) 

2. รายงานข้อมูลในระบบบัญชีของสถานศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3. ตรวจสอบการายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

  
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1. นางสาวกัลยา  ชูโชต ิ   เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   2. นางเบญจวรรณ  ดวงใจ  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   3. นางวรรณา จิตกระแส   เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   4. นายดนุสรณ์  เมฆประยูร  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   5. นางสาวดาราวรรณ ผึ งปฐมภรณ์ เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://e-budget.jobobec.in.th/
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ค าอธิบาย : ความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดท าบัญชี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และน าเอาผลการค านวณต้นทุนมาใช้ในการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานงบประมาณของหน่วยงาน  
โดยจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานพร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพให้ชัดเจน
สามารถวัดผลได้ (เชิงปริมาณ) รวมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลส าเร็จตามแผน  
เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและแผนเพ่ิมประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

 ส่วนราชการที่จัดท าบัญชีต้นทุน หมายถึง ส่วนราชการส่วนกลางซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ คือ  
ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักการคลังและสินทรัพย์ 

เกณฑ์การให้คะแนน: 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
รายงานค่าใช้จ่ายของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โรงเรียนภายใต้เขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน

หน่วยเบิก 

จ านวนปริมาณงานของกิจกรรมย่อยของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนภายใต้เขตพ้ืนที่

การศึกษา และโรงเรียนหน่วยเบิก  

  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

การประเมินรอบที่ 1  
1 คะแนน 2.5 คะแนน  

ไม่ส่งข้อมูลรายงานค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS 
(KSB1) มายังส านักการคลังและสินทรัพย์ 

ส่งข้อมูลรายงานค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS (KSB1) 
มายังส านักการคลังและสินทรัพย์ 

 
การประเมินรอบที่ 2  

1 คะแนน 2.5 คะแนน  
ส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง และ/หรือ ไมค่รบถ้วนตาม

แบบฟอร์มอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 
ส่งข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบฟอร์มอ้างอิง

ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 
หมายเหตุ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะผ่านการประเมินเมื่อได้ 5 คะแนน 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ ท่ีรับผิดชอบ :  
 ตามท่ี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่แสดงผลผลิต /โครงการ /กิจกรรม 
 2. แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พร้อมทั้งเป้าหมายเชิงปริมาณของแต่ละ
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 
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 3. แนวทางการจัดท าบัญชีต้นทุน โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดในคู่มือ
การจัดท าบัญชีต้นทุนของกรมบัญชีกลาง 
 4. ข้อมูลที่จัดเก็บเพ่ือจัดท าบัญชีต้นทุน ใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่หน่วยเบิกท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค         
ตั้งเบิกในระบบ GFMIS ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 42 แห่ง สถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิก จ านวน 154 แห่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิก จ านวน 76 
แห่ง โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 41 เขต โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 49 แห่ง และส่วนกลาง รวมเป็น 545 แห่ง 
 5. จ านวนปริมาณงานของแต่ละกิจกรรมย่อยของทุกหน่วยเบิกจ่ายและทุกศูนย์ต้นทุนที่ส่งข้อมูล          
ผ่านระบบ KRS ของ กพร. 
 6. จ านวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของทุกส านักในส่วนกลาง 

แนวทางการด าเนินงาน : 
 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมของหน่วยเบิกในสังกัด 545 แห่ง และส่วนกลางจากระบบ 
GFMIS เพ่ือมาจัดท าบัญชีต้นทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2. เก็บข้อมูลจ านวนปริมาณงานของแต่ละกิจกรรมย่อยของ สพป., โรงเรียนภายใต้ สพป.,สพม.    
และโรงเรียนภายใต้ สพม., ที่รายงานผ่านระบบ KRS ของ กพร. และเก็บข้อมูลปริมาณงานของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ, โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และศูนย์การศึกษาพิเศษจากส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
รวมทั้งปริมาณงานของทุกส านักในส่วนกลาง เพ่ือจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 3. เรียกรายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายจากระบบ GFMIS ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ด้วยค าสั่งงาน KSB1)  
ของทุกศูนย์ต้นทุนและทุกหน่วยเบิก แจ้งกลับไปยังหน่วยเบิกต่าง ๆ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
ค่าใช้จ่าย ศูนย์ต้นทุนและกิจกรรมย่อยผู้ใช้เงิน และให้ผู้บริหารของหน่วยงานรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่าย
ของหน่วยงานตนเอง (ถ้าเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้รับรองค่าใช้จ่ายของหน่วยงานตนเอง  
และโรงเรียนภายใต้ก ากับเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย) โดยรวบรวมข้อมูลส่งกรมบัญชีกลา ง เพ่ือให้เป็นไป 
ตามเกณฑก์ารประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง  
 4. แจ้งหน่วยเบิกทุกแห่งให้รับทราบการเชื่อมโยงกิจกรรมหลักตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 กับกิจกรรมย่อยของทุกศูนย์ต้นทุน ที่กรมบัญชีกลางได้ upload เข้าระบบ GFMIS เพ่ีอใช้ใน 
การบันทึกค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 อีกทั้งหน่วยเบิกทุกแห่ง
จะต้องระบุกิจกรรมย่อยเข้าสู่ระบบ GFMIS ส าหรับปีงบประมาณ 2561 ด้วย ซึ่งได้แจ้งหน่วยเบิกทุกแห่งทราบผ่าน
ช่องทางเว็บไซด์ส านักการคลังและสินทรัพย์ 

5. หน่วยงานส่วนกลาง (ส านักการคลังและสินทรัพย์) จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย  
ของทุกหน่วยเบิกทุกศูนย์ต้นทุน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย 6 ผลผลิต ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก  
และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก 6 ผลผลิต /13 โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเปรียบเทียบ
ผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2560 ว่ามี 
การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางก าหนด โดยเสนอให้กรมบัญชีกลางทราบตามก าหนดเวลา และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Website 
ของ  สพฐ .  (www.obec.go.th) เ พ่ื อ ให้ เป็ น ไปตาม เกณฑ์การประ เมินการปฏิบั ติ ง านด้ านบัญชี 
ของกรมบัญชีกลาง  
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 6. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษรับผิดชอบในการก ากับ ติดตาม ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ด าเนินการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย การตั้งเบิกในระบบ 
GFMIS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ถูกต้องตามศูนย์ต้นทุน และกิจกรรมย่อยของกลุ่มผู้ใช้จ่ายเงิน 
รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนการศึกษาพิเศษและ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  

        ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง/ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา       
ทุกแห่ง ต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายงานค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดส่งให้ทั้งในส่วนของรายงานค่าใช้จ่ายของหน่วยเบิกตนเอง  
และโรงเรียนภายใต้ก ากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทนลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตนเองและโรงเรียนภายใต้ก ากับ และส่งรายงานค่าใช้จ่ายดังกล่าวมายังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 เพ่ือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจะได้รายงานกรมบัญชีกลาง ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง
ต่อไป และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาใดที่จัดส่งให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วให้เข้าไปรายงานในระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS)  ของ กพร. ในการประเมินรอบท่ี 1 
 2. ก ากับ ติดตามให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตั้งเบิกในระบบ GFMIS ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้ระบุกิจกรรมย่อยเข้าสู่ระบบ GFMIS เมื่อมีการตั้งเบิกซึ่งเกิดค่าใช้จ่ายหรือเมื่อมีการล้างลูกหนี้เงิน
ยืมราชการ (ประเภท G1) ทุกครั้ง หากไม่มีการระบุรหัสกิจกรรมย่อยในการตั้งเบิก ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจะต้องเข้าท าการปรับปรุงรายการเพ่ือใส่รหัสกิจกรรมย่อยให้ครบถ้วนด้วย หากไม่ได้ระบุรหัส
กิจกรรมย่อยในการตั้งเบิก เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะต้องเข้าไปปรับปรุงรายการเพ่ือใส่รหัสกิจกรรมย่อยให้
ครบถ้วน เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง 

3. ก ากับ ติดตาม ให้โรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนภายใต้ สพป. และ สพม.) ได้ระบุค่าใช้จ่าย               
ที่โรงเรียนขอเบิกให้ถูกต้องตามภาระงานของแต่ละกลุ่มในโรงเรียน และ สพป. / สพม. โดยต้องระบุศูนย์ต้นทุน
และระบุรหัสกิจกรรมย่อยของโรงเรียน เพ่ือใช้ในการขอเบิกเงินของโรงเรียนในระบบ GFMIS ทุกครั้งเท่านั้น 

4. จัดเก็บข้อมูลจ านวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของกลุ่มงานภายใน สพป. / สพม. โรงเรียน
ภายใต้ก ากับของ สพป. / สพม. และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกที่เคยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ข้อมูลปริมาณงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561) เพ่ือรายงานเข้าระบบ  
KRS ของ กพร. เฉพาะในรอบ 12 เดือน (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดท ารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้ว
เสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

ระดับสถานศึกษา 
 สถานศึกษาทุกแห่งรายงานข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยประจ าปีงบประมาณ 256 1 
ของสถานศึกษาให้ สพป./สพม. ที่สถานศึกษาสังกัดอยู่ (สิ้นปีงบประมาณ 2561) 
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วิธีการรายงานผล : การจัดท าบัญชีต้นทุนตามเกณฑ์ประเมินผลของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 การประเมินรอบที่ 1  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาทุก
แห่ง จัดส่งรายงานค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านการรับรองข้อมูลจากผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย  ในรูปแบบแผ่นข้อมูล CD-ROM รูปแบบไฟล์  
PDF/Imange ให้ สพฐ. ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ตามหนังสือที่ส านักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. แจ้ง
ด าเนินการหลังจากนั้นให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเข้าไปรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวในระบบ KRS ของ กพร.ประจ าปี 2561 ในการประเมิน
รอบที่ 1 (ถ้าจัดส่งข้อมูลแล้วให้ระบใุนระบบ KRS เป็น (1) หรือไม่ได้จัดส่งข้อมูลให้ระบใุนระบบ KRS เป็น (0)) 
 การประเมินรอบที่ 2 
 1. สิ้นปีงบประมาณ 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาทุกแห่ง รวบรวมข้อมูลปริมาณงานกิจกรรมย่อยของหน่วยงานตนเอง, โรงเรียนภายใต้
ก ากับ สพป./ สพม. และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก พร้อมรายงานผลจ านวนปริมาณงานของกิจกรรมย่อยประจ าปี 
พ.ศ. 2561 (ข้อมูลปริมาณงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ในรูปแบบ Excel File ตาม
แบบฟอร์มอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 ผ่านระบบ KRS ของ กพร. ในการประเมินรอบที่ 2 
 2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  รายงานผลจ านวน
ปริมาณงานของกิจกรรมย่อยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลส่งให้ส านักการคลังและสินทรัพย์ 
 3. ส านักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ด าเนินการรวบรวมข้อมูล และจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดได้แล้วเสร็จ และ
รายงานผลการค านวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดท ารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 

1. นางสาวมณิสรา  พัฒโร      ส านักส านักการคลังและสินทรัพย์        02 288 5613 
2. นางสาวสุกัญญา  พงศ์ชัยประทีป   ส านักส านักการคลังและสินทรัพย์        02 282 9437 
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1 

รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 

 
 (แบบท่ี 1 สพป.) 

บัญชีแสดงปริมาณงานของส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา........................    รหัสศนูย์ต้นทุน ................. 

รหัส กิจกรรมย่อย 
หน่วยนับ   

ปริมาณงาน หน่วยนับ 
161 ด้านอ านวยการ   ครั้ง 
162 ด้านบริหารบุคคล   คน 
163 ด้านนโยบายและแผน   โครงการ 
164 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา   โครงการ 
165 ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   คน 
166 ด้านการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน   โรงเรียน 
167 ด้านการตรวจสอบภายในระดับโรงเรียน   โรงเรียน 
181 ด้านการเงินและบัญชี   เอกสารรายการ 
182 ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)   ครั้ง 

หมายเหตุ 1.  การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการก าหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ.   
  ที่ส่งพร้อมกับหนังสือ สพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 116 ลงวันที่ 20 มกราคม.2554 และ
  หนังสือสพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 3474 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 
 2. แบบฟอร์มดังกล่าวให้จัดส่งในรูปแบบ File Excel (ห้ามส่งเป็น PDF และ File รูปภาพต่าง ๆ ) 
    ในระบบ KRS การประเมินรอบท่ี 2  ของ กพร. 
 3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้ได้รับ   
    มอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน 

           ผู้รับรองข้อมูล 

              ลงช่ือ.......ลายมือชื่อผอ.สพท.หรือผู้ได้รบัมอบหมาย...................... 
        (………………………………………............................................….)  
            ต าแหน่ง.............................................................................. 
            โทรศัพท์............................................................................... 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.1  ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

115 
 

แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1 

รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 

 
(แบบท่ี 2 สพป.) 

บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้ก ากับของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ชื่อโรงเรียน...................................................................... สังกัด สพป..................................................... 

รหัส กิจกรรมย่อย 
หน่วยนับ 

ปริมาณงาน หน่วยนับ 
168 การบริหารงานวิชาการ   โครงการ 
169 การบริหารงานทั่วไป   โครงการ 
170 การบริหารงานบุคคล   โครงการ 
171 การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   โครงการ 
172 การบริหารกิจการนักเรียน   โครงการ 

 
หมายเหตุ 1.  การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการก าหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ.   
  ที่ส่งพร้อมกับหนังสือ สพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 118 ลงวันที่ 20 มกราคม.2554 และ
  หนังสือสพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 3474 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 
 2. สิ้นปีงบประมาณ 2561 ขอให้ สพป.ส่งแบบฟอร์มข้างต้นให้โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดง
     ปริมาณงานของแต่ละโรงเรียนส่งให้ สพป. เพ่ือสรุปลงในแบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียน 
     ภายใต้สังกัดเขตพ้ืนที่ และ สพป.ส่งเฉพาะแบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนเข้าระบบ KRS 
     ของ กพร. เท่านั้น  
 

                 ผู้รับรองข้อมูล 

              ลงช่ือ...... ลายมือชื่อ ผอ.ร.ร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย..................... 
        (………………………………………............................................….)  
            ต าแหน่ง.............................................................................. 
            โทรศัพท์............................................................................... 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ  
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1 

รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 

 
(แบบท่ี 3 สพป.) 

แบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้ก ากับของ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...................................................เขต..................... 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
การบริหาร 
งานวิชาการ 

การบริหาร 
งานทั่วไป 

การบริหาร 
งานบุคคล 

การบริหาร 
งานงบประมาณ 
และแผนงาน 

การบริหาร 
งานกิจการ
นักเรียน 

รวม 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
1               
2               
3               
4               
        

                
  รวม             

หมายเหตุ   1. ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสรุปจ านวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของ
          แต่ละโรงเรียนภายใต้ก ากับ สพป. และรายงานเข้าระบบ KRS ของ กพร. ในการประเมินรอบ 
          ที่ 2 เท่านั้น 
       2. แบบฟอร์มดังกล่าวให้จัดส่งในรูปแบบ File Excel (ห้ามส่งเป็น PDF และ File รูปภาพต่าง ๆ ) 
       3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้ได้รับ
           มอบหมาย 
 
 

           ผู้รับรองข้อมูล 

              ลงช่ือ.......ลายมือชื่อผอ.สพท.หรือผู้ได้รบัมอบหมาย...................... 
        (………………………………………............................................….)  
            ต าแหน่ง.............................................................................. 
            โทรศัพท์.......................................................................... ..... 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ  
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1 

รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovatio 
 

 

(แบบท่ี 4 สพป.) 

บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  ชื่อโรงเรียน................................................................  รหัสศูนย์ต้นทุน................................... 

รหัส กิจกรรมย่อย 
หน่วยนับ 

ปริมาณงาน หน่วยนับ 
168 การบริหารงานวิชาการ   โครงการ 
169 การบริหารงานทั่วไป   โครงการ 
170 การบริหารงานบุคคล   โครงการ 
171 การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   โครงการ 
172 การบริหารกิจการนักเรียน   โครงการ 

 

หมายเหตุ 1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการก าหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ.   
    ที่ส่งพร้อมกับหนังสือ สพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 118 ลงวันที่ 20 มกราคม.2554 และ 
    หนังสือสพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 3474 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 
 2. สิ้นปีงบประมาณ 2561  ขอให้โรงเรียนหน่วยเบิกจัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดงปริมาณงานของ   
    โรงเรียนส่งให้แก่ สพป.หรือ สพม. ตามเขตที่โรงเรียนตั้งอยู่  เพ่ือให้ สพท. ส่งในระบบ KRS ของ 
    กพร. ต่อไป 
 3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

            ผู้รับรองข้อมูล 

              ลงช่ือ.......ลายมือชื่อผอ.โรงเรียนหรือผู้ไดร้ับมอบหมาย..........) 
        (………………………………………............................................….)  
            ต าแหน่ง.............................................................................. 
            โทรศัพท์............................................................................... 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ  
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1 

รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 

 
 (แบบท่ี 5 สพม.) 

   บัญชีแสดงปริมาณงานของส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต............ รหัสศูนย์ต้นทุน................. 

รหัส กิจกรรมย่อย 
หน่วยนับ 

ปริมาณงาน หน่วยนับ 
183 ด้านอ านวยการ   ครั้ง 
184 ด้านบริหารงานบุคคล   คน 
185 ด้านนโยบายและแผน   โครงการ 
186 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา   โครงการ 
187 ด้านนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   คน 
188 ด้านการตรวจสอบภายในระดับโรงเรียน   โรงเรียน 
189 ด้านการเงินและบัญชี   เอกสารรายการ 
190 ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)   ครั้ง 

 
หมายเหตุ 1.  การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการก าหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ.   
  ที่ส่งพร้อมกับหนังสือ สพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 116 ลงวันที่ 20 มกราคม 2554 และ
  หนังสือสพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 3474 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 
 2. แบบฟอร์มดังกล่าวให้จัดส่งในรูปแบบ File Excel (ห้ามส่งเป็น PDF และ File รูปภาพต่าง ๆ ) 
    ในระบบ KRS การประเมินรอบท่ี 2  ของ กพร. 
 3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้ได้รับ   
    มอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน 

           ผู้รับรองข้อมูล 

              ลงช่ือ.......ลายมือชื่อผอ.สพท.หรือผู้ได้รบัมอบหมาย...................... 
        (………………………………………............................................….)  
            ต าแหน่ง.............................................................................. 
            โทรศัพท์............................................................................... 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ  
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1 

รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 

 
(แบบท่ี 6 สพม.) 

บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้ก ากับของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต.............. 

ชื่อโรงเรียน...........................................สังกัด สพม................................. 

รหัส กิจกรรมย่อย 
หน่วยนับ 

ปริมาณงาน หน่วยนับ 
191 การบริหารงานวิชาการ   โครงการ 
192 การบริหารงานทั่วไป   โครงการ 
193 การบริหารงานบุคคล   โครงการ 
194 การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   โครงการ 
195 การบริหารกิจการนักเรียน   โครงการ 

 
หมายเหตุ 1.  การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการก าหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ.   
  ที่ส่งพร้อมกับหนังสือ สพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 118 ลงวันที่ 20 มกราคม 2554 และ
  หนังสือสพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 3474 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 
 2. สิ้นปีงบประมาณ 2561 ขอให้ สพม.ส่งแบบฟอร์มข้างต้นให้โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดง
     ปริมาณงานของแต่ละโรงเรียนส่งให้ สพม. เพ่ือสรุปลงในแบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียน 
     ภายใต้สังกัดเขตพ้ืนที่ และ สพม.ส่งเฉพาะแบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนเข้าระบบ KRS 
     ของ กพร.  เท่านั้น  
 

                 ผู้รับรองข้อมูล 

              ลงช่ือ...... ลายมือชื่อ ผอ.ร.ร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย..................... 
        (………………………………………............................................….) 
            ต าแหน่ง.............................................................................. 
            โทรศัพท์............................................................................... 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

120 
 

แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1 

รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 

 
(แบบท่ี 7 สพม.) 

แบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้ก ากับของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.............. 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
การบริหาร 
งานวิชาการ 

การบริหาร 
งานทั่วไป 

การบริหาร 
งานบุคคล 

การบริหาร 
งานงบประมาณ 
และแผนงาน 

การบริหาร 
งานกิจการ
นักเรียน 

รวม 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
1               
2               
3               
4               
        

                
  รวม             

หมายเหตุ   1. ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสรุปจ านวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของ
          แต่ละโรงเรียนภายใต้ก ากับ สพม. และรายงานเข้าระบบ KRS ของ กพร. ในการประเมินรอบ 
          ที่ 2 เท่านั้น 
       2. แบบฟอร์มดังกล่าวให้จัดส่งในรูปแบบ File Excel (ห้ามส่งเป็น PDF และ File รูปภาพต่าง ๆ ) 
       3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้ได้รับ
           มอบหมาย 
 
 

           ผู้รับรองข้อมูล 

              ลงช่ือ.......ลายมือชื่อผอ.สพท.หรือผู้ได้รบัมอบหมาย...................... 
        (………………………………………............................................….)  
            ต าแหน่ง.............................................................................. 
            โทรศัพท์.......................................................................... ..... 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1 

รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation) 
 

 

(แบบท่ี 8 สพม.) 

บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  ชื่อโรงเรียน................................................................  รหัสศูนย์ต้นทุน................................... 

รหัส กิจกรรมย่อย 
หน่วยนับ 

ปริมาณงาน หน่วยนับ 
168 การบริหารงานวิชาการ   โครงการ 
169 การบริหารงานทั่วไป   โครงการ 
170 การบริหารงานบุคคล   โครงการ 
171 การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   โครงการ 
172 การบริหารกิจการนักเรียน   โครงการ 

 

หมายเหตุ 1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการก าหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ.   
    ที่ส่งพร้อมกับหนังสือ สพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 118 ลงวันที่ 20 มกราคม.2554 และ 
    หนังสือสพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 3474 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 
 2. สิ้นปีงบประมาณ 2561  ขอให้โรงเรียนหน่วยเบิกจัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดงปริมาณงานของ   
    โรงเรียนส่งให้แก่ สพป.หรือ สพม. ตามเขตที่โรงเรียนตั้งอยู่  เพ่ือให้ สพท. ส่งในระบบ KRS ของ 
    กพร. ต่อไป 
 3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
  

   

            ผู้รับรองข้อมูล 

              ลงช่ือ.......ลายมือชื่อผอ.โรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมาย......... 
        (………………………………………............................................….)  
            ต าแหน่ง.............................................................................. 
            โทรศัพท์............................................................................... 
  

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.2  การจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ในส่วนของการด าเนินการตามแผนเพิ่ม      
        ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ค าอธิบาย :  การจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นแนวทางที่
ก าหนดขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง ก าหนดให้ทุกส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้ 
  การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ 
  1. จัดท าแผนการลดค่าใช้จ่าย โดยต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในภาพรวมของส่วน
ราชการที่เพ่ิมข้ึน เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุส านักงาน เป็นต้น และต้องสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณก่อน จ านวน 2 เรื่อง ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

2. ต้องมีหลักฐานการแจ้งแผนเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรการลดค่าใช้จ่ายให้หน่วยงาน
ภายในทราบและถือปฏิบัติ 

3. แผนการปรับปรุงกิจกรรมโดยต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นของกิจกรรมนั้นใน
รูปของต้นทุน และปริมาณงาน จ านวน 2 เรื่อง ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

4. มีหลักฐานการแจ้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
5. มีแผนการปรับปรุงกิจกรรมที่เพ่ิมประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง เช่น การน าเทคโนโลยีมาใช้

ในการปฏิบัติงานการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน ปรับปรุงกระบวนการท างานในกิจกรรมนั้น ๆ  
6. มีการส่งผลการด าเนินงานให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 
ขั้นตอนการรายงานผลแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ 
1. มีการรายงานผลการด าเนินงาน การลดค่าใช้จ่ายตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด  

ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานที่เกิดจากการด าเนินงานตามแผนฯ โดยเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดมีค าอธิบายถึง
เหตุผล/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรค์ ต่อการด าเนินงานตามแผนฯ และหลักฐานประกอบการด าเนินงานตามแผนฯ 

2. มีหลักฐานแจ้งผลการด าเนินงานตามแผนฯ การลดค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานภายในทราบ 
3. มีการรายงานผลการด าเนินงาน การปรับปรุงกิจกรรมตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานที่เกิดจากการด าเนินงานตามแผนฯ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 
มีค าอธิบายถึงเหตุผล/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการด าเนินงานตามแผน ฯ และหลักฐานประกอบ  
การด าเนินงานตามแผนฯ 

4. มีหลักฐานแจ้งผลการด าเนินงานตามแผนฯ การปรับปรุงกิจกรรมให้หน่วยงานภายในทราบ 
5. มีการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการในภาพรวม เช่น การจัดสรรทรัพยากร

ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน การเปรียบเทียบต้นทุนของหน่วยงานภายในหรือระหว่างหน่วยงานที่มีกิจกรรม  
และผลผลิตคล้ายคลึงกัน การก าหนดค่าธรรมเนียม เป็นต้น รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุง
กิจกรรมที่เพ่ิมประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง 

6. ส่งผลการด าเนินงานให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 
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ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยโครงการดังนี้ 
 

ล าดับ โครงการ 
สพฐ. 

ด าเนินการ 
สพท.

ด าเนินการ 
หมายเหตุ / แนวทางการ

ด าเนินงาน 
4.2.12 (1) โครงการลดค่าใช้จ่ายค่า

ไปรษณีย์    - 
ใช้ข้อมูลจากส านักการคลัง
และสินทรัพย์ สพฐ.  

4.2.12 (2) โครงการประหยัดการใช้
ไฟฟ้า   

รายงานตามแบบฟอร์มที่ 
4.2.12 (2) ในระบบ KRS 

4.2.12 (3) โครงการปรับปรุง
กระบวนงานด้านประชุม 
อบรม สัมมนา 

  
รายงานตามแบบฟอร์มที่ 
4.2.12 (3) ในระบบ KRS 

- โครงการพัฒนาระบบ
รายงานผลการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

  

ตัวชี้วัดที่ 4.2.4 

- โครงการพัฒนาระบบบัญชี
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

 ตัวชี้วัดที่ 4.2.11  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่ต้องด าเนินการตัวช้ีวัดนี้ 
 

ตัวช้ีวัดที ่4.2.12.2 (1) โครงการลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์   

ค าอธิบาย : ในแต่ละปีงบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ 
สูงเพ่ิมขึ้น เนื่องจากการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานต่าง ๆ ยังคงใช้วิธีการรับ – ส่ง 
ทางไปรษณีย์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีค่าใช้จ่าย จ านวน 28,863,872.47 บาท และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มีค่าใช้จ่ายจ านวน 25,194,837.46 บาท ลดลงเป็นจ านวนเงิน 3,669,035.01  บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 12.71 ซึ่งปัจจุบันส านักในส่วนกลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
มีวิธีการรับ - ส่งเอกสาร หนังสือราชการหลากหลายช่องทาง เช่น ระบบ SMART OBEC , e - office , AMSS 
เว็บไซต์ของหน่วยงานและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ที่สามารถน ามาใช้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ได้ 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะการลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ สามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างน้อย ร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดขึ้นจริงในปีก่อน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ด้านค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้านการลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ ซึ่งต้องใช้ข้อมูลค่าไปรษณีย์
ในภาพรวมระดับกรมที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทียบกับค่าไปรษณีย์ในภาพรวมระดับกรม 
ที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ จะต้องลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 5 
  
สูตรการค านวณ :  

  
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
 ค่าไปรษณียท์ีเ่กิดข้ึนจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 5 จากค่า ไปรษณีย์ 
ที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ค่าไปรษณีย์ บาท 27,899,935.97 28,863,872.47 25,194,837.46 

 
 

ค่าไปรษณีย์ในภาพรวมระดับกรมที่เกิดขึ้นจริง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ค่าไปรษณีย์ในภาพรวมระดับกรมที่เกิดขึ้นจริง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ค่าไปรษณีย์ในภาพรวมระดับกรมที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

x 100 
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
ข้อมูลค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากส านัก

การคลังและสินทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ส านักการคลังและสินทรัพย์วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ของปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2.  ก าหนดมาตรการลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ โดย ให้ทุกส านัก/หน่วย ในส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จัดส่งหนังสือ
ราชการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ผ่านระบบ SMART OBEC, e - office, AMSS เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 
  3. แจ้งส านัก/หน่วยงาน ในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
  4. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ ตามแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง  
  5. จ าแนกเอกสารหนังสือราชการที่ควรจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ 
ตามความเร่งด่วนโดยไม่มีการจัดส่งซ้ าซ้อนหลายช่องทาง 
  6. ควบคุม ตรวจสอบงานที่จัดส่งทางไปรษณีย์ 
  7. รายงานผลการด าเนินการลดค่าใช้จ่ายที่แสดงผลการด าเนินที่เกิดจากการด าเนินงานตาม
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ 
 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 
   นางสาวกัลยา  ชูโชต ิ  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นางเบญจวรรณ  ดวงใจ  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นางวรรณา จิตกระแส  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นายดนุสรณ์  เมฆประยูร  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 

นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์   เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
 
 
 
 
 
 

 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2 

126 

 

ตัวช้ีวัดที ่4.2.12.2 (2) โครงการประหยัดการใช้ไฟฟ้า 

ค าอธิบาย : นโยบายของรัฐก าหนดให้มีมาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภค แต่ในการจัดการศึกษาซึ่งมีการใช้
สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ล้วนแต่ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น ดังนั้น โรงเรียนจึงควรมีแผนการใช้ไฟฟ้า 
ที่สามารถควบคุมการจ่ายค่าไฟฟ้าได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
มีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากร และพลังงานของประเทศการด าเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ด้านการลดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของส านัก 
/หน่วยงาน ในส่วนกลาง สพฐ. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่เกิดขึ้นจริงใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทียบกับค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าภาพรวมระดับกรมที่เกิด ขึ้นจริงในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 โดยค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า จะต้องลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 5 

สูตรการค านวณ :  
  
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

 ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่เกิดข้ึนจริง ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายค่า
ไฟฟ้าที่เกิดข้ึนจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา 

จากค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทียบกับค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5  
(ผ่านการประเมิน) 

ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า
ที่เกิดขึ้นจริงใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ลดลงได้

อย่างน้อยร้อยละ 
1 จากค่าใช้จ่าย 
ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น

จริงในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า 
ที่เกิดขึ้นจริงใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ลดลงได้ 

อย่างน้อยร้อยละ 2 
จากค่าใช้จ่าย 

ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
จริงในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า 
ที่เกิดขึ้นจริงใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ลดลงได้ 

อย่างน้อยร้อยละ 3 
จากค่าใช้จ่าย 

ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
จริงในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า 
ที่เกิดขึ้นจริงใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ลดลงได้ 

อย่างน้อยร้อยละ 4 
จากค่าใช้จ่าย 

ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
จริงในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า 
ที่เกิดขึ้นจริงใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ลดลงได้ 

อย่างน้อยร้อยละ 5 
จากค่าใช้จ่าย 

ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
จริงในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

x 100 
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ส านักงานในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์หรือตามท่ี ผอ. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
ข้อมูลค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงาน

ข้อมูลตามแบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.2 (2) ในระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. 

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน            

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  2. แจ้งแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ส านัก/
หน่วยงานในส่วนกลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาด าเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – วันที่ 30 
กันยายน 2561  
   3. ส านัก/หน่วยงานในส่วนกลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาด าเนินการ
ตามมาตรการในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ดังนี้ 
           3.1 รวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในปีที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
            3.2 จัดท ามาตรการประหยัดไฟฟ้าในส านักงาน  
            3.3 ส ารวจ ซ่อมแซม และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช ารุด ในกรณีติดตั้งใหม่จะใช้
อุปกรณท์ี่ช่วยในการประหยัดไฟฟ้า 
          3.4 รณรงค์สร้างจิตส านึกในการประหยัดไฟฟ้าอย่างจริงจัง และต่อเนื่องด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ติดสัญลักษณ์ ค าขวัญจัดบอร์ดนิทรรศการ หรือให้ความรู้โดยการจัดอบรม 
   4. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพฤติกรรม 
ของผู้ใช้ไฟฟ้า น าข้อมูลที่ได้รับมาก าหนดเป็นแนวทางในการใช้ไฟฟ้าต่อไป 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ด าเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า และรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มอ้างอิงตัวชี้วัด
ที่ 4.2.12.2 (2) ในระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ระบบ 
KRS) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 
   นางสาวกัลยา  ชูโชต ิ  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นางเบญจวรรณ  ดวงใจ  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นางวรรณา จิตกระแส  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นายดนุสรณ์  เมฆประยูร  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 

นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์   เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.2 (2) 
 

รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 
 
 

แบบรายงานโครงการประหยัดการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................................... เขต............................. 

 
  
 
 

            

 

กิจกรรม                                 
ประหยัดการใช้ไฟฟ้า 

ค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2560 

(บาท)   

ค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2561 

(บาท)  

ค่าใช้จ่ายเพิ่ม/ลด 
(ร้อยละ) 

1. เดือนตุลาคม    

2. เดือนพฤศจิกายน    

3. เดือนธันวาคม    

4. เดือนมกราคม    

5. เดือนกุมภาพันธ์    

6. เดือนมีนาคม    

7. เดือนเมษายน    

8. เดือนพฤษภาคม    
9. เดือนมิถุนายน    

10. เดือนกรกฎาคม    

11. เดือนสิงหาคม    

12. เดือนกันยายน    
รวม    

 

        ลดค่าใช้จ่ายได้ A-B 

ผู้รับรองข้อมูล                                                                                           
(..................................................) 

ต าแหน่ง……………………………………………. 
          โทร............................................................. 

 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.2 (2) โครงการประหยัดการใช้ไฟฟ้าผลผลิต 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.2 (3) โครงการปรับปรุงกระบวนงานด้านประชุม อบรม สัมมนา 

ค าอธิบาย : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีการลงทุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
ด้วยวิธีการประชุม/อบรม/สัมมนา โดยมีค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนาโครงการต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก 
และแต่ละโครงการจะมีวิธีการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะเดียวกัน คือ การระดมผู้เกี่ ยวข้อง
เข้ามารับการประชุม/อบรม/สัมมนา และจ่ายงบประมาณในโครงการเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พัก 
โดยขาดการวิเคราะห์ว่าวิธีด าเนินงานที่เหมาะสมส าหรับแต่ละงาน/โครงการ คืออะไร เพราะในข้อเท็จจริงแล้ว 
บางงาน/โครงการ อาจจะมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เหมือนกัน หรืออาจใช้วิธีการประชุม/สัมมนา/อบรม 
ที่ใช้งบประมาณที่น้อยกว่าการระดมผู้เกี่ยวข้องเข้ามารับการประชุม/อบรม/สัมมนา โดยมีค่าใช้จ่ายเป็น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พัก เช่นการประชุม/อบรม/สัมมนา โดยการประชุมทางไกลโดยใช้   
วีดิทัศน์ทางไกล (video conference) เป็นต้น ดังนั้นหากผู้รับผิดชอบแต่ละงาน/โครงการได้มีการวางแผน 
การประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากรร่วมกัน เพ่ือเลือกวิธีการด าเนินงานที่เหมาะสม สามารถบรรลุเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ ของเนื้อหาหลักสูตร ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านัก/
หน่วยงาน ในส่วนกลาง จ านวน 25 หน่วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 225 เขต  สถานศึกษา 
จ านวน 30,242 แห่ง จะต้องลดค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา ได้ลดลงกว่าเดิมอย่างน้อย ร้อยละ 5 
สูตรการค านวณ :  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                      
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับ: 
  ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา ทีเ่กิดข้ึนจริง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลงได้อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/
สัมมนา ที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สมัมนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สมัมนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สมัมนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

x 100 
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ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา 

จากค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทียบกับค่าใช้จ่ายในการประชุม/ 
อบรม/สัมมนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 
ระดับ 5 

(ผ่านการประเมิน) 
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 

สัมมนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 

2561 ลดลง 
ได้อย่างน้อย 
ร้อยละ 1 จาก
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 
สัมมนา ใน

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 

สัมมนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 

2561 ลดลง 
ได้อย่างน้อย 
ร้อยละ 2 จาก
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 
สัมมนา ใน

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 

สัมมนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 

2561 ลดลง 
ได้อย่างน้อย 
ร้อยละ 3 จาก
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 
สัมมนา ใน

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 

สัมมนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 

2561 ลดลง 
ได้อย่างน้อย 
ร้อยละ 4 จาก
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 
สัมมนา ใน

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 

สัมมนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 

2561 ลดลง 
ได้อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 จาก
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 
สัมมนา ใน

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

 

เป้าหมาย : ส านัก/หน่วยงาน/ ในส่วนกลาง จ านวน 25 หน่วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 225 เขต  
สถานศึกษา จ านวน 30,242 แห่ง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา จากปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ไดอ้ย่างน้อยร้อยละ 5 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ ท่ีรับผิดชอบ :  
กลุ่มนโยบายและแผน หรือตามที่ ผอ. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 
 ส านัก/หน่วยงาน/ ในส่วนกลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดส่งแบบวิเคราะห์
การลดค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา ทีถู่กต้อง ครบถ้วนสมบูรณ ์ให้ สพฐ. ภายในรอบการประเมินที่ 2 
ตามแบบฟอร์มอ้างอิง 4.2.12.2 (3) ในระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ.   

แนวทางการด าเนินงาน : 
1. การประชุม อบรม สัมมนาของ สพฐ. 

 1.1 เสนอแผนลดค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนาของ สพฐ.  
1.2 คณะท างาน/ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา วิเคราะห์/เลือกวิธีการ  
     ด าเนินงาน และบูรณาการประชุม/อบรม/สัมมนา ที่เหมาะสม 

 1.3 ด าเนินการประชุม/อบรม/ สัมมนา ตามการวิเคราะห์งาน/โครงการ 
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 1.4 ใช้สถานที่ราชการในการจัดประชุมเป็นอันดับแรก และสามารถรองรับการเข้าร่วม 
                          ประชุมได้ทั้งหมดและให้จัดในสถานที่ราชการ 

 1.5 ลดค่าใช้จ่ายรายการวัสดุที่ไม่จ าเป็น เช่น กระเป๋า ป้ายชื่อ 
 1.6 การเดินทางเข้าร่วมประชุมให้เดินทางก่อน – หลัง วันประชุมได้ตามความจ าเป็น   
          เหมาะสม ส าหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่จัดประชุม 
 1.7 งดการเบิกค่าห้องประชุม กรณีโรงแรมใดคิดค่าห้องประชุมให้ไปใช้โรงแรมอ่ืน 
 1.8 สรุปและรายงานผล 

 2. การประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ทางไกล 
 2.1 ด าเนินการประชุม/อบรม/ สัมมนา โดยการประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ทางไกล 
 2.2 ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการ 
 2.3 ลดขั้นตอนในการจัดการประชุม 
 2.4 และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน ระหว่าง
หน่วยงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคได้ทันท่วงที 
  
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 
   นางสาวกัลยา  ชูโชต ิ  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นางเบญจวรรณ  ดวงใจ  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นางวรรณา จิตกระแส  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นายดนุสรณ์  เมฆประยูร  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 

นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์   เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
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แบบฟอร์มอ้างอิง 4.2.12 (3) 
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล  
และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 
 

แบบวิเคราะห์การลดค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนา (ทุกส านัก / สพป./สพม.  ด าเนินการ) โดยการบูรณาการในการประชุมอบรมสัมมนาบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายเดียวกันภายในส านักหรือต่างส านักมีการวางแผนการประชุมร่วมกัน มีปฏิทินปฏิบัติงานชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเนื้อหาหลักสูตรลดค่าใช้จ่าย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................................... เขต............................. 
1. มีการประชุมวางแผนร่วมกัน    เมื่อวันที่ ……….. เดือน  ………..  พ.ศ. 2561 
2. มีปฏิทินปฏิบัติงานชัดเจน (ให้แนบปฏิทินปฏิบัติงาน) 
 

 

ผู้รับรองข้อมูล (..................................)           ลดค่าใช้จ่ายได้  A - B 
ต าแหน่ง..................................................          คิดเป็นร้อยละ ........... 
เบอร์โทร................................................ 

แผนการด าเนินการประชุมอบรม สมัมนาบุคลากรที่เป็นกลุ่มเปา้หมายเดียวกนั แผนการด าเนินการประชุมอบรม สมัมนาบุคลากรที่เป็นกลุ่มเปา้หมายเดียวกนั 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ที่ ชื่อการประชุมอบรมสัมมนา กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ระยะเวลาด าเนินการ วิธีการ  งบประมาณ ที่ ชื่อการประชุมอบรมสัมมนา กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ระยะเวลาด าเนินการ วิธีการ  งบประมาณ 
      คน วัน เดือน ป ี (เดิม) ทีก าหนดไว้เดิม       คน วัน เดือน ป ี (ใหม่) หลังการบูรณาการ 
1             1             
2              2              
3             3             
4             4             
  รวมทั้งสิ้น  ...........  กิจกรรม         A   รวมทั้งสิ้น ………… กิจกรรม         B 
                            

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.2 (3) โครงการลดค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา 
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ตัวช้ีวัดที ่4.2.12.3  การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ค าอธิบาย :   ระดับความส าเร็จของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถด าเนินการด้านบัญชีได้ตาม
เกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยเป็นการประเมินผลจากจ านวนเรื่องของ
ข้อมูลทางบัญชีที่ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 4 เรื่อง 
ประกอบด้วย 16 ข้อย่อย การประเมินรอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) และ รอบที่ 2 (เมษายน – 
กันยายน 2561) โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  

เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง (Accuracy) มีการแสดงยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชี
ตามท่ีก าหนด ประกอบด้วย 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1 บัญชีแยกประเภทในงบทดลองมีการแสดงยอดคงเหลือ ถูกต้องตรงกับเอกสาร
หรือหลักฐาน 

ค าอธิบาย  ยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้อง
ตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน  โดยพิจารณาประเมินใน 10 ข้อย่อย (หากด าเนินการไม่ครบในทุกข้อย่อยจะถือ
คะแนนเป็นศูนย์) ดังนี้ 

1.1)  บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)  
 ค าอธิบาย ยอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือ ณ วันสิ้นรอบการประเมินที่ 1 

และรอบที่ 2 ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่จัดท าตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551   

1.2)  บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)   
       ค าอธิบาย มีการจัดท างบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี  

ณ วันสิ้นรอบการประเมินที่ 1 และรอบที่ 2 ด้วยวิธีการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูล
เงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ  

1.3) บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) บัญชีลูกหนี้เงินยืม
นอกงบประมาณ (1102010102)  

 ค าอธิบาย ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืม
นอกงบประมาณ ณ วันสิ้นรอบการประเมินที่ 1 และรอบที่ 2 ตรงกับสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบส าคัญ 

1.4)  บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย (2102040102)  บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ 
(2101010101) และบัญชเีจา้หน้ีการค้า – บุคคลภายนอก (2101010102)  

ค าอธิบาย  ยอดคงเหลือของบัญชีใบส าคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงาน
ภาครัฐ และบัญชีเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก ณ วันสิ้นรอบการประเมินที่ 1 และรอบที่ 2 ตรงกับใบแจ้ง
หนี้ ใบส าคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องช าระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิยังไม่ได้จ่ายเงิน  

1.5)  บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) และบัญชีครุภัณฑ์ (12xxxxxxxx)  
ค าอธิบาย  มียอดคงเหลือของบัญชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

ตรงกับสรุปรายงานผลการตรวจสอบวัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2561 และยอดคงเหลือของบัญชีครุภัณฑ์ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ตรงกับรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ 2561 

1.6)  งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ และต้องไม่มีบัญชีพัก
ที่มียอดคงค้าง 
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ค าอธิบาย  จ านวนเงินในช่อง “ยอดยกไป”ของทุกบัญชีในงบทดลองแสดง
ตัวเลขถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ ยกเว้น 
 

บัญชีแยกประเภท 
ดุลบัญชี 

เดบิต เครดิต 
1. บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)    

2. บัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 
(3101010101) 

    

3. บัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม    
ยกมา (3102010101) 

    

4. บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
(3102010102) 

    

5. บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-รายได้
แผ่นดินรอน าส่งคลัง (5210010112) 

    

 

บัญชีพักในงบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ไม่มีจ านวนเงินคงค้างในช่อง 
“ยอดยกไป” ของทุกบัญชีดังต่อไปนี้ 

- บัญชีพักเงินน าส่ง (1101010112) และบัญชีพักเงินสดรับ (1101010110) 
-  บัญชีพักรอ Clearing (1101010113) ยกเว้นบัญชีพักรอ Clearing ที่เกิดจากเช็ค

ที่ธนาคารยังไม่สามารถเรียกเก็บได้ทันภายในสิ้นเดือนซึ่งบัญชีพักรอ Clearing ดังกล่าว ต้องมียอดคงค้าง
ด้านเครดิตเท่ากับยอดคงค้างของบัญชีพักเงินน าส่งด้านเดบิตที่หน่วยเบิกจ่ายบันทึกการน าส่งเงินในระบบ GFMIS 

- บัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ (1213010104) 
- บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ (5212010103) 
- บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125) 
-  บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106) ยกเว้น กรณีหน่วยเบิกจ่าย

รับรายได้แทนหน่วยงานอ่ืนในวนัสิ้นเดือนแลว้น าส่งเงินในเดือนถัดไป 
- บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) (21020401xx) 
-  บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง (2116010104) ยกเว้น กรณีหน่วยเบิกจ่ายบันทึกรับเงิน

เบิกเกินส่งคืนในวันสิ้นเดือนแล้วน าส่งในเดือนถัดไป ทั้งนี้ หากหน่วยเบิกจ่ายมีบัญชีพักคงค้างจากสาเหตุ
การยกเว้นให้ระบุสาเหตุไว้ในแบบประเมินผลฯ หัวข้อค าชี้แจงด้วย 

- บัญชีพักค่าใช้จ่าย (5301010103) 
- บัญชีปรับหมวดรายจ่าย (5301010101) 

1.7)  งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ไม่ปรากฏยอดคงค้างบัญชี
พักสินทรัพย ์(ระบุประเภท)  

ค าอธิบาย จ านวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) 
ในงบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายต้องไม่มียอดคงค้าง โดยปรับปรุงเป็นสินทรัพย์รายตัวหรือเป็นค่าใช้จ่าย ยกเว้น 
บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง (1211010102) ให้ปรับปรุงบัญชีและไม่ให้มียอดคงค้างในงบทดลองภายใน  30 วัน 
นับจากวนัสิ้นปีงบประมาณ 
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1.8)  งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน 

ค าอธิบาย จ านวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีในงบทดลองแสดงบัญชี
ถูกต้องตามประเภทของสินทรัพย์และไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่มีภารกิจเฉพาะด้าน เช่น บัญชี
ครุภัณฑ์โรงงาน บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง บัญชีครุภัณฑ์ดนตรี บัญชีครุภัณฑ์อื่น บัญชีส่วนปรับปรุงอาคาร
บัญชีครุภัณฑ์สนาม บัญชีครุภัณฑ์กีฬา บัญชีสินทรัพย์พื้นฐานอื่น บัญชีสินทรัพย์ถาวร – ที ่ราชพัสดุ 
บัญชีสินทรัพย์ – Interface บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ถนน สะพาน เขื่อน อ่างเก็บน้ า 
และสินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน 

1.9)  การค านวณค่าเสื่อมราคาส าหรับสว่นราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีบัญชีสินทรัพย์
ไม่ระบุ ฯลฯ (ประเมินผลในรอบท่ี 2) 

ค าอธิบาย กรณีที่ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุ 
เช่น บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด ฯลฯ ต้องค านวณค่าเสื่อมราคา
ด าเนินการปรับปรุงค่าเสื่อมราคา ณ สิ้นปีงบประมาณเอง  

1.10) การปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (3101010101) และบัญชี
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) (ประเมินผลในรอบที่ 2) 

ค าอธิบาย ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายเรียกรายงานงบทดลองประจ าปี  
ระบุงวด 1 - 16 โดยปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (3101010101) และบัญชีผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด (3102010102) ตามจ านวนเงินคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” เข้าบัญชีรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย
สะสมยกมา (3102010101) ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 2 ความถูกต้องของการเคลื่อนไหวในบัญชีแยกประเภท 
    ค าอธิบาย  แสดงวิธีการตรวจสอบ เพ่ือให้สามารถพิสูจน์ได้ว่ารายการเคลื่อนไหวของบัญชี

แยกประเภทในระบบ GFMIS ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน เช่น การท าด้วย 
Pivot Table หรือการใช้โปรแกรม ฟังก์ชั่น เทคนิค สูตรต่างๆ หรือวิธีการใดก็ได้ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง 
ที่ กค 0423.3/ว 281 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ  
ในระบบ GFMIS) โดยพิจารณาประเมินใน 4 ข้อย่อย (หากด าเนินการไม่ครบในทุกข้อย่อยจะถือคะแนนเป็นศูนย์) ดังนี้ 

2.1)  บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) บัญชี เงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลัง 
(1101020601) บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพ่ือน าส่งคลัง (110101020606)  

ค าอธิบาย  แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวจับคู่ของบัญชีดังกล่าวนี้ มีการ
บันทึกข้อมูลจัดเก็บ น าส่งหรือน าฝากเงิน เงินเบิกเกินส่งคืน เงินรายได้แผ่นดิน หรือเงินฝากคลัง ได้ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 

2.2)  บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) และบัญชีลูกหนี้เงินยืม
นอกงบประมาณ (1102010102)  

ค าอธิบาย  แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวจับคู ่ของบัญชีลูกหนี้มีการ
บันทึกการจ่ายเงินและชดใช้คืนเงินยืมแต่ละฎีกา ได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

2.3)  บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) บัญชีเงินฝากธนาคาร 
(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย (2101010101) บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ 
(2101010101) และบัญชีเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก (2101010102)  
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ค าอธิบาย  แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวจับคู่ของบัญชีดังกล่าวนี้ มีการ
บันทึกการเบิกและจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ ได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

2.4)  บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด  (3102010102)  
ค าอธิบาย  แสดงรายละเอียดการปรับปรุงบัญชีเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดของ

ปีงบประมาณก่อน พร้อมแนบส าเนาใบส าคัญการปรับปรุงบัญชีและหนังสือขออนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่  กค 0423.3/ว 60 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 

         เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส (Transparency) มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ โดยพิจารณา
ประเมินใน 2 ข้อย่อย (หากด าเนินการไม่ครบในทุกข้อย่อยจะถือคะแนนเป็นศูนย์) 

2.1  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ 
ค าอธิบาย มีการเผยแพร่งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายเป็นประจ าทุกเดือน โดยเปิดเผย

เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ (หากจัดท าไม่ครบทุกเดือนจะถือคะแนน
เป็นศูนย์) 

2.2  แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่ส าคัญของงบทดลอง 
ค าอธิบาย มีการจัดท ารายละเอียดรายการบัญชีที่ส าคัญประกอบงบทดลองประจ าเดือน

กันยายน 2561 และให้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันนับจากวันที่ส่งงบทดลอง
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค เช่น ลง Website 
หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ โดยรายการบัญชีที่ส าคัญประกอบด้วยรายการบัญชีตามเกณฑ์
การประเมินผลฯ เรื่องที่ 1.1.1 - 1.1.3 (ประเมินผลในรอบที่ 2) 

เรื่องที่ 3 ความรับผิดชอบ (Accountability) สามารถจัดส่งรายงานงบทดลองให้ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ได้ภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด                                                                                     
          ค าอธิบาย การน าส่งรายงานงบทดลองประจ าเดือนให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
หรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (หากจัดท าไม่ครบ
ทุกเดือนจะถือคะแนนเป็นศูนย์) 

เรื่องท่ี 4 ความครบถ้วนของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกภายใต้สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการจัดส่ง
ข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

  ค าอธิบาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการเร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของสถานศึกษาหน่วยเบิกภายใต้สังกัด ให้จัดส่งข้อมูลมายังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ภายใน 20 วันนับจากวันสิ้นรอบการประเมินที่ 1 และ 30 วันนับจากวันสิ้นรอบการประเมินที่ 2 โดยเมื่อ
สถานศึกษาหน่วยเบิกได้จัดส่งเอกสารประกอบการประเมินฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว 
สถานศึกษาจะต้องส าเนาหน้าบันทึกการรายงานผลการประเมินฯ ที ่ส ่งให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใน 15 วันนับจากวันสิ้นรอบการ
ประเมินที่ 1 และรอบที่ 2  เพ่ือเข้ารายงานผลในระบบ KRS ของ กพร. ต่อไป ซึ่งการรับรองรายงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในข้อนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะ ให้
คะแนนต่อเมื่อได้รับเอกสารประกอบการประเมินฯ ของสถานศึกษาทุกแห่งครบถ้วนเท่านั้น  
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สูตรการค านวณ :  

ผลรวมค่าน้ าหนัก X คะแนนที่ได้ ของทั้ง 5 รายการ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา  
รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ล าดับที่ ประเด็น รายการ น้ าหนัก 
คะแนน 

1 5 

1 1. ความถูกต้อง 1.1 ยอดคงเหลือในช่อง“ยอด
ยกไป”ของบัญชีแยกประเภท
ถูกต้ อ งตรงกับ เอกสารหรือ
หลักฐาน  

0.2 - ไม่ด าเนินการ
จัดส่งเอกสาร 

- จัดส่งเอกสาร
ไม่ครบถ้วน และ
ไม่ถูกต้อง ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

จัดส่งเอกสาร
ครบถ้วน
และถูกต้อง
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

2 1. ความถูกต้อง 1.2 ความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ
บัญชีแยกประเภท ในระบบ 
GFMIS ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

0.2 - ไม่ด าเนินการ
จัดส่งเอกสาร 

- จัดส่งเอกสาร
ไม่ครบถ้วน และ
ไม่ถูกต้อง ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

จัดส่งเอกสาร
ครบถ้วน
และถูกต้อง
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

3 2. ความโปร่งใส 2.1 การเปิ ด เผยงบทดลองสู่
สาธารณะ  
2.2 แสดงรายละเอียดประกอบ
รายการบัญชีที่ส าคัญของงบ
ทดลอง ประจ าเดือนกันยายน 
2561  

0.2 - ไม่ด าเนินการ
จัดส่งเอกสาร 

- จัดส่งเอกสาร
ไม่ครบถ้วน และ
ไม่ถูกต้อง ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

จัดส่งเอกสาร
ครบถ้วน
และถูกต้อง
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
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ล าดับที่ ประเด็น รายการ น้ าหนัก 
คะแนน 

1 5 
4 3.ความรับผิดชอบ การจัดส่งงบทดลองให้

ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) หรือส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

0.2 - ไม่ด าเนินการ
จัดส่งเอกสาร 

- จัดส่งเอกสาร
ไม่ครบถ้วน และ
ไม่ถูกต้อง ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

จัดส่งเอกสาร
ครบถ้วน
และถูกต้อง
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

5 4. ความครบ ถ้วน 

 

ความครบถ้วนของสถานศึกษา
หน่วยเบิกภายใต้สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา ในการจัดส่งข้อมูล
การปฏิบัติ งานด้านบัญชี  ให้
ส า นั ก ง าน ค ณ ะก ร รม ก า ร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

0.2 - ไม่ด าเนินการ
จัดส่งเอกสาร 

- จัดส่งเอกสาร
ไม่ครบถ้วน และ
ไม่ถูกต้อง ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

จัดส่งเอกสาร
ครบถ้วน
และถูกต้อง
ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

หมายเหตุ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะผ่านการประเมินเมื่อได้คะแนนตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ ท่ีรับผิดชอบ :  
 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว93 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 
2. ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 แห่ง   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 แห่ง โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย 151 แห่ง และหน่วยเบิก
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 166 แห่ง  รายงานผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของตนเอง โดยใช้ “แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย” หรือ แบบ สรก.61-1 โดยรายงานผ่านระบบ KRS ของ กพร. ในรอบการ
ประเมินที่ 1 และรอบการประเมินที่ 2 

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. แจ้งเวียนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีที่กรมบัญชีกลางก าหนด ซึ่งเป็นตัวชี้วัด

ของ สพฐ. ให้ สพป./สพม. โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายและหน่วยเบิกภายใต้การก ากับดูแลของผู้อ านวยการ
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษถือปฏิบัติ 

2. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีในระดับกรม รอบการประเมินที่ 1 และ 
รอบที่ 2 ภายใน 45 วัน และ 75 วัน นับแต่วันสิ้นรอบการประเมินแต่ละรอบตามล าดับ  และรายงานผล
การประเมินรอบที่ 2 ให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 
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3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท ารายงานการเงินระดับกรมของปีงบประมาณ  

พ.ศ.2560 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว267 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ส่งให้ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและส าเนารายงานการเงินดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางทราบภายใน   60 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิก 
 รายงานผลตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของตนเองตามแบบรายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย (แบบ สรก. 61-1) พร้อมเอกสารประกอบ  
การประเมินเป็นไฟล์ข้อมูลโดยรายงานผ่านระบบประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS) ของ กพร. สพฐ. รอบการประเมินที่ 1 และ 2 

แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล ระดับสพป./สพม. และระดับสถานศึกษา(ถ้ามี) 

เรื่องท่ี รายละเอียด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ รอบการรายงาน 

1 

ความ
ถูกต้อง 

ยอดคงเหลือในช่อง“ยอดยกไป”
ของบัญชีแยกประเภทถูกต้องตรง
กับเอกสารหรือหลักฐาน  

 

20 

 

 

 

 

1. แบบรายงาน สรก.61-1 
2. งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่าย 
3. รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล หรือ 
ค าสั่งงาน ZGL_RPT0029 
4. เอกสารหลั กฐานแสดงความ
ถูกต้องยกไปของบัญชีแยกประเภท 
ดังนี้ 
4.1 บัญชีเงินสด  

  ส าเนารายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด ณ วันสิ้นเดือน 
4.2 บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี 

  งบกระทบยอด เงิน ฝาก
ธนาคารทุกบัญชีพร้อม Statement 
เงินฝากธนาคาร (เฉพาะหน้าสุดท้าย) 
หรือ  สมุดบัญ ชี เงินฝากธนาคาร 
ประเภทออมทรัพย์ และประจ า  
(หน้าแรกและหน้าสุดท้าย) 

4.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 
แ ล ะ บั ญ ชี ลู ก ห นี้ เ งิ น ยื ม น อ ก
งบประมาณ 

 
 

รอบที่ 1และ 
รอบที่ 2 
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เรื่องท่ี รายละเอียด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ รอบการรายงาน 

1 

ความ
ถูกต้อง 

 

 

 จัดท าสรุปสัญญาการยืมเงิน
ที่ยังไม่ส่งใช้ เงินยืม ณ วันสิ้นรอบ
รายงาน ระบุ (เลขที่สัญญายืม,ชื่อ   
ผู้ยืม, วันที่ยืม, จ านวนเงินคงเหลือ, 
วันครบก าหนดช าระ, เหตุผลที่ยังไม่
ส่งใช้เงินยืม) 
4.4 บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย, บัญชี
เจ้าหนี้การค้า–หน่วยงานภาครัฐ , 
บัญชีเจ้าหนี้การค้า–ภายนอก 
 จั ดท าส รุป รายละ เอี ย ด    

ใบแจ้งหนี้ ใบส าคัญที่ยังไม่ช าระเงิน 
ณ วันสิ้นรอบรายงาน ระบุ (รายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ, รายการที่ยังไม่ช าระหนี้ , 
จ านวนเงิน , วันที่ ต้ อ งช าระหนี้ ,
เหตุผลที่ยังไม่ช าระหนี้)   
4.5 บัญชีวัสดุคงคลั ง และบัญชี
ครุภัณฑ์ (12xxxxxxxx) 
 รายงานผลการตรวจนับวัสดุ

คงคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
พร้อมลงลายมื อชื่ อของหั วหน้ า   
ส่วนราชการรับรองความถูกต้อง 
 รายงานผลการตรวจสอบ

ทรัพย์สิ น  ประจ าปี งบประมาณ 
2561  พ ร้อมล งล ายมื อชื่ อ ขอ ง
หัวหน้าส่วนราชการรับรองความ
ถูกต้อง 

 

รอบที ่1 และ 
รอบที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รอบที่ 2  
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ขั้นตอน รายละเอียด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ รอบการรายงาน 

1 

ความ
ถูกต้อง 

  4 .6  ก ารค าน วณ ค่ า เสื่ อม ราค า
สินทรัพย์ไม่ระบุ ฯลฯ 

 เอ ก ส ารป รั บ ป รุ งบั ญ ชี 
ประเภทเอกสาร JV ณ วันที่  30 
กันยายน 2561 (เอกสารอ้างอิง 
SAP/R3 หรือค าสั่งงาน ZINF_R09) 

4.7 การปิดบัญชีรายได้สูง(ต่ า) กว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิ และบัญชีผลสะสม
แก้ไขผิดพลาด  

 เอ ก ส า ร ก า ร ปิ ด บั ญ ชี 
ประเภทเอกสาร JV ณ  วันที่  30 
กันยายน  2561 (เอกสารอ้างอิ ง 
SAP/R3 หรือค าสั่งงาน ZINF_R09) 

 

รอบที่ 2  

 ความถู กต้ อ ง เป็ นปั จจุ บั น
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ
บัญชีแยกประเภท  ในระบบ 
GFMIS ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

20  แ ส ด งร าย ล ะ เอี ย ด ก าร
เคลื่ อนไหวจับคู่ ของบัญชี เงินสด, 
บัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลัง, 
บัญ ชี เงิน ฝากธนาคารรายบัญ ชี   
เพ่ือน าส่งคลัง  

 แ ส ด งร าย ล ะ เอี ย ด ก า ร
เคลื่ อนไหวจับคู่ ของบัญชีลูกหนี้   
เ งิ น ยื ม ใ น ง บ ป ร ะ ม า ณ  แ ล ะ
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 

 แ ส ด งร าย ล ะ เอี ย ด ก า ร
เคลื่อนไหวจับคู่ของบัญชี เงินฝาก
ธน าคารใน งบ ป ระมาณ , บั ญ ชี     
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ, 
บั ญ ชี ใบ ส า คั ญ ค้ า งจ่ า ย , บั ญ ชี   
เจ้าหนี้การค้า–หน่วยงานภาครัฐ                                           
และบัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก  

 

รอบที่ 1 และ 
รอบที่ 2  
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เรื่องท่ี รายละเอียด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ รอบการรายงาน 

1 

ความ
ถูกต้อง 

  

 แ ส ด งร าย ล ะ เอี ย ด ก า ร
ปรับปรุงบัญชีเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาด
ของปีงบประมาณก่อน พร้อมแนบ
ส าเนาใบส าคัญการปรับปรุงบัญชี
และหนังสือขออนุมัติจากหัวหน้า
ส่วนราชการ 

 

รอบที่ 1 และ 
รอบที่ 2  

 

2  
ความ

โปร่งใส 

2.1 การ เปิ ด เผยงบทดลอง     
สู่ สาธารณะ เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่
ส่งให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน  หรือส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค 
 
2.2 แสดงรายละเอียดประกอบ
รายการบั ญ ชี ที่ ส าคัญ ขอ ง    
ง บ ท ด ล อ ง  ป ร ะ จ า เดื อ น
กันยายน 2561 เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่
ส่งให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิ นหรือส านั กงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค 
 

 

20  หลักฐานแสดงการเผยแพร่
งบทดลองในแต่ละเดือน เช่น การลง 
Website หรือการปิดประกาศในที่
สาธารณะ  

 
 
 
 แสดงรายละเอียดประกอบ

รายการบัญชีที่ส าคัญของงบทดลอง
ป ร ะ จ า เดื อ น กั น ย า ย น  2 5 6 1       
โด ย เปิ ด เผ ย สู่ ส า ธ า รณ ะ  เช่ น        
ล ง  Website ห รื อ ปิ ด ป ร ะ ก า ศ      
ในที่สาธารณะ โดยรายการบัญชี    
ที่ส าคัญประกอบด้วยรายการบัญชี        
ตามเกณฑ์การประเมินผลฯ เรื่องที่ 
1.1.1 ถึง 1.1.3 

 

รอบที่ 1 และ 
รอบที่ 2  
 
 
 
 
 
รอบที่ 2  

 

3 
ความ
รับผิด 
ชอบ 

ก า ร จั ด ส่ ง ง บ ท ด ล อ ง           
ให้ ส านั ก งานการตรวจ เงิน
แผ่นดิน (สตง.) หรือส านักงาน
การตรวจ เงิน แผ่ น ดิ น ส่ วน
ภูมิภาค ภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป 

20  ส า เน า ห นั ง สื อ น า ส่ ง        
งบทดลองให้ส านักงานการตรวจ   
เงินแผ่นดิน (สตง.) หรือส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค
เป็นประจ าทุกเดือน (รอบ 6 เดือน 
ตั้ งแต่  ตุ ลาคม 2560 – มีนาคม 
2561 และ รอบ 12 เดือน ตั้งแต่ 
เมษายน – กันยายน 2561) 

รอบที่ 1 และ 
รอบที่ 2  
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เรื่องท่ี รายละเอียด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ รอบการรายงาน 

4 

ความ
ครบ 
ถ้วน 

 

ค ว า ม ค ร บ ถ้ ว น ข อ ง
สถานศึกษาหน่วยเบิกภายใต้
สั งกั ด เขต พ้ื นที่ ก ารศึ กษ า    
ใน ก า ร จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง าน ด้ าน บั ญ ชี  ให้
ส านั ก งานคณ ะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 

20  ส า เน า ห น้ า บั น ทึ ก ก า ร
ราย งาน ผลการป ระ เมิ น ฯ  ขอ ง
สถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิก ที่ส่งให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

รอบที่ 1 และ 
รอบที่ 2  

 

 

 หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินฯ ให้แนบในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล เช่น PDF / Image / 
Excel / Word  โดยระบุชื่อไฟล์ให้ตรงตามหัวข้อในแต่ละเรื่อง 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นางศิรประภา  วรพิวุฒิ (สคส.) เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5614 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      : น.ส.ตรีนชุ  พิพัฒน์   เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5613 
        น.ส.สวุนิตย ์สมสืบ   เบอร์ติดต่อ : 0-2282-9437 
        น.ส.ณัฐกาญจน์ ศรีนิลทิน  เบอร์ติดต่อ : 0-2282-9437 

      น.ส.อรุณ จ ารูญศิริ   เบอร์ติดต่อ : 0-2628-5104 
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ตัวช้ีวัดที่ 5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

หน่วยวัด :   ระดับ 

ค าอธิบาย :   ประเมินผลการจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของ         
ส่วนราชการโดยดูจากองค์ประกอบ ดังนี้ 
  1. การจัดท าแผนการขับเคลื่อนยุทธศาตร์ตามภารกิจ/บทบาท ของส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
  2. ผลลผลิตที่เกิดข้ึนจริงในแต่ละไตรมาส 
  3. เทียบกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการจากระบบ GFMIS 
  โดยให้ส่วนราชการคัดเลือกโครงการจากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2561 จ านวน 10 โครงการ ตามเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ ดังนี้ 
  1. วงเงินงบประมาณสูงสุด 
  2. โครงการมีความหลากหลายโดยควรเลือกในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 โครงการ 
  3. โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายบาลรัฐบาลส าคัญ/
นโยบายเร่งด่วน/การปฏิรูปประเทศ 
  4. งบประมาณแผ่นดินยกเว้นงบบุคลากร 

สูตรการค านวณ :  

ผลการด าเนินงาน/
ผลผลิตโครงการ 

ผลการเบิกจ่าย GFMIS 
ดีมาก 

(ตั้งแต่ 90 – 100 %) 
ด ี

(70 – 89.99%) 
ปรับปรุง 

(ต่ ากว่า 70%) 
ดีมาก 

(ตั้งแต่ 90 – 100 %) 
สูงกว่าเป้าหมาย   

ดี 
(70 – 89.99%)  เป็นไปตามเป้าหมาย  

ปรับปรุง 
(ต่ ากว่า 70%)   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

การอธิบายผล สูงกว่าเป้าหมาย :   ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90 – 
100 %) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90 – 100 %) 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรอืนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล 

(Potentinal base) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัดนี้ 
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  เป็นไปตามเป้าหมาย : นอกเหนือจากกรณีที่มีผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่
ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90 – 100 %) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90 – 100 %) และใน
กรณีที่ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70 %) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ใน
ระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70 %) ให้ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย 
  ต่ ากว่าเป้าหมาย : ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ ในระดับปรับปรุง       
(ต่ ากว่า 70%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70 %)  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 

วัดผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของส่วนราชการในช่วง 6 เดือนแรก 

เป็นการวัดผลสมรรถนะในการส่งมอบผลผลิตและการใช้
จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือแสดงศักยภาพของส่วนราชการ 
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ตัวช้ีวัดที่ 5.2  การด าเนินการจัดท าแผนปฏริูปองค์การ 

ค าอธิบาย :   ตัวชี้วัดการด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์กร (Organizational Transformtion Plan) 
เป็นการด าเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือ
เทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โดยนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้หน่วยงานภาครัฐ
ปรับบทบาทเพ่ือปฏิรูปสู่ระบบราชการ 4.0 ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคลื่อนการปฏิรูป
องค์การ ด้านโครงสร้าง/ด้านกระบวนการท างาน /ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด้านบุคลากร           
(การแต่งตั้ง การพัฒนา ค่าตอบแทน) ทั้งนี้ให้ทุกส่วนราชการจัดตั้งหน่วยงานภายในเพ่ือรับผิดชอบหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปภายในองค์การที่สอดคล้องตามแนวทางการปฏิรูปในภาพรวม โดยให้พิจารณา
มอบหมายรองหวัหน้าส่วนราชการ ท าหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานดังกล่าว 

ระบบราชการ 4.0 เป็นระบบราชการที่มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่  เพ่ือพลิก
โฉม (transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible 
and Government) โดยการท างานของภาครัฐต้องมุ่งสู่การเปิดกว้างและเชื่อม โยงกัน  (Open & 
Connected Government) การท างานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) 
และการเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 
 การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน (Administrative Reform) เป้าหมายที่ส าคัญประการ
หนึ่ง คือ การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลที่คล่องตัว (Agile Government Transformation) เพ่ือให้ภาครัฐมีความ
คล่องตัว กระชับมากขึ้น มีการผ่องถ่ายภารกิจที่ไม่จ าเป็นออกไป (outsourcing) โดยให้ส่วนราชการมีการ
จัดท าแผนปฏิรูปองค์กร ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานใน 4 ด้านที่ส าคัญ คือ  

1. Structure การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานให้สอดรับกับบทบาทภารกิจใหม่ 
2. Process Redesign การปรับปรุงกระบวนการท างานให้ง่าย สะดวก ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และ

ตอบโจทย์ประชาชนผู้ใช้บริการบน Digital Platform 
3. Law การปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่ 
4. People การพัฒนาบุคลากร การจัดสรรอัตราก าลังให้สอดรับกับการปรับบทบาทภารกิจและ

การปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่โดยใช้ Digital Platform 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัดนี้ 
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แนวทางการด าเนินการ 
 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แผนปฏิรูปองค์การระดับ
กระทรวง และแผนปฏิรูปองค์การระดับกรม โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 
 รายละเอียดการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์ภาพรวมของกระทรวง 
 

1.1  ความเชื่อมโยงภารกิจกระทรวง กับนโยบายที่
ส าคัญของประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/  
แผนฯ 12/ วาระปฏิรูป/ Thailand 4.0) 
1.2  การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
(external environment) ที่มีผลกระทบต่อการ
ท างานของกระทรวง 
1.3  การวิเคราะห์ขีดความสามารถ/ความเข้มแข็งของ
กระทรวง  (organization capacity) ในด้านต่าง ๆ 
(เช่น บุคลากร เทคโนโลยี เครือข่าย เป็นต้น) 
1.4  การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของ
กระทรวง ในอนาคต 
   1.4.1 Value proposition statement 
   1.4.2 Portfolio analysis 
   1.4.3 Business model (โดยต้องมีภารกิจ
ครอบคลุมทุกกรม) 
1.5 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม 
 

ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์รายกรม 
 

2.1  วิเคราะห์ภารกิจหลัก vs. ภารกิจรอง 
2.2  ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของกรม 
   2.2.1 ข้อเสนอการปรับบทบาทภารกิจของกรม : 
ภารกิจหลัก (Core function) และ ภารกิจรอง (Non-
Core function) 
   2.2.2 ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและ
ก าลังคน ที่จะรองรับบทบาทใหม่ในอนาคต 
   2.2.3 ข้อเสนอการปรับเปลี่ยน สิ่งที่ต้องด าเนินการ
ในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) 
 

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 
 

3.1  ข้อมูลพื้นฐานของกรมในปัจจุบัน : วิสัยทัศน์/ 
พันธกิจ/ อ านาจหน้าที่/ ประเด็นยุทธศาสตร์/ 
เป้าประสงค์/ กลยุทธ์/ งบประมาณ/ กฎหมายที่
ส าคัญ/ โครงสร้างองค์กร/ อัตราก าลัง 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

การประเมินรอบที่ 1 การประเมินรอบที่ 2 
ความครบถ้วนของข้อมูลที่ก าหนดให้จัดท าตาม
แผนปฏิรูปองค์การ 

- ความครบถ้วนของแผนปฏิรูปองค์การที่ปรับตาม
ข้อสังเกตคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 100% (กรณี
ที่ไม่มีการแก้ไขในรอบการประเมินที่ 2 จะถือว่า
ผ่านการประเมินตามตัวชี้วัดนี้) 
- แผนปฏิบัติการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการระดับกรม 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5877 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    :  1. นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ  เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5877 
   2. นางสาวทิตยาภรณ์ กาศสนุก           เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5877 
   3. นางสาวปุณญาดา วรรณบุษปวิช เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5877 
 



149 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



150 
 

 
เว็บไซต์ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 
 
 

http://krs.psdg-obec.go.th 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://krs.psdg-obec.go.th/
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ตารางสรุปส านัก/กลุ่ม/ศูนย ์รับผิดชอบตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ ตัวช้ีวัด 
หน่วยงานก ากับดูแล
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจหลักพื้นฐาน งานประจ างานตามหน้าที่
ปกติ หรองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Function base) 

1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี/6-11 ปี/12-14 
ปี/15-17 ปี) 

ส ำนักนโยบำยและแผนกำร
ศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สนผ.) 

 - ร้อยละผู้เรียนระดับอนุบำล (3-5 ปี) 
 - ร้อยละผู้เรียนระดับประถมศึกษำ (6-11 ปี) 
 - ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (12-14 ปี) 
 - ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (มัธยมปลำย/

ปวช.) (15-17 ปี) 
1.2 ขีดความสารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทย

จากรายงาน (IMD 2018) 
 

1.2.1 อันดับตำมรำยงำนด้ำนกำรศึกษำ (Education)  
12.2 อันดับตำมรำยงำนด้ำนที่เกี่ยวข้องกับบทบำทภำรกิจของส่วน

รำชกำร 
 

1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
O-Net 

ส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ  
(สทศ.) 

1.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาครูครบวงจร ส ำนักพัฒนำครูและบุคลำกร 
กำรศึกษำ (สพค.) 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ  
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนนิงานร่วมกัน 
หลายหน่วยงาน (Agenda base) 

2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ส ำนักอ ำนวยกำร (สอ.) 2.1.1 ร้อยละกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน 
2.2.2 ร้อยละกำรชี้แจงประเด็นส ำคัญที่ทันต่อสถำนกำรณ์ 
2.2 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับ

ภูมิภาค (Boot Camp) 
หน่วยศึกษำนิเทศ (ศนฐ.) 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด หรือการบูรณาการการด าเนินงานหลายพ้ืนที่หรือหลายหน่วยงาน (Area base)  

 ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้  
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ล าดับ ตัวช้ีวัด 
หน่วยงานก ากับดูแล
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ  
(Innovation Base) 

4.1 การพัฒนานวัตกรรม 
 

ส ำนักเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียน 
กำรสอน (สทร.) 

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
4.2.1 กำรประหยัดไฟฟ้ำและน้ ำมัน ส ำนักอ ำนวยกำร (สอ.) 
4.2.2 กำรลดกระดำษ    ส ำนักคลังและสินทรัพย์ (สคศ.) 
4.2.3 กำรประหยัดงบประมำณ ส ำนักนโยบำยและแผนกำร 

ศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สนผ.) 
4.2.4 กำรพัฒนำระบบรำยงำนผลตัวชี้วัด (KRS) กลุ่มพัฒนำระบบริหำร (กพร.) 
4.2.5 โครงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน

หน่วยงำนภำครัฐของ สพฐ.(ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ส ำนักพัฒนำระบบบริหำรงำน 
บุคคลและนิติกำร (สพร.) 

4.2.6 โครงกำรห้องเรียนกีฬำ ส ำนักวิชำกำรแบะมำตรฐำน 
กำรศึกษำ (สวก.) 

4.2.7 กำรรับนักเรียนโดย Smart Card และกำรจัดท ำข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ (GPA) 

ส ำนักนโยบำยและแผนกำร 
ศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สนผ.) 

4.2.8 โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัด 
กำรศึกษำ (สนก.) 

4.2.9 โรงเรียนวิถีพุทธ ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัด 
กำรศึกษำ (สนก.) 

4.2.10 พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ. ส ำนักอ ำนวยกำร (สอ.) /  
ส ำนักเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียน 
กำรสอน (สทร.) 

4.2.11 ระบบบัญชีกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักนโยบำยและแผนกำร 
ศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สนผ.) 

4.2.12 กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต/กำรตรวจสอบทำง
กำรเงินและบัญชีของ สพท. 

ส ำนักคลังและสินทรัพย์ (สคศ.) 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
ประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potentinal base) 

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ 

ส ำนักนโยบำยและแผนกำร 
ศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สนผ.) 

5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏริูปองค์การ กลุ่มพัฒนำระบบริหำร (กพร.) 
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วิธีการรวบรวมข้อมูล แนวทางการเขียนรายงานเกี่ยวกบั 
การวิเคราะห์ข้อมูล การระบุปัจจัยสนับสนุน และปัญหา อุปสรรค 

 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 
ส ำหรับแนวทำงกำรในประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรซึ่งจะมีกำรติดตำมและประเมินผลด ำเนินกำร

งำนใน 4 ลักษณะ กล่ำวคือ   
1. ประเมินผลจาก เอกสาร หลักฐาน ต่างๆ เช่น รำยงำนกำรประชุม ค ำสั่งแต่งตั้ง

คณะท ำงำน แผนกำรด ำเนินงำนที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้มีอ ำนำจ ภำพถ่ำย  
2. ประเมินผลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บ

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำร 
3. ประเมินผลจากการสังเกตการณ์ เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่างๆ ของส่วน

ราชการ เช่น สภำพแวดล้อมของสถำนที่ที่ด ำเนินกำรตำมกิจกรรมหรือโครงกำรหลัก กำรเก็บรักษำและดูแล
เอกสำร/ข้อมูลกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำรระดับสูงของส่วนรำชกำร  ระบบฐำนข้อมูล ควำมถูกต้อง เช่น 
แบบฟอร์มและเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบในกำรตรวจสอบข้อมูลก่อนและหลังกำรจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้ง
แบบฟอร์ม และเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบในกำรสอบถำมข้อมูลต่ำงๆ จำกเจ้ำของข้อมูล ควำมน่ำเชื่อถือ เช่น 
ระบุแหล่งที่มำได้ชัดเจน สำมำรถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงำนเจ้ำของข้อมูลได้ มีกำรจัดเก็บเป็นระบบและมี
เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดเก็บ 

4. การขอความเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panel) เช่น คณะผู้เชี่ยวชำญด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร/คณะผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำระบบรำชกำร  มำประกอบกำร
ประเมินผลอย่ำงไรก็ตำม ในขั้นตอนกำรติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร หลักฐำนที่ส ำคัญที่ที่
ปรึกษำจะใช้ในกำรประกอบพิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี นั่นคือ รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (Self Assessment Report) หรือที่เรียกว่ำ  SAR ซึ่งส่วน
รำชกำรได้จัดท ำมำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2547  SAR จึงถือเป็นกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่ส ำคัญ  และถือเป็นเอกสำรทำงรำชกำรที่ได้รับกำรรับรองควำมถูกต้องสมบูรณ์จำกหัวหน้ำส่วน
รำชกำรเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส ำคัญในกำรประเมินผล ดังนั้น SAR จึงควรระบุถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของ
กำรด ำเนินกำรตำมตัวชี้วัด อำทิ ระบุถึงกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำร ระบุนิยำมตัวชี้วัดที่ถูกต้องและ
ตรงตำม KPI Template (ที่ส่วนรำชกำรได้แจ้งไปยังส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้รับทรำบ)  ระบุข้อมูลผลกำร
ด ำเนินงำนและแนวทำงกำรจัดเก็บข้อมูล ระบุถึงปัจจัยสนับสนุน ปัญหำและอุปสรรคที่พบในกำรด ำเนินงำน
ดังกล่ำว  เพ่ือให้ทรำบถึงสภำพแวดล้อมและภำวะกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรที่องค์กรประสบอยู่ อันจะ
น ำมำซึ่งข้อเสนอแนะ  หำกพบว่ำองค์กรยังสำมำรถที่จะปรับปรุง พัฒนำ หรือหำแนวทำงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นได้ 
หรือหำกเป็นองค์กรที่ประสบควำมส ำเร็จแล้ว เป็นองค์กรต้นแบบที่จะใช้ เป็นกรณีศึกษำให้แก่องค์กรต่ำง ๆ 
เพ่ือเป็นแนวทำงกำรบริหำรองค์กรให้ประสบควำมส ำเร็จต่อไป 
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แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนรำชกำรสำมำรถน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรรวบรวมข้อมูลตำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ำงต้น มำท ำกำร

วิเครำะห์เพ่ือให้สำมำรถระบุถึงปัจจัยสนับสนุน ตลอดจนปัญหำและอุปสรรคที่พบในกำรด ำเนินงำน ทั้ง
ปัจจัยภำยใน และปัจจัยภำยนอกองค์กร ได้ดังนี ้

1. ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา และอุปสรรค อันเกิดจากปัจจัยภายใน อันได้แก่ ปัจจัยที่ควบคุมได้
ภำยในองค์กรเอง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำน หรืออำจจะก่อให้เกิดปัญห ำและ
อุปสรรคในกำรด ำเนินกำรด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่ำงเช่น ปัจจัยด้ำน บุคลำกร  (Man) ทรัพยำกร (Money & 
Material) กำรบริหำรจัดกำร (Management) และกระบวนงำน (Process) ซึ่งสำมำรถพิจำรณำได้
ดังต่อไปนี้           

1.1 บุคลากร (Man) ปัจจัยด้ำนบุคคลำกร (Man) เป็นปัจจัยที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรกำร
ปฏิบัติงำน และกำรขับเคลื่อนองค์กรให้สัมฤทธิผลตำมวิสัยทัศน์หรือเป้ำประสงค์ตำมที่หน่วยงำนหรือ
องค์กรนั้นๆ ได้ก ำหนด โดยสำมำรถพิจำรณำได้ใน 2 ระดับคือ บุคลำกรในระดับบริหำร (Leader) และ
ระดับผู้ปฏิบัติงำน (Knowledge Worker)   

ระดับบริหาร (Leader) หมำยถึง ผู้ที่ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย และแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
เช่น กำรประเมินระดับจังหวัด หมำยถึง ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด กำรประเมินระดับกระทรวง หมำยถึง 
ปลัดกระทรวง กำรประเมินระดับกรม หมำยถึง อธิบดี ในกำรประเมินองค์กำรมหำชน หมำยถึง 
คณะกรรมกำร หรือผู้อ ำนวยกำรองค์กำร โดยจะวิเครำะห์ตัวผู้บริหำรเองในแง่มุมมอง ควำมคิด กำรบริหำร 
และวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้บริหำรกับบุคคลในองค์กร 

กำรวิเครำะห์ตัวผู้บริหำร 
 รูปแบบ หรือ แนวทำงกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ (vision) ของผู้บริหำรระดับสูงขององค์กร 
 ลักษณะ/ภำวะกำรน ำ (Lead) และกำรมีส่วนร่วม (Participation) ของผู้บริหำรระดับสูง

ขององค์กร 
 กำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน อำทิเช่น ด้ำนกำรวำงแผนงำน กำรอ ำนวยกำร กำร

จัดงบประมำณ กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร กำรแก้ปัญหำหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในกำร
ปฏิบัติงำน กำรสื่อสำรภำยในองค์กร กำรแก้ไขควำมขัดแย้ง กำรบริหำรเวลำ ตลอดจน
แนวทำงกำรติดตำมและประเมินงำนของผู้บริหำรระดับสูงขององค์กร 

กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้บริหำรกับบุคคลในองค์กร 
 รูปแบบ หรือ แนวทำงกำรสร้ำงกำรรับรู้ร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรระดับสูงขององค์กรและ

ผู้ปฏิบัติงำนในองค์กร (Share Vision)  
 รูปแบบ หรือ แนวทำงกำรสร้ำงควำมไว้วำงใจให้กับผู้ปฏิบัติงำน (Commitment)  
 รูปแบบ หรือ กำรสร้ำงทีมงำน (Team Building) ที่เหมำะสมกับงำนด้ำนต่ำงๆ ในองค์กร 
 รูปแบบ หรือ แนวทำงกำรมอบหมำยงำนพิเศษหรือกำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ

ให้กับเจ้ำหน้ำที่ระดับผู้ปฏิบัติงำน    
 รูปแบบ กำรเสนอแนะแนวทำง ตลอดจนควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อกำร

บริหำรงำนในองค์กร (Solution Provider) 
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 รูปแบบ หรือ แนวทำง กำรสร้ำงแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงำน 
 รูปแบบ หรือ แนวทำง กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำนเอื้อต่อผู้ปฏิบัติงำน 
 รูปแบบ หรือ แนวทำง กำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรปฏิบัติงำนในองค์กร 

ระดับผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Worker) หมำยถึง ผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนประจ ำวันซึ่งมี 
รูปแบบกำรท ำงำน และกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำส่วนใหญ่กับปัญหำที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกันในแต่ละวัน หรือ
ช่วงรอบระยะเวลำหนึ่ง ๆ ซึ่งจะวิเครำะห์ตัวผู้ปฏิบัติงำนเอง วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนใน
ส่วนงำนเดียวกัน หรือต่ำงส่วนงำน และวิเครำะห์ปัจจัยที่ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงำนด ำเนินงำน 

กำรวิเครำะห์ตัวผู้ปฏิบัติงำน 
 ระดับควำมรู้/ควำมเข้ำใจ ของผู้ปฏิบัติงำน ที่มีต่อกำรปฏิบัติงำน 
 กำรมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงำนในกำรเสนอแนะแนวทำงกำรด ำเนินงำน หรือกำรคิดริเริ่ม

สร้ำงสรรค์กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ (Innovative Thinking) 
 ทัศนะคติของผู้ปฏิบัติงำนที่มีต่อกำรด ำเนินงำน  
 รูปแบบ หรือวิธีกำร ที่ผู้ปฏิบัติงำนได้มีควำมพยำยำมทดลองหรือพัฒนำปรับปรุง

กระบวนงำนต่ำงๆ  
 ควำมจริงจัง/ควำมใส่ใจของผู้ปฏิบัติงำน  
 ขีดควำมสำมำรถ (Competency) และคุณสมบัติที่ เหมำะสมของผู้ปฏิบัติงำน คณะ

ผู้เชี่ยวชำญหรือทีมท่ีปรึกษำในกำรด ำเนินงำน 
วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน 
 รูปแบบ หรือวิธีกำร ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ร่วมกันระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน  
 รูปแบบ หรือวิธีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนหรือผู้ปฏิบัติงำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

วิเครำะห์ปัจจัยที่ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงำนด ำเนินงำน 
 รูปแบบ แนวทำงกำรสร้ำงผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง (change Agent) 

1.2 ทรัพยากร (Money & Material) หมำยถึง ปัจจัยประกอบที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงำน
สำมำรถปฏิบัติงำนภำยใต้ภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบได้ส ำเร็จลุล่วง ตำมเป้ำหมำย และนโยบำยขององค์กร 

งบประมาณ (Budget) 
 เช่น รูปแบบหรือแนวทำงกำรก ำหนดหรือกำรจัดสรรงบประมำณงบประมำณส ำหรับกำร

ปฏิบัติงำนต่ำงๆ  
 เงื่อนไข แนวทำง กำรกันงบประมำณไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน 
 ควำมส ำเร็จของกำรบริหำรงบประมำณให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 

เวลา (Time) 
 รูปแบบ หรือ แนวทำง กำรก ำหนดรอบระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ โดยเริ่มตั้งแต่

กระบวนกำรมอบหมำยนโนบำย กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ รวมไปจนถึงกำรติดตำมและ
ประเมินกำรด ำเนินงำน และกำรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ฯลฯ เป็นต้น  
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วัสดุ อุปกรณ์ ส านักงาน (Resource) 
 รูปแบบ หรือ แนวทำงกำรจัดสรร วัสดุ อุปกรณ์ท่ีสนับสนุนกำรท ำงำนต่ำงๆ ให้เพียงพอต่อ

กำรกำรปฏิบัติงำน และก่อให้เกิดกำรจัดสรรที่มีประสิทธิภำพ 
 กำรพัฒนำ วัสดุ อุปกรณ์ ส ำนักงำน ที่ทันสมัยให้เอ้ือต่อกำรอ ำนวยกำร/กำรปฏิบัติงำนด้ำน

ต่ำง ๆ เช่น กำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology) มำสนับสนุน
กำรปฏิบัติงำน 

1.3 ตัวงาน (Task) หมำยถึง กำรอธิบำยคุณลักษณะของงำนที่มีผลต่อควำมส ำเร็จของงำน ทั้ง
กระบวนกำร และวิธีกำรท ำงำน รวมถึงควำมเกี่ยวข้องของปัจจัยต่ำง ๆ ที่จะก่อให้เกิดอุปสรรค และ
ข้อจ ำกัดในกำรท ำงำน หรือเป็นปัจจัยสนับสนุนให้งำนสำมำรถส ำเร็จลุล่วงไปได้โดยง่ำย เช่น งำนขุดคลองำ
มำรถกระท ำเฉพำะหน้ำแล้ง กำรวำงแผนแม่บทต้องมีกำรประสำนงำนระหว่ำงหลำยหน่วยงำนจึงมีควำม
ซับซ้อน 

1.4 การบริหารจัดการ (Management) หมำยถึง กระบวนกำรในกำรบริหำรบุคลำกร ทรัพยำกร 
และตัวงำน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุเป้ำหมำยขององค์กรแบบบูรณำกำร 

การวางแผน 
 กำรวำงแผนกำรจัดโครงสร้ำงองค์กร กลุ่มงำน 
 รูปแบบ หรือ แนวทำง กำรร่วมวำงแผนกำรปฏิบัติงำน ทั้งในส่วนของแผนระยะสั้น และแผน

ระยะยำว หรือแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี(Annual Performance Planning) ซึ่งกำรระบุ
รำยละเอียดของกิจกรรม หน่วยงำนผู้รับผิดชอบและเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดผลงำน ทั้งส่วนที่
เป็นผลผลิต และผลลัพธ์ของงำนในหน้ำที่ 

 รูปแบบหรือกำรก ำหนดทิศทำงหรือกลยุทธ์กำรด ำเนินงำนขององค์กรในแต่ละช่วงเวลำ โดยที่
กลยุทธ์นั้นสำมำรถน ำไปด ำเนินกำรได้เหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆที่เกิดขึ้น
ในช่วงระยะเวลำต่ำงๆ ซึ่งอำจแยกเป็น  
- แผนกลยุทธ์ระดับองค์กร  (Corporate-Level Strategic Plan) เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร

ระดับสูง กำรบริหำรในภำพรวม เป้ำหมำย ทิศทำง และกลยุทธ์ของทั้งองค์กำร ให้
บรรลุผลส ำเร็จ โดยผู้รับผิดชอบในกำรบริหำร และกำรจัดท ำแผนในระดับนี้ ก็มักจะเป็น
กลุ่ม/คณะของผู้บริหำรระดับสูงในองค์กำรนั้นเอง   

- แผนกลยุทธ์ระดับแผนก (Strategic Business Unit-Level Strategic Plan) เป็นควำม
รับผิดชอบในกำรบริหำรของหัวหน้ำแผนก (Department Manager) ซึ่งจะเป็นกำร
น ำเอำกลยุทธ์องค์กำร หรือกลยุทธ์ระดับสูง มำแปรเปลี่ยนเป็นเชิงกลวิธี ให้ใกล้เคียงกับ
แนววิธีปฏิบัติต่ำงๆตำมควำมรับผิดชอบ และภำระหน้ำที่ของหน่วยงำนฝ่ำยนั้น 

- แผนกลยุทธ์ระดับหน้ำที่ ปฏิบัติกำร  (Functional-Level Strategic Plan) เป็นกำร
ปฏิบัติกำรของหัวหน้ำหน่วยงำน ได้แก่ Supervisor หรือ Foremans หรือพนักงำน
หน่วยงำนสนับสนุนอื่นๆ ที่มีกำรด ำเนินงำนกันในลักษณะงำนประจ ำ (ROUTINE) 

 รูปแบบหรือแนวทำง ก ำหนดหรือจัดท ำแผนส ำรองในกรณีผลงำนไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนด หรือ แผนฉุกเฉินหำกเกิดอุปสรรค หรือเหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดอันอยู่นอกเหนือกำร
ควบคุม หรือไม่พึงประสงค์ 
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 รูปแบบหรือกำรก ำหนดกลุ่มของตัวชี้วัดผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน (Key Performance 
Indicators : KPI) ที่ส ำคัญให้มีควำมชัดเจนเป็นรูปธรรม 

การบริหารบุคคล 
 ควำมต้องกำรทรัพยำกรบุคคล  
 ควำมเพียงพอของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำน 
 สมรรถนะด้ำนก ำลังคน ปริมำณอัตรำก ำลัง จ ำนวนสำยและกลุ่มประเภทสำยงำนที่องค์กร

ต้องกำร 
 รูปแบบ หรือแนวทำงกำรแต่งตั้งหรือก ำหนดผู้ปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับงำน 
 ควำมรับผิดชอบของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
 รูปแบบ หรือแนวทำง กำรสร้ำงแรงจูงใจ และสร้ำงขวัญ ก ำลังใจ ของบุคลกรในองค์กร 
 รูปแบบ หรือแนวทำงกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ให้กับบุคลำกร 
 กำรจ้ำงเหมำหน่วยงำนภำยนอกด ำเนินงำน (Contract Out & Outsourcing) ที่ม ี

ควำมสำมำรถมำช่วยด ำเนินกำร 
การควบคุมและติดตามผล 
 รูปแบบกำรติดตำมและประเมินผลและกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินงำน 
 ระบบข้อมูลข่ำวสำร  (Management Information System : MIS) /กำรรวบรวมข้อมูล 

กำรปฏิบัติงำนที่น ำมำใช้ในกำรติดตำมประเมินผล 
 รอบระยะเวลำกำรรำยงำนผลข้อมูลกำรปฏิบัติงำน 
 ศักยภำพและข้อจ ำกัดในกำรจัดระบบข้อมูลข่ำวสำรภำยในองค์กร 
 กำรใช้เทคโนโลยีในกำรวำงแผนและติดตำมประเมินผล 
 รูปแบบกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในช่วงระยะเวลำต่ำงๆ 
 ผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมและตรวจสอบรูปแบบหรือกำรพัฒนำระบบกำรรับข้อเสนอแนะ  

(feedback) ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นใน  กำรปฏิบัติงำน เพ่ือประเมินผลหรือตรวจวินิจฉัยว่ำกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนประสบผลส ำเร็จหรือไม่ มีปัญหำอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่ำงไร รวมทั้งท ำ
กำรประเมินสภำพแวดล้อมภำยนอกและแนวโน้มของผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น เพ่ือ
น ำไปสู่กำร ปรับปรุงแก้ไขทิศทำงกำรด ำเนินงำนโดยรวม   

 รูปแบบหรือแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนงำนเมื่อได้รับ
ข้อเสนอแนะ (feedback) ต่ำงๆ 

 แนวทำงกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมงำน/โครงกำร และแผนงำนตำมแผนกลยุทธ์
ที่ก ำหนดขึ้นเป็นระยะๆ เพ่ือจะได้ทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำน ควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำอุปสรรค 
อันจะได้น ำไปสู่ กำรปรับปรุงแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนทิศทำง กิจกรรมกำรด ำเนินงำนของ
องค์กำร ให้เหมำะสม 

 การจัดท ารายงาน 
 แนวทำงกำรรำยงำนกำรวิเครำะห์ คำดกำรณ์แนวโน้มของผลกำรปฏิบัติงำนตำมประเด็น

ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด เพ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนดวิสัยทัศน์หรือทัศ
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นภำพ (vision) ที่ชัดเจนขององค์กำรอันหมำยถึงทิศทำงกำรด ำเนินงำน (direction) จุดยืน
ที่เหมำะสม (Optimal Position)  เป้ำประสงค์ (goal) กลยุทธ์กำรด ำเนินงำน (strategy) 
รวมทั้งท ำกำรระบุเป้ำหมำย (target) กำรปฏิบัติงำนที่เป็นรูปธรรม 

 รูปแบบ แนวทำง กำรรำยงำนให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบกำรด ำเนินงำนในช่วงระยะเวลำ
ต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอ 

1.5 กระบวนงาน (Work) 
 รูปแบบ ผังกระบวนกำร (Flow Chart) 
 ขั้นตอนต่ำงๆ/ควำมซับซ้อน/ระยะเวลำ ภำยใต้กระบวนกำร (Working Steps) 
 ผู้ปฏิบัติงำนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนงำน 
 กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนในขั้นตอนต่ำงๆ 
 รูปแบบ แนวทำงกำรวิเครำะห์งำนอย่ำงเป็นระบบเพ่ือพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนที่มี

ประสิทธิภำพ เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรคุณภำพ กำรจัดหำและพัฒนำระบบ
สำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน ( Information System Management) และกำร
ตัดสินใจทำงกำรบริหำรกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์กำร 

2. ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา และอุปสรรค อันเกิดจากปัจจัยภายนอก  อันได้แก่ ปัจจัยทำงกำร
บริหำร ปัจจัยทำงเศรษฐกิจ ปัจจัยทำงสังคม ตลอดจนองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกระแสกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐแนวใหม่ (New Public Management) พันธมิตรและเครือข่ำยในกำรปฏิบัติงำน รวมถึง
สถำนกำรณ์และควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับสำกลและระดับประเทศ ตลอดจนปรำกฏกำรณ์ทำง
ธรรมชำติที่เกิดขึ้น  ซึ่งสำมำรถพิจำรณำได้ดังต่อไปนี้   

2.1 บุคลากร หมำยถึง บุคคล หรือกลุ่มองค์กร ซึ่งอยู่ภำยนอกกำรควบคุมของส่วนรำชกำร 
ผู้ก าหนดนโยบาย คือ ผู้ก ำหนดนโยบำยในกำรด ำเนินงำนที่มีผลต่อตัวชี้วัดนี้ เช่น คณะรัฐมนตรี 

กพช. กทช. กพร. คอค. 
 สภำพแวดล้อมด้ำนกำรบริหำร อันได้แก่ ควำมชัดเจนในกำรก ำหนดนโยบำยจำกฝ่ำยบริหำร 
 กำรก ำหนดเป้ำหมำย/วัตถุประสงค์ของงำนที่รัฐบำล ต้องกำร หรือกำรก ำหนดคุณลักษณะ

ของผลงำนที่ต้องกำรได้รับจำกหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ส่งมอบบริกำร 
 กำรก ำหนดขอบข่ำยของอ ำนำจหน้ำที่  ควำมสำมำรถในกำรกระท ำกำรหรือให้อิสระในกำร

วินิจฉัยสั่งกำรให้มีควำมชัดเจน     
 นโยบำยกำรให้กำรสนับสนุนเพื่อให้ด ำเนินงำนได้ตำมที่คำดหวัง 
 กำรพัฒนำกลไกส ำหรับกำรควบคุมตรวจสอบ กำรประเมินผล หรือกำรรำยงำนกำร

ด ำเนินงำน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยได้ ทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำน ควำมก้ำวหน้ำหรือ
ปัญหำอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้เป็นไปตำมกรอบ กำรให้รำงวัล หรือลงโทษ 

 กระจำยอ ำนำจไปสู่ท้องถิ่น 
 กำรปฏิรูปและกำรเปลี่ยนแปลงในบทบำทของภำครำชกำร 

ผู้สนับสนุนปัจจัยภายนอกองค์การ คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของส่วนรำชกำร ทั้ง
ทำงตรงและ ทำงอ้อม เช่น ตัวชี้วัดของจังหวัดเกี่ยวกับกำรประเมินแปลงปลูกข้ำวที่ผ่ำนมำตรฐำนเกษตร 
(GAP) จ ำเป็นต้องได้รับกำรสนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่กรมวิชำกำรเกษตรในกำรประเมิน หรือ ตัวชี้วัดของ
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จังหวัดเกี่ยวกับระดับควำมส ำเร็จของกำรลดอุบัติเหตุกำรจรำจรทำงบก ก็จ ำเป็นต้องได้รับควำมร่วมมือจำก
กรมกำรขนส่งให้ช่วยอบรมควำมรู้ และกรมทำงหลวงในกำรติดป้ำยจรำจร 

ผู้ด าเนินการภายนอก คือ ผู้ที่ด ำเนินงำนภำยนอกที่ท ำให้ตัวชี้วัดขององค์กำรบรรลุเป้ำหมำย เช่น 
ตัวชี้วัดของจังหวัดเกี่ยวกับกำรประเมินแปลงปลูกข้ำวที่ผ่ำนมำตรฐำนเกษตร (GAP) จ ำเป็นต้องอำศัย
เกษตรกรผู้เพำะปลูกในกำรให้ควำมร่วมมือ หรือ ตัวชี้วัดของจังหวัดเกี่ยวกับระดับควำมส ำเร็จของกำรลด
อุบัติเหตุกำรจรำจรทำงบก ก็จ ำเป็นต้องอำศัยประชำชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนในกำรให้ควำมร่วมมือ 

2.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ   
 ผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจโลกและอิทธิพลของกระแสโลกำภิวัตน์ 
 ผลกระทบจำกอิทธิพลของกลุ่มกำรค้ำเศรษฐกิจ และกำรรวมตัวกันขององค์กรระหว่ำ ง

ประเทศด้ำนเศรษฐกิจ 
 ผลกระทบจำกอิทธิพลของกลุ่มประเทศใหม่และประเทศใกล้เคียงในอินโดจีน เช่น เวียดนำม 

ฯลฯ 
 ผลกระทบจำกอิทธิพลและผลกระทบจำกควำมร่วมมือในเขตอนุภูมิภำคแนวสำมเหลี่ยม

เศรษฐกิจ สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ  
 ผลกระทบจำกเศรษฐกิจภำยในประเทศไทย 
 ผลกระทบจำกกำรกระตุ้นให้เกิดกำรบริโภค 
 ผลกระทบจำกควำมมั่นใจในกำรลงทุนของภำคเอกชน 
 ผลกระทบจำกกำรปรับตัวและกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรใช้จ่ำย/กำรออมของ

กลุ่มเป้ำหมำย 
 ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย 
 ผลกระทบจำกค่ำเงินบำท 
 ผลกระทบจำกกำรระดมทุนในตลำดหุ้น / ตลำดทุน 
 ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำภำษีต่ำงๆที่เก่ียวข้อง 
 ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้จ่ำยของภำครัฐ 
 ฯลฯ 

2.3 ปัจจัยด้ำนสังคม 
 ผลกระทบจำกกำรปรับเปลี่ยนวิถีกำรด ำเนินชีวิตของคนในสังคมทั้งในส่วนของวิถีชีวิตใน

ครอบครัว วิถีชีวิตในที่ท ำงำน และวิถีชีวิตในสังคมทั่วไป จึงมีผลท ำให้องค์กรทุกองค์กร ต้อง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สอดรับ  หรือตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
สภำพแวดล้อมภำยนอก อันได้แก่ สภำพแวดล้อมทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ  สังคม เทคโนโลยี 
นโยบำยรัฐบำล กฎหมำย องค์กำรคู่แข่งและสนับสนุน ที่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงเป็น
พลวัต (Dynamic)   

 รูปแบบหรือแนวทำงกำรศึกษำวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงกำรบริหำร ทั้งในส่วนของ
สภำพแวดล้อมภำยนอก(External Environment) อันได้แก่ สภำพเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม กำรเมืองกำรปกครอง เทคโนโลยี  นโยบำยของรัฐบำล คู่แข่งขันและพันธมิตร    
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 ข้อมูลสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำร (External Environment) จะประกอบด้วยกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสถำนกำรณ์ที่ส ำคัญแต่ละด้ำน อันประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพ
เศรษฐกิจ กำรเมืองกำรปกครอง สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี นโยบำยของรัฐบำล  องค์กำร
คู่แข่งและพันธมิตร  ตลำดและกลุ่มลูกค้ำที่เป็นเป้ำหมำยขององค์กำร    

 แนวทำงวิเครำะห์ถึงผลกระทบที่เป็นโอกำสและภัยอุปสรรคหรือท ำกำรประเมิน ช่องว่ำง 
(Gap Analysis) เ พ่ือก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนแบบมุ่ ง เน้นอนำคต ( Future-
Oriented) โดยกำรสร้ำง/ก ำหนดวิสัยทัศน์ (vision) ในระยะยำวเพ่ือกำรคำดกำรณ์แนวโน้ม
ของกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคตและน ำมำปรับทิศทำงกำรด ำเนินงำนตลอดจนท ำ
กำรตัดสินใจในกำรพิจำรณำทบทวนและพัฒนำ คุณภำพ บริกำร ผลิตภัณฑ์ ตลำดและกลุ่ม
ลูกค้ำให้มีควำมเหมำะสมต่อไป 

 ผลกระทบของกำรเคลื่อนย้ำยของประชำกร เช่น อัตรำกำรไหลเข้ำ -ออก ของประชำกร 
หรือผลกระทบของประชำกรแฝงที่เกิดขึ้น 

 แนวทำงกำรกำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของประชำชน  
 บทบำทของสถำบันครอบครัว 
 กำรศึกษำและคุณภำพประชำกร 
 ค่ำนิยมกำรบริโภคและวัฒนธรรม 
 ควำมยุติธรรมในสังคมและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 2.4 ปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 งบประมาณ 

 แหล่งทุน/เงินนอกงบประมำณ ที่ได้รับกำรอุดหนุน 
 ควำมเพียงพอของงบประมำณระบุถึงทรัพยำกรที่ต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนไปด ำเนินกำร  

จำกรัฐบำล ซึ่งอำจจะระบุในรูปของต้นทุนต่อหน่วย (unit Cost) ของกำรด ำเนินกำร เพ่ือที่
รัฐบำลในฐำนะผู้ซื้อบริกำรจะได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และจัดสรรงบประมำณให้ตำม
แนวทำงของระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน  

 เทคโนโลยี 
 ผลกระทบจำกรูปแบบหรือแนวทำงกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน  
 ผลกระทบจำกควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 ผลกระทบจำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ผลกระทบจำกเทคโนโลยีกำรสื่อสำรโทรคมนำคม 
 ผลกระทบจำกเทคโนโลยีกำรขนส่งคมนำคม 
 ผลกระทบจำกเทคโนโลยีกำรอุตสำหกรรม 
 ผลกระทบจำกเทคโนโลยีกำรเกษตร 
 ผลกระทบจำกเทคโนโลยีด้ำนอื่นๆ 

  
 



163 
 

กฎหมาย 
 ผลกระทบจำกกำรปรับปรุงยกเลิกกฎระเบียบในกำรปฏิบัติงำน (Deregulation) เพ่ือแก้ไข

ควำมล่ำช้ำในกระบวนกำรด ำเนินงำนของขององค์กำรภำครัฐส่วนใหญ่ 
 ผลกระทบจำกกำรมีกฎระเบียบที่หลำกหลำยและซับซ้อนมำกจนเกินไปผลกระทบจำกกำร

แก้ไขกฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ของบังคับต่ำงๆที่มีผลต่อกำรด ำเนินกำร ยกตัวอย่ำงเช่น 
กฎหมำยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ กำรยกเลิกเบนซิน 95 

 การจัดการระบบคุณภาพ (Quality Management) 
 กำรบริหำรงำนเชิงกลยุทธ์ + BSC. (KPI. , STRATEGY MAP) 
 Project Management 
 Risk Management 
 Change Management,  
 TQM., PMQA 
 Continuous  Work Improvement 
 Knowledge Management, Learning Organization 
 E-Government 
 กำรเสริมสร้ำงส ำนึกรู้และควำมมุ่งม่ัน (Shared Vision & Commitment) 
 กำรปรับโครงสร้ำงองค์กำร (Organizational Restructuring) 
 กำรรื้อปรับกระบวนงำน (Business Process Re-engineering) 
 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (Humans Resources Development) 
 กำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ (information System Management) 
 กำรสร้ำงคุณภำพของกระบวนงำน หรือปัจจัยที่เป็นหัวใจส ำคัญในกำรท ำงำน ( Input) 

ตลอดจนกำรตรวจสอบปัจจัยคุณภำพเหล่ำนั้น เช่น  
-   ด้ำนเกษตรกร (กำรปลูกข้ำว) ปัจจัยที่ส ำคัญในกำรผลิตคือ เมล็ดพันธ์ข้ำวที่ดี  

  -  ด้ำนงำนข่ำว ปัจจัยที่ส ำคัญคือ แหล่งข่ำว ซึ่งต้องมีควำมเชื่อถือได้ (Reliability)          
   ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมในสถำนกำรณ์นั้นๆ ได้ถูกต้องแม่นย ำ สำมำรถสื่อสำรให้เข้ำใจ         
                     ได้และรวดเร็ว ไว้ใจได้ (creditability) มีควำมปลอดภัย (Security) 

 -  ด้ำนงำนบริกำร ปัจจัยที่ส ำคัญคือ กระบวนงำนและผู้ให้บริกำรที่มีมีควำมสำมำรถในกำร     
    ท ำงำน สำมำรถเข้ำถึงได้เท่ำเทียมและท่ัวถึง รวดเร็ว มีมรรยำท สุภำพ มีใจบริกำร  

                     สำมำรถเข้ำใจลูกค้ำได้เป็นอย่ำงดี  (Service Mind)  
 ฯลฯ 

 บุคลากร หน่วยงาน และเครือข่ายการท างานที่เกี่ยวข้อง (Networking) 
 รูปแบบ แนวทำงกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนกับบุคลำกร หน่วยงำน และ

เครือข่ำยกำรท ำงำนที่เก่ียวข้อง 
 รูปแบบ แนวทำงกำรแสวงหำควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ 
 วิธีกำรกำรสร้ำงเครือข่ำยอย่ำงยั่งยืน 
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 ระดับกำรสนับสนุนจำกบุคลำกร หน่วยงำน และเครือข่ำยกำรท ำงำนที่เก่ียวข้อง 
 ทัศนคติที่ดีของบุคลำกร หน่วยงำน เครือข่ำยที่เก่ียวข้องที่มีต่อกำรท ำงำน 
 ปรำกฏกำรณ์/ภัยตำมธรรมชำติ 
 สภำพ ดิน น้ ำ อำกำศ  
 อุทกภัย 
 แผ่นดินไหว 
 ภัยแล้ง 
 ธรณีพิบัติ 
 ฯลฯ 
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การรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับ สพฐ. ระดับ สพท. 

รอบท่ี 1 รอบท่ี2 รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 
องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ าตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี (Function base) 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละประชากรผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 
ปี/6-11 ปี/12-14 ปี/15-17 ปี) 

√ √ 

ผ่ำนระบบ DMC  
30 มิ.ย.61 
 30 พ.ย.61 
 30 เม.ย.62 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขนัด้านการศึกษาของ
ประเทศจากรายงาน (IMD 2018) 

   

        ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1 อันดับตำมรำยงำนด้ำนกำรศึกษำ 
(Education) - √ ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 

        ตัวช้ีวัดที่ 1.2.2  อันดับตำมรำยงำนด้ำนทีเ่กี่ยวข้องกับ
บทบำทภำรกิจของส่วนรำชกำร - √ ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) - √ - √ 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาครู
ครบวงจร  √ √ ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 

องค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเปฌ็นพิเศษ (Agenda base) 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน    

        ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1 ร้อยละกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน √ √ √ √ 

      ตัวชีวัดที่ 2.1.2 ร้อยละกำรชีแ้จงประเด็นส ำคญัที่ทันต่อ
สถำนกำรณ ์

ด ำเนินกำรตำมประเด็น
สถำนกำรณ ์

ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดที่ 2.2  ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ
ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 

√ √ ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 

องค์ประกอบท่ี 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การพัฒนานวัตกรรม   √ √ √ √ 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     
      ตัวช้ีวัดที ่4.2.1  กำรประหยดัไฟฟ้ำและน้ ำมัน √ √ ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 
      ตัวช้ีวัดที่ 4.2.2 กำรลดกระดำษ √ √ √ √ 
      ตัวช้ีวัดที่ 4.2.3 กำรบูรณำกำรงบประมำณ √ √ ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 

      ตัวช้ีวัดที่ 4.2.4 กำรพัฒนำระบบรำยงำนผลตัวช้ีวัด (KRS)  √ ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 
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ตัวชี้วัด 
ระดับ สพฐ. ระดับ สพท. 

รอบท่ี 1 รอบท่ี2 รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 
       ตัวช้ีวัดที่ 4.2.5 โครงกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใส
ในกำรด ำเนินงำนหน่วยงำนภำครฐัของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

- √ ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 

       ตัวช้ีวัดที่ 4.2.6  โครงกำรหอ้งเรียนกีฬำ - √ ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 

       ตัวช้ีวัดที่ 4.2.7 กำรรับนักเรยีนโดย Smart Card และกำร
จัดท ำข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทำงกำรศึกษำ (GPA) 

- √ 

โรงเรียนกรอกข้อมูลใน
โปรแกรม SchoolMIS และ 

SGS ภำยในวันท่ี 16 
เมษำยน 2561 

(กรณีส่งtext file ภำยใน
วันท่ี 6 เม.ย.61) 

       ตัวช้ีวัดที่ 4.2.8 โครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ - √ ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 

       ตัวช้ีวัดที่ 4.2.9 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธท่ีผ่ำนกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินกำร 29 ประกำรสูค่วำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

- √ 

ผ่ำนเว็ปไซด์
วิถีพุทธ 
1มิ.ย.61–30
มิ.ย.61 

ผ่ำนเว็ปไซด์
วิถีพุทธ 
1ก.ย.61–30
ก.ย.61 

       ตัวช้ีวัดที่ 4.2.10 พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ. - √ ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 

       ตัวช้ีวัดที่ 4.2.11 โครงกำรพฒันำระบบกำรรำยงำนข้อมลู
กำรเงินด้ำนกำรศึกษำของสถำนศกึษำ(ระบบบัญชีกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน) 

√ √ 

ผ่ำนระบบ 
https://e-
budget.job
obec.in.th 
1ต.ค.60–31
มี.ค.61 

ผ่ำนระบบ 
https://e-
budget.job
obec.in.th 
1เม.ย.61–
30ก.ย.61 

       ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจดัท ำบัญชี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

√ √ √ √ 

       ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.2  กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
(ในส่วนของกำรด ำเนินกำรตำมแผนเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561) 

   

       ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.2 (1) โครงกำรลดค่ำใช้จ่ำยค่ำไปรษณีย ์ - √ ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 

       ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.2 (2) โครงกำรประหยัดกำรใช้ไฟฟ้ำ - √ √ √ 

       ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.2 (3) โครงกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุม 
อบรม สัมมนำ 

- √ √ √ 

       ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.3  กำรตรวจสอบทำงกำรเงินและบัญชีของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

√ √ √ √ 

ตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 

√ √ ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ √ √ ไม่ต้องด ำเนินกำรตัวช้ีวัด 
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คณะท างานพัฒนาระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ(KPI Report System : KRS) 

ที ่ ชื่อ-สกุล สังกัด เบอร์โทรศัพท์/E-mail 
1 นำยนิพนท์ นนธิ สพป.อุบลรำชธำนี เขต 4 08-6723-3372 

niponnonthi@gmail.com 
2 นำยนิคม  ภูมิภำค ศธจ.อุบลรำชธำนี  086-265-7330 

nikhomo@hotmail.com 
3 นำงสำวเปรมฤทัย เลิศบ ำรุงชัย ส ำนักเทคโนโลยีเพ่ือกำร

เรียนกำรสอน 
081-819-7922 
premruthai@gmail.com 

4 นำยทองค ำ  มำกมี สพม. 29 089-722-2467 
tmtm2010@gmail.com 

5 นำยศำสตรำ  ดอนโอฬำร ศธจ.กำฬสินธุ์ เขต  081-050-1411 
boyoty999@gmial.com 

6 นำยธิติ  ทรงสมบูรณ์ สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 081-391-7040 
mrthiti2006@hotmail.com 

7 นำยคมกฤช  มุมไธสง สพป.นครรำชสีมำ เขต 6 085-682-5357 
hs3qba@gmail.com 

8 นำยวัชรพัฐ มะธิตะโน สพม. เขต 6  
9 นำยอนุเดช ปุรณะวิทย์ ศธจ.แม่ฮ่องสอน   
10 นายยุทธนา แม่นผล  สพป.สุรินทร์ เขต 3  
11 นำงปุณฑริกำ พันธุ กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 080-601-3175 

Punka_219@hotmail.com 
12 นำงสำวจุฬำลักษณ์  ทรัพย์สุทธิ กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 089-444-5779 

pmqaobec@hotmail.com 
13 นำยอภิชำติ อ่อนมี กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 085-608-7977 

kee_02006@hotmail.com 
14 นำงสำวทิตยำภรณ์ กำศสนุก กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 089-024-5292 

ftitaya@gmail.com 
15 นำงศิวำพร ชำญสอน กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 083-913-0199 

taktan_51@hotmail.com 
16 นำงสำวปุณญำดำ วรรณบุษปวิช กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 098-980-1136 

poonyada2015@hotmail.com 

mailto:niponnonthi@gmail.com
mailto:nikhomo@hotmail.com
mailto:premruthai@gmail.com
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