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คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบกับการประเมินส่วนราชการ
และข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ตามคาสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ที่ 5/2559 เรื่ อ ง มาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ โดยมอบให้ ส านั ก งาน ก.พ.ร.
เป็นผู้ประเมินส่วนราชการ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ
การดาเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสาคัญของรัฐบาล การแก้ไขปัญ หาและการอานวย
ความสะดวกแก่ ป ระชาชน และเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของส่ ว นราชการในการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาประเทศ
รวมทั้งใช้เป็ น ข้ อมู ล เพื่อ ประกอบการให้ คุ ณ ให้ โ ทษต่ อหน่ว ยงานและผู้ บ ริห ารซึ่ งเป็น กลไกส าคั ญ ในการ
ขับเคลื่อนภารกิจที่สาคัญของรัฐบาลและการดาเนินตามภารกิจหน่วยงานของรัฐ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เป็ น ส่ ว นราชการที่ ต้ อ งได้ รั บ การประเมิ น
ตามมาตรการฯ จึงได้จัดทาคู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
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มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กรอบและแนวทางการประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ราชการของส่ ว นราชการมากยิ่งขึ้น
และจะส่งผลให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิด
ประสิทธิผลต่อไป
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โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงทาให้อาจมีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนน ช่วงเวลาการ
ดาเนินการ หรือรายละเอียดต่างๆ จึงขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดติดตามการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ
และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณคณะทางาน ผู้ รับผิ ดชอบตัว ชี้วัด
รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดทาคู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ ราชการของสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ให้เสร็จ
สมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการพั ฒ นาระบบราชการให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ประสบความส าเร็ จ ตามเป้ า หมายของตั ว ชี้ วั ด
ผู้รับบริการทุกระดับมีความพึงพอใจ และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น
ต่อไป
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รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ส่วนราชการมีการปรับปรุงและ
ยกระดับ คุณภาพการบริ ห ารงานโดยมุ่งผลสั มฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุ ขของประชาชน ส่ ว นราชการจึงต้องมี
การดาเนิ น งานตามแผนงานโครงการที่ส อดรั บ กับ นโยบายที่ส าคั ญ เร่ งด่ว นของรัฐ บาล ยุทธศาสตร์ แ ละ
เป้าหมายของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลกาหนด ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 3/1 บัญญัติว่า
“การบริ ห ารราชการต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่ ว ยงานที่ ไ ม่ จ าเป็ น การกระจายภารกิ จ และทรั พ ยากรให้ แ ก่ ท้ อ งถิ่ น การกระจายอ านาจตั ด สิ น ใจ
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนมี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลของงาน
การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จาเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไป
อย่ างมีป ระสิ ทธิ ภ าพ และสามารถตอบสนองตามความต้ องการของประชาชน ในการปฏิบัติห น้ า ที่ ข อง
ส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริห ารกิจ การบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิ ดชอบของ
ผู้ ป ฏิบั ติร าชการ การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12
ก าหนดว่ า เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ร าชการให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี
เพื่อกาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย
วิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มี
คณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด
- ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 5/2559 อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 44
ของรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย (ฉบับชั่ว คราว) พุทธศักราช 2557 หั ว หน้าคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ โดยความเห็ น ชอบของคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ได้ออกคาสั่ งหั ว หน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูป
ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
- มติคณะรั ฐ มนตรี 5 เมษายน 2559 เห็ นชอบการประเมินโดยแบบประเมินข้าราชการพลเรื อ น
ในความรั บ ผิ ดชอบของฝ่ ายบริ ห ารและแบบประเมินส่ ว นราชการตามคาสั่ งหั ว หน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 5/2559 และให้นาแบบประเมินฯ นี้ไปใช้ในการประเมินข้าราชการและการประเมินส่วนราชการ
ในรอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
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- ข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ให้ทุกส่วนราชการดาเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงการทางานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ
- ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ณ วันที่
29 มิถุนายน 2560 ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคลื่อนปฏิรูปองค์กร (โครงสร้าง/กระบวนการทางาน)
- ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการรายงานผลการดาเนินการการประเมินหัวหน้าส่วนราชการ (สิงหาคม
2560) โดยสานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 26 กันยายน 2560 กาหนดแนวทางการประเมินผล
ผู้นาองค์การเพิ่มจากการประเมินปกติประจาปี คือ กาหนดอีก 10 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน ประเมินทุก 6 เดือน
ผู้ถูกประเมิน ได้แก่ ปลัดกระทรวง/เทียบเท่า อธิบดี/เทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น
กานันผู้ใหญ่บ้าน
- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
โดยมีกรอบการประเมินใน 5 องค์ประกอบ แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ โดยพิจารณาจากคะแนน
เฉลี่ยในภาพรวมทุกองค์ประกอบ รวมทั้ งกาหนดให้ประเมินส่วนราชการและจังหวัดปีละ 1 ครั้ง (รอบการ
ประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี)
ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2559 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) ได้ใช้การประเมินส่วนราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ และปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
หลักการกรอบการประเมินส่วนราชการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ไม่ Fix องค์ประกอบและจานวนตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ
2. ตัวชี้วัดภารกิจสาคัญที่สะท้อนกับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ ใช้ประเมินต่อเนื่อง 3 ปี (พ.ศ.
2563 – 2565) โดยไม่ต้องพิจารณาตัวชี้วัดรายปี
3. ส่วนราชการและจังหวัดมีจานวนตัวชี้วัด 3-5 ตัวชี้วัด
4. มีตัวชี้วัด Digital Transformation เป็น Option เพิ่มเติม
5. กาหนดน้าหนักรวมเท่ากับ 100
6. นาตัวชี้วัดการชี้แจงประเด็นที่ทันต่อสถานการณ์ไปรวมกับการประเมินผู้บริหารองค์การ
ทั้งนี้ มีหลักการกาหนดตัวชี้วัดฯ ดังนี้
 ควรเป็นพันธกิจหลักและอยู่ในขอบเขตอานาจหน้าที่ของส่วนราชการที่จะส่งผลต่อยุทธศาสตร์
ชาติ นโยบายรัฐบาล และประเด็นที่มีผลกระทบต่อสังคมและการพัฒนาประเทศในภาพรวม เพื่อเป็นการวัด
Performance ของส่วนราชการ
 ควรพิจารณาจากแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รวมถึงงบประมาณ เพื่อให้ส่วนราชการมี
ความพร้อมในการผลักดันตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมาย
 ในการกาหนดรายละเอียดตัวชี้วัด ควรวิเคราะห์ถึงความเสี่ยง รวมถึงเงื่อนไขและปัจจัยที่จะ
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินการตามตัวชี้วัด เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ เป็นต้น เพื่อประกอบการกาหนดเกณฑ์การ
ประเมินและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
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 การกาหนดเกณฑ์การประเมิน/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดต้องพิจารณาจากข้อมูล Baseline data
หรือหากไม่มี Baseline data ต้องกาหนดนิยามข้อมูลให้ชัดเจน
 ตัวชี้วัดตามแผนต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระยะยาว ไม่สามารถดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ
สามารถวัดผลเป็น milestone ได้
 เมื่อกาหนดตัวชี้วัดแล้ว ไม่ควรมีการขอเปลี่ยนหรือกาหนดตัวชี้วัดใหม่

แนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คาสั่ งหั ว หน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 5/2559 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 44
ของรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย (ฉบับชั่ว คราว) พุทธศักราช 2557 หั ว หน้าคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ โดยความเห็ น ชอบของคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ได้ออกคาสั่ งหั ว หน้ าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูป
ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี
5 เมษายน 2559 เห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมินข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
และแบบประเมิ น ส่ ว นราชการตามค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 5/2559 และให้ น า
แบบประเมิ น ฯ นี้ ไ ปใช้ ใ นการประเมิ น ข้ า ราชการและการประเมิ น ส่ ว นราชการในรอบการปฏิ บั ติ ง าน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
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ดังนั้น แนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
1. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
2. การประเมินผู้บริหารองค์การ (ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี)
โดยมีรายละเอียดกรอบการประเมิน ดังนี้
1. กรอบการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การปรับปรุงกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หลั ก การก าหนดตั ว ชี้ วั ด และการติ ด ตามประเมิ น ผลตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564)
2. นโยบายของรัฐบาล
3. แนวทางการพัฒนา Thailand 4.0
4. การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
5. International KPIs
6. การบูรณาการตัวชี้วัดของหน่วยงานกลางเพื่ อให้ได้ตัวชี้วัดที่ส ะท้ อนผลสั มฤทธิ์และเชื่ อมโยง
สู่เป้าหมายระดับชาติ
- สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564)
- สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : ยุทธศาสตร์ชาติ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ/
นโยบายรัฐบาล / คาสั่ง / ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี / ยุทธศาสตร์กระทรวง / ภารกิจ / เป้าประสงค์
- สานักงบประมาณ : ยุทธศาสตร์จัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 / แผนงานงบบูรณาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
7. การมุ่ ง เน้ น ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง โดยเน้ น การตอบสนองหรื อแก้ ไขปั ญ หาของประชาชน
มากขึ้น (Better Life)
* สาหรับตัวชี้วัดที่มีความสาคัญและไม่สามารถวัดผลได้ในรอบปีการประเมินจะถูกกาหนดเป็นตัวชี้วัด
Monitor โดยให้ส่วนราชการรายงานผลการดาเนินงานมายังสานักงาน ก.พ.ร.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทารายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่านการเจรจา
กับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงว่าด้ว ยผลงานที่สานักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย และเห็นชอบร่วมกันให้ ใช้
เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจาปี โดยมีกรอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ ดังนี้
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องค์ ป ระกอบที่ 1 ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งานตามหลั ก ภารกิ จ พื้ น ฐาน งานประจ า
งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล
หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)
 การดาเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 การดาเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 การดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจา งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบหลัก
 การดาเนินงานตามกฎหมาย
 การดาเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี
 การบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลัก ภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)
 การดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
 การดาเนินการตามวาระการขับเคลื่อนและการปฏิรูปประเทศ
 การแก้ไขปัญหาสาคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี/รอง
นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่กากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิ ภ าพในการดาเนิน งานตามหลักภารกิจพื้นที่/ ท้องถิ่น ภูมิภ าค
จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) (ถ้าไม่มีภารกิจนี้ไม่ต้องประเมิน)
 การดาเนินงานตามภารกิจในพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด
 ประเมินประสิทธิภาพในการจัดทาฐานข้อมูลระดับจังหวัด ซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง
เชื่อถือได้ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทันการณ์ทั้งในภาวะ
ปกติและในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้อมูล
ของราชการบริหารส่วนกลางทุกหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์
ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Ministerial Operation Center : PMOC)
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิ ภ าพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริ หาร
จั ด การระบบงาน งบประมาณ ทรั พ ยากรบุ ค คล และการให้ บ ริ ก ารประชาชนหรื อ หน่ว ยงานของรั ฐ
เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)
 นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation)
 นวัตกรรมให้บริการ (Service Innovation)
 นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational Innovation)
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดาเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(Potential Base)
 การดาเนิ น การที่ แสดงให้ เ ห็ น ถึง ศั กยภาพของส่ ว นราชการในการผลั กดั น การพั ฒ นา
ประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผน
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2. กรอบการประเมินและประเด็นการประเมินผู้บริหารองค์การ
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในรายงานผลการดาเนินการฯ สิงหาคม 2560 (สลน.) ณ วันที่ 26 กันยายน 2560
กาหนดแนวทางการประเมินผลผู้นาองค์การเพิ่ มจากการประเมินปกติประจาปี ได้แก่ การลดเอกสาร การลด
พลั ง งาน การลดค่ า ใช้ จ่ า ย การก ากั บ ดู แ ลการทุ จริ ต วิ สั ย ทั ศ น์ *การบริ ห ารงานในองค์ ก ารที่ ริ เริ่ ม แก้ ไข
ข้อบกพร่อง *ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มีอยู่และพัฒนาขึ้นทุก 6 เดือนการสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในองค์การ *การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ ใต้บังคับบัญชา *การบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
หมายเหตุ: * ประเด็นที่เพิ่มเติมจากข้อสั่งการเดิม
ต่อมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมประเด็นการประเมิน
ในปี 2563 ใหม่ ดังนี้
1. การลดพลังงาน
2. มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
3. การกากับดูแลการทุจริต
4. ภาวะผู้นา
5. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อบริหารงานขององค์การ
6. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ
7. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ
8. การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา
9. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Integration)
10.การชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)
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แนวทางการปฏิบัติราชการ
เพื่อ ให้ก ารปฏิบัติร าชการสามารถสนองตอบต่อ นโยบายได้อ ย่า งครบถ้ว น จึง เห็น สมควรให้มี
การบูรณาการการปฏิบัติงานให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ดังนี้
1. การกาหนดตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการต้องเป็นตัวชี้วัด
ที่ปรากฎในแผนปฏิบัติราชการประจาปีหรือกิจกรรมรองรับครบถ้วนทุกตัวชี้วัด หรือได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารระดับสูงให้ดาเนินการ
2. การกาหนดเจ้ าภาพหลั ก ในการด าเนิน งานทุ ก ตัว ชี้วั ด เพื่อให้ มีผู้ รั บผิ ดชอบหลั ก ทุ ก ตั ว ชี้ วั ด
ที่จะต้องดาเนินการ โดยให้ สอดคล้องกับการประเมินรายหน่วยงานและบุคคล ทั้งนี้อาจจัดให้มีเจ้าภาพร่วม
ในกรณีตัวชี้วัดที่จะต้องดาเนินงานร่วมกันด้วย
3. การสร้ า งความเข้ า ใจในการด าเนิ น การตั ว ชี้ วั ด อย่ า งทั่ ว ถึ ง ทั้ ง องค์ ก าร เพื่ อ ให้ บุ ค ลากร
มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดาเนินงานร่วมกัน
4. ดาเนิ น การขับ เคลื่อนการปฏิบัติราชการประจาปีอย่างจริงจังและต่อเนื่องทุกระดับสามารถ
สะท้อนความสาเร็ จของการปฏิบัติราชการสู่ส าธารณะอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการประเมินเพื่อปรั บปรุง
การปฏิ บั ติ ง านเป็ น ระยะ ตามรอบระยะเวลาที่ ก าหนด สามารถเที ย บเคี ย งผลในแต่ ล ะปี แ ละ/หรื อ
กับหน่วยงานอืน่
5. พั ฒ นาระบบก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการระดั บ หน่ ว ยงานที่ ชั ด เจน
มีป ระสิ ทธิภ าพ ให้ ส ามารถเชื่อมโยงการรายงานผลการปฏิบัติราชการให้ เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ซึ่งในระดับ ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒ นาระบบรายงานผลและระบบสนับสนุน
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
5.1 ระบบรายงานผลตั ว ชี้ วั ด ตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ
หรือระบบ KRS (KPI Report system) เป็นระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดได้
ใช้รายงานผลการปฏิบัติราชการประจาปี
5.2 ระบบสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (AMSS : Area
Management Support System) เป็นระบบทางเลือกสาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้จัดเก็บข้อมูล
จากสถานศึกษาผ่านระบบ Online ลักษณะคล้ายการสร้างแบบสอบถาม มีตัวเลือกแบบสากลให้ใช้งาน
5.3 ระบบสนั บ สนุ น การบริ ห ารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++ : Area
Management Support System++) เป็ น ระบบที่ ช่ ว ยให้ ก ารบริห ารจั ดการงานใน สพท. ประกอบด้ ว ย
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านแผนงาน และด้านวิชาการ ซึ่งลักษณะการทางานของระบบจะดาเนินการ
บนเครือข่ายสารสนเทศ Onlineและ Real Time โดยการบริหารจัดการ Big Data
5.4 ระบบสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การของสถานศึ ก ษา (SMSS : School Management
Support System) เป็นระบบที่ช่วยให้สถานศึกษาบริหารจัดการด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านแผนงาน
และด้านวิชาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดทรัพยากร และสามารถประมวลและแสดงผลในเชิงประจักษ์
ได้อย่างรวดเร็วและสามารถเชื่อมโยงการใช้งานกับระบบ AMSS++
สาหรับระบบ KRS จะแสดงผลการดาเนินงานตามสถานการณ์ปัจจุบัน (Real Time) ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถนาข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงผลการดาเนินงานให้ดีขึ้นทันต่อสถานการณ์ได้
6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติราชการประจาปีโดยรายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบดังกล่ าว
ข้ า งต้ น ให้ เ สร็ จ ทั น ตามเวลาที่ ก าหนด โดยให้ มี ไ ฟล์ เ อกสารอ้ า งอิ ง รายละเอี ย ดกระบวนการด าเนิ น งาน
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สู่ความสาเร็จแนบทุกตัวชี้วัดอย่างชัดเจน สามารถรับการประเมินของหน่วยประเมินภายนอกที่สานักงาน
ก.พ.ร. รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติราชการต่อไป
และหน่วยงานอื่นๆ ที่ประเมินหน่วยงาน โดยการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทางาน โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ตามแนวทางระบบราชการ 4.0
ระบบราชการ 4.0
ระบบราชการ 4.0 ประเทศไทยมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีการกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภาครัฐ
ต้องปรับตัวให้สามารถอานวยความสะดวกในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัลท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาได้ จึงต้องมุ่งเน้นความคล่องตัวเพื่อขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ
(Agenda-Base) และนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาพลิกโฉมระบบราชการสู่ Government 4.0

เพื่อรองรับต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องทางานโดยยึ ดหลั ก
ธรรมาภิบ าลของการบริ ห ารกิ จ การบ้ านเมื องที่ดีเ พื่ อประโยชน์สุ ขของประชาชน (Better Governance,
Happier Citizens) หมายความว่า ระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทางานใหม่เพื่อพลิกโฉม
(Transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็น ที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and
Trusted Government) ดังนี้
1. เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
ต้องมีความเปิ ดเผยโปร่ งใสในการท างาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้ าถึ งข้ อมูล ข่ า วสาร
ของทางราชการ หรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการทางานได้ ตลอดจน
เปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม และโอนถ่าย
ภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดาเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการแทน โดยการจัด
ระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการทางานแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่าย มากกว่า
ตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการทางานในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพ
และสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government)
ต้องทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามกับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้เข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือ
ร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ (Proactive Public Services) รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ
(Big Government Data) และระบบดิ จิ ทั ล สมั ย ใหม่ ใ นการจั ด บริ ก ารสาธารณะที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการ
ของประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) พร้อมทั้งอานวยความสะดวก โดยมีการเชื่อมโยง
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กันเองของทางราชการเพื่อให้บริการได้เสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของทางราชการ
ได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกันทั้งการมาติดต่ อ
ด้วยตนเอง เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั นทางโทรศัพท์มือถือ
3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
ต้องทางานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิด
ริ เ ริ่ ม และประยุ ก ต์ อ งค์ ค วามรู้ ใ นแบบสหสาขาวิ ช าเข้ า มาใช้ ใ นการตอบโต้ กั บ โลกแห่ ง การเปลี่ ย นแปลง
อย่ างฉับ พลั น เพื่อสร้ างคุณค่ า มีความยื ดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสานักงานสมัยใหม่
รวมทั้งทาให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของระบบราชการ 4.0 ความสาเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 ต้องอาศัย
ปัจจัยสาคัญอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่
1. การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม (Collaboration)
เป็นการยกระดับการทางานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกัน (Coordination) หรือทางาน
ด้วยกัน (Cooperation) ไปสู่การร่วมมือกัน (Collaboration) อย่างแท้จริง โดยจัดระบบให้มีการวางแผน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มีการระดมและนาเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้า มา
แบ่ ง ปั น และใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น มี ก ารยอมรั บ ความเสี่ ย งและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลส าเร็ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ร่ ว มกั น
เพื่อพัฒนาประเทศหรือแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จนไม่มีภาคส่วนใด
ในสังคมจะสามารถดาเนินการได้ลุล่วงด้วยตนเองโดยลาพังอีกต่อไป หรือเป็นการบริหารกิจการบ้านเมือง
ในรูปแบบ “ประชารัฐ”
2. การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
เป็นการคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือ Solutions ใหม่ ๆ ทาให้เกิด Big impact เพื่อปรับปรุง
และออกแบบการให้บริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศ
หรือตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพอันแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการ
เปลี่ ย นแปลง โดยอาศั ย รู ป แบบห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (GovLab/Public Sector Innovation Lab) และใช้
กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและเข้าถึงความรู้ สึ กนึ กคิ ด (Empathize) ก่อนจะสร้างจินตนาการ (Ideate) พัฒ นาต้นแบบ
(Prototype) ทาการทดสอบปฏิบัติจริงและขยายผลต่อไป
3. การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization / Digitalization)
เป็ น การผสมผสานกั น ของการจั ด เก็ บ และประมว ลผลข้ อ มู ล ผ่ า นระบบคล า ว ด์
(Cloudcomputing) อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน และ เครื่องมือเพื่อการใช้งานร่วมกัน (Collaborationtool)
ทาให้สามารถติดต่อกันได้อย่างเรียลไทม์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอันสลับซับซ้อนต่าง ๆ ได้
และช่วยให้บริการของทางราชการสามารถตอบสนองความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการให้ดาเนินการ
ได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทางได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และประหยัด
ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้ องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด
(Mindset) ให้ ต นเองมี ค วามเป็ น ผู้ ป ระกอบการสาธารณะ ( Public Entrepreneurship) เพิ่ ม ทั ก ษะ
ให้ มีส มรรถนะที่ จ าเป็ น และเปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมของตน อันจะช่ว ยทาให้ ส ามารถแสดงบทบาทของ
การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change leader) เพื่อสร้างคุณค่า (Public value) และประโยชน์สุขแก่ประชาชน
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ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ความพร้อมขององค์ก ารในการบริหารจัดการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา
ต้องจั ดทาแผนปฏิบั ติร าชการประจ าปี ที่มีกรอบทิศทางการดาเนินงาน ประกอบด้ว ย วิสั ยทัศน์ พันธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตั วชี้วัด ค่าเป้าหมายและกรอบแผนตามโครงการ รายละเอียด
ด้ า นงบประมาณ และแนวทางการติ ด ตามประเมิ น ผลตามแผน นอกจากนี้ อาจต้ อ งมี แ ผนเฉพาะกิ จ
ขององค์การ เช่น แผนพัฒนาวิชาการ แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แผนพัฒนาวิชาชีพ แผนพัฒนาสุขภาพ
พลานามัย Active Learning STEM เป็นต้น
2. การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงในองค์ ก าร ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ต้องนา
แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) แผนจัดการความรู้ (KM Active Plan) มาใช้
ในการพัฒนาองค์ก าร รวมถึงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่ว มจากทุกภาคส่ว น และใช้ระบบดิจิทัล มาใช้
ในการปฏิบัติงาน
3. การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมในการทางานที่เน้นผลผลิตผลลัพธ์เพื่อประชาชน บุคลากร
ในองค์การทุกระดับทุกคนได้รับการเสริมสร้างให้มีวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ โดย
 มุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ มีทัศนคติและอุดมการณ์เพื่อส่วนรวม
 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีจิตบริการ
 เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน เป็นมิตรกับประชาชน พร้อมให้ความช่วยเหลือ
ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและมั่นคงในอารมณ์
 มีความรับผิดชอบเป็นที่พึ่งของประชาชน ทาหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น
ที่จะอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
 ยืนหยัดในคุณธรรม เกียรติภูมิ มีศักดิ์ศรี กล้าหาญ ทนทานต่ออุปสรรค ยึดถือประโยชน์ของ
ชาติและประชาชน
 มีความทันสมัย ทันโลก ทันสถานการณ์ ใฝ่ความรู้ รู้จักมองการณ์ไกลและมีวิสัยทัศน์
 มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน รู้จักเรียนรู้ร่วมกัน ยอมรับข้อผิดพลาดและปรับปรุง
ให้มีคุณภาพอยู่เสมอ
4. การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์ก าร (Capacity Building) ส่วนราชการทุกระดับได้พัฒนา
ให้ มี ค วามสามารถในการด าเนิ น การเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ทั้ ง การเพิ่ ม สมรร ถนะด้ า นสารสนเทศ(IT) หรื อ
การเพิ่มสมรรถนะบุคลากรตามหลักการวิเคราะห์ Gap Analysis
5. การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการและการประเมินผล ส่วนราชการทุกระดับต้อง
เสริมสร้างให้บุคลากรมีความเข้าใจในการดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีอย่างถูกต้อง สามารถประเมินผลและรายงานผลตามระบบ/วิธีการที่กาหนดได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็น
การดาเนินงาน
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ระดับนโยบาย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้เรื่องการประเมินผล
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
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2. เป็นวาระร่วมกันของทุกหน่วยงานโดยให้มีผู้อานวยการสานัก/หน่วยงานเทียบเท่า และเจ้าหน้าที่ใน
ส านั ก ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจน เพื่ อ ให้ มี ก ารด าเนิ น การเป็ น ไปอย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยหลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม
และมีการบูรณาการการดาเนินงาน
3. แต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผน
เป็ น หั ว หน้ าผู้ บ ริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง (Chief Change Officer : CCO) เป็นผู้ รับผิ ดชอบหลั กและแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อให้รับผิดชอบประเด็นการประเมินแต่ละประเด็นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. แต่งตั้งคณะทางาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากสานัก/หน่วยงานเทียบเท่า สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษามัธยมศึกษาจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
เพื่อใช้ในการสื่อสารให้สามารถเข้าใจได้ตรงกันทุกระดับ และนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ประชุมชี้แจงการดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้ผู้แทน
จากสานัก/หน่วยงานเทียบเท่า /สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานัก งานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดาเนินการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นการวัดและประเมินผล ผ่านระบบ
การสื่อสารทางไกล Video Conference
6. บู ร ณาการปฏิ บั ติ ร าชการตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการกั บ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให้มีเอกภาพนาสู่การปฏิบัติในทุกระดับของส่วนราชการ และหน่วยงาน
ในสังกัด และจัดทาแผนงานโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด
7. พัฒนาระบบควบคุม กากับติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานหลากหลายช่องทาง เช่น
การรายงานเอกสาร การรายงานผ่านระบบสารสนเทศ ระบบอื่นๆ เช่น Data Management Centerระบบ KRS
และ AMSS ก าหนดผู้ ก ากั บ ดู แ ลตั ว ชี้ วัด ผู้ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ตั ว ชี้ วั ด และผู้ ร ายงานตั ว ชี้ วัด ผ่ า นระบบติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานฯ พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้สะดวก รวดเร็ว ทันสถานการณ์
8. จั ด ท าปฏิ ทิ น การด าเนิ น งานตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ
แสดงความชัดเจนเกี่ยวกับการกาหนดการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรม ในระดับสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึกษา
และสถานศึกษา เพื่อใช้กากับติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการตามปฏิทิน
9. ประสานและส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้ผลตอบแทนและการเสริมแรงจูงใจ ประกอบด้วย
การก าหนดมาตรการให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา นาตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการไปเชื่อ มโยงกั บ วิธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ง านเพื่ อ เลื่ อ นเงิ น เดือน
การก าหนดเกณฑ์ ก ารจั ด สรรเงิ น รางวั ล ให้ เ หมาะสมและส่ ง ผลให้ ฝ่ า ยบริ ห ารทุ ก ระดั บ สามารถ
นาผลการดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรและพัฒนาองค์การให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์การ ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1. สร้างความรู้ความเข้าใจ การดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาตระหนั ก ในภารกิ จ ที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การให้ ประสบความส าเร็จ
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) รับทราบเพื่อให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือ
เพื่อการระดมทรัพยากร ฯลฯ
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2. กาหนดให้มีผู้กากับดูแลตัวชี้วัดและผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด และจัดทาแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด
3. มอบหมายให้ ร องผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รองผู้ อานวยการ
ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษามัธ ยมศึ ก ษา รับผิ ดชอบงานการปฏิบัติราชการตามตามมาตรการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ในการประสาน กากับ
ติดตามประเมินและรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัด
4. เร่งรัดดาเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อให้สามารถปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดทาแบบวัดความพึงพอใจในกระบวนงานบริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการให้บริการ
6. จัดทาและดาเนินการลดรอบระยะเวลาลดขั้นตอนการดาเนินงาน กากับติดตามให้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการตามกรอบระยะเวลาของขั้นตอนการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของหน่วยงาน/สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนจากภายใน
และผู้แทนจากภายนอกองค์กร เพื่อรับรองการประเมินตนเอง และวิเคราะห์นาผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
8. กาหนดให้มีการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดาเนินงาน (Site Visit) เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค
และนามากาหนดแนวทางแก้ไข
9. รายงานผลการประเมินตนเองในรอบการรายงานผลตามปฏิทินการรายงานผ่านระบบ KRS ที่กาหนด
10.จัดสรรสิ่งจูงใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง โดยการใช้ผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ
ระดับสถานศึกษา
1. สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งอาจรวมถึงชุมชนด้วย
2. ก าหนดให้ มี ผู้ ก ากั บ ดู แ ลตั ว ชี้ วั ด และผู้ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในแต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด พร้ อ มจั ด ท าแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด
3. มอบหมายให้ มี ผู้ ป ระสานงานหลั ก หรื อ เจ้ า ภาพในการก ากั บ ติ ด ตามและจั ด ท ารายงาน
ผลการด าเนิ น การรายงานต่ อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาและสาธารณชน
4. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยการดาเนินการ รองรับการติดตามจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
ผู้แทนจากสานักงาน ก.พ.ร. ที่มาติดตามประเมินผล
5. จัดทาแบบวัดความพึงพอใจในการให้บริการของสถานศึกษาและนาข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ
6. จัดให้มีการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ต้องปฏิบัติ โดยอาจเชิญกรรมการสถานศึ กษามาร่วม
เป็ น คณะกรรมการประเมิน และรายงานผลตามที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาหนด
7. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลตอบแทนการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภ าพ
ในการปฏิบัติราชการ ทั้งที่เป็นผลตอบแทนอื่นที่ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการ
แข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษที่ 21
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และจั ด การศึ ก ษา โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี ของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่น ๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยาทางวิชาการ
และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และ
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี
3. ผู้ เ รี ย น เป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ คิ ด ริ เ ริ่ ม และสร้ า งสรรค์ น วั ต กรรม มี ค วามรู้ มี ทั ก ษะ
มี ส มรรถนะตามหลั ก สู ต ร และคุ ณ ลั ก ษณะของผู้ เ รี ย นในศตวรรษที่ 21 มี สุ ข ภาวะที่ เ หมาะสมตามวั ย
มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี
(Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นาไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มี ความรู้ และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
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6. สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ( Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง
7. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุล
ในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีประสิทธิภาพ
และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อ พัฒ นาคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกั บสิ่ งแวดล้ อ ม
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่ น และสังคมโดยรวม
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์
อาชญากรรมไซเบอร์และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4. ผู้เรียนในเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. ผู้ เ รี ย นในเขตพื้ น ที่ เฉพาะ กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ กลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกาส และกลุ่ ม ที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ห่ า งไกล
ทุร กัน ดาร เช่น พื้น ที่สู ง ชายแดน ชายฝั่ งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการ ด้านการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็น
พลเมื อ งดี ข องชาติ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี ค่ า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ มี คุ ณ ธรรม อั ต ลั ก ษณ์ มี จิ ต สาธารณะ
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี
มีวินัย และรักษาศีลธรรม
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3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคาม ในชีวิตและทรัพย์สิน การค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น
4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่ อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการ ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
คุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
6. จานวนสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทร
รามาธิบ ดีศรี สิ น ทร มหาวชิร าลงกรณฯ พระวชิ รเกล้ าเจ้าอยู่หั ว และหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ย ง
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. จานวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกระดับมีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ นาไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด
เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวโน้ม
การพัฒนาของประเทศ
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่สอดคล้องกับทักษะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนาไปปฏิบัติได้
3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
4. ผู้ เรี ย นได้รั บ การพัฒ นาเต็มตามศั กยภาพ เชื่อมโยงสู่ อาชีพและการมีงานทา มีทักษะอาชี พ ที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
15

5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อานวยการการเรียนรู้
7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่าง ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ
(NT) ผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
4. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทา ตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนาไปปฏิบัติได้
5. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข
มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อานวยการการเรียนรู้
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for
Sustainable Development)
2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับพื้นที่ ร่วมมือ
ในการจัดการศึกษา
3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง กับสภาพข้อเท็จจริง
โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
5. งบประมาณเพื่อเป็น ค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่ส ถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพื่ อให้ส ถานศึก ษา
บริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
6. นาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสร้างหลักประกันสิทธิ การได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพของประชาชน
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ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน
2. ผู้เรียนทุกคนได้ รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา
และความต้องการจาเป็นพิเศษสาหรับผู้พิการ
3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด และพื้นที่
6. สถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว ที่มีประสิทธิภาพ
8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสานึกด้านการผลิตและบริโ ภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. สถานศึกษาสามารถนาเทคโนโลยีมาจัดทาระบบสารสนเทศการเก็บข้อมูล ด้านความรู้ เรื่อง ฉลาก
สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน ตามแนวทาง Thailand 4.0
3. สถานศึกษามีการจัดทานโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การผลิตและบริโภค
สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชนคาร์บอนต่า
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ทุก
โรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบสานักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) เพื่อให้มี
บริบทที่เป็นแบบอย่างเอื้อหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
6. สถานศึกษาในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาก 225 เขต มีนโยบายส่งเสริม
ความรู้และสร้างจิตสานึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม
7. สถานศึกษาต้นแบบนาขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จานวน 15,000 โรงเรียน
8. มีสถานศึกษานวัตกรรมต้นแบบในการนา 3RS มาประยุกต์ใช้ในการผลิต และบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จานวน 6,000 โรงเรียน
9. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต มีการทานโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตสานึกด้านการผลิต
และบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนาไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ
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2. สถานศึกษามีการนาขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะ และมี การ
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนาขยะ มาใช้ประโยชน์
รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้าน
การลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ
5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์ ในการดาเนิน
กิจกรรมประจาวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less
6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดาเนินการจัดทางานวิจัยด้านการสร้าง
สานึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
7. ครู และนักเรียนสามารถนาสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ ในโรงเรียนการ
จัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และสถานที่ให้เป็นสานักงาน
สีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาครอบคลุ ม
ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
2. หน่วยงานส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยน ให้เป็นหน่วยงานให้มีความ
ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน
ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และวิธีการงบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน
5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
2. สถานศึกษา ส านั กงานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา และส านักงานส่ ว นกลาง ได้รับการพัฒ นาให้ เ ป็ น
หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตาบล
3. สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักงานส่วนกลาง นานวัตกรรม และเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ
4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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5. สถานศึกษา หน่ ว ยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่ านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
6. สถานศึกษาทุ กแห่ ง และหน่ ว ยงานในสั ง กัด มีร ะบบฐานข้ อ มูล สารสนเทศวิ ช าการ ผู้ เรียน ครู
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด
7. สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง มี ข้อ มู ล ผู้ เ รียนรายบุค คลที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บข้ อ มู ล ต่า ง ๆ น าไปสู่ ก าร
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
8. สถานศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และส านั ก งานส่ ว นกลางมี แ พลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล
(Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน การจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นการประเมิน
ประเด็นที่ 1 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยจากรายงาน (IMD 2020)
1.1 อันดับตามรายงานด้านการศึกษา (Education)
1.2 อันดับตามรายงานด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาท
ภารกิจของส่วนราชการ : เกี่ยวข้องกับ สพฐ. 5 ประเด็นย่อย ได้แก่
5) อัตราส่วนนักเรียนต่อครูระดับมัธยมศึกษา
6) อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา
12) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (TOEFL scores)
14) ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
17) อัตราการไม่รู้หนังสือของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
ประเด็นที่ 2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET
ประเด็นที่ 3 ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21
ประเด็นที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ระดับ “ดี”ขึ้นไป
ประเด็นที่ 5 ระดับความสาเร็จในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น
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กรอบการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเด็นการประเมิน
1. การลดพลังงาน
- พลังงานไฟฟ้า
- พลังงานน้ามันเชี้อเพลิง
2. มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
3. การกากับดูแลการทุจริต
4. ภาวะผู้นา
5. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารขององค์การ
6. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ
7. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ
8. การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา
9. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Integration)
10. การชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)
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หลักเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ให้ทุกตัวชี้วัดมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ (คะแนนเต็ม 5.00000) หากตัวชี้วัดใดมี
ตัวชี้วัดย่อยมากกว่า 1 ตัวชี้วัด ให้พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละตัวชี้วัดย่อยคานวณร่วมกับน้าหนัก
ตัวชี้วัดย่อย เพื่อเป็นคะแนนของตัวชี้วัดนั้น
2. น าค่าคะแนนรวมของทุก ตัว ชี้วัด (คะแนนเต็ม 5.00000) เทียบบัญญัติไตรยางศ์ เ ป็ น
ค่าคะแนนร้อยละ
3. พิจารณาค่าคะแนนร้อยละ เทียบเกณฑ์การประเมินเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ
มีคะแนนผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง 90-100 คะแนน
ระดับมาตรฐานขั้นสูง
มีคะแนนผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง 75-89.99 คะแนน
ระดับมาตรฐานขั้นต้น
มีคะแนนผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง 60-74.99 คะแนน
ระดับต้องปรับปรุง
มีคะแนนผลการดาเนินงาน
ต่ากว่า 60 คะแนน
4. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประเมินฯ ให้ดาเนินการในรูปแบบคณะทางาน/
คณะกรรมการ และได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ กพฐ.
รอบการรายงานผล
การรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 2 ครั้ง ดังนี้
 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563
(ยกเว้นการรายงานรอบที่ 1 เนื่องจากจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19)
 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563
ปฏิทินการดาเนินงานการประเมิน ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อให้การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานเป็ น ไปด้ว ยความเรียบร้อย และสามารถบรรลุ เป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้กาหนดปฏิทินขั้นตอนการดาเนินงานไว้ 4 ขั้นตอนประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการและการจัดทาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการปฏิบัติตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผล
ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ระยะเวลา
ดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการและการจัดทาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ
1 รับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผลฯ ปี 2563
พฤศจิกายน 62
จากสานักงาน ก.พ.ร.
2 คณะกรรมการของสานักงาน ก.พ.ร. พิจารณา พฤศจิกายน 2562
กาหนดตัวชี้วัด/เป้าหมาย และรายละเอียด
– กุมภาพันธ์ 2563
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ
ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

3 สานักงาน ก.พ.ร. แจ้งรายละเอียดตัวชีว้ ัด
กุมภาพันธ์ 2563
ตามมาตรการปรับปรุงฯ ที่ สพฐ. ต้องดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการปฏิบัติตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ
4 แจ้งที่ประชุมผู้บริหาร สพฐ.ทราบแนวทางการ กุมภาพันธ์ 2563
ดาเนินการตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5 ประชุมสร้างความเข้าใจให้สานัก/กลุ่ม/ศูนย์
กุมภาพันธ์ 2563
ใน สพฐ.
6 จัดทาแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ กุมภาพันธ์ 2563
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และพัฒนาระบบ
รายงานผล
7 ประชุมชี้แจงแก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีนาคม 2563
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(กิจกรรม
มัธยมศึกษาทราบแนวทางการดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการ
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ ประจาปี
และช่วงเวลาตาม
งบประมาณ พ.ศ. 2563
สถานการณ์)
8 สานัก/กลุ่ม/ศูนย์ สานักงานเขตพื้นการศึกษา มีนาคม – กันยายน
และสถานศึกษาดาเนินการตามตัวชี้วัด
2563
ตามมาตรการปรับปรุงฯ
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผล
9 สานัก/กลุ่ม/ศูนย์ สานักงานเขตพื้นการศึกษา
มีนาคม – กันยายน
และสถานศึกษา มีระบบการกากับ ติดตาม
2563
เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
10 สานัก/กลุ่ม/ศูนย์ สานักงานเขตพื้นที่
มีนาคม – กันยายน
การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการประเมิน
2563
ตนเองเพื่อปรับปรุงพัฒนา
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เป้าหมาย
ได้รับทราบกรอบการประเมินผลฯ
กาหนดตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงฯ ของกระทรวง และของ
สพฐ.
ได้ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ
ประจาปีงบประมาณ 2563 ของ สพฐ.
ผู้บริหาร สพฐ.ได้รับทราบตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุงฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
สานัก/กลุ่ม/ศูนย์ มีความเข้าใจในการ
ดาเนินงานตัวชีว้ ัดตามมาตรการปรับปรุงฯ
- ได้คู่มือการประเมินตัวชี้วัดฯ
- ได้ระบบรายงานผล

สพท. มีความเข้าใจในแนวทาง
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงฯ เพื่อนาสู่การ
ปฏิบัติ
ทุกหน่วยงานดาเนินงานตามบทบาท
ภารกิจที่รับผิดชอบ
หน่วยงานทุกระดับมีระบบการกากับ
ติดตามการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงานทุกระดับมีระบบการประเมิน
และรายงานผลการประเมินตนเองได้
ตามกาหนด

ระยะเวลา
ดาเนินการ
11 คณะทางานสุ่มติดตาม/ประเมินในระดับ
พฤษภาคม –
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
กันยายน 2563
(กิจกรรม
เปลี่ยนแปลงวิธีการ
และช่วงเวลาตาม
สถานการณ์)
ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงฯ
12 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผล
7-22 พฤษภาคม
ดาเนินการตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ
2563
(ผ่านระบบ KRS)
(เปลี่ยนแปลงช่วงเวลา
รอบที่ 1 (1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 2563)
ตามสถานการณ์)
รอบที่ 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2563)
1 – 15 ตุลาคม 2563
*การเปิดระบบการรายงานแต่ละรอบจะมี
(เปลี่ยนแปลงช่วงเวลา
หนังสือราชการแจ้งให้ทราบทุกครั้ง
ตามสถานการณ์)
13 สพฐ. รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด
เมษายน 2563
(ผ่านระบบ e-SAR Card) เข้าระบบในเว็บไซต์
ตุลาคม 2563
ของสานักงาน ก.พ.ร.
รอบที่ 1 (1 ต.ค. 2562– 31 มี.ค. 2563)
รอบที่ 2 ( 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2563)
14 เลขาธิการ ก.พ.ร. รายงานผลการประเมินฯ
ภายในเดือน
เบื้องต้นต่อนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจา
ตุลาคม 2563
สานักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการฯ
หรือ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
15 สานักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลการประเมิน
ภายในเดือน
ส่วนราชการ เสนอนายกรัฐมนตรี
ตุลาคม 2563
ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม
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เป้าหมาย
ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อใช้ผลักดัน
ในระดับนโยบาย

สพป. สพม.รายงานตาม
แบบประเมินตัวชี้วัด โดย ผอ.สพป.
สพม.รับรอง

สพฐ. รายงาน สานักงาน ก.พ.ร.

รายงานผลการประเมินฯ เบื้องต้น

ได้ผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุงฯ

การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์ประกอบ/
ที่
ตัวชี้วัด
น้าหนัก
เกณฑ์การให้คะแนน
ประเด็นการประเมิน
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
องค์ประกอบ 1 Function Base 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง 8.33 ระดับ 1 (X-Y)-Y
การศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (Oระดับ 2 X-Y
NET)
ระดับ 3 X
ระดับ 4 X+Y
ระดับ 5 (X+Y)+Y
องค์ประกอบ 1 Function Base 2 ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น 8.33 ระดับ 1 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการดาเนินกิจกรรมครบตามที่กาหนด
โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี
ทุกกิจกรรม ร้อยละ 100 และผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะ
คุณลั กษณะและทั กษะการเรี ย นรู้ ใ น
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 80
ศตวรรษที่ 21
ระดับ 2 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการดาเนินกิจกรรมครบตามที่กาหนด
(มี ก ารปรั บ เกณฑ์ เนื่ อ งจากจาก
ทุกกิจกรรม ร้อยละ 100 และผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะ
สถานการณ์ ก ารระบาดของโ รค
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 85
COVID-19 และรอการยื น ยั น จาก
ระดับ 3 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการดาเนินกิจกรรมครบตามที่กาหนด
สานักงาน ก.พ.ร.)
ทุกกิจกรรม ร้อยละ 100 และผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 90
ระดับ 4 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการดาเนินกิจกรรมครบตามที่กาหนด
ทุกกิจกรรม ร้อยละ 100 และผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 95
ระดับ 5 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการดาเนินกิจกรรมครบตามที่กาหนด
ทุกกิจกรรม ร้อยละ 100 และผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100
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องค์ประกอบ/
ที่
ตัวชี้วัด
น้าหนัก
ประเด็นการประเมิน
องค์ประกอบ 1 Function Base 3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการ 8.33
ประเมิ นคุ ณภาพภายนอกจาก สมศ.
ระดับ “ดี” ขึ้นไป
มี ก า ร ป รั บ เ ก ณ ฑ์ เ นื่ อ ง จ า ก จ า ก
สถานการณ์ ก ารระบาดของโ รค
COVID-19 และรอการยื น ยั น จาก
สานักงาน ก.พ.ร.)
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เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 1 : 1. ร้อยละ 0 – 99.99 ของสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย ส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report
: SAR) ปีการศึกษา 2562 ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
2. ร้อยละ 0 – 40.00 ของสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จากสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีผล
การประเมินในแต่ละด้านระดับ “ดี” ขึ้นไป
ระดับ 2 : 1. ร้อยละ 0 – 99.99 ของสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย ส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report
: SAR) ปีการศึกษา 2562 ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือ
2. ร้อยละ 40.01 - 50.00 ของสถานศึกษาในสังกัดที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัยที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) มีผลการประเมินในแต่ละด้านระดับ “ดี” ขึ้นไป
ระดับ 3 : 1. ร้อยละ100 ของสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report :
SAR) ปีการศึกษา 2562 ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
2. ร้อยละ 50.01 – 60.00 ของสถานศึกษาในสังกัดที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัยที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) มีผลการประเมินในแต่ละด้านระดับ “ดี” ขึ้นไป

องค์ประกอบ/
ประเด็นการประเมิน

ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 : 1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report :
SAR) ปีการศึกษา 2562 ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
2. ร้อยละ 60.01 – 70.00 ของสถานศึกษาในสังกัดที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัยที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) มีผลการประเมินในแต่ละด้านระดับ “ดี” ขึ้นไป
ระดับ 5 : 1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report :
SAR) ปีการศึกษา 2562 ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
2. ร้อยละ 70.01 - 100 ของสถานศึกษาในสังกัดที่จัด
การศึกษาระดับปฐมวัยที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) มีผลการประเมินในแต่ละด้านระดับ “ดี” ขึ้นไป

องค์ประกอบ 1 Function Base 4
องค์ประกอบ 2 Agenda Base
องค์ประกอบ 5 Potential Base

ระดั บ ความส าเร็ จ ในการเชื่ อ มโยง 8.33
ฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่
บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก
4. 1 ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร (4.165) ระดับ 1 <25
ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน
ระดับ 2 25
รายบุคคล
ระดับ 3 50
ระดับ 4 75
ระดับ 5 100
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องค์ประกอบ/
ประเด็นการประเมิน

การประเมินผู้บริหารองค์การ
การลดพลังงาน

ที่

5

มาตรการลด และคัดแยกขยะ 6
มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

เกณฑ์การให้คะแนน

4.2 ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษารายคนด้วย
ระบบ PSC (P-School Checking
Program)

(4.165) ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 100

การลดพลังงาน
5.1 พลังงานด้านไฟฟ้า

8.34
(4.17)

5.2 พลังงานด้านน้ามันเชื้อเพลิง

(4.17)

มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ

8.34
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ระดับ 1 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 2
ระดับ 2 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 4
ระดับ 3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 6
ระดับ 4 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 8
ระดับ 5 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 10 ขึ้นไป
ระดับ 1 ปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 2
ระดับ 2 ปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 4
ระดับ 3 ปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 6
ระดับ 4 ปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 8
ระดับ 5 ปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 10 ขึ้นไป

องค์ประกอบ/
ประเด็นการประเมิน

ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

เกณฑ์การให้คะแนน

6.1 การดาเนินการตามมาตรการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ 10 ประเด็น

(4.17)

6.2 การรายงานข้อมูลปริมาณขยะ
รายเดือน

(4.17)

ระดับ 1 สามารถดาเนินการตามประเด็นการประเมินได้ 1-2 ประเด็น
ระดับ 2 สามารถดาเนินการตามประเด็นการประเมินได้ 3-4 ประเด็น
ระดับ 3 สามารถดาเนินการตามประเด็นการประเมินได้ 5-6 ประเด็น
ระดับ 4 สามารถดาเนินการตามประเด็นการประเมินได้ 7-8 ประเด็น
ระดับ 5 สามารถดาเนินการตามประเด็นการประเมินได้ 9-10 ประเด็น
ระดับ 1 ไม่รายงานเลย
ระดับ 2 ระดับ 3 รายงานไม่ครบถ้วนทุกด้าน และ รายงานไม่ครบทุกเดือน (ทั้ง
สองอย่าง)
ระดับ 4 รายงานไม่ครบถ้วนทุกด้าน หรือ รายงานไม่ครบทุกเดือน (อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง)
ระดับ 5 รายงานครบถ้วนทุกด้าน (7 ข้อ) และรายงานครบทุกเดือน
ระดับ 5 0 – 64.99
ระดับ 4 65.00 – 74.99
ระดับ 3 75.00 – 84.99
ระดับ 2 85.00 – 94.99
ระดับ 1 95.00 – 100
ระดับ 1 ผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณา ของ ตัวบ่งชี้ที่ 1
มาตรฐานที่ 1 มีช่วงคะแนนระหว่าง 10.00 – 18.00 หรือ ระดับ
ปรับปรุง หรือไม่ได้ดาเนินการ
ระดับ 2 ผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณา ของ ตัวบ่งชี้ที่ 1
มาตรฐานที่ 1 มีช่วงคะแนนระหว่าง 18.01 – 26.00 หรือ ระดับพอใช้

การกากับดูแลการทุจริต

7

การกากับดูแลการทุจริต

8.33

ภาวะผู้นา

8

ภาวะผู้นา

8.33
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องค์ประกอบ/
ประเด็นการประเมิน

ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 3 ผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณา ของ ตัวบ่งชี้ที่ 1
มาตรฐานที่ 1 มีช่วงคะแนนระหว่าง 26.01 – 34.00 หรือ ระดับดี
ระดับ 4 ผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณา ของ ตัวบ่งชี้ที่ 1
มาตรฐานที่ 1 มีช่วงคะแนนระหว่าง 34.01 – 42.00 หรือ ระดับดีมาก
ระดับ 5 ผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณา ของ ตัวบ่งชี้ที่ 1
มาตรฐานที่ 1 มีช่วงคะแนนระหว่าง
42.01 - 50.00 หรือ ระดับดีเยี่ยม

ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อ 9
การบริหารงานขององค์การ

ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการ 8.34
บริหารงานขององค์การ
1) ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการ
(2.78)
ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การ 4
ด้าน ได้แก่
- ด้านบริหารงานทั่วไป
- ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ
- ด้านบริหารงานบุคคล
- ด้านบริหารวิชาการ
2) มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็น (2.78)
ปัจจุบันและสามารถเรียกดูข้อมูลได้
แบบ Real time สรุปผลข้อมูลที่ได้
จากการใช้ระบบ
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ระดับ 1 ไม่มี
ระดับ 2 1 ด้าน
ระดับ 3 2 ด้าน
ระดับ 4 3 ด้าน
ระดับ 5 4 ด้าน
ระดับ 1 ไม่มี
ระดับ 2 ระดับ 3 ระบบที่ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real time จัดเก็บข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบัน
ระดับ 4 ระบบที่ใช้สามารถมีการสรุปผลการดาเนินงาน

องค์ประกอบ/
ประเด็นการประเมิน

ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

3) มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการ (2.78)
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน
หรือผู้รับบริการ
การส่งเสริ มการใช้เ ทคโนโลยี 10 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน 8.33
ดิจิทัลในองค์การ
องค์การ
10.1 การใช้ระบบ VIDEO
(2.78)
Conference ในองค์การ

10.1.2 การใช้ระบบประชุมทางไกล
ระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กับโรงเรียนเพื่อการบริหารหรือการ
จัดการเรียนการสอน

(2.78)

10.2 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (2.78)
(Cyber)
30

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 5 ทุกระบบ ที่ใช้มีการจัดเก็บข้อมูล ในระบบที่เป็นปัจจุบั นและ
สามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real time สรุปผลการดาเนินงาน
ระดับ 1 ไม่มี
ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 มี
ระดับ 1 สพท. มีการเข้าร่วมประชุมทางไกล VIDEO Conference ร้อยละ 60
ระดับ 2 สพท. มีการเข้าร่วมประชุมทางไกล VIDEO Conference ร้อยละ 65
ระดับ 3 สพท. มีการเข้าร่วมประชุมทางไกล VIDEO Conference ร้อยละ 70
ระดับ 4 สพท. มีการเข้าร่วมประชุมทางไกล VIDEO Conference ร้อยละ 75
ระดับ 5 สพท. มีการเข้าร่วมประชุมทางไกล VIDEO Conference ร้อยละ 80
ระดับ 1 ไม่มีการใช้ VIDEO Conference กับโรงเรียน
ระดับ 2 1 - 3 เรื่อง
ระดับ 3 4 - 6 เรื่อง
ระดับ 4 7 - 11 เรื่อง
ระดับ 5 12 เรื่องขึ้นไป
ระดับ 1 ได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50
ระดับ 2 ได้คะแนนร้อยละ 51 - 69
ระดับ 3 ได้คะแนนร้อยละ 70 - 79

องค์ประกอบ/
ประเด็นการประเมิน

ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

เกณฑ์การให้คะแนน
ระดับ 4 ได้คะแนนร้อยละ 80 - 89
ระดับ 5 ได้คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป

การสร้างคุณธรรม จริยธรรมใน
องค์การ

11 การสร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมใน 8.34
องค์การ
11.1 การตรวจสอบทางการเงินและ (1.668)
บัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11.2 โครงการพั ฒ นาระบบรายงาน (1.668)
ข้ อ มู ล การเงิ น ด้ า นการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้น
พื้นฐาน)

ตามรายละเอียดในคู่มือฯ

ระดับ 1 ร้อยละ 92
ระดับ 2 ร้อยละ 94
ระดับ 3 ร้อยละ 96
ระดับ 4 ร้อยละ 98
ระดับ 5 ร้อยละ 100
(1.668) ตามรายละเอียดในคู่มือฯ

11.3 ระดับความสาเร็จของการ
ตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11.4 ระดับความสาเร็จการดาเนินงาน (1.668) ระดับ 1 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 60 ของเขตพื้นที่ได้ระดับคะแนนราย
โรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
โรงเรียนวิถีพุทธ
ระดับ 2 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 65 ของเขตพื้นที่ได้ระดับคะแนนราย
โรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
ระดับ 3 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 70 ของเขตพื้นที่ได้ระดับคะแนนราย
โรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
ระดับ 4 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 75 ของเขตพื้นที่ได้ระดับคะแนนราย
โรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
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องค์ประกอบ/
ประเด็นการประเมิน

การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ/
การดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา

ที่

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ 5 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 80 ของเขตพื้นที่ได้ระดับคะแนนราย
โรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
11.5 ระดับความสาเร็จของการจัดทา (1.668) ตามรายละเอียดในคู่มือฯ
บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
12 ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มี 8.33 ระดับ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามตอบไม่ครบตามจานวน
ต่อผู้บังคับบัญชา
ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ผู้ตอบแบบสอบถามตอบครบตามจานวน
100
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ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
หน่วยวัด : ระดับ
คาอธิบาย :
1. ใช้ ข้ อ มู ล จากการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ของสถาบั น ทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2562 ในระดับ ป.6 , ม.3 และ ม.6
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 จานวน 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
3. กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ที่ ใ ช้ ใ นการสอบ O-NET ชั้ น ม.6 จ านวน 5 รายวิ ช า ได้ แ ก่ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาฯ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
(X-Y)-Y
X-Y
X
X+Y
(X+Y)+Y
หมายเหตุ :
1. คะแนนระดับ 3 กาหนดจากคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2561
2. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- Y หน่วย ต่อ 1 คะแนน
วิธีกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน :
นาค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ปีการศึกษา2561 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตั้งไว้ที่ระดับคะแนนที่ 3 แล้วหาระยะห่างของเกณฑ์ โดยนาผลต่างของระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
(O-NET) 3 ปีการศึกษา (2559 – 2561) มาเฉลี่ย แล้วกาหนดเป็นระยะห่างของเกณฑ์ (interval) โดยที่
X
หมายถึง
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2561
Y
หมายถึง
ช่วงการปรับระดับคะแนน หรือระยะห่างของเกณฑ์ (interval)
ตัวอย่าง วิธีการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีการศึกษา
2559 2560
(1)
(2)
38.55 37.90

ระยะห่างของเกณฑ์
2561
(3)
36.45

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET)

1.00

ผลต่าง (1)-(2)

ผลต่าง (2)-(3)

38.55 – 37.90
= 0.65

37.90 – 36.45 0.65 + 1.45
= 1.45
= 2.10

1

34.35
33

รวมผลต่าง

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3

35.40

36.45

ช่วงการปรับ
ระดับคะแนน

2.10/2
= 1.05

4

5

37.50

38.55
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ประถมศึกษาปีที่ 6
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีการศึกษา
2559
2560
2561

หน่วยวัด
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

52.98
34.59
40.47
41.22

46.58
36.34
37.12
39.12

55.90
39.24
37.50
39.93

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

46.36
31.80
29.31
34.99

48.29
30.45
26.30
32.28

54.42
29.45
30.04
36.10

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

52.29
27.76
24.88
31.62
35.89
37.24

49.25
28.31
24.53
29.37
34.70
35.59

47.31
31.41
30.72
30.51
35.16
38.28

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ใช้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของแต่ละสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จากสานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อนาผลไปใช้ในการกาหนดนโยบายและ
แนวทางในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การสร้างความตระหนักและสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบ O-NET ให้แก่บุคลากร
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. พั ฒ นาวิ ท ยากรแกนน าในระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ในการยกระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นเพื่ อ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมุ่งเน้นที่การจัดการเรียนรู้และการวั ดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
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4. สร้างระบบส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติของเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึ ก ษา เช่น การพัฒ นาระบบคลั งข้ อ สอบ Online เพื่อให้ บริก าร การจัดทาข้ อ สอบ
Pre O-NET และข้อสอบมาตรฐานกลาง เป็นต้น
5. กากับและติดตามเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งทั่วประเทศ
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อนาผลไปใช้ในการกาหนดนโยบาย
และแนวทางในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ค้นหาสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติ
และร่วมวางแผนในการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
3. การสร้างความตระหนักและสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบ O-NET ให้แก่บุคลากร
ในระดับสถานศึกษาในสังกัดและต่างสังกัด
4. พั ฒ นาบุ ค ลากรของสถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ในการยกระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นเพื่ อ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมุ่งเน้นที่การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้ อง
กับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
5. สร้ า งระบบส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การยกระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นเพื่ อ การทดสอบระดั บ ชาติ ข อง
สถานศึกษา เช่น การเข้าค่ายวิชาการ พัฒนาระบบคลังข้อสอบเพื่อให้บริการ การจัดทาข้อสอบ Pre O-NET
ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา เป็นต้น
6. กากับและติดตามเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติของสถานศึกษา
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา
ระดับสถานศึกษา
1. วิเคราะห์ผลแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนและ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละสถานศึกษา (พิจารณาจากสภาพบริบทต่าง ๆ
ของสถานศึกษา)
2. กาหนดกลยุทธ์และแผนยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนของสถานศึกษาที่สอดคล้องสาเหตุ
ของสภาพปัญหา
3. วิเคราะห์แผนผังโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ตัวชี้วัดที่ใช้ออกข้อสอบ รูปแบบข้อสอบ
และลักษณะข้อสอบ เพื่อวางแผนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
4. พัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบ O-NET
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
5. สร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่ อพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ และการวัด
และประเมินผลในระดับกลุ่มสถานศึกษา และสถานศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายชนาธิป ทุ้ยแป
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวิทยา บัวภารังสี

เบอร์ติดต่อ : 081-432-4688
เบอร์ติดต่อ : 081-660-6326
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ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
หน่วยวัด : ระดับ
คาอธิบาย : ความสาเร็จของการดาเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้ มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง การดาเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการเตรียมผู้ เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ของสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สพฐ. ในเรื่องทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) คือ การเรียนรู้ 3Rs 8Cs
3Rs คือ Reading (อ่านออก) , (W) Riting (เขียนได้) และ (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น)
8Cs ได้แก่
- Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)
- Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)
- Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)
- Collaboration , Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา)
- Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)
- Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
- Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
- Compassion (ความมีเมตตากรุณา มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม)
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาดาเนินงาน โดยดาเนินงานใน 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 มีคลิปวีดิทัศน์สาหรับจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล
กิจ กรรมที่ 2 จั ดการประกวด/แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒ นาทักษะแห่ งศตวรรษที่ 21 ส าหรับครู
และนักเรียน
กิ จ กรรมที่ 3 นิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานการนิ เ ทศภายในของสถานศึ ก ษา
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการดาเนินกิจกรรมครบตามที่กาหนดทุกกิจกรรม ร้อยละ 100 และ
5 คะแนน
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการดาเนินกิจกรรมครบตามที่กาหนดทุกกิจกรรม ร้อยละ 100 และ
4 คะแนน
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 95
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการดาเนินกิจกรรมครบตามที่กาหนดทุกกิจกรรม ร้อยละ 100 และ
3 คะแนน
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 90
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการดาเนินกิจกรรมครบตามที่กาหนดทุกกิจกรรม ร้อยละ 100 และ
2 คะแนน
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 85
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการดาเนินกิจกรรมครบตามที่กาหนดทุกกิจกรรม ร้อยละ 100 และ
1 คะแนน
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 80
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กลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. สพป./สพม. ติดตามการดาเนินงานของโรงเรียนตามกิจกรรมที่กาหนด และรายงานผลการ
ด าเนิ น งานตามโครงการ โดยส่ ง ผ่ า นระบบรายงานผลการประเมิ น ส่ ว นราชการตามมาตรการปรั บ ปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. สพป./สพม. แนบไฟล์ส่งผ่านระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. สพป./สพม. จัดเก็บข้อมูลเป็นภาพถ่ายส่งผ่านระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. สพฐ. ดาเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและรายงานผล
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. จัดทาแบบสารวจข้อมูลการเข้าร่วมโครงการของโรงเรียน
2. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
3. ชี้แจงวัตถุป ระสงค์โ ครงการ แนวทางการดาเนินกิจกรรมตามโครงการของสถานศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. ส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตาม ดูแลและให้คาแนะนาแก่สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการดาเนินงานตามโครงการของสถานศึกษาและสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
6. จัดทาบทวิเคราะห์และสรุปบทเรียนจากการดาเนินการ (Lesson learned) ส่งสานักงาน ก.พ.ร.
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
2. ส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตาม ดูแล และให้คาปรึกษาแก่สถานศึกษาให้สามารถดาเนินงานตาม
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายโครงการ
3. สรุ ป และรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ โดยส่ งผ่ านระบบรายงานผลการประเมิ น
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
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ระดับสถานศึกษา
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยดาเนินกิจกรรมตามโครงการที่กาหนด
2. รายงานผลการดาเนิ น งานตามโครงการต่ อส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษา โดยส่ งผ่ านระบบ
รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางผาณิต ทวีศักดิ์
นางสาวภัทรา ด่านวิวัฒน์
นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์
นายอภิศักดิ์ สิทธิเวช
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เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ

: 02-288-5739
: 02-288-5765
: 02-288-5766
: 02-288-5766
: 02-288-5765
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แบบรายงานผลการดาเนินงาน
แบบฟอร์มที่ 2.1 กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 กิจกรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................................................................ เขต ......................................
กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

จานวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
(โรง)
ทั้งหมด
ดาเนินการ ไม่ดาเนินการ

สรุปโรงเรียน
ดาเนินงาน
(ร้อยละ)

1. มีคลิปวีดิทัศน์สาหรับจัดการเรียนการ
สอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล
2. มีการจัดการประกวด/แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่
21 สาหรับครูและนักเรียน
3. มีการนิเทศ กากับติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงานการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และรายงานผล

เพิ่มคาอธิบาย ดาเนินการทุกเขตพื้นที่การศึกษา อย่างน้อยเขตพื้นที่การศึกษาละ 7 โรง
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เอกสาร/
หลักฐาน/
ร่องรอย
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การรายงานผลการดาเนินงาน
แบบฟอร์มที่ 2.2 การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามทักษะการเรียนรู้ 3Rs 8Cs
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................................................................ เขต ......................................
การพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

จานวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนา
(คน)
ทั้งหมด
ได้รับ
ไม่ได้รับ
การพัฒนา
การพัฒนา

3Rs
1. Reading (อ่านออก)
2. (W) Riting (เขียนได้)
3. (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น)
8Cs
1. Critical Thinking and Problem
Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)
2. Creativity and Innovation (ทักษะ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)
3. Cross-cultural Understanding
(ทักษะด้านความเข้าใจความต่าง
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)
4. Collaboration, Teamwork and
Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ
การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา)
5. Communications, Information,
and Media Literacy (ทักษะด้านการ
สื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสือ่ )
6. Computing and ICT Literacy
(ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)
7. Career and Learning Skills
(ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
8. Compassion (ความมีเมตตากรุณา
มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม)
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สรุปนักเรียน
ที่ได้รับการ
พัฒนา
(ร้อยละ)

เอกสาร/
หลักฐาน/
ร่องรอย
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การรายงานผลการดาเนินงาน
แบบฟอร์มที่ 2.3 การถอดบทเรียน (Lesson learned)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................................................................ เขต ......................................
ชื่อผู้รายงาน ................................................................ ตาแหน่ง ...............................................................
จานวนหน้า .................. หน้า (จานวนไม่เกิน 5 หน้า)
ประเด็นกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
1. มี ค ลิ ป วี ดิ ทั ศ น์ ส าหรั บ จั ด การเรี ย น
การสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกล
2. มีการจัดการประกวด/แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่
21 สาหรับครูและนักเรียน
3. มีการนิเทศ กากับติดตาม ประเมินผล
การดาเนินงานการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

แนวทาง
การจัดกิจกรรม
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ปัญหาอุปสรรค
ในการดาเนินงาน

ข้อเสนอแนะ
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ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ระดับ “ดี” ขึ้นไป
หน่วยวัด : ร้อยละ
คาอธิบาย : สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยระดับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน และระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ตามกฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และมีผ ลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
สูตรการคานวณ
3.1 ระดับปฐมวัย
จานวนสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยส่งรายงานการประเมินตนเอง
(Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จานวนสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2562

x100

จานวนสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในแต่ละด้านระดับ “ดี” ขึ้นไป
x100
จานวนสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
และ สมศ. ประกาศผลการประเมินคุณภาพภายนอก ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
3.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวนสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งรายงานการประเมินตนเอง
(Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ให้กับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
x100
จานวนสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2562
จานวนสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในแต่ละด้านระดับ “ดี” ขึ้นไป
x100
จานวนสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่และ สมศ. ประกาศผลการประเมินคุณภาพภายนอก ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.1 ระดับปฐมวัย
5 คะแนน 1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ส่งรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ให้ กับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และ
2. ร้อยละ 70.01 - 100 ของสถานศึกษาในสั งกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ที่เข้ารับ การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) มีผลการประเมินในแต่ละด้านระดับ “ดี” ขึ้นไป
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4 คะแนน 1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ส่งรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ให้กับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และ
2. ร้อยละ 60.01 – 70.00 ของสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่เข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) มีผลการประเมินในแต่ละด้านระดับ “ดี” ขึ้นไป
3 คะแนน 1. ร้อยละ100 ของสถานศึกษาในสังกัด ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ส่งรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ให้ กับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และ
2. ร้อยละ 50.01 – 60.00 ของสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่เข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) มีผลการประเมินในแต่ละด้านระดับ “ดี” ขึ้นไป
2 คะแนน 1. ร้อยละ 0 – 99.99 ของสถานศึกษาในสังกัด ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ให้กับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา หรือ
2. ร้อยละ 40.01 - 50.00 ของสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยที่เข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) มีผลการประเมินในแต่ละด้านระดับ “ดี” ขึ้นไป
1 คะแนน 1. ร้อยละ 0 – 99.99 ของสถานศึกษาในสังกัด ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ส่งรายงานการ
ประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ให้กับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา หรือ
2. ร้ อยละ 0 – 40.00 ของสถานศึกษาในสั งกัด ที่จัด การศึ กษาระดับ ปฐมวัย ที่เ ข้ารั บ การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) มีผลการประเมินในแต่ละด้านระดับ “ดี” ขึ้นไป
3.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 คะแนน 1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งรายงาน
การประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ให้กับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และ
2. ร้อยละ 70.01 - 100 ของสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เข้ารั บ การประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสี่ จากส านั กงานรับรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีผลการประเมินในแต่ละด้านระดับ “ดี” ขึ้นไป
4 คะแนน 1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งรายงาน
การประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ให้กับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และ
2. ร้อยละ 60.01 – 70.00 ของสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีผลการประเมินในแต่ละด้านระดับ “ดี” ขึ้นไป
3 คะแนน 1. ร้อยละ100 ของสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งรายงาน
การประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ให้กับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และ
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2. ร้อยละ 50.01 – 60.00 ของสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เข้ารั บ การประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสี่ จากส านั กงานรับรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีผลการประเมินในแต่ละด้านระดับ “ดี” ขึ้นไป
2 คะแนน 1. ร้อยละ 0 – 99.99 ของสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่ง
รายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ให้กับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
2. ร้อยละ 40.01 – 50.00 ของสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เข้ารั บ การประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสี่ จากส านั กงานรับรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีผลการประเมินในแต่ละด้านระดับ “ดี” ขึ้นไป
1 คะแนน 1. ร้อยละ 0 – 99.99 ของสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่ง
รายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ให้กับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
2. ร้อยละ 0 – 40.00 ของสถานศึกษาในสั งกัดที่จัดการศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เข้ารั บ การประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสี่ จากส านั กงานรับรองมาตรฐานและประเมิ น
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีผลการประเมินในแต่ละด้านระดับ “ดี” ขึ้นไป
กลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวทางการดาเนินงาน
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. กาหนดนโยบายด้านการศึกษา กาหนดมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษา ช่วยเหลือต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. วิเคราะห์ และสรุปผล ตามข้อเสนอแนะของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ให้ความร่วมมือกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตลอดจนให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ
และแนะนาสถานศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. จั ด ส่ ง รายงานผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา(Self-Assessment Report : SAR)
พร้อมกับประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก
3. ให้ คาปรึ กษา ช่ว ยเหลื อ และแนะนาสถานศึกษา เพื่อให้ การประกันคุณภาพการศึก ษาของ
สถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
44

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการของ สพท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4. ติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาตาม
ข้อเสนอแนะของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5. ให้ความร่วมมือกับสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาจมอบหมายบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้ประเมินเข้าร่วมสังเกตรับฟังหรือ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในการประเมินคุณภาพภายนอกด้วยก็ได้
ระดับสถานศึกษา
1. ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเพื่อเป็น
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. การจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้
2.1 ก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้ เป็ น ไปตามมาตรฐานการศึ ก ษา ระดั บ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องดาเนินการและถือเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกัน ทั้งนี้ สถานศึกษาอาจกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้
2.2 จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการจาเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบโดยสะท้อนคุณภาพความสาเร็จอย่างชัด เจนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.4 ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกาหนดผู้รับผิดชอบ
ในการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา และกาหนดการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง โดยวิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสม
2.5 ติดตามผลการดาเนิ น การเพื่ อพั ฒ นาสถานศึก ษาให้ มี คุณภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา
และนาผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา
2.6 จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษานาเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประจาทุกปี
2.7 พั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ มี คุ ณ ภาพโดยพิ จ ารณาจากรายงานผลการประเมิ น ตนเอง
(Self-Assessment Report : SAR) และตามค าแนะน าของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหรื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. สถานศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก งานรับ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา (สมศ.) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวมธุรส ประภาจันทร์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายฉัตรชัย หวังมีจงมี
: นางสาวอนงนาฏ อินกองงาม

เบอร์ติดต่อ : 02-288-5757
เบอร์ติดต่อ : 02-288-5757
เบอร์ติดต่อ : 02-288-5757
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แบบรายงานผลการดาเนินงาน
แบบฟอร์มการจัแบบฟอร์
ดเก็บข้อมมูอ้ลางอิ
ระดังทีบ่ ส3.1
านักสถานศึ
งานเขตพื
้นที่การศึ
กษาในสั
งกัดกทีษา
่จัดการศึกษา “ระดับปฐมวัย”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................................................................ เขต ......................................
1. สถานศึกษาในสั ง กั ด ที่จั ด การศึ กษาระดับ ปฐมวัย จ านวน ………....……...…. แห่ ง ส่ งรายงาน
การประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จานวน ………....……...…. แห่ง คิดเป็นร้อยละ ………....……...….
2. สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ที่ จั ด การศึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย เข้ า รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสี่
จ านวน ………....……...…. แห่ง มีผ ลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในแต่ล ะด้านระดับ “ดี” ขึ้นไป
จานวน ………....……...…. แห่ง คิดเป็นร้อยละ ………....……...…. (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
3. ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (ระบุระดับ)
ผ่าน
ด้านที่ 2
ด้านที่ 3 การจัด ระดับ ดี
ชื่อสถานศึกษา
ด้านที่ 1 คุณภาพ
กระบวนการบริหาร ประสบการณ์ที่เน้น ขึ้นไปทั้ง
ของเด็ก
3 ด้าน
และการจัดการ
เด็กเป็นสาคัญ

รวม

xx โรง

ตัวอย่าง
การจัดทาตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียน ก
โรงเรียน ข
โรงเรียน ค
ฯลฯ
รวม

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (ระบุระดับ)
ผ่าน
ด้านที่ 2
ด้านที่ 3 การจัด ระดับ ดี
ด้านที่ 1 คุณภาพ
กระบวนการบริหาร ประสบการณ์ที่เน้น ขึ้นไปทั้ง
ของเด็ก
3 ด้าน
และการจัดการ
เด็กเป็นสาคัญ
ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม

พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

xx โรง
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แบบรายงานผลการดาเนินงาน
แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 3.2 สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษา “ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................................................................ เขต ......................................
1. สถานศึกษาในสั งกัดที่จั ดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ………....……...…. แห่ง
ส่ งรายงานการประเมิ นตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) ปี การศึ กษา 2562 ภายในเวลาที่ ก าหนด
จานวน ………....……...…. แห่ง คิดเป็นร้อยละ ………....……...….
2. สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่ จานวน ………....……...…. แห่ง มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในแต่ละด้านระดับ “ดี” ขึ้นไป
จานวน ………....……...…. แห่ง คิดเป็นร้อยละ ………....……...…. (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
3. ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (ระบุระดับ)
ผ่าน
ด้านที่ 2
ด้านที่ 3 การจัด ระดับ ดี
ชื่อสถานศึกษา
ด้านที่ 1 คุณภาพ
กระบวนการบริหาร ประสบการณ์ที่เน้น ขึ้นไปทั้ง
ของเด็ก
3 ด้าน
และการจัดการ
เด็กเป็นสาคัญ

รวม

xx โรง

ตัวอย่าง
การจัดทาตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (ระบุระดับ)
ผ่าน
ด้านที่ 2
ด้านที่ 3 การจัด ระดับ ดี
ชื่อสถานศึกษา
ด้านที่ 1 คุณภาพ
กระบวนการบริหาร ประสบการณ์ที่เน้น ขึ้นไปทั้ง
ของเด็ก
3 ด้าน
และการจัดการ
เด็กเป็นสาคัญ
โรงเรียน ก
ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม

โรงเรียน ข
พอใช้
ดี
ดี
โรงเรียน ค
ดี
ดี
ดี

ฯลฯ
รวม
xx โรง
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ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสาเร็จในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจาก
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล
หน่วยวัด : ร้อยละ
คาอธิบาย : การจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนอย่างเป็นระบบ เป็นกลไกในการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมิน ผลการดาเนิ น งานด้านการสอนของสถานศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธ ยมศึกษา
ดังนั้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงสร้างระบบเพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่ งรายงานผล
การเรี ย น ผ่ า นระบบ SchoolMIS ส าหรั บ โรงเรี ย นสั ง กั ด สพป. และส านั ก งานบริ ห ารการศึ ก ษาพิ เ ศษ
ผ่านระบบ SGS สาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือระบบ DMC โดยโรงเรียนยืนยันข้อมูลตามกาหนด
สูตรการคานวณ :
จานวนผู้เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
หรือเทียบเท่าที่ยืนยันผลการเรียนในระบบ
X 100
จานวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2562
หมายเหตุ : ประเมิน ผลโดยการนาผลการเรียนจากระบบ SchoolMIS และ SGS Online เข้า สู่ร ะบบ
DMC (สพฐ. ดาเนินการให้) สาหรับโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้ระบบ SchoolMIS หรือ SGS Online จะต้องบันทึก
ผลการเรียนรายคนเข้าสู่ระบบ DMC ด้วยตนเอง และยืนยันข้อมูลสมบูรณ์ตามกาหนดกรอบเวลา
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 25 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้
ระดับ 1
<25

ระดับ 2
25

ระดับ 3
50

ระดับ 4
75

ระดับ 5
100

กลุ่มในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับผิดชอบ :
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา/ หรือที่ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

อัตราส่วนผู้เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 –
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 หรือเทียบเท่า
ที่ยืนยันผลการเรียนในระบบ / จานวนนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2562

คน
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2560
-

2561
-

2562
-
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลผลการเรียนและระบบการออก
หลักฐานทางการศึกษา และการจัดทาสารสนเทศทางการศึกษาด้านวิชาการ
2. พัฒนาบุคลากรระดับ สพป. สพม. และโรงเรียน ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ สพป. สพม. และ สถานศึกษา ดาเนินการจัดทา
ข้อมูลด้านผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วยโปรแกรม SchoolMIS , SGS หรือ DMC ให้เป็นไปตามที่กาหนด
4. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุ ป รายงานข้ อ มู ล ผลการเรี ย นของนั ก เรี ย นรายบุ ค คลระดั บ
สถานศึกษา สพป. สพม. และ สพฐ. 5 ภาคเรียน และ 6 ภาคเรียน
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลผลการเรียนและการออกหลักฐานทางการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลผลการเรียนของ
นักเรียนรายบุคคล
3. กากับ ติดตาม ส่ งเสริ ม สนั บ สนุนให้ ห น่ว ยงานระดับสถานศึกษาดาเนินการจัดทาข้อมูล ผล
การเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วยโปรแกรม SchoolMIS , SGS หรือ DMC ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ระดับสถานศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล
2. แต่งตั้งคาสั่งกาหนดตัวบุคคลในการรับผิดชอบข้อมูลผลการเรียนและการออกหลักฐานทางการศึกษา
3. บันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วย SchoolMIS , SGS หรือ DMC ตามที่ สพฐ.
กาหนด โดยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูลตามกาหนดกรอบเวลา มีรายการข้อมูล ดังนี้
ที่
1
2

รายการข้อมูล

หมายเหตุ

ผลการเรียน (GPA)
ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)

แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. สพฐ. กาหนดนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล วางแผนดาเนินการ
ดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมายและรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนเพื่อ ตรวจสอบ แก้ไข
ปรับปรุง และรายงานข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับ
2. สร้างแนวทางการดาเนินการจัดเก็บข้อมูลในระดับ สพฐ. สพท. และโรงเรียน ชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงานให้ สพท. และโรงเรียน
3. สพฐ. แจ้งปฏิทินกรอบการดาเนินงาน ระยะเวลาการตัดยอดข้อมูล เพื่อการใช้บริหารจัดการศึกษา
4. บริหารจัดการข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายคนด้วยระบบ SchoolMIS , SGS Online และ
DMC เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับให้เกิดประสิทธิภาพ
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ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สพป. สพม. วางแผนด าเนิ น การด าเนิ น กรเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นตั ว ชี้ วั ด ให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมาย
ชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน ให้คาปรึกษา ติดตามให้โรงเรียนดาเนินการกรอกข้อมูล และยืนยันข้อมูล
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ โ รงเรี ย นด าเนิ น การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ผลการเรี ย นด้ ว ยระบบ SchoolMIS
,ระบบ SGS หรือ ระบบ DMC ตามกาหนด
ระดับสถานศึกษา
1. วางแผนดาเนินการดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และจัดทาข้อมูล
ผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล
2. บันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วย SchoolMIS สาหรับโรงเรียนประถมศึกษา
หรือ SGS online สาหรับโรงเรียนมัธยม หรือระบบ DMC ตามที่ สพฐ.กาหนด
3. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และยืนยันข้อมูลตามกรอบเวลาที่กาหนด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายเอกลักษณ์ ทิมทอง
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางทัศนีย์ วัชราไทย
: นายกฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย

เบอร์ติดต่อ : 089-761-9207
เบอร์ติดต่อ : 02-281-5246
เบอร์ติดต่อ : 02-280-5512
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ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน
ด้วยระบบ PSC (P-School Checking Program)
หน่วยวัด : ร้อยละ
คาอธิบาย : การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ครู แ ละบุ ค ลากรรายคนด้ ว ยระบบ PSC (P-School Checking
Program) และ PAC (P-Area Checking Program) ซึ่งเป็นระบบที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พัฒนาขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดาเนินการตรวจสอบ
และน าเข้าข้อมูล ครู และบุ คลากรรายคน เพื่อสนับสนุนฐานข้อมูล Big Data ด้านทะเบียนประวัติครูและ
บุคลากร โดยให้รับรองและยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลตามกาหนด
สูตรการคานวณ :
จานวนโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาที่เก็บข้อมูลครูและบุคลากรรายคนครบถ้วนสมบูรณ์
ด้วยระบบ PSC และ PAC
จานวนโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมดในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.01 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
ระดับ 1
-

ระดับ 2
-

ระดับ 3
-

ระดับ 4
-

ระดับ 5
100

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

อัตราส่วนโรงเรียนที่ยืนยันการจัดเก็บข้อมูลครู โรงเรียน/
และบุคลากร / จานวนโรงเรียนในสานักงาน เขตพืน้ ที่
เขตพื้นที่การศึกษา

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2561
-

2562
-

2563
-

กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบตรวจสอบและนาเข้าข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรระดับ สพป. สพม. และโรงเรียน ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ สพป. สพม. และ สถานศึกษา ดาเนินการ
จัดทาข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ PSC (P-School Checking Program) และ PAC
(P-Area Checking Program) ให้เป็นไปตามที่กาหนด
4. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
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ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับสถานศึกษาดาเนินการจัดทาข้อมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ PAC (P-Area Checking Program) ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ระดับสถานศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. แต่งตั้งคาสั่งกาหนดตัวบุคคลในการรับผิดชอบข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. บันทึกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ PSC (P-School Checking Program)
ตามที่ สพฐ. กาหนด โดยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูลตามกาหนดกรอบเวลา
มีรายการข้อมูล ดังนี้
ที่
1
2
3
4

รายการ

หมายเหตุ

ปีการศึกษา
ภาคการศึกษา
รหัสสถานศึกษา/หน่วยงาน
หน่วยงานต้นสังกัด
ข้อมูลพื้นฐานบุคคล

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

รหัสประจาตัวประชาชน
รหัสคานาหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
รหัสเพศ
วัน เดือน ปีเกิด
รหัสสัญชาติ
รหัสประเภทบุคลากร
รหัสชื่อตาแหน่ง
รหัสวิทยฐานะ และตาแหน่งวิชาการ
รหัสระดับการศึกษาที่สอน
รหัสกลุ่มวิชาที่สอน
รหัสวุฒิทางครู
รหัสประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วันที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ
ข้อมูลที่อยู่ตามที่อยู่ปัจจุบัน
21 รหัสประจาบ้าน
52

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการของ สพท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

22 เลขที่บ้าน
23 รหัสจังหวัด/อาเภอ/ตาบล
ข้อมูลด้านการศึกษา
24
25
26
27
28

รหัสระดับการศึกษา
รหัสวุฒิการศึกษา
ชื่อสาขาวิชาเอก
รหัสสาขาวิชาเอก
วันที่ปรับปรุงข้อมูล

แนวทางการดาเนินการ :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. สพฐ. กาหนดนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนดาเนินการ
เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมายและรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนเพื่อ ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง
และรายงานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
2. สร้างแนวทางการดาเนินการจัดเก็บข้อมูลในระดับ สพฐ. สพท. และโรงเรียน ชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงานให้ สพท. และโรงเรียน
3. สพฐ. แจ้ ง ปฏิ ทิ น กรอบการด าเนิ น งาน ระยะเวลาการตั ด ยอดข้ อ มู ล เพื่ อ การใช้ บ ริ ห ารจั ด
การศึกษา
4. บริ ห ารจั ดการข้อมูล ครู และบุ คลากร ด้ว ยระบบ PSC (P-School Checking Program) และ
PAC (P-Area Checking Program) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับให้เกิดประสิทธิภาพ
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สพป. สพม. วางแผนดาเนิ น การเพื่ อ ขับเคลื่ อนตัว ชี้วัด ให้ บ รรลุ ตามเป้าหมาย ชี้แจงแนวทาง
การดาเนินงาน ให้คาปรึกษา ติดตามให้โรงเรียนดาเนินการกรอกข้อมูล และยืนยันข้อมูล
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนดาเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ
PSC (P-School Checking Program) ตามกาหนด
3. บันทึกข้อมูลบุคลากร ด้วยระบบ PAC (P-Area Checking Program) ตามที่ สพฐ. กาหนด
ระดับสถานศึกษา
1. วางแผนดาเนินการดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และจัดทาข้อมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษา
2. บันทึกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ PSC (P-School Checking Program)
ตามที่ สพฐ. กาหนด
3. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และยืนยันข้อมูลตามกรอบเวลาที่กาหนด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายเอกลักษณ์ ทิมทอง
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางทัศนีย์ วัชราไทย
: นายกฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย

เบอร์ติดต่อ : 089-761-9207
เบอร์ติดต่อ : 02-281-5246
เบอร์ติดต่อ : 02-280-5512
53

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการของ สพท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตัวชี้วัดที่ 5 การลดพลังงาน
หน่วยวัด : ร้อยละ
คาอธิบาย :
❖ การลดพลั ง งาน พิ จ ารณาจากพลั ง งาน 2 ชนิ ด คื อ พลั ง งานด้ า นไฟฟ้ า และพลั ง งานด้ า นน้ า มั น
เชือเพลิง (เป้าหมายประเทศลดได้ร้อยละ 10)
❖ มีการใช้พลังงานไฟฟ้า /การใช้น้ามันเชือเพลิงลดลงในแต่ละด้านร้อยละ 10 เทียบกับค่ามาตรฐาน
การใช้พลังงานของแต่ละส่วนราชการ
❖ ใช้ ผ ลการประเมิ น จากระบบ e-report.energy.go.th ของส้ า นั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งาน
กระทรวงพลังงาน (จะใช้ผลการประเมินรายเดือนเฉลี่ยในแต่ละรอบ โดยรอบที่ 1 นับตังแต่ กันยายน 2562 กุมภาพันธ์ 2563 รอบที่ 2 นับตังแต่ มีนาคม 2563 – สิงหาคม 2563 เนื่องจากใบเสร็จค่าไฟฟ้าจะออกล่าช้า
ไปประมาณ 1 เดือน)
❖ เกณฑ์การให้คะแนน คิดค่าระดับคะแนนเต็มด้านละ 5 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 5.1 พลังงานด้านไฟฟ้า
หน่วยวัด : ร้อยละ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 2
2
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 4
3
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 6
4
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 8
5
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 10 ขึนไป
ตัวชี้วัดที่ 5.2 พลังงานด้านน้ามันเชื้อเพลิง
หน่วยวัด : ร้อยละ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ปริมาณการใช้น้ามันเชือเพลิงลดลงร้อยละ 2
2
ปริมาณการใช้น้ามันเชือเพลิงลดลงร้อยละ 4
3
ปริมาณการใช้น้ามันเชือเพลิงลดลงร้อยละ 6
4
ปริมาณการใช้น้ามันเชือเพลิงลดลงร้อยละ 8
5
ปริมาณการใช้น้ามันเชือเพลิงลดลงร้อยละ 10 ขึนไป
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กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ : กลุ่มอ้านวยการ
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

5 การลดพลังงาน
หมายเหตุ : * ผลการประเมินตนเอง

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561*
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. ใช้ผลการประเมินจากระบบ e-report.energy.go.th ของส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน (จะใช้ผลการประเมินรายเดือนเฉลี่ยในแต่ละรอบ โดยรอบที่ 1 นับตังแต่ กันยายน 2562 –
กุมภาพันธ์ 2563 รอบที่ 2 นับตังแต่ มีนาคม 2563 – สิงหาคม 2563 เนื่องจากใบเสร็จค่าไฟฟ้าจะออกล่าช้า
ไปประมาณ 1 เดือน)
2. สพฐ. จะน้าข้อมูลจากส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ สพท. ได้รับ การ
ประเมิน มากรอกมาลงในระบบ KRS เพื่อน้าไปเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนเป็นค่าคะแนนของ สพท. ต่อไป
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ด้าเนินการรายงานข้อมูลไฟฟ้าและน้ามันเชือเพลิง
เป็นรายเดือนและรายงานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบ e-report.energy.go.th
2. ส้ า หรั บ สพฐ. ส่ ว นกลาง จะมี ห น่ ว ยงานที่ จ ะน้ า ผลมารวมเป็ น ค่ า คะแนนของส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั นพื นฐาน (ส่ ว นกลาง) ได้ แ ก่ ส้ า นั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
กรุงเทพมหานคร ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และโรงเรียนเศรษฐเสถียร
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา ด้าเนินการรายงานข้อมูลไฟฟ้าและน้ามันเชือเพลิง เป็นประจ้าทุกเดือน
และรายงานข้ อ มู ล อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในระบบ e-report.energy.go.th ส้ า นั ก นโยบายและแผนพลั งงาน
กระทรวงพลังงาน ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป โดยดาเนินการรายงานข้อมูลฯ ตั้งแต่กันยายน 2562
ถึง สิงหาคม 2563
ระดับสถานศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวลิลิน ทรงผาสุก (กพร.)
นายส้าเริง ชัยอ้านาจ (สอ.)
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ
: นางสาวนภัทร อินทรุณ
: นางสาวฐิตาภา เข็มเจริญ
: นายปัญจพล มโนหาญ
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เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ

: 02-288-5877
: 089-413-6543
: 02-288-5877
: 02-288-5877
: 02-288-5877
: 02-288-5877
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ตัวชี้วัดที่ 6 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยวัด : ความสาเร็จ
คาอธิบาย :
❖กรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อม เป็ น เจ้ า ภาพเรื่ องมาตรการลด
และคั ด แยกขยะมู ล ฝอยในหน่ ว ยงานภาครั ฐ ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 17 กรกฎาคม 2561
ที่มีมติเห็นชอบกับมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐโดยมอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐ
ดาเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ตามข้อเสนอของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
❖เป็นการลดขยะใน 4 ประเภท ได้แก่
❖ ขยะมู ล ฝอยที่ ส่ ง ก าจั ด หมายถึ ง ขยะมู ล ฝอยที่ ห น่ ว ยงานไม่ ส ามารถด าเนิ น การหาวิ ธี
เพื่อน าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ และส่ งให้ ห น่ว ยงานที่ รับผิ ดชอบไปก าจั ดต่ อ โดยส่ ว นมาก
จะเป็นขยะอันตรายและขยะทั่วไป แต่ไม่รวมถึงขยะจากการก่อสร้าง และขยะติดเชื้อจาก
สถานพยาบาล
❖ ถุ ง พลาสติ ก หู หิ้ ว หมายถึ ง ถุ ง พลาสติ ก หู หิ้ ว สายเดี่ ย ว พวง ที่ ผ ลิ ต จากพลาสติ ก ทั่ วไป
ทาให้ย่อยสลายได้ยากและส่วนใหญ่กลายเป็นขยะทันทีหลังการใช้งานเพียงครั้งเดียว
❖ แก้ วพลาสติ ก ใช้ ค รั้ ง เดี ย วทิ้ ง หมายถึ ง แก้ ว พลาสติ ก ที่ ผ ลิ ต จากพลาสติ ก ทั่ ว ไปที่ ไ ม่ ไ ด้
ออกแบบมาเพื่อการใช้ซ้าและส่วนใหญ่กลายเป็นขยะทันทีหลังการใช้งานเพียงครั้งเดียว
❖ โฟมบรรจุ อ าหาร หมายถึ ง ภาชนะที่ ใ ช้ ส าหรั บ ใส่ อาหารที่ มี ก ารท าจากโฟม อั น ได้ แ ก่
กล่ องข้าว ถาดขนม ถาดผลไม้ ฯลฯ แต่ไม่รวมถึงภาชนะที่ทาจากพลาสติกหรื อ โฟม
ส าหรั บ ใช้ กั น กระแทกหรื อ โฟมส าหรั บ ใส่ ตั ว อย่ า งเพื่ อ การทดลองหรื อ วิ เ คราะห์ ผ ล
ตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
❖ การประเมิ น ระดั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จะใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น โดยถ่ า ยทอดจากแนวทาง
การประเมินของกรมควบคุมมลพิษ ประกอบกับแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 6.1 การดาเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 10 ประเด็น
ตัวชี้วัดที่ 6.2 การรายงานข้อมูลปริมาณขยะรายเดือน
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ตัวชี้วัดที่ 6.1 การดาเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 10 ประเด็น
หน่วยวัด : ความสาเร็จ
คาอธิบาย :
❖ เป็นการประเมินผลการดาเนินการ/กิจกรรมตามที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กาหนดให้ทุกส่วนราชการดาเนินการ
❖ ประเด็นการประเมิน 10 ประเด็น ประกอบด้วย
ประเด็น
การประเมิน
ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
1. มีการจัดทาแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของ
เอกสารแผนปฏิบัติการฯ
หน่วยงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้รับความ
ที่ผู้บริหารองค์การหรือผู้ที่
เห็นชอบจากผู้บริหารองค์การหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจาก
ได้รับมอบอานาจจาก
ผู้บริหารองค์การ
ผู้บริหารองค์การเห็นชอบ
2. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนาไปจัดการอย่างเหมาะสม ถูกต้อง รูปภาพหรือเอกสารใน
ตามหลักวิชาการ ไม่เกิดการนาขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้วกลับไป
การดาเนินกิจกรรม
รวมอีก โดยมีการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างน้อย
เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป
3. มีป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยที่ถังขยะอย่างชัดเจน
รูปภาพหรือเอกสารใน
เพื่อให้ผู้มาใช้บริการสามารถทิ้งขยะได้อย่างถูกต้องโดยสะดวก การดาเนินกิจกรรม
4. มีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภทตามที่ได้กาหนด เอกสารการบันทึกปริมาณ
รูปแบบการคัดแยกไว้ และมีการบันทึกจานวนถุงพลาสติกหูหิ้ว ขยะมูลฝอยแต่ละประเภท
แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหารที่มีการทิ้งใน
ถังขยะภายในหน่วยงานอย่างครบถ้วน
5. มีจุดเก็บรวบรวมขยะอันตรายที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลัก
รูปภาพหรือเอกสารใน
วิชาการ
การดาเนินกิจกรรม
6. มีกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งแก่
รูปภาพหรือเอกสารใน
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ การอบรม
การดาเนินกิจกรรม
KM การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ เป็นต้น
7. มีกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการนาขยะมูลฝอยมา รูปภาพหรือเอกสารใน
ใช้ประโยชน์ เช่น หมักทาปุ๋ย น้าหมักชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน
การดาเนินกิจกรรม
ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น
8. มีกิจกรรมเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เช่น การส่งเสริมการใช้ รูปภาพหรือเอกสารใน
ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
การดาเนินกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมในการซื้อสินค้า เป็นต้น
9. มีกิจกรรมเพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น การ
รูปภาพหรือเอกสารใน
รณรงค์ให้ใช้แก้วส่วนตัว การลดราคาให้กับลูกค้าที่นาแก้ว
การดาเนินกิจกรรม
ส่วนตัวมาซื้อน้า เป็นต้น
10. ไม่มีการใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ที่ตั้งในหน่วยงาน
รูปภาพหรือเอกสารใน
รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในหน่วยงาน และไม่มีการนาโฟม การดาเนินกิจกรรม
บรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน
หมายเหตุ : รูปภาพหรือเอกสารในการดาเนินกิจกรรม ต้องแสดงให้เห็นสภาพแวดล้อมว่าเป็นกิจกรรมที่
ดาเนินการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1 คะแนน
สามารถดาเนินการตามประเด็นการประเมินได้ 1 - 2 ประเด็น
2 คะแนน
สามารถดาเนินการตามประเด็นการประเมินได้ 3 - 4 ประเด็น
3 คะแนน
สามารถดาเนินการตามประเด็นการประเมินได้ 5 - 6 ประเด็น
4 คะแนน
สามารถดาเนินการตามประเด็นการประเมินได้ 7 - 8 ประเด็น
5 คะแนน
สามารถดาเนินการตามประเด็นการประเมินได้ 9 - 10 ประเด็น
กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :
กลุ่มอานวยการ หรือกลุ่มอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
6.1 การดาเนินการตามมาตรการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ 10 ประเด็น

หน่วยวัด
ความสาเร็จ

ผลการดาเนินงานในอดีตของ สพฐ.
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562*
10

หมายเหตุ : * ผลการประเมินตนเอง
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ ตามประเด็นการประเมินจานวน 10 ประเด็น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการดาเนินงาน เช่น ประกาศฯ
หนังสือราชการ รายงานผลการดาเนินงาน แผนการดาเนินงาน ภาพถ่าย ภาพข่าว ฯลฯ โดยรายงานในระบบ
KRS เท่านั้น (ไม่ต้องรายงานไปยังกรมควบคุมมลพิษ)
สามารถศึ ก ษาแนวทางตามมาตรการฯ ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ http://zerowaste.eesdobec.com
และเข้ า ร่ ว มกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยสื่ อ สั ง คมออนไลน์ สพฐ . ท าความดี ด้ ว ยหั ว ใจลดภั ย สิ่ ง แวดล้ อ มที่
http://facebook.com/groups/eesdobec
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. รับนโยบายเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่มีมติเห็นชอบกับมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
โดยมอบหมายทุ ก หน่ ว ยงานภาครั ฐ ด าเนิ น งานพร้ อ มกั น ทั่ ว ประเทศ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2561
ตามข้อเสนอของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. วางแผนการด าเนิ น งานเรื่ อ งมาตรการลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยในหน่ ว ยงานภาครั ฐ
รวมถึงการถ่ายทอดสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน
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3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบการดาเนินการตามมาตรการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และลงนามในแผนปฏิบัติการเพื่อเป็น
แนวปฏิบัติร่วมกัน
4. กาหนดแนวทางการประเมินสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยถ่ายทอดจากแนวทางการประเมิน
ของกรมควบคุมมลพิษ ประกอบกับแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ดาเนินการตามแผนการดาเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินงานให้กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ทราบตามกาหนด
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษารั บ ทราบแนวทางการประเมิ น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
เรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
2. วางแผนการดาเนินการเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในประเด็นการประเมินที่กาหนด ตามแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ดาเนินการตามแผนการดาเนินงานเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพจริง และประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกได้ทราบ
4. เก็บข้อมูล เอกสารหลักฐาน และรายงานผลการดาเนินงานในระบบ KRS
ระดับสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสาหรับการประเมินในสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
เบอร์ติดต่อ 02-288-5897
1. นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด
2. นางมัณฑนา ปรียาวนิตย์
3. นายพรชัย ถาวรนาน
4. นางสาวนลิณี จีนกูล

ผู้จัดเก็บข้อมูล
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เบอร์ติดต่อ 02-288-5877
1. นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ
2. นางสาวนภัทร อินทรุณ
3. นางสาวฐิตาภา เข็มเจริญ
4. นายปัญจพล มโนหาญ
5. นางสาวนันทวัน ภูมีนอก
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ตัวชี้วัดที่ 6.2 การรายงานข้อมูลปริมาณขยะรายเดือน
หน่วยวัด : ความสาเร็จ
คาอธิบาย :
❖ เป็ น การประเมิ น ผลการรายงานข้ อ มู ล ปริ ม าณขยะของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (เฉพาะใน
สานักงาน) เป็นรายเดือน โดยเริ่มการรายงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2563
❖ การรายงานข้ อมู ล ปริ ม าณขยะรายเดื อน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาด าเนิ น การรายงานข้ อ มู ล
7 ด้าน ได้แก่
1. จานวนบุคลากรภายในเขต (คน) หมายถึง จานวนบุคลากรทั้งหมดที่ปฏิบัติงานภายในเขต
2. จานวนบุคลากรที่เข้ามารับบริการ (คน) หมายถึง จานวนบุคลากรจากภายนอกที่เข้ามารับบริการ
ภายในเขต เช่น ครูที่มารับ/ส่งเอกสาร ผู้มาประชุมจากต่างหน่วยงาน ประชาชนทั่วไปเป็นต้น
3. จ านวนวั น ท าการ (วั น ) หมายถึ ง จ านวนวั น ท าการ ปกติ ที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ง าน ไม่ นั บ รวม
วันหยุดราชการ และไม่นับรวมการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
4. ปริมาณขยะมูลฝอย (กิโลกรัม) หมายถึง จานวนปริมาณขยะมูลฝอยที่หน่วยงานไม่สามารถ
ดาเนิ น การหาวิธีเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้ และส่ งให้ ห น่ว ยงานที่รับผิ ดชอบไปกาจัดต่อ โดย
ส่วนมากจะเป็นขยะอันตรายและขยะทั่วไป แต่ไม่รวมถึงขยะจากการก่อสร้าง และขยะติดเชื้อ
จากสถานพยาบาล โดยมีการชั่งปริมาณขยะและนับหน่วยเป็นกิโลกรัม
5. จานวนถุงพลาสติก (ใบ) หมายถึง จานวนถุงพลาสติกหูหิ้ว สายเดี่ยว พวง ที่ผลิตจากพลาสติก
ทั่วไป ทาให้ ย่ อยสลายได้ยากและส่ วนใหญ่กลายเป็นขยะทันทีหลั งการใช้งานเพียงครั้งเดี ยว
โดยมีการนับเป็นใบ
6. จ านวนแก้ ว พลาสติ ก (ใบ) หมายถึ ง จ านวนแก้ ว พลาสติ ก ที่ ผ ลิ ตจากพลาสติ ก ทั่ ว ไปที่ ไ ม่ ได้
ออกแบบมาเพื่ อ การใช้ ซ้ าและส่ ว นใหญ่ ก ลายเป็ น ขยะทั น ที ห ลั ง การใช้ ง านเพี ย งครั้ ง เดี ย ว
โดยมีการนับเป็นใบ
7. จานวนโฟมบรรจุอาหาร (ใบ) หมายถึง จานวนภาชนะที่ใช้สาหรับใส่อาหารที่มีการทาจากโฟม
อันได้แก่ กล่องข้าว ถาดขนม ถาดผลไม้ ฯลฯ แต่ไม่รวมถึงภาชนะที่ทาจากพลาสติกหรือโฟม
สาหรับใช้กันกระแทกหรือโฟมสาหรับใส่ตัวอย่างเพื่อการทดลองหรือวิเคราะห์ผลตามหน้าที่ของ
แต่ละหน่วยงาน โดยมีการนับเป็นใบ
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม สามารถศึ ก ษาได้ จ าก “คู่ มื อ แนวปฏิ บั ติ ก ารลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โ ครงการทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1 คะแนน
ไม่รายงานเลย
2 คะแนน
3 คะแนน
รายงานไม่ครบถ้วนทุกด้าน และ รายงานไม่ครบทุกเดือน (ทั้งสองอย่าง)
4 คะแนน
รายงานไม่ครบถ้วนทุกด้าน หรือ รายงานไม่ครบทุกเดือน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
5 คะแนน
รายงานครบถ้วนทุกด้าน (7 ข้อ) และรายงานครบทุกเดือน
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*กรณี สพท. รายงานในภาพจังหวัดด้วย ให้นาหลักฐานการรายงาน เช่น แบบรายงานปริมาณขยะ
หรือภาพหน้าจอระบบรายงานฯ แนบไฟล์ในระบบ KRS และให้กรอกในระบบ KRS ว่า n/a เพื่อผู้รับรองข้อมูล
จะได้ดาเนินการตรวจสอบและให้คะแนนตามเกณฑ์ ที่กาหนด
กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :
กลุ่มอานวยการ หรือกลุ่มอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
6.2 การรายงานข้อมูลปริมาณขยะ
รายเดือน
หมายเหตุ : * ผลการประเมินตนเอง

หน่วยวัด
ความสาเร็จ

ผลการดาเนินงานในอดีตของ สพฐ.
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562*
5.0000

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา ดาเนินการรายงานข้อมูล ปริมาณขยะเป็นรายเดื อนภายในไม่ เ กิ น
วันที่ 7 ของเดือนถัดไป เช่น ข้อมูลปริมาณขยะของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ให้รายงานภายในวันที่ 7 มีนาคม 2563
โดยรายงานในระบบ KRS เท่านั้น (โดยไม่ต้องรายงานไปยังกรมควบคุมมลพิษ)
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดทาตัวอย่างปริมาณขยะแต่ละประเภทเพื่อเป็นตัวอย่างและอานวยความสะดวกแก่ผู้รับผิดชอบ
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. เก็บข้อมูลปริมาณขยะ แยกตามประเภทที่กาหนด และชั่งตามหน่วยวัดที่กาหนด
2. รายงานข้อมูลในระบบ KRS เป็นรายเดือน ภายในไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
ระดับสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมสาหรับการประเมินในสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เบอร์ติดต่อ 02-288-5897
เบอร์ติดต่อ 02-288-5877
1. นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด
1. นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ
2. นางมัณฑนา ปรียาวนิตย์
2. นางสาวนภัทร อินทรุณ
3. นายพรชัย ถาวรนาน
3. นางสาวฐิตาภา เข็มเจริญ
4. นางสาวนลิณี จีนกูล
4. นายปัญจพล มโนหาญ
5. นางสาวนันทวัน ภูมีนอก
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น้าหนักโดยประมาณของขยะรีไซเคิลแต่ละชนิด
ขยะรีไซเคิล

รายละเอียด

1. ขวดแก้ว
- ขวดเครื่องดื่มบารุงกาลัง ความจุ 150
มิลลิลิตร
- น้าหนัก 110 กรัม คิดเป็น 0.11 กิโลกรัม
- ขวดเครื่องดื่มบารุงกาลัง ความจุ 250
มิลลิลิตร
- น้าหนัก 180 กรัม คิดเป็น 0.18 กิโลกรัม
- ขวดเครื่องดื่ม ความจุ 300 มิลลิลิตร
- น้าหนัก 180 กรัม คิดเป็น 0.18 กิโลกรัม

- ความจุ 710 มิลลิลิตร
- ความสูง 28 เซนติเมตร
- น้าหนัก 471 กรัม คิดเป็น 0.471 กิโลกรัม

2. กระดาษ
- กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม (1 แผ่น)
- น้าหนัก 5 กรัม คิดเป็น 0.005 กิโลกรัม

- แก้วกระดาษ ขนาด 22 ออนซ์
- น้าหนัก 15 กรัม คิดเป็น 0.015 กิโลกรัม
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ขยะรีไซเคิล

รายละเอียด
- กระดาษสีปกอ่อน ขนาด A4 (1 แผ่น)
- น้าหนัก 6 กรัม คิดเป็น 0.006 กิโลกรัม

- กระดาษสีปกแข็ง ขนาด A4
- น้าหนัก 10 กรัม คิดเป็น 0.01 กิโลกรัม
- ซองจดหมาย DL ขนาด 110 x 220 mm
- น้าหนัก 10 กรัม คิดเป็น 0.01 กิโลกรัม
- ซองน้าตาล (ไม่ขยายข้าง) ขนาด
- น้าหนัก 15 กรัม คิดเป็น 0.015 กิโลกรัม

- ซองน้าตาล (ขยายข้าง) ขนาด
- น้าหนัก 30 กรัม คิดเป็น 0.03 กิโลกรัม
3. ขวดน้าพลาสติก (PET)
- ความจุ 1.25 ลิตร
- น้าหนัก 25 กรัม คิดเป็น 0.025 กิโลกรัม

- ความจุ 1.5 ลิตร
- น้าหนัก 30 กรัม คิดเป็น 0.03 กิโลกรัม
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ขยะรีไซเคิล

รายละเอียด
- ความจุ 750 มิลลิลิตร
- น้าหนัก 20 กรัม คิดเป็น 0.02 กิโลกรัม

- ความจุ 0.33 ลิตร
- น้าหนัก 10 กรัม คิดเป็น 0.01 กิโลกรัม

- ความจุ 350 มิลลิลิตร
- น้าหนัก 20 กรัม คิดเป็น 0.02 กิโลกรัม

4. กระป๋องอลูมิเนียม
- Nescafe กระป๋อง ขนาด 180 มิลลิลิตร
- น้าหนัก 34 กรัม คิดเป็น 0.034 กิโลกรัม

- กระป๋องน้าอัดลม ขนาด 245 มิลลิลิตร
- น้าหนัก 14 กรัม คิดเป็น 0.014 กิโลกรัม

- กระป๋องน้าอัดลม ขนาด 325 มิลลิลิตร
- น้าหนัก 15 กรัม คิดเป็น 0.015 กิโลกรัม
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ตัวชี้วัดที่ 7 การกากับดูแลการทุจริต
หน่วยวัด : ร้อยละ
คาอธิบาย :
 การประเมิ น การก ากั บ ดู แ ลการทุ จ ริ ต ของผู้ บ ริ ห ารองค์ ก าร สะท้ อนจากผลการประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้ความสาคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
ที่ส่งผลต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่ องมื อ
อื่นที่เกี่ยวข้อง ทาให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส
และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยง
ที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้
โดยจาแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
6) คุณภาพการดาเนินงาน
2) การใช้งบประมาณ
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
3) การใช้อานาจ
8) การปรับปรุงระบบการทางาน
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
9) การเปิดเผยข้อมูล
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
10) การป้องกันการทุจริต
 ใช้ ผลการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใสการด าเนิ นงานของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 จากส านั ก พั ฒ นา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน :
จาแนกคะแนนการประเมินออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

เกณฑ์การให้คะแนน
95.00 – 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

กลุม่ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :
ตามที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
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ระดับ
AA
A
B
C
D
E
F
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
6.4 การกากับดูแลการทุจริต

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
2562
81.36
84.70
85.12
85.58

หน่วยวัด
ร้อยละ

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ใช้ผ ลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ง ใสการดาเนิน งานของส านั กงานเขตพื้น ที่การศึ ก ษา
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 จากส านั ก พั ฒ นา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา (ส่วนกลาง)
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามขั้นตอนการประเมิน
และกรอบระยะเวลาดาเนินการทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษาเอกสารคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 และดาเนินการตามขั้น ตอนการประเมิน กรอบระยะเวลา
ดาเนินการ และการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น บรรลุ ผ ลตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
ระดับสถานศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์

เบอร์ติดต่อ : 02-288-5888
เบอร์ติดต่อ : 02-288-5878
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ตัวชี้วัดที่ 8 ภาวะผู้นา
หน่วยวัด : ช่วงคะแนน
คาอธิบาย :
● ภาวะผู้ น า หมายถึ ง ความสามารถและการแสดงออกของผู้ บ ริ ห ารในการน าองค์ ก ารโดยยึ ด
หลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีการกาหนด ทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วิธีการทางานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือทีมงานปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น เต็มประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
● การประเมินสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ผลคะแนนจากการประเมินตามมาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ของสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้มีการดาเนินการประเมิน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาในมาตรฐานที่ 1 การบริ ห ารจั ด การองค์ ก ารสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1
การบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย 6 ประเด็นการพิจารณา ได้แก่
1. ภาวะผู้นาของผู้บริหารในการนาองค์การไปสู่เป้าหมาย
2. การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
3. การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา
4. การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา
5. การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. การนาผลการดาเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
สูตรการคานวณ :
คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ที่ 1 = ผลรวมของคะแนนที่มีการถ่วงน้าหนักทั้ง 6 ประเด็นการพิจารณา
หมายเหตุ : คะแนนที่มีการถ่วงน้าหนักของแต่ละประเด็นการพิจารณา = ค่าน้าหนักแต่ละประเด็นการพิจารณา x ระดับคุณภาพที่ได้จาก
การประเมินในแต่ละประเด็นการพิจารณา

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณา ของ ตัวบ่งชี้ที่ 1 มาตรฐานที่ 1 มีช่วงคะแนนระหว่าง
5 คะแนน 42.01 - 50.00 หรือ ระดับดีเยี่ยม
ผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณา ของ ตัวบ่งชี้ที่ 1 มาตรฐานที่ 1 มีช่วงคะแนนระหว่าง
4 คะแนน 34.01 – 42.00 หรือ ระดับดีมาก
ผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณา ของ ตัวบ่งชี้ที่ 1 มาตรฐานที่ 1 มีช่วงคะแนนระหว่าง
3 คะแนน 26.01 – 34.00 หรือ ระดับดี
ผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณา ของ ตัวบ่งชี้ที่ 1 มาตรฐานที่ 1 มีช่วงคะแนนระหว่าง
2 คะแนน 18.01 – 26.00 หรือ ระดับพอใช้
ผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณา ของ ตัวบ่งชี้ที่ 1 มาตรฐานที่ 1 มีช่วงคะแนนระหว่าง
1 คะแนน 10.00 – 18.00 หรือ ระดับปรับปรุง หรือไม่ได้ดาเนินการ
กลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ : กลุ่มอานวยการ/กลุ่มนโยบายและแผน
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการประเมินในภาพรวมของมาตรฐานที่ 1
การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี ภาพรวม
6 ประเด็นการพิจารณา

จานวน
สพท.

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
ระดับ 5 = 45 เขต
ระดับ 4 = 113 เขต
ระดับ 3 = 67 เขต
ระดับ 2 = 0 เขต
ระดับ 1 = 0 เขต

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ใช้ผลคะแนนจากการประเมินตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของสานักติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้มีการดาเนินการประเมินสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านทาง
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-MES) ในมาตรฐานที่ 1 การบริ ห ารจัด การองค์ ก ารสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1
การบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย 6 ประเด็นการพิจารณา
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การติดตามและประเมิน ผลการบริห ารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยส านักติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการเพื่อติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. ประกาศส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐาน เรื่อง มาตรฐานส านักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 เพื่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้เป็นแนวทางกลางการบริหารและการจัดการศึกษา
2. ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการรายงานและประเมินตนเองตามหลั กเกณฑ์และวิธี การ
ประเมินในคู่มือมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาพิ จ ารณา
ผลการรายงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการลงพื้นที่เชิงประจักษ์
4. น าผลจากการติด ตามและประเมิ นผลมาตรฐานส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษามาวิเ คราะห์ /
สั ง เคราะห์ เ พื่ อ สะท้ อ นผลการประเมิ น ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล สารสนเทศ
ประกอบการบริหารจัดการอื่น ๆ
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ประเมินตนเอง และจัดทารายงานการประเมินตนเองในภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินในคู่มือมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เสนอรายงานการประเมิน ตนเอง และผลผลิ ตที่ประสบความส าเร็จ ของส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการติดตามและประเมินผล
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เบอร์ติดต่อ : 02-280-5539
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายนิธิศ ภู่ชัย
เบอร์ติดต่อ : 081-735-8759
: นายไชยา อินทะเสน
เบอร์ติดต่อ : 081-894-8749
: นางสาวสินีนาถ เศวตสุพร
เบอร์ติดต่อ : 089-807-1482
: นายชนัฐชัย ตาควัน
เบอร์ติดต่อ : 097-265-5717
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ตัวชี้วัดที่ 9 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ
หน่วยวัด : ความสาเร็จ
คาอธิบาย :
❖ ระบบติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ การบริ ห ารงานขององค์ ก าร เป็ น การน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้
ในการติดตามและบริ ห ารงานอย่ า งเป็ น ระบบ โดยใช้กระบวนการและจัดสรรทรั พยากรอย่า งเหมาะสม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด และเกิดประโยชน์สูงสุด
❖ การประเมิ นส านั ก งานเขตพื้น ที่ การศึ กษา ใช้ประเด็น การประเมิน การใช้ งานระบบสนั บสนุ น การ
บริหารจัดการของสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา (AMSS++) หรือระบบอื่น ๆ ที่ช่วยให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ใช้ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็นการประเมิน

น้าหนัก

1

2

3

4

1. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตาม
การปฏิบัติงานขององค์การ 4 ด้าน ได้แก่
- ด้านบริหารงานทั่วไป
- ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ
- ด้านบริหารงานบุคคล
- ด้านบริหารวิชาการ
2. มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็น
ปัจจุบันและสามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ
Real time สรุปผลข้อมูลที่ได้จากการใช้
ระบบ

0.3

ไม่มี

1 ด้าน

2 ด้าน

3 ด้าน

0.4

ไม่มี

-

ระบบที่ใช้
สามารถ
เรียกดูข้อมูล
ได้แบบ
Real time
จัดเก็บ
ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน

ระบบที่ใช้
สามารถมีการ
สรุปผลการ
ดาเนินงาน

3. มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือ
ผู้รับบริการ

0.3

ไม่มี

-

-

-

5
4 ด้าน

ทุกระบบ ที่ใช้
มีการจัดเก็บ
ข้อมูลในระบบ
ที่เป็นปัจจุบัน
และสามารถ
เรียกดูข้อมูล
ได้แบบ Real
time สรุปผล
การดาเนินงาน
มี

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการ
บริหารงานขององค์การ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561*
ความสาเร็จ
หน่วยวัด

หมายเหตุ : * ผลการประเมินตนเอง
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ประเด็นการประเมิน
หลักฐาน
1. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามการ
รูปถ่าย / URL / คู่มือการใช้งาน / หนังสือราชการ /
ปฏิบัติงานขององค์การ 4 ด้าน ได้แก่
สรุปผลการดาเนินงาน
- ด้านบริหารงานทั่วไป
- ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ
- ด้านบริหารงานบุคคล
- ด้านบริหารวิชาการ
2. มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบันและ
ภาพหลักฐานการใช้งานที่เป็นปัจจุบัน หรือสรุปผลการ
สามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real time สรุปผล
ดาเนินงานรายสัปดาห์/รายเดือน (Capture) หน้าจอ
ข้อมูลที่ได้จากการใช้ระบบ
3. มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความ ภาพหลักฐานหน้าจอระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการ
พึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน หรือผู้รับบริการ
หมายเหตุ : ในกรณีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ Facebook Line GoogleDoc FormOnline ฯลฯ
เพื่อการบริหารงานของสานักงาน กรุณา ระบุวิธีการ ขั้นตอน มาเพื่อประกอบการพิจารณา
กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานก าหนดนโยบายในการน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
มาใช้ในการติดตามและบริหารงานอย่างเป็นระบบ
2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกระบวนการและจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด และเกิดประโยชน์สูงสุด
3. ส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ นฐาน มี ป ฏิ ทิ น ในการปฏิ บัติ ง าน และแจ้ ง เวี ยนให้
หน่วยงานในสังกัดทราบ
4. บริหารจัดการการใช้ระบบงานและสรุปผลการดาเนินงาน
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนดนโยบายในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการติด ตามและ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี กระบวนการและจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนด และเกิดประโยชน์สูงสุด
3. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ป ฏิ ทิ น ในการปฏิ บั ติ ง าน และแจ้ ง เวี ย นให้ ห น่ ว ยงาน และ
สถานศึกษา ในสังกัดทราบ
4. บริหารจัดการการใช้ระบบงานและสรุปผลการดาเนินงาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล

: ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เบอร์ติดต่อ : 02-288-5699
: นางสาวเปรมฤทัย เลิศบารุงชัย
เบอร์ติดต่อ : 02-288-5582
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ตัวชี้วัดที่ 10 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ
หน่วยวัด : ความสาเร็จ
คาอธิบาย : การประเมินผลระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเมินใน 2 ประเด็น ดังนี้
10.1 การใช้ระบบ Video Conference ในองค์การ
10.1.1 การเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference กับส่วนกลาง
10.1.2 การใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรี ยน
เพื่อการบริหารหรือการจัดการเรียนการสอน
ตัวชี้วัดที่ 10.1 การใช้ระบบ Video Conference ในองค์การ
หน่วยวัด : ร้อยละ / จานวน
คาอธิบาย : การประเมินผลระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเมินใน 2 ประเด็น ดังนี้
10.1.1 การเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference กับส่วนกลาง (รวมพุธเช้าข่าว สพฐ.
และงานประชุมอื่น ๆ ที่ สพฐ. จัดประชุมทางไกลฯ)
10.1.2 การใช้ ร ะบบประชุ ม ทางไกลระหว่ างส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษากั บ โรงเรี ยนเพื่อ
การบริ ห ารหรื อ การจั ดการเรี ย นการสอน เช่ น การใช้ Scopia , Facebook (Live) , Youtube , Hang out ,
Skype ในการประชุม ฯลฯ
สูตรการคานวณ : 10.1.1 การเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference กับส่วนกลาง
จำนวนครั้งที่เข้ำร่วมประชุมทำงไกลฯ x 100
จำนวนครั้งที่ประชุมทำงไกลฯ ทั้งหมด*
หมายเหตุ * จ านวนครั้ ง ที่ ป ระชุ ม ทางไกล Video Conference ทั้ ง หมด สพฐ. จะแจ้ ง ให้ ท ราบภายในสิ้ น ปี ง บประมาณ
เริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10.1.1 การเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference กับส่วนกลาง
1 คะแนน
สพท. มีการเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference ร้อยละ 60
2 คะแนน
สพท. มีการเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference ร้อยละ 65
3 คะแนน
สพท. มีการเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference ร้อยละ 70
4 คะแนน
สพท. มีการเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference ร้อยละ 75
5 คะแนน
สพท. มีการเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference ร้อยละ 80
10.1.2 การใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนเพื่อการบริหาร
หรือการจัดการเรียนการสอน เช่น การใช้ Scopia , Facebook (Live) , Youtube , Hang out , Skype ในการประชุม ฯลฯ
1 คะแนน
ไม่มีการใช้ Video Conference กับโรงเรียน
2 คะแนน
1 - 3 เรื่อง
3 คะแนน
4 - 6 เรื่อง
4 คะแนน
7 - 11 เรื่อง
5 คะแนน
12 เรื่องขึ้นไป
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หมายเหตุ : 1. แนบไฟล์แบบฟอร์มพร้อมเอกสาร/หลักฐานประกอบ
2. เริ่มนับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุ่มงานในสานักงานพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ
ตามที่ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ

ร้อยละ /
จานวน

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562*
-

หมายเหตุ : * ผลการประเมินตนเอง
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สพท. เข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference กับส่วนกลาง (รวมพุธเช้าข่าว สพฐ. และงาน
ประชุมอื่น ๆ ที่ สพฐ. จัดประชุมทางไกลฯ)
(2) สพท. ใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนเพื่อการบริหารหรือ
การจั ด การเรี ย นก ารส อน เช่ น การใช้ Facebook (Live) , Youtube , Scopia , Hang out , Skype
ในการประชุม ฯลฯ
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนดาเนินงานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ
3. ดาเนินการจัดการประชุมผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในและนอกสถานที่
4. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดประชุม
ระดับสถานศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
:
:

ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวสุนิสา คาสองสี
เบอร์ติดต่อ : 02-281-5851
นางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร
เบอร์ติดต่อ : 02-281-5851
นายวุฒินันท์ ประธาน
เบอร์ติดต่อ : 02-281-5851
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แบบรายงานผลการดาเนินงาน
แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 10.1 การใช้ระบบ Video Conference ในองค์การ
ประเด็นที่ 10.1.1 การเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference กับส่วนกลาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...............................................................................................................................
ครั้งที่

เรื่อง

วันที่เข้าร่วม
ประชุม

จานวนบุคลากรที่
เข้าร่วมประชุม
(เฉพาะใน สพท.)

จานวน
งบประมาณ
ที่ประหยัดได้

รวมจานวนที่เข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference ............................. ครั้ง
รวมจานวนงบประมาณที่สามารถประหยัดได้
............................. บาท
หมายเหตุ : 1. กรุณาแนบแบบฟอร์มอ้างอิงที่ 10.1 ประเด็น 10.1.1
2. กรุณาแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบ เช่น ภาพถ่าย หนังสือเชิญประชุม ฯลฯ
จานวน 3 ครั้ง ขึ้นไป
3. จานวนงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ = งบประมาณที่ต้องใช้ – งบประมาณที่ใช้จริง
(ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่าง ฯลฯ)
4. เริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป
ผู้รับรองข้อมูล..................................................
(………………………………………………………)
ตาแหน่ง………………………................…….…….…
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แบบรายงานผลการดาเนินงาน
แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 10.1 การใช้ระบบ Video Conference ในองค์การ
ประเด็น 10.1.2 การใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนเพื่อการบริหาร
หรือการจัดการเรียนการสอน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...............................................................................................................................

ลาดับ

เรื่อง

จานวน
จานวน
บุคลากร
กลุม่
งบประมาณ
วันที่จัดประชุม
ที่เข้าร่วม เจ้าของเรื่อง ที่สามารถ
ประชุม
ประหยัดได้

รวมจานวนเรื่องที่จัดประชุมทางไกล Video Conference กับโรงเรียน ............................. เรื่อง
รวมจานวนงบประมาณที่สามารถประหยัดได้
............................. บาท
หมายเหตุ : 1. กรุณาแนบแบบฟอร์มอ้างอิงที่ 10.1 ประเด็น 10.1.2
2. กรุณาแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบ อย่างน้อย 3 เรื่อง เช่น ภาพถ่าย หนังสือเชิญประชุม ฯลฯ
3. จานวนงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ = งบประมาณที่ต้องใช้ – งบประมาณที่ใช้จริง
(ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าอาหารว่าง ฯลฯ)
4. ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้รับรองข้อมูล..................................................
(………………………………………………………)
ตาแหน่ง………………………................…….…….…
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ตัวชี้วัดที่ 10.2 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber)
หน่วยวัด : ร้อยละ
คาอธิบาย : การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ หมายถึง การนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน การบริหารจัดการภายใน การอานวยความสะดวกประชาชน การบริการ
ภาครั ฐ และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานที่ เ ป็ นประโยชน์ ทั้ ง นี้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐานได้เห็นความสาคัญในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กร เพื่อความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลา
งบประมาณ และให้ความสาคัญกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จึงสารวจการดาเนินการข้อ มูลด้านความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สาหรับระบบสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการหรือ
การกระทาทั้งหมดที่จาเป็น เพื่อทาให้องค์กรปราศจากความเสี่ยง และความเสียหายที่มีผลต่อความปลอดภัย
ของข้อมูล ข่าวสาร (Information) ในทุกรู ปแบบ รวมถึงการระวังป้ องกันต่อการอาชญากรรม การโจมตี
การบ่อนทาลาย การจารกรรม และความผิดพลาดต่าง ๆ โดยคานึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานของความปลอดภัย
ของข้อมูล
สูตรการคานวณ :
คะแนนที่ได้
คะแนนเต็ม 7 คะแนน จากวิธีการคิดคะแนน

x 100

เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1 คะแนน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50
2 คะแนน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 51 - 69
3 คะแนน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 70 - 79
4 คะแนน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 80 - 89
5 คะแนน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป
วิธีการคิดคะแนน (คะแนนเต็ม 7 คะแนน)
1. มาตรการทางเทคนิค (5 คะแนน)
1.1 มีการติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ Network Firewall เพื่อป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายภายนอก
1.2 มีการติดตั้งใช้งานโปรแกรม Antivirus/AntiMalware เพื่อป้องกัน แก้ไขการโจมตีของมัลแวร์
1.3 มีการติดตั้งใช้งานระบบ Endpoint Security ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เพื่อปกป้องเครื่อง
คอมพิวเตอร์ลูกข่าย
1.4 มีการติดตั้งใช้งานระบบยืนยันตัวตน และควบคุมสิทธิ(Authentication / Authorization /
Accounting) เพื่อควบคุมดูแลการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม และมั่นคงปลอดภัย
1.5 มีการติดตั้งใช้งานระบบจัดเก็บ Log File ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ พรบ. คอมพิวเตอร์
2. มาตรการด้านโครงสร้างองค์กร และระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (1 คะแนน)
 มีการจัดตั้งคณะทางานเพื่อบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
3. มาตรการด้านบุคลากร (1 คะแนน)
 มีการอบรมและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
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กลุ่มงานในสานักงานพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ข้อมูลจากการสารวจการดาเนินการ
ข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์สาหรับระบบสารสนเทศของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเหตุ : * (ถ้ามี)

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 2561
2562
129 เขต ผ่านเกณฑ์ 70%
และไม่ผ่านเกณฑ์ 96 เขต

หน่วยวัด
225 เขต

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. ข้อมูลจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 225 เขต
2. จัดทาแบบสารวจให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดเพื่อแจ้งให้สานักงานเขตดาเนินการ
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ Network Firewall
2. ติดตั้งใช้งานโปรแกรม Antivirus/AntiMalware
3. ติดตั้งใช้งานระบบ Endpoint Security
4. ติดตั้งใช้งานระบบยืนยันตัวตน และควบคุมสิทธิ
5. ติดตั้งใช้งานระบบจัดเก็บ Log File ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ พรบ. คอมพิวเตอร์
6. จัดตั้งคณะทางานเพื่อบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
7. อบรมและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสมคิด จรียานุวัฒน์

เบอร์ติดต่อ : 091-428-0443
เบอร์ติดต่อ : 093-059-1555
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 10.2
แบบสารวจ
ข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สาหรับระบบสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. รายละเอียดผู้ให้ข้อมูล
ชื่อหน่วยงาน …………………………………………………………………………….
ชื่อ-นามสกุล …………………………………………………………………………….
ตาแหน่ง …………………………………………………………………………………..
เบอร์โทรศัพท์…………………………………………………………………………….
อีเมล…………………………………………………………………………………………
2. คาถามแบบสารวจ
2.1 ท่านมีการติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยใดบ้างต่อไปนี้ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1)
☐ Network Firewall
☐ Web Application Firewall
☐ Antivirus/Antimalware
☐ Endpoint Security
☐ อุปกรณ์หรือระบบอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น โปรดระบุ (ยี่ห้อ/ชื่อ/จานวน)………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.2 ท่านมีการติดตั้งใช้งานระบบจัดเก็บ Log File ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และพรบ. หรือไม่
☐ มี โปรดระบุ ยี่ห้อ/ชื่อ…………………………………………………………………………………………………...
ระบุพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Log ต่อวัน (Gigabyte/Day)………………………………………………………………
☐ ไม่มี
2.3 ท่านมีการติดตั้งใช้งานระบบยืนยันตัวตน และควบคุมสิทธิ (Authentication / Authorization /
Accounting) หรือไม่
☐ มี โปรดระบุ ยี่ห้อ/ชื่อ …….……………………………………………………………………………………………
☐ ไม่มี
2.4 โปรดระบุจานวนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเพื่อใช้งานระบบเครือข่ายของท่าน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……........................................................................................................................... ............................................
2.5 ท่านมีการจัดตั้งคณะทางานเพื่อประสานงานกับคณะทางานเพื่อบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ของสานักงานส่วนกลาง หรือไม่
☐ มี โปรดระบุ เลขที่คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน………………………………………………………………….....
☐ ไม่มี
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2.6 ท่านมีการจัดฝึกอบรมความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือไม่
☐ ไม่เคยจัดการฝึกอบรม
☐ เคยจัดการฝึกอบรม โปรดระบุ วันเวลาและสถานที่จัดฝึกอบรม………………………………………..
……………………………………….………………………………………………………………………………………………
3. ข้อมูลรายละเอียดระบบสารสนเทศ
โปรดระบุ รายละเอียดของอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ระบบปฏิบัติการ และ
แอปพลิเคชัน
3.1 อุปกรณ์เครือข่าย (Network Device)
ยี่ห้อ/รุ่น
จานวน
รายละเอียดเพิ่มเติม

3.2 อุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Device)
ยี่ห้อ/รุ่น
จานวน

รายละเอียดเพิ่มเติม

3.3 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ทั้งที่เป็นแบบ Physical และ Virtual Machine)
ประเภทของ Server ระบบปฏิบัติการ จานวน รายละเอียดเพิ่มเติม Applicationที่
ติดตัง้

3.4 ระบบ Virtualization หรือการใช้บริการ Cloud
☐ VMware
☐ Microsoft Hyper-V ☐ Amazon Cloud ☐ Azure
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ)
ยี่ห้อ/รุ่น
จานวน
รายละเอียดเพิ่มเติม

3.5 อุปกรณ์ หรือระบบอื่น ที่ให้บริการสารสนเทศ
ยี่ห้อ/รุ่น
จานวน
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ตัวชี้วัดที่ 11.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยวัด :

ความสาเร็จ

คาอธิบาย : ระดับความสาเร็จของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถดาเนินการด้านบัญชีได้ตาม
เกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดยเป็นการประเมิ นผลจากจานวนเรื่องของข้อมูล
ทางบั ญชี ที่ ส่ ว นราชการระดั บ หน่ ว ยเบิ ก จ่ ายสามารถด าเนิ น การได้ ต ามเกณฑ์ ที่ ก าหนด จ านวน 5 เรื่อ ง
ประกอบด้วย 20 ข้อย่อย การประเมินรอบที่ 1 (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563) และ รอบที่ 2 (กรกฎาคม
– กันยายน 2563) โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง (Accuracy) มีการแสดงยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชี
ตามที่กาหนด ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 บั ญชีแยกประเภทในงบทดลองมีการแสดงยอดคงเหลือ ถูกต้องตรงกับเอกสาร
หรือหลักฐาน
คาอธิบาย ยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้อง
ตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน โดยพิจารณาประเมินใน 5 ข้อย่อย ดังนี้
1.1) บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)
คาอธิ บาย ยอดคงเหลือของบัญ ชีเงินสดในมือ ณ วันสิ้น รอบการประเมินที่ 1
และรอบที่ 2 ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจาวันที่จัดทาตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลั ง การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
1.2) บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)
คาอธิบ าย มีก ารจัดทางบกระทบยอดบัญ ชีเ งิน ฝากธนาคารครบทุก บัญ ชี ณ
วัน สิ้ น รอบการประเมิ น ที่ 1 และรอบที่ 2 ด้ ว ยวิธี ก ารจั ด ท างบกระทบยอดเงิน ฝากธนาคารตามหนั งสื อ
กรมบั ญ ชี ก ลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวั น ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2554 เรื่ อ ง วิ ธี ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล
เงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ
1.3) บั ญ ชี ลู ก หนี้ เ งิ น ยื ม ในงบประมาณ (1102010101) บั ญ ชี ลู ก หนี้ เ งิ น ยื ม
นอกงบประมาณ (1102010102)
คาอธิบาย ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืม
นอกงบประมาณ ณ วันสิ้นรอบการประเมินที่ 1 และรอบที่ 2 ตรงกับสัญญาการยืมเงินที่ ยังไม่ส่งใช้ใบสาคัญ
กรณีมีลูกหนี้เงินยืมเกินกาหนด ให้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 68
1.4) บั ญชี ใบส าคั ญค้ างจ่ าย (2102040102) บั ญชี เจ้ าหนี้ การค้ า - หน่ วยงานภาครั ฐ
(2101010101) และบัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า – บุคคลภายนอก (2101010102)
คาอธิบาย ยอดคงเหลือของบัญชีใบสาคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ
และบั ญ ชี เจ้ าหนี้ การค้ า – บุ คคลภายนอก ณ วันสิ้ นรอบการประเมิ น ที่ 1 และรอบที่ 2 ตรงกั บใบแจ้ งหนี้
ใบสาคัญหรือเอกสารแสดงภาระผู กพันที่ต้องชาระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้ มีสิ ทธิยังไม่ได้จ่ายเงิน

79

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการของ สพท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.5) งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชี ปกติ และต้องไม่มีบัญชีพัก
ที่มียอดคงค้าง
ค าอธิ บ าย จ านวนเงิน ในช่ อง “ยอดยกไป”ของทุ ก บั ญ ชี ในงบทดลองแสดง
ตัวเลขถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ ยกเว้น
ดุลบัญชี

บัญชีแยกประเภท

เดบิต

เครดิต
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

1. บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)
2. บัญชีรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
(3101010101)
3. บัญชีรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
ยกมา (3102010101)
4. บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
(3102010102)
5. บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-รายได้
แผ่นดินรอนาส่งคลัง (5210010112)

บั ญ ชีพั กในงบทดลองรายหน่ วยเบิก จ่ายในระบบ GFMIS ไม่มี จานวนเงินคงค้างในช่อ ง
“ยอดยกไป” ของทุกบัญชีดังต่อไปนี้
- บัญชีพักเงินนาส่ง (1101010112) และบัญชีพักเงินสดรับ (1101010110)
- บัญชีพักรอ Clearing (1101010113) ยกเว้นบัญชีพักรอ Clearing ที่เกิดจากเช็ค
ที่ธนาคารยังไม่สามารถเรียกเก็บได้ทันภายในสิ้นเดือนซึ่งบัญชี พักรอ Clearing ดังกล่าว ต้องมียอดคงค้าง
ด้านเครดิตเท่ากับยอดคงค้างของบัญชีพักเงินนาส่งด้านเดบิตที่หน่วยเบิกจ่ายบันทึกการนาส่งเงินในระบบ GFMIS
- บัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ (1213010104)
- บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ (5212010103)
- บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
- บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106) ยกเว้น กรณีหน่วยเบิกจ่าย
รับรายได้แทนหน่วยงานอื่นในวันสิ้นเดือนแล้วนาส่งเงินในเดือนถัดไป
- บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ระบุประเภท) (21020401xx)
- บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (2116010104) ยกเว้น กรณีหน่วยเบิกจ่ายบันทึกรับเงิน
เบิกเกินส่งคืนในวันสิ้นเดือนแล้วนาส่งในเดือนถัดไป ทั้งนี้ หากหน่วยเบิกจ่ายมีบัญชีพักคงค้างจากสาเหตุ
การยกเว้นให้ระบุสาเหตุไว้ในแบบประเมินผลฯ หัวข้อคาชี้แจงด้วย
- บัญชีพักค่าใช้จ่าย (5301010103)
- บัญชีปรับหมวดรายจ่าย (5301010101)
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ส่วนที่ 2 ความถูกต้องของการเคลื่อนไหวในบัญชีแยกประเภท
คาอธิบาย แสดงวิธีการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถพิสูจน์ได้ว่ารายการเคลื่อนไหวของบัญชี
แยกประเภทในระบบ GFMIS ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน เช่น การทาด้วย
Pivot Table หรือการใช้โปรแกรม ฟังก์ชั่น เทคนิค สูตรต่างๆ หรือวิธีการใดก็ได้ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0423.3/ว 281 ลงวัน ที่ 23 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบบัญ ชีของส่ว นราชการ
ในระบบ GFMIS) โดยพิจารณาประเมินใน 3 ข้อย่อย ดังนี้
2.1) บั ญ ชี เงิ น สดในมื อ (1101010101) บั ญ ชี เงิ น ฝากธนาคารเพื่ อ น าส่ ง คลั ง
(1101020601) บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนาส่งคลัง (110101020606)
ค าอธิ บาย แสดงรายละเอียดการเคลื่ อนไหวจับ คู่ของบัญ ชีดังกล่ าวนี้ มีการ
บันทึกข้อมูลจัดเก็บ นาส่งหรือนาฝากเงิน เงินเบิกเกินส่งคืน เงินรายได้แผ่นดิน หรือเงินฝากคลัง ได้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน
2.2) บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) และบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก
งบประมาณ (1102010102)
คาอธิบาย แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวจับคู่ของบัญชีลูกหนี้มีการบันทึก
การจ่ายเงินและชดใช้คืนเงินยืมแต่ละฎีกาได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
2.3) บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) บัญชีเงินฝากธนาคาร
(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) บัญชีใบสาคัญค้าง
จ่าย (2101010101) บั ญ ชีเจ้ าหนี้ การค้า – หน่วยงานภาครัฐ (2101010101) และบัญ ชีเจ้ าหนี้การค้า –
บุคคลภายนอก (2101010102)
ค าอธิ บาย แสดงรายละเอียดการเคลื่ อนไหวจับ คู่ของบัญ ชีดังกล่ าวนี้ มีการ
บันทึกการเบิกและจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ ได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส (Transparency) มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชี ต่อสาธารณะ โดยพิจารณา
ประเมินใน 1 ข้อย่อย
2.1 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
คาอธิบาย มีการเผยแพร่งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายเป็นประจาทุกเดือน โดยเปิดเผย
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ (หากจัดทาไม่ครบทุกเดือนจะถือคะแนนเป็นศูนย์)
เรื่อ งที่ 3 ความรับ ผิด ชอบ (Accountability) มีการตอบและแก้ไขข้อ ทัก ท้ว งข้อ มูล ทางบัญ ชี
โดยพิจารณาประเมินใน 3 ข้อย่อย
3.1 การจัดส่งงบทดลองให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมิภาค
คาอธิบาย การนาส่งรายงานงบทดลองประจาเดือนให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
หรือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (หากจัดทาไม่ครบทุก
เดือนจะถือคะแนนเป็นศูนย์)
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3.2 การตอบข้อทักท้วงด้านบัญชีการเงิน ตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ปีล่าสุด (ถ้ามี)
ค าอธิบ าย การตอบข้อ ทัก ท้ว งด้า นบัญ ชีก ารเงิน ตามข้อ สัง เกตประกอบการ
ตรวจสอบรายงานการเงิน ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) หรือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนภูมิภาค ให้ตอบภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
3.3 การแก้ไขข้อทักท้วงด้านบัญชีตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
ภายในปีที่ได้รับ การทักท้วง
คาอธิบ าย มีก ารแก้ไ ขข้อ ทัก ท้ว งด้า นบัญ ชีต ามข้อ สัง เกตประกอบการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบภายใน ภายในปีที่ได้รับการทักท้ว ง
เรื่องที่ 4 ความครบถ้วน (Completeness) มีการแสดงรายละเอียดการปรับปรุงบัญชี งบทดลอง
ไม่ป รากฏยอดคงค้า งบัญ ชีพัก สิน ทรัพ ย์ ไม่มีบัญ ชีเฉพาะกิจ และความครบถ้ว นของสถานศึกษาภายใต้
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา โดยพิจารณาประเมินใน 4 ข้อย่อย
4.1 บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิ ดพลาด (3102010102)
ค าอธิบ าย แสดงรายละเอีย ดการปรับ ปรุง บัญ ชีเ พื ่อ แก้ไ ขข้อ ผิด พลาดของ
ปีงบประมาณก่อน พร้อมแนบสาเนาใบสาคัญการปรับปรุงบัญชีและหนังสือขออนุมัติจากหัวหน้า ส่ว นราชการ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 60 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
4.2 งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ไม่ปรากฏยอดคงค้างบัญชี พัก สิน ทรัพ ย์
(ระบุประเภท)
คาอธิบ าย จานวนเงิน ในช่อ ง “ยอดยกไป” ของบัญ ชีพัก สิน ทรัพ ย์ (ระบุป ระเภท)
ในงบทดลองรายหน่ว ยเบิกจ่ายต้องไม่มีย อดคงค้าง โดยปรับปรุงเป็นสินทรัพย์รายตัว หรือ เป็น ค่าใช้จ่าย
ยกเว้น บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง (1211010102) ให้ปรับปรุงบัญชีและไม่ให้มียอดคงค้างใน งบทดลอง
ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
4.3 งบทดลองรายหน่ว ยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ไม่มีบัญ ชีที่เกี่ยวข้องกับส่ว นราชการ
ที่ใช้เฉพาะภารกิจ ของหน่วยงาน
ค าอธิบ าย จ านวนเงิน ในช่อ ง “ยอดยกไป” ของบัญ ชีใ นงบทดลองแสดงบัญ ชี
ถูก ต้อ งตามประเภทของสิน ทรัพ ย์แ ละไม่มีบัญ ชีที่เกี่ย วข้อ งกับ ส่ว นราชการที่มีภ ารกิจ เฉพาะด้า น เช่น
บัญ ชีค รุภัณ ฑ์โ รงงาน บัญ ชีค รุภัณ ฑ์ก่ อ สร้าง บัญ ชีค รุภัณ ฑ์ด นตรี บัญ ชีค รุภัณ ฑ์อื่น บัญ ชีส่ว นปรับ ปรุง
อาคารบัญ ชีค รุภัณ ฑ์ส นาม บัญ ชีค รุภัณ ฑ์กีฬ า บัญ ชีสิน ทรัพ ย์พื้น ฐานอื่น บัญ ชีสิน ทรัพ ย์ถ าวร – ที่ร าช
พัส ดุ บัญ ชีสิน ทรัพ ย์ – Interface บัญ ชีสิน ทรัพ ย์โ ครงสร้า งพื้น ฐาน ประกอบด้ว ย ถนน สะพาน เขื่อ น
อ่างเก็บน้า และสินทรัพย์โครงสร้ างพื้นฐานอื่น
4.4 ความครบถ้ ว นของสถานศึ ก ษาที่ เ ป็ น หน่ ว ยเบิ ก ภายใต้ สั ง กั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ในการจัดส่งข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในระยะเวลาที่กาหนด
คาอธิบาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการเร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของสถานศึกษาหน่ วยเบิ กภายใต้สังกัด ให้จัดส่งข้อมูลมายังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายใน 20 วั นนั บ จากวั น สิ้ นรอบการประเมิ นที่ 1 และ 30 วันนั บจากวันสิ้ นรอบการประเมิ นที่ 2 โดยเมื่ อ
สถานศึกษาหน่วยเบิกได้จัดส่งเอกสารประกอบการประเมินฯ ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว
สถานศึกษาจะต้องส าเนาหน้า หนัง สือ น าส่ง รายงานผลการประเมิน ฯ ที่ส ่ง ให้สานัก งานคณะกรรมการ
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การศึก ษาขั้น พื้น ฐาน รายงานต่อ สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ภายใน 15 วัน นับ จากวัน สิ้น รอบการ
ประเมิน ที่ 1 และรอบที่ 2 เพื่อเข้ารายงานผลในระบบ KRS ของ กพร. ต่อไป ซึ่งการรับรองรายงานของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานในข้อนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะให้
คะแนนต่อเมื่อได้รับเอกสารประกอบการประเมินฯ ของสถานศึกษาทุกแห่งครบถ้วนเท่านั้น
เรื่องที่ 5 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) มีการดาเนินการปรับปรุงและปิดบัญชีให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามหลักการบัญชี (ประเมินผลเฉพาะในรอบที่ 2) โดยพิจารณาประเมินใน 4 ข้อย่อย
5.1 แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลอง
คาอธิบาย มีการจัดทารายละเอียดรายการบัญชีที่สาคัญประกอบงบทดลองประจาเดือน
กัน ยายน 2563 และให้ เปิ ด เผยสู่ ส าธารณะเป็ นระยะเวลาอย่ างน้ อ ย 30 วันนั บ จากวันที่ ส่ งงบทดลองให้
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิด
ประกาศในที่สาธารณะ โดยรายการบัญชีที่สาคัญประกอบด้วยรายการบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลฯ เรื่องที่
1.1.1 - 1.1.3
5.2 บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ในงบทดลองมีการแสดงยอดคงเหลือ ถูกต้องตรงกับ
เอกสารหลักฐาน
คาอธิบาย มียอดคงเหลือของบัญชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS
ตรงกับรายงานการตรวจนับพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2563 ที่มีคณะกรรมการตรวจนับลงลายมือชื่อ
บั ญ ชี ค รุ ภั ณ ฑ์ (12xxxxxxxx) ในงบทดลองมี ก ารแสดงยอดคงเหลื อ ถู ก ต้ อ งตรงกั บ
เอกสารหลักฐาน
คาอธิบาย มียอดคงเหลือบัญชีครุภัณฑ์ของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนภายใต้สังกัด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMIS ตรงกับรายงานการตรวจนับพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2563
5.3 การคานวณค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุ ฯลฯ
คาอธิบาย กรณีที่ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุ เช่น บัญชี
อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด บั ญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด ฯลฯ ต้องคานวณค่าเสื่อมราคา
ดาเนินการปรับปรุงค่าเสื่อมราคา ณ สิ้นปีงบประมาณเอง
5.4 การปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (3101010101) และบัญชีผลสะสมจาก
การแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
คาอธิบาย ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายเรียกรายงานงบทดลองประจาปี ระบุงวด 1 - 16
โดยปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (3101010101) และบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
(3102010102) ตามจานวนเงินคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” เข้าบัญชีรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา
(3102010101) ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมิน รอบที่ 1
รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การประเมิน รอบที่ 2
รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คะแนน
รอบที่ 1
รอบที่ 2

เรื่องที่

ประเด็น

รายการ

1

ความ
ถูกต้อง

1.1 ยอดคงเหลื อ ใน ช่ อ ง“ยอดยกไป ”ของบั ญ ชี
แยกประเภทถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน

1.80

1.00

1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ
1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร
1.1.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
1.1.4 บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย
บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ
บัญชีเจ้าหนี้การค้า – ภายนอก
1.1.5 งบทดลองแสดงข้อ มูล ทางบั ญ ชีที่ ถูก ต้อ งตามดุ ล
บัญชีและต้องไม่มีบัญชีพักที่มียอดคงค้าง ณ วันสิ้นรอบ
รายงาน
1.2 ความถูกต้อง เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
ของบั ญ ชี แ ยกประเภท ในระบบ GFMIS ระหว่ า ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

0.30
0.50
0.40

0.15
0.30
0.20

0.30

0.20

0.30

0.15

1.00

1.00

0.30

0.30

0.30

0.30

0.40

0.40

ความ
ถูกต้อง

1.2.1 บัญชีเงินสดในมือ
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนาส่งคลัง
บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนาส่งคลัง
1.2.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
1.2.3 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย
บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ
บัญชีเจ้าหนี้การค้า – ภายนอก
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เรื่องที่

ประเด็น

2

ความ
โปร่งใส

3

4

5

รายการ

คะแนน
รอบที่ 1
รอบที่ 2

มีการจัดส่งงบทดลอง และเปิดเผยข้อมูลทางบัญชี

0.20

0.20

2.1 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

0.20

0.20

ความ มีการตอบและแก้ไขข้อทักท้วงข้อมูลทางบัญชี
รับผิดชอบ 3.1 การจัดส่งงบทดลองให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) หรือสานั กงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภ าค
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
3.2 การตอบข้อทักท้วงด้านบัญชีการเงิน ตามข้อสังเกต
ประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของ สตง.ปีล่าสุด
3.3 การแก้ ไ ขข้ อ ทั ก ท้ ว งด้ า นบั ญ ชี ต ามข้ อ สั ง เกต
ประกอบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ภายในปีที่
ได้รับการทักท้วง

1.00

0.90

0.30

0.30

0.50

0.50

0.20

0.10

ความ
ครบถ้วน

1.00

0.60

0.30
0.30

0.20
0.20

0.30

0.10

0.10

0.10

-

1.30

มีการแสดงรายละเอียดการปรับปรุงบัญชี งบทดลองไม่
ปรากฏยอดคงค้ า งบั ญ ชี พั ก สิ น ทรั พ ย์ ไม่ มี บั ญ ชี
เฉพาะกิจ และความครบถ้ วนของสถานศึกษาหน่ วย
เบิกภายใต้สังกัด
4.1 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
4.2 งบทดลองรายหน่ ว ยเบิ ก จ่ า ยในระบบ GFMIS
ไม่ปรากฏยอดคงค้างบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท)
4.3 งบทดลองรายหน่ว ยเบิ กจ่ายในระบบ GFMIS ไม่ มี
บั ญ ชีที่ เกี่ย วข้องกับส่ ว นราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของ
หน่วยงาน
4.4 ความครบถ้วนของสถานศึกษาหน่วยเบิกภายใต้สังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดส่งข้อมูลการปฏิบัติงานด้าน
บั ญ ชี ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

ความมี มีการด าเนิน การปรั บปรุงและปิ ดบั ญ ชีให้ถูกต้องและ
ประสิทธิผล ครบถ้วนตามหลักการบัญชี
5.1 แสดงรายละเอี ย ดประกอบรายการบั ญ ชี ที่ ส าคั ญ
ของงบทดลอง ประจาเดือนกันยายน 2563
5.2 บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105)
บัญชีครุภัณฑ์ (12XXXXXXXX)
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เรื่องที่
5

ประเด็น

รายการ

ความมี 5.3 การคานวณค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนราชการระดับ
ประสิทธิผล หน่วยเบิกจ่ายที่มีบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุ ฯลฯ
5.4 การปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ และ
บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด

คะแนน
รอบที่ 1
รอบที่ 2
0.10
-

0.10

หมายเหตุ : กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ :
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 163 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563
2. ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 แห่ง
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 แห่ ง โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย 151 แห่ ง และหน่วยเบิก
ภายใต้การกากับดูแลของผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 166 แห่ง รายงานผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้า นบัญ ชีของตนเอง โดยใช้ “แบบรายงานการประเมิน ผลการปฏิบัติงานด้านบัญ ชีข อง
ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย” หรือ แบบ สรก.63-1 โดยรายงานผ่านระบบ KRS ของ กพร. ในรอบการ
ประเมินที่ 1 และรอบการประเมินที่ 2
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. แจ้งเวียนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีที่กรมบัญชีกลางกาหนด ซึ่งเป็นตัวชี้วัด
ของ สพฐ. ให้ สพป./สพม. โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายและหน่วยเบิกภายใต้การกากับดูแลของผู้อานวยการ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษถือปฏิบัติ
2. รายงานการประเมิน ผลการปฏิบัติง านด้า นบัญ ชีในระดับ กรม รอบการประเมิน ที่ 1 และ
รอบที่ 2 ภายใน 60 วัน และ 90 วัน นับแต่วันสิ้นรอบการประเมินแต่ละรอบตามลาดับ และรายงานผล
การประเมินรอบที่ 2 ให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2563
3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทารายงานการเงินระดับกรมของปี งบประมาณ
พ.ศ.2563 ตามหนัง สือ กรมบัญ ชีก ลาง ที ่ กค 0410.3/ว357 ลงวัน ที ่ 15 สิง หาคม 2561 ส่ง ให้
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและสาเนารายงานการเงินดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางทราบภายใน
90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิก
รายงานผลตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น การปฏิ บั ติ งานด้ านบั ญ ชี ข องตนเองตามแบบรายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย (แบบ สรก. 63-1) พร้อมเอกสาร
ประกอบ การประเมิ น เป็ น ไฟล์ ข้อ มู ล โดยรายงานผ่ านระบบประเมิ น ผลตั ว ชี้ วัด ตามมาตรการปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS) ของ กพร. สพฐ. รอบการประเมินที่ 1 และ 2
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แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล ระดับสพป./สพม. และระดับสถานศึกษา (ถ้ามี)
เรื่องที่

รายละเอียด

1
ความ
ถูกต้อง

1.1 ยอดคงเหลื อ ในช่ อ ง
“ยอดยกไป”ของบั ญ ชี
แยกประเภทถู ก ต้ อ งตรง
กับเอกสารหรือหลักฐาน
1.1.1 บัญชีเงินสด
(1101010101)
1.1.2 บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร
(ทุกบัญชี)
1.1.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืม
ในงบประมาณ
(1102010101)
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก
งบประมาณ
(1102010102)

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ
● แบบรายงาน สรก.63-1
● งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่าย
● สาเนารายงานเงินคงเหลือประจาวัน
ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด ณ วัน
สิ้นเดือน
● งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
พร้อม Statement เงินฝากธนาคาร (เฉพาะ
หน้าสุดท้าย) หรือ สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ประเภทออมทรัพย์และประจา
(หน้าแรกและหน้าสุดท้าย)
● จัดทาสรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ ส่ ง
ใช้ เงิ น ยื ม ณ วั น สิ้ น รอบรายงาน ระบุ
(เลขที่สัญญายืม,ชื่อผู้ยืม, วันที่ยืม, จานวน
เงินคงเหลือ, วันครบกาหนดชาระ, เหตุผลที่
ยังไม่ส่งใช้เงินยืม)
● เอกสารหลักฐานเร่งรัดติดตามลูกหนี้เกิน
กาหนดที่ดาเนินการตามระเบียบฯ
● จั ด ท าสรุ ป รายละเอี ย ดใบแจ้ ง หนี้
ใบส าคั ญ ที่ ยั งไม่ ช าระเงิน ณ วั น สิ้ น รอบ
รายงาน ระบุ (รายชื่อผู้มีสิทธิ , รายการที่
ยังไม่ชาระหนี้, จานวนเงิน, วันที่ต้องชาระ
หนี้, เหตุผลที่ยังไม่ชาระหนี้)

1.1.4 บัญชีใบสาคัญค้าง
จ่าย (2102040102)
บัญชีเจ้าหนี้การค้า –
หน่วยงานภาครัฐ
(2101010101)
บัญชีเจ้าหนี้การค้า –
ภายนอก (2101010102)
1.1.5 งบทดลองแสดง ● รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล หรือ คาสั่ง
ข้อ มู ล ทางบั ญ ชี ที่ ถู กต้ อ ง งาน ZGL_RPT0029
ตามดุลบัญชีและต้องไม่มี
บัญชีพักที่มียอดคงค้าง ณ
วันสิ้นรอบรายงาน
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รอบการรายงาน
รอบที่ 1 และ รอบที่ 2

รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
รอบที่ 1 และ รอบที่ 2

รอบที่ 1 และ รอบที่ 2

รอบที่ 1 และ รอบที่ 2

รอบที่ 1 และ
รอบที่ 2
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เรื่องที่

รายละเอียด
1.2 ความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบันเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวของบัญชีแยก
ประเภท
ในระบบ GFMIS ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1
ความ
ถูกต้อง

1.2.1 บัญชีเงินสดในมือ
(1101010101)
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อ
น า ส่ ง ค ลั ง
(1101020601)
บัญชีเงินฝากธนาคารราย
บัญชีเพื่อนาส่งคลัง
(1101020606)
1.2.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืม
ในงบประมาณ
(1102010101)
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก
งบประมาณ
(1102010102)
1.2.3 บัญชีเงินฝากธนาคาร
ในงบประมาณ
(1101020603)
บัญชีเงินฝากธนาคารนอก
งบประมาณ
(1101020604)
บัญชีเงินฝากธนาคารรับ
จากคลัง (เงินกู้)
(1101020605)
บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย
(2102040102)
บัญชีเจ้าหนี้การค้า หน่วยงานภาครัฐ
(2101010101)
บัญชีเจ้าหนี้การค้า –

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ

 แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวจับคู่
ของบัญชีเงินสด, บัญชีเงินฝากธนาคาร
เพื่อนาส่งคลัง, บัญชีเงินฝากธนาคารราย
บัญชีเพื่อนาส่งคลัง

รอบการรายงาน

รอบที่ 1 และ
รอบที่ 2

● แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวจับคู่
ของบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ และ
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

รอบที่ 1 และ
รอบที่ 2

● แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวจับคู่
ของบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ,
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ,
บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย, บัญชีเจ้าหนี้
การค้า–หน่วยงานภาครัฐ และบัญชี
เจ้าหนี้การค้า-ภายนอก

รอบที่ 1 และ
รอบที่ 2
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เรื่องที่

รายละเอียด
ภายนอก (2101010102)
2
2.1 การเปิดเผยงบ
ความ ทดลองสู่สาธารณะ เป็น
โปร่งใส ระยะเวลาอย่างน้อย 30
วัน นับจากวันที่ส่งให้
สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน หรือสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินส่วน
ภูมิภาค
3.1 การจัดส่งงบทดลอง
3
ความ ให้สานักงานการตรวจเงิน
รับผิดชอบ แผ่นดิน (สตง.) หรือ
สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมิภาค
ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป
3.2 การตอบข้อทักท้วง
3
ความ ด้านบัญชีการเงินตาม
รับผิดชอบ ข้อสังเกตประกอบการ
ตรวจสอบรายงานการเงิน
ของสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) หรือ
สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมิภาค
ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับแจ้ง
3.3 การแก้ไขข้อทักท้วง
ด้านบัญชี ตามข้อสังเกต
ประกอบการตรวจสอบ
ของ ผู้ตรวจสอบภายใน
ภายในปีที่ได้รับทักท้วง
4.1 บัญชีผลสะสมจาก
4
ความ การแก้ไขข้อผิดพลาด
ครบถ้วน (3102010102)

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ
● หลักฐานแสดงการเผยแพร่งบทดลองใน
แต่ละเดือน เช่น การลง Website หรือการ
ปิดประกาศในที่สาธารณะ

รอบการรายงาน
รอบที่ 1 และ
รอบที่ 2

● ส าเนาหนั งสื อน าส่ งงบทดลองให้ รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค
เป็ นประจ าทุ กเดื อน (รอบ 9 เดื อน ตั้ งแต่
ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563 และรอบ 12
เดือน ตั้งแต่ กรกฎาคม – กันยายน 2563)
● หลักฐานการตอบข้อทักท้วงตาม
ข้อสังเกตของสตง.ปีล่าสุด

รอบที่ 1 และ รอบที่ 2

● หลั ก ฐานการตอบข้ อ ทั ก ท้ ว งตาม รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน ภายในปี
ที่ได้รับการทักท้วง
รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
● แสดงรายละเอียดการปรับปรุงบัญชี
เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของปีงบประมาณก่อน
พร้อมแนบสาเนาใบสาคัญการปรับปรุง
บัญชี และหนังสือขออนุมัติจากหัวหน้าส่วน
ราชการ
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เรื่องที่

รายละเอียด
4.2 งบทดลองรายหน่วย
เบิกจ่ายในระบบ GFMIS
ไม่ปรากฏยอดคงค้าง
บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุ
ประเภท)
4.3 งบทดลองรายหน่ ว ย
เบิ กจ่ ายในระบบ GFMIS
ไม่ มี บั ญ ชี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ส่ ว นราชการที่ ใช้ เฉพาะ
ภารกิจของหน่วยงาน
4.4 ความครบถ้วนของ
สถานศึกษาหน่วยเบิก
ภายใต้สังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาในการจัดส่ง
ข้อมูลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
5.1 แสดงรายละเอียด
5
ความมี ประกอบรายการบัญชีที่
ประสิทธิผล สาคัญของงบทดลอง
ประจาเดือนกันยายน
2563 เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วัน นับจาก
วันที่ส่งให้สานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินหรือ
สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมิภาค

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ
● งบทดลอง ณ วันสิ้นรอบรายงาน

รอบการรายงาน
รอบที่ 1 และ รอบที่ 2

● งบทดลอง ณ วันสิ้นรอบรายงาน

รอบที่ 1 และ รอบที่ 2

● สาเนาหน้าหนังสือนาส่งรายงานผลการ รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
ประเมินฯ ของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกที่
ส่งให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

● แสดงรายละเอียดประกอบรายการ
บัญชีที่สาคัญของงบทดลองประจาเดือน
กันยายน 2563 โดยเปิดเผยสู่สาธารณะ
เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่
สาธารณะ โดยรายการบัญชีที่สาคัญ
ประกอบด้วยรายการบัญชีตามเกณฑ์การ
ประเมินผลฯ เรื่องที่ 1.1.1 ถึง 1.1.3

รอบที่ 2

5.2 บั ญ ชี วั ส ดุ ค งค ลั ง ● รายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจาปี รอบที่ 2
งบประมาณ 2563 พร้อมคณะกรรมการ
(1105010105)
ตรวจนับลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
● รายงานสรุปผลการตรวจนับพัสดุ ที่
แสดงรายการวัสดุคงคลัง ราคาต่อหน่วย
จานวนเงิน
บั ญ ชี ค รุ ภั ณ ฑ์ ● ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจนั บ รอบที่ 2
90

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการของ สพท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เรื่องที่

รายละเอียด
(12XXXXXXXX)

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ
รอบการรายงาน
ครุภัณฑ์ประจาปี
● รายงานการตรวจนับพัสดุ ของ สพท.ที่
คณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์ประจาปี
ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
● รายงานการตรวจนับพัสดุของโรงเรียน
ภายใต้ สั งกั ด ที่ ค ณะกรรมการตรวจนั บ
ครุ ภั ณ ฑ์ ป ระจ าปี ล งลายมื อ ชื่ อ รั บ รอง
ความถูกต้ อง จานวน 5 โรงเรียน (ไม่ซ้ า
กั บ 10 โรงเรี ย นที่ ส่ ง ในปี ง บประมาณ
2562)
● รายงานสรุปผลการตรวจนับพัสดุ
ตามที่กรรมการตรวจนับ ตรงกับ รายงาน
ยอดสินทรัพย์คงเหลือในระบบ GFMIS
โดยแยกเป็นของเขตพื้นที่การศึกษาและ
โรงเรียนภายใต้สังกัด
แต่ละแห่ง
5.3 การคานวณค่าเสื่อม ● เอกสารปรับปรุงบัญชี ประเภทเอกสาร รอบที่ 2
ราคาสาหรับส่วนราชการ JV ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ระดับหน่วยเบิกจ่ายที่มี (เอกสารอ้างอิง SAP/R3 หรือคาสั่งงาน
บัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุ
ZINF_R09)
ฯลฯ
5.4 การปิดบัญชีรายได้ ● เอกสารการปิดบัญชี ประเภทเอกสาร
สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย
JV ณ วั น ที่ 3 0 กั น ย า ย น 2 5 6 3
สุทธิ (3101010101)
(เอกสารอ้ า งอิ ง SAP/R3 หรื อ ค าสั่ งงาน
และบัญชีผลสะสมจาก
ZINF_R09)
การแก้ไขข้อผิดพลาด
(3102010102)
หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินฯ ให้แนบในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล เช่น PDF / Image /
Excel / Word โดยระบุชื่อไฟล์ให้ตรงตามหัวข้อย่อยในแต่ละเรื่อง และแนบไฟล์ 1 ไฟล์ ต่อ 1 หัวข้อ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางศิรประภา วรพิวุฒิ (สคส.)
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: น.ส.ตรีนุช พิพัฒน์
น.ส.ปาริชาติ เอนกคณา
น.ส.พรรษชล นนทะนา

เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5614
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5613
เบอร์ติดต่อ : 0-2628-5104
เบอร์ติดต่อ : 0-2628-5104
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ตัวชี้วัดที่ 11.2 โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา
(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
หน่วยวัด : ร้อยละ
คาอธิบาย : ระบบบัญชีทางการเงินด้านการศึกษานับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถใช้เป็นกรอบในการรวบรวม
เพื่ อ วิเคราะห์ ข้ อมู ล การจั ด สรร และการใช้จ่ ายทรั พ ยากรด้ านการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา ความเข้ าใจถึ ง
แหล่งที่มาของทรัพยากรและการกระจายทรัพยากรทางการศึกษาระดับต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
กาหนดนโยบาย โดยเฉพาะในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ แนวทางการจัดสรรทรัพยากร
ให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มคุณ ภาพการศึกษาและการใช้จ่ายที่จาเป็น สามารถลดความเหลื่อมลาทางการศึกษา
นอกจากนี ยังช่วยบ่งบอกถึงความเพียงพอของทรัพยากรด้านการศึกษา สามารถพัฒนาระบบบัญชีการศึกษา
ขันพืนฐานสาหรับใช้ในการกากับ ติดตามการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน โดยให้สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์
https://e-budget.jobobec.in.th จานวน 2 ครัง ดังนี
 ครังที่ 1 จะเปิดระบบระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563
โดยใช้ข้อมูลช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
 ครังที่ 2 จะเปิดระบบระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 ตุลาคม 2563
โดยใช้ข้อมูลช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
สูตรการคานวณ :
จานวนสถานศึกษาที่รายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
จานวนสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษา

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาหนดเป็ นระดับขั นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่ งเกณฑ์ การให้ คะแนนเป็ น 5 ระดับ พิ จารณา
จากจานวนสถานศึกษาที่รายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามระดับ ดังนี
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
(ผ่านการประเมิน)
ร้อยละ 92
ร้อยละ 94
ร้อยละ 96
ร้อยละ 98
ร้อยละ 100
เป้ า หมาย : สถานศึ ก ษารายงานข้ อ มู ล ทางการเงิ น ด้ า นการศึ ก ษามี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบ ถ้ ว น สมบู ร ณ์
ร้อยละ 100 (ระดับ 5)
กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ :
กลุ่ ม นโยบายและแผน/ กลุ่ มบริห ารงานการเงินและสิน ทรัพ ย์ / หน่ วยตรวจสอบภายใน/
ตามที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษามอบหมาย
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. ให้ ส ถานศึ ก ษารายงานข้ อ มู ล ทางการเงิ น ผ่ า นเว็ บ ไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th
จานวน 2 ครัง ดังนี
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 ครังที่ 1 จะเปิดระบบระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563
โดยใช้ข้อมูลช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
 ครังที่ 2 จะเปิดระบบระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 ตุลาคม 2563
โดยใช้ข้อมูลช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
2. คู่มือการรายงานข้อมูลทางการเงินสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://e-budget.jobobec.in.th
และเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน http://psdg-obec.go.th
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ประชุมคณะทางานจัดทาระบบบัญชีการศึกษาขันพืนฐาน ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน
2. ทาหนังสือแจ้งให้สานักงานเขตพืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. กากับ ติดตาม ผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
4. ประมวลผลข้ อ มู ล และประกาศผลการรายงานข้ อ มู ล ให้ ส านั ก งานเขตพื นที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษาทราบ
5. ตอบข้อหารือ ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานของสานักงานเขตพืนที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. รายงานผลการดาเนิ น งานให้ กลุ่มพัฒ นาระบบบริห าร สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐานทราบตามระยะเวลาที่กาหนด
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ตรวจสอบการรายงานข้อมูลในระบบบัญชีของสถานศึกษา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2. กากับ ติดตาม ให้สถานศึกษารายงานข้อมูลตามเวลาที่กาหนด
3. ตอบข้อหารือ ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานของสถานศึกษา
ระดับสถานศึกษา
1. ศึกษาข้อมูลคู่มือการรายงานข้อมูลทางการเงินสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://e-budget.jobobec.in.th
และเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน http://psdg-obec.go.th
2. รายงานข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th จานวน 2 ครัง ดังนี
 ครังที่ 1 จะเปิดระบบระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563
โดยใช้ข้อมูลช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)
 ครังที่ 2 จะเปิดระบบระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 ตุลาคม 2563
โดยใช้ข้อมูลช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
3. ตรวจสอบการรายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขันพืนฐาน
1. นางสาวดาราวรรณ ผึงปฐมภรณ์
เบอร์ติดต่อ : 02-288-5851
2. นายชาญณรงค์ มงคลศิวกุล
เบอร์ติดต่อ : 02-288-5512
3. นางสาวปพิชญา พุฒนา
เบอร์ติดต่อ : 02-288-5851
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ตัวชี้วัดที่ 11.3 ระดับความสาเร็จของการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยวัด : ระดับ
คาอธิบาย :
การตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี หมายถึง การตรวจสอบการเงินการบัญชี และการประเมินการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การตรวจสอบการเงิน การบัญชี หมายถึง การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน การควบคุมเงินสด การ
ควบคุมเงินฝากธนาคาร การควบคุมเงินฝากคลัง การควบคุมลูกหนี้เงินยืม และการควบคุมเงินทดรองราชการ
การประเมิ น การปฏิบั ติ ง านด้ า นบัญ ชี หมายถึง การประเมิน การปฏิ บัติ งานด้ านบัญชี ตามระบบ
บริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) ในเรื่องความถูกต้อง เรื่องความ
โปร่งใส และเรื่องความรับผิดชอบ
กระดาษทาการ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบผลการวิเคราะห์
และผลการประเมินการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ซึ่งกระดาษทาการมี 11 แบบ ให้เลือกใช้
ตามประเด็นการตรวจสอบที่กาหนด
ส าหรั บ การรายงานผลการตรวจสอบด้ า นการเงิ น การบั ญ ชี ใ นปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563
กาหนดให้จัดส่งกระดาษทาการประกอบการรายงานผลการตรวจสอบ รวม 7 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 แบบเก็บข้อมูลการประเมินระบบงานด้านการเงินการบัญชี
แบบที่ 2 แบบตรวจสอบเงินสด
แบบที่ 3 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
แบบที่ 4 รายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือ
แบบที่ 5 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมคงค้าง
แบบที่ 6 แบบประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี
แบบที่ 7 แบบตรวจสอบเงินฝากคลัง
(โดยแบบที่ 1 มี 2 ชุด คือ ชุด สพป. และ ชุด สพม. ส่วนแบบที่ 2 – 7 ใช้ได้ทั้ง สพป. และ สพม.)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
1 ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ไม่ได้ดาเนินการตามแนวทาง
การตรวจสอบทางด้านการเงินบัญชี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้
ดาเนินการ
2 1. ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ดาเนินการตรวจสอบตาม
แนวทางการตรวจสอบทางด้านการเงิน
การบัญชี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งให้ดาเนินการ
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1. รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. หนังสือราชการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ส่งรายงานผลการตรวจสอบให้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการของ สพท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับ

3

4

เกณฑ์การให้คะแนน
2. จัดทารายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จ
3. จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบถึงสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางระบบ
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ. (Smart
obec) ไม่ทันเวลาที่กาหนดตามแนวทาง
การตรวจสอบ หลังวันที่ 30 มิถุนายน 2563
1. ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ดาเนินการตรวจสอบตาม
แนวทางการตรวจสอบทางด้านการเงิน
การบัญชี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งให้ดาเนินการ
2. จัดทารายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จ
และเสนอผลการตรวจสอบให้ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบและ
พิจารณาสั่งการ
3. ส่งรายงานผลการตรวจสอบถึงสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางระบบ
สานักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ. (Smart
obec) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
1. ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ดาเนินการตรวจสอบตาม
แนวทางการตรวจสอบทางด้านการเงิน
การบัญชี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งให้ดาเนินการ
2. จัดทารายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จ
โดยมีประเด็นการรายงานครบทุกเรื่อง
ที่กาหนดให้ตรวจสอบพร้อมข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ
3. เสนอผลการตรวจสอบให้ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเพื่อพิจารณา
สั่งการ
4. กระดาษทาการแบบที่ 1 – 7 แสดงข้อมูลผล
การตรวจสอบพร้อมสรุปผลการตรวจสอบ
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดย
95

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ KRS

1. รายงานผลการตรวจสอบทางด้านการเงินการ
บัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยรายงาน
ต้องมีประเด็นการรายงานในเรื่องดังนี้
1.1 การเบิกจ่ายเงิน
1.2 การควบคุมเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร
(ทุกบัญชี) เงินฝากคลัง และลูกหนี้เงินยืม
(ทุกบัญชี)
1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
1.4 การควบคุมเงินทดรองราชการ
1.5 รายงานผลการติดตามการปรับปรุงแก้ไข
ตามรายงานผลการตรวจสอบการเงินการบัญชี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ถ้ามี)
2. กระดาษทาการ แบบที่ 1 – แบบที่ 7 โดยส่งให้
ครบทั้ง 7 แบบ และมีการลงนามรับรองผลการ
ตรวจสอบและประเมินจากผู้ตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. บันทึกเสนอผลการตรวจสอบและข้อสังเกต
ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ
และพิจารณาสั่งการ
4. หนังสือราชการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบทางด้าน
การเงินการบัญชี โดยหนังสือราชการส่งถึง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการของ สพท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระดับ

เกณฑ์การให้คะแนน
4.1 กระดาษทาการแบบที่ 3 และแบบที่ 4
จัดส่งครบทุกบัญชี ทั้งบัญชีเงินฝากธนาคาร
ในงบประมาณ บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอก
งบประมาณ และบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น
4.2 กระดาษทาการแบบที่ 5 จัดส่งครบทั้ง
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณและลูกหนี้เงินยืม
นอกงบประมาณ
4.3 กระดาษทาการแบบที่ 6 ประเมินการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ได้ครบถ้วนตามแบบที่กาหนด
4.4 กระดาษทาการแบบที่ ๗ มีผลการ
ตรวจสอบครบถ้วน ได้แก่
1) ความถูกต้องของบัญชีเงินฝากคลัง
2) รายละเอียดบัญชีย่อยเงินฝากคลัง
3) การเก็บรักษาเงินฝากคลัง (เงิน
ประกันสัญญา , เงินบูรณะทรัพย์สิน)
5. กระดาษทาการทุกแบบมีการลงนามรับรอง
ผลการตรวจสอบและประเมินโดยผู้ตรวจสอบ
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. จัดส่งรายงานถึงสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ สพฐ. (Smart obec) ภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย
6.1 หนังสือราชการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ
ทางด้านการเงินการบัญชี
6.2 รายงานผลการตรวจสอบทางด้าน
การเงินการบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
6.3 บันทึกเสนอผลการตรวจสอบและ
ข้อสังเกตให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทราบและพิจารณาสั่งการ
หมายเหตุ ในส่วนของกระดาษทาการ แบบที่ 1
– แบบที่ 7 ให้ส่งในระบบ KRS พร้อมเอกสาร
ตามข้อ 6.1 -6.3
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คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการของ สพท.
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ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
5 1. ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ดาเนินการตรวจสอบตาม
แนวทางการตรวจสอบทางด้านการเงินบัญชี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้
ดาเนินการ
2. จัดทารายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จโดย
มีประเด็นการรายงานครบทุกเรื่องที่กาหนดให้
ตรวจสอบพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
3. เสนอผลการตรวจสอบให้ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเพื่อพิจารณา
สั่งการ
4. กระดาษทาการ แบบที่ 1 – 7 แสดงข้อมูล
ผลการตรวจสอบพร้อมสรุปผลการตรวจสอบ
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดย
4.1 กระดาษทาการ แบบที่ 3 และแบบที่ 4
จัดส่งครบทุกบัญชี ทั้งบัญชีเงินฝากธนาคาร
ในงบประมาณ บัญชีเงินฝากธนาคารเงินนอก
งบประมาณ และบัญชีเงินฝากธนาคารอื่น
4.2 กระดาษทาการ แบบที่ 5 จัดส่งครบทั้ง
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ และลูกหนี้เงินยืม
นอกงบประมาณ
4.3 กระดาษทาการ แบบที่ 6 ประเมินการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบที่
กาหนด
4.4 กระดาษทาการแบบที่ 7 มีผลการ
ตรวจสอบครบถ้วน ได้แก่
1) ความถูกต้องของบัญชีเงินฝากคลัง
2) รายละเอียดบัญชีย่อยเงินฝากคลัง
3) การเก็บรักษาเงินฝากคลัง (เงิน
ประกันสัญญา , เงินบูรณะทรัพย์สิน)
5. กระดาษทาการทุกแบบมีการลงนามรับรอง
ผลการตรวจสอบและประเมินโดยผู้ตรวจสอบ
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการของ สพท.
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ระดับ

เกณฑ์การให้คะแนน
6. ผลการตรวจสอบทุกเรื่องทุกประเด็น
ในรายงานการตรวจสอบมีความสอดคล้อง
กับสรุปผลการตรวจสอบตามกระดาษทาการ
ที่กาหนดทุกแบบ
7. กรณีการรายงานผลการตรวจสอบการเงิน
การบัญชี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจสอบ
ภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้มีการ
ติดตามปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลมาพร้อม
กับรายงานผลการตรวจสอบการเงินการบัญชี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
8. จัดส่งรายงานถึงสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางระบบสานักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ สพฐ. (Smart obec) ภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย
6.1 หนังสือราชการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ
ทางด้านการเงินการบัญชี
6.2 รายงานผลการตรวจสอบทางด้าน
การเงินการบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
6.3 บันทึกเสนอผลการตรวจสอบและ
ข้อสังเกตให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทราบและพิจารณาสั่งการ
หมายเหตุ ในส่วนของกระดาษทาการ แบบที่ 1
– แบบที่ 7 ให้ส่งในระบบ KRS พร้อมเอกสาร
ตามข้อ 6.1 – 6.3

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ KRS

กลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของการตรวจสอบ
ทางด้านการเงินการบัญชีของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

ระดับ
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4 คะแนน

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการของ สพท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่ ง ข้ อ มู ล จากเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง บัญชี/ทะเบียน และรายงานต่าง ๆ
จากระบบ GFMIS
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ระดั บสานั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน วิเคราะห์ /สอบทานการปฏิ บัติง านของ
ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากรายงานการตรวจสอบและเอกสารหลักฐานที่กาหนดให้จัดส่ง
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบพร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบ
ในแต่ละประเด็นลงในแบบกระดาษทาการที่กาหนดแต่ละแบบ และนาผลสรุปการตรวจสอบจากกระดาษทาการ
ไปจัดทารายงานผลการตรวจสอบ สามารถดาวน์โหลดแบบกระดาษทาการในหน้าเว็บไซต์ ตสน. สพฐ.
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการดังนี้
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สาหรับผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน
225 เขต จานวน 2 รุ่น ดังนี้
1.1 การบรรยายให้ความรู้
1.1.1 ความรู้เกี่ยวกับระบบ ARS (Action Plan Report System) และการนาข้อมูลเข้า
ระบบ ARS โดยวิทยากรจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1.2 เทคนิ ค การตรวจสอบด าเนิ น งาน รวมทั้ ง ประเด็ น ข้ อ สั ง เกตจากการตรวจสอบ
หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข โดย
วิทยากรจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
1.2 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยผู้ตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเรื่องดังต่อไปนี้
1.2.1 แนวทางการรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.2.2 แนวทางการรายงานผลการตรวจสอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1.2.3 แนวทางการรายงานผลการตรวจสอบการเงิ น การบั ญ ชี ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยก าหนดให้ ทุก เขตตรวจตั ด ยอด ณ วั น ที่ 31 มี น าคม 2563 และก าหนดการรายงานผล
การตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชีใน 5 เรื่อง ดังนี้
1) การเบิกจ่ายเงิน
2) การควบคุมเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) เงินฝากคลัง และลูกหนี้ เงินยืม
(ทุกบัญชี)
3) การควบคุมเงินทดรองราชการ
4) การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
5) ผลการติดตามการปรับปรุงแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามรายงานผล
การตรวจสอบการเงินการบัญชี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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2. กาหนดการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชี โดยผู้ตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบพร้อมเอกสารตามที่กาหนด ให้ถึงสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ. (Smart obec) ภายในวันที่
30 มิถุนายน 2563 และส่งเข้าทางระบบ KRS ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
3. กลุ่ ม ตรวจสอบภายใน ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จะ รั บ รองข้ อ มู ล
ในระบบ KRS ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบการเงินการบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามแนวทางการตรวจสอบ
ทางด้านการเงินการบัญชี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งให้ดาเนินการ โดยตรวจตัดยอด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 พร้อมทั้งจัดทากระดาษทาการที่แสดงข้อมูล
ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกแบบ
2. สรุ ป ผลการตรวจสอบจากกระดาษทาการแต่ ล ะแบบ จั ด ท ารายงานผลการตรวจสอบ
โดยต้องรายงานผลการตรวจสอบให้ครบทุกเรื่องตามที่กาหนดให้ตรวจสอบ
3. เสนอผลการตรวจสอบให้ผู้อานวยการสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาทราบและพิจารณาสั่ง
การให้มีการปรับปรุงแก้ไข กรณีมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
4. รายงานผลการติดตามการปรับปรุง แก้ไข ตามรายงานผลการตรวจสอบการเงินการบัญชี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ถ้ามี)
5. จั ดส่ งรายงานผลการตรวจสอบการเงินการบัญชี และบันทึกเสนอผลการตรวจสอบต่ อ
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหนังสือราชการ
ให้ส่งถึงสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพฐ. (Smart
obec) ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และส่งเข้าทางระบบ KRS ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 พร้อมทั้ง
แนบกระดาษทาการ แบบที่ 1 – แบบที่ 7 โดยถ้าจะส่งให้ระบุหนึ่ง (1) ถ้าไม่ส่งให้ระบุศูนย์ (0)
6. กลุ่ มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐาน จะรับรองข้ อ มู ล
ในระบบ KRS ระหว่าง วันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวภัชราภรณ์ มงคลพูนเกษม เบอร์ติดต่อ : 02-288-5671 , 084-674-3484
: นางสาวพัฒนา อาชาชาญ
เบอร์ติดต่อ : 02-288-5663 , 081-844-6018
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ตัวชี้วัด 11.4 ระดับความสาเร็จการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
หน่วยวัด : ร้อยละ
คาอธิบาย : โรงเรียนวิถีพุทธ เริ่มดำเนินกำรมำเมื่อปี 2545 โดยมีโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร ณ พ.ศ.2562
จำนวนกว่ำ 22,000 โรงเรียน ซึ่งจำกแนวทำงกำรดำเนินกำรที่รับทรำบร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น คณะผู้บริหำร ครู
และพระอำจำรย์ จ ำกมหำวิ ท ยำลั ย มหำจุ ฬ ำลงกรณรำชวิ ท ยำลั ย ได้ ร่ ว มกั น วิ เ ครำะห์ สั ง เครำะห์ แนวทำง
ดำเนินกำรเดิม ยกร่ำงเป็นแนวทำงดำเนินกำรที่เป็นรูปธรรมอีกครั้ง สอดคล้องกับตัวชี้วัดแนวทำงกำรดำเนินงำน
โรงเรียนวิถีพุทธ พ.ศ. 2548 แบ่งเป็น 5 ด้ำน รวม 29 ประกำร และคณะยกร่ำงได้นำร่ำงฯไปสอบถำมควำมเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องหลำยครั้ง รวมทั้งผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2553
จึงประกำศให้โรงเรียนวิถีพุทธทรำบและเป็นแนวทำงในกำรประเมินตนเองตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมำ
แนวทางดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วย
1. ด้ำนกำยภำพ 7 ประกำร
1.1 มีป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ
1.2 มีพระพุทธรูปหน้ำโรงเรียน
1.3 มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน (อำจเป็นรูปภำพ หรือสัญลักษณ์)
1.4 มีพระพุทธศำสนสุภำษิต วำทะธรรม พระรำชดำรัสติดตำมที่ต่ำง ๆ
1.5 มีควำมสะอำด สงบ ร่มรื่น
1.6 มีห้องพระพุทธศำสนำหรือลำนธรรม
1.7 ไม่มีสิ่งเสพติดเหล้ำบุหรี่ 100 %
2. ด้ำนกิจกรรมประจำวันพระ 4 ประกำร
2.1 ใส่เสื้อขำวทุกคน
2.2 ทำบุญใส่บำตร 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 และในวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
3.3 ครู พำนักเรียนทำโครงงำนคุณธรรม 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
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประกำร
5.1 ไม่มีอำหำรขยะขำยในโรงเรียน
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5.2 ไม่ดุ ด่ำ นักเรียน
5.3 ชื่นชมคุณควำมดี หน้ำเสำธงทุกวัน
5.4 โฮมรูมเพื่อสะท้อนควำมรู้สึก เช่นควำมรู้สึกที่ได้ทำควำมดี
5.5 ครู ผู้บริหำร และนักเรียน มีสมุดบันทึกควำมดี
5.6 ครู ผู้บริหำร และนักเรียน (ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ขึ้นไป) สอบได้ธรรมศึกษำตรีเป็นอย่ำงน้อย
5.7 บริหำรจิต เจริญปัญญำ ก่อนกำรประชุมทุกครั้ง
5.8 มีพระมำสอนอย่ำงสม่ำเสมอ
หมายเหตุ : โปรดศึกษารายละเอียดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนจากเว็บไซด์ www.vitheebuddha.com
สูตรการคานวณ : โปรแกรม www.vitheebuddha.com จะประมวลคะแนนให้โดยอัตโนมัติ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คะแนน
ความหมาย
5
โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 80 ของเขตพื้นที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
(ผ่ำนกำรประเมิน)
4
โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 75 ของเขตพื้นที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
(ผ่ำนกำรประเมิน)
3
โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 70 ของเขตพื้นที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
(ผ่ำนกำรประเมิน)
2
โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 65 ของเขตพื้นที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
1
โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 60 ของเขตพื้นที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
ระดับสถานศึกษา :
คะแนน
ความหมาย
ระดับ 1 1. ด้ำนกำยภำพ ดำเนินกำรครบทุกประกำร และ
2. ด้ำนกิจกรรมประจำวันพระ ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ประกำร
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 2 ประกำร
4. ด้ำนพฤติกรรมครู ผู้บริหำรโรงเรียน และ นักเรียน ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 2 ประกำร
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ประกำร
ระดับ 2 1. ด้ำนกำยภำพ ดำเนินกำรครบทุกประกำร และ
2. ด้ำนกิจกรรมประจำวันพระ ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 2 ประกำร
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 2 ประกำร
4. ด้ำนพฤติกรรมครู ผู้บริหำรโรงเรียน และ นักเรียน ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 2 ประกำร
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 5 ประกำร
ระดับ 3 1. ด้ำนกำยภำพ ดำเนินกำรครบทุกประกำร และ
2. ด้ำนกิจกรรมประจำวันพระ ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 3 ประกำร
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 3 ประกำร
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คะแนน

ความหมาย
4. ด้ำนพฤติกรรมครู ผู้บริหำรโรงเรียน และ นักเรียน ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 3 ประกำร
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 6 ประกำร
ระดับ 4 1. ด้ำนกำยภำพ ดำเนินกำรครบทุกประกำร และ
2. ด้ำนกิจกรรมประจำวันพระ ดำเนินกำรครบทุกประกำร
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ประกำร
4. ด้ำนพฤติกรรมครู ผู้บริหำรโรงเรียน และ นักเรียน ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ประกำร
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 7 ประกำร
ระดับ 5 1. ด้ำนกำยภำพ ดำเนินกำรครบทุกประกำร และ
2. ด้ำนกิจกรรมประจำวันพระ ดำเนินกำรครบทุกประกำร
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ดำเนินกำรครบทุกประกำร
4. ด้ำนพฤติกรรมครู ผู้บริหำรโรงเรียน และ นักเรียน ดำเนินกำรครบทุกประกำร
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ ดำเนินกำรครบทุกประกำร
สรุปเกณฑ์การให้คะแนนระดับสถานศึกษา
ตัวชี้วัด 29 ประการ แบ่งเป็น 5 ด้าน
1. ด้ำนกำยภำพ
2. ด้ำนกิจกรรมประจำวันพระ
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน
4. ด้ำนพฤติกรรม ครู
ผู้บริหำรโรงเรียนและนักเรียน
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ

ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
1
2
3
4
5
ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7
1
2
3
ครบ 4 ครบ 4
2
2
3
4
ครบ 5
2
2
3
4
ครบ 5

7 ประกำร
4 ประกำร
5 ประกำร
5 ประกำร
8 ประกำร

4

5

6

7

ครบ 8

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่ำนกำร
ประเมินผลกำรดำเนินกำร 29 ประกำร
สู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

หน่วยวัด
โรงเรียน

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
80
80
80
80

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ให้สถำนศึกษำในโครงกำรโรงเรี ยนวิถีพุทธและเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศึกษำข้อมูล เกณฑ์กำรประเมิน
และประเมินตนเองตำมอัตลักษณ์ 29 ประกำร ผ่ำนเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com ตำมระยะเวลำ ดังนี้
รอบที่ 1 โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเอง ภำยใน 1 พ.ค. 2563 – 15 มิ.ย. 2563
สพท. รับรองกำรประเมินตนเองของโรงเรียน ภำยใน 1 มิ.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2563
(ยกเว้นรำยงำนรอบที่ 1 อันเนื่องมำจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค COVID)
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รอบที่ 2 โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเอง ภำยใน 1 ส.ค. 2563 – 15 ก.ย. 2563
สพท. รับรองกำรประเมินตนเองของโรงเรียน ภำยใน 1 ก.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563
กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ หรือ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ที่มีผู้รับผิดชอบ
งำนคุณธรรม หรือกลุ่มที่ได้รับมอบหมำยจำก ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
แนวทางการดาเนินงาน:
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ประกำศ สื่ อ สำรสร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจ จั ด ท ำสื่ อ ประกอบ เผยแพร่ ผ่ ำ น OBEC Channel
www.vitheebuddha.com ข้อ 262 เรื่อง แนวทางดาเนินการ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรี ยนวิ ถีพุ ทธ
ให้เกี่ยวข้อง เช่น ศึกษำนิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธของทุก สพป. สพม. ผู้บริหำรโรงเรียน ครู
นักเรียน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้รับทรำบ
2. ประสำนงำนกับ สพป./สพม. คัดเลื อกโรงเรียนตัว อย่ำง ที่ส ำมำรถดำเนินกำรได้ และโรงเรียน
ที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรมำแลกเปลี่ยนวิธีกำรแนวทำง เพื่อทรำบปัญหำอุปสรรคของโรงเรียน
3. ประสำนงำนกั บ สพป./สพม./มหำวิ ท ยำลั ย มหำจุ ฬ ำลงกรณรำชวิ ท ยำลั ย ประกำศรำยชื่ อ
ยกย่อง มอบเกียรติบัตรและรำงวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
4. ประสำนงำนกับ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย จัดทำแนวทำงกำรประเมินตนเองของ
โรงเรียน โดยผ่ำนเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com เพื่อเป็นสื่อกลำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. ประสำนงำน กับ สพป./สพม./มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิ ทยำลัย สุ่มในกำรเยี่ยมเยียน
และ ให้ข้อเสนอแนะกำรดำเนินงำน
6. สรุปประมวลผลกำรดำเนินงำน
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. เผยแพร่ แนวทางดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบ
2. จัดทำเอกสำรแนวทำง หรือคู่มือดำเนินกำร
3. จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทำงดำเนินกำร
4. นิเทศ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่โรงเรียน สอบถำมปัญหำอุปสรรค และวิธีแก้ไข
5. สรุปประมวลผลกำรดำเนินงำน
ระดับสถานศึกษา
1. ศึกษำ ทำควำมเข้ำใจ แนวทางดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
2. บริหำรจัดกำรวำงแผน ปรับปรุงกำรดำเนินงำนของโรงเรียนให้สอดคล้อง
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหำอุปสรรค
4. สรุปประมวลผลกำรดำเนินงำน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นำงบรรเจอดพร สู่แสนสุข
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำงสำววำสนำ กรเกตุ
: นำงสำวชวิกำนต์ แจ่มจันทร์
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รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด..................ระดับความสาเร็จการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
ดาเนินการผ่านในระดับ
ไม่ผ่าน
ลาดับ
กิจกรรม
1
2
3
4
0
ควรปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมำก
1. ด้านกายภาพ 7 ประการ
1.1 มีป้ำยโรงเรียนวิถี
ไม่มี
มีป้ำยโรงเรียน
มีป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ ติด มีป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ ติด มีป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ
พุทธ
วิถีพุทธ ติดไว้ภำยในห้อง ไว้หน้ำอำคำรใดอำคำร
ไว้หน้ำบริเวณโรงเรียน
ติดไว้หน้ำบริเวณ
ใดห้องหนึ่ง
หนึ่ง
โรงเรียน เห็นเด่นชัด
1.2

มีพระพุทธรูป
บริเวณหน้ำ
โรงเรียน

ไม่มี

มีพระพุทธรูป
บริเวณหน้ำโรงเรียน

มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้ม
บริเวณหน้ำโรงเรียน

มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้ม
บริเวณหน้ำโรงเรียน และ
เครื่องบูชำ

มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้ม
บริเวณหน้ำโรงเรียน
เครื่องบูชำ และให้
นักเรียนไหว้ทุกวัน

1.3

มีพระพุทธรูป
ประจำห้องเรียน
(อำจเป็นรูปภำพ
หรือสัญลักษณ์)

ไม่มี

มีพระพุทธรูป
ประจำห้องเรียน

มีพระพุทธรูปประจำ
มีพระพุทธรูปประจำ
ห้องเรียนอยู่ด้ำนหน้ำในที่ ห้องเรียนอยู่ด้ำนหน้ำในที่
ที่สมควร
ที่สมควร และมีกำรทำ
ควำมสะอำด

มีพระพุทธรูปประจำ
ห้องเรียนอยู่ด้ำนหน้ำ
ในที่ที่สมควร มีกำรทำ
ควำมสะอำด และมี
กำรเคำรพพระพุทธรูป
เป็นประจำ
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ดาเนินการผ่านในระดับ

ไม่ผ่าน
ลาดับ

กิจกรรม
0

1.4

มีพุทธศำสน
สุภำษิต
วำทะธรรม
พระรำชดำรัส
ติดตำมที่ต่ำงๆ

1.5

มีควำมสะอำด
สงบ ร่มรื่น

ไม่มี

ไม่มี

1
ควรปรับปรุง
มีพุทธศำสนสุภำษิต
วำทะธรรม พระรำช
ดำรัส ติดตำมที่ต่ำงๆ

2
พอใช้
มีพุทธศำสนสุภำษิต วำทะ
ธรรม พระรำชดำรัส
ติดตำมที่ต่ำงๆ และมีกำร
ปรับปรุงอยู่เสมอ

3
ดี
มีพุทธศำสนสุภำษิต
วำทะธรรม พระรำชดำรัส
ติดตำมที่ต่ำงๆ และมีกำร
ปรับปรุง อยู่เสมอ โดย
นักเรียนมีส่วนร่วมในกำร
จัดทำ

4
ดีมำก
มีพุทธศำสนสุภำษิต
วำทะธรรม พระรำช
ดำรัส ติดตำมที่ต่ำงๆ
และมีกำรปรับปรุงอยู่
เสมอ โดยนักเรียน
มีส่วนร่วมในกำรจัดทำ
อย่ำงต่อเนื่อง

มีควำมสะอำด สงบ ร่ม
รื่นในห้องเรียนและ
บริเวณโรงเรียน

มีควำมสะอำด สงบ ร่มรื่น
ในห้องเรียน บริเวณ
โรงเรียน โดยดำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่อง

มีควำมสะอำด สงบ
ร่มรื่นในห้องเรียน บริเวณ
โรงเรียน โดยดำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่อง และ
นักเรียนมีส่วนร่วม

มีควำมสะอำด สงบ ร่ม
รื่น ในห้องเรียน
บริเวณโรงเรียน โดย
ดำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง และนักเรียนมี
ส่วนร่วมทุกคน
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ไม่ผ่าน
ลาดับ

กิจกรรม
0

1.6

มีห้อง
พระพุทธศำสนำ
หรือลำนธรรม

1.7

ไม่มีสิ่งเสพติด
เหล้ำ บุหรี่ 100 %
(พิจำรณำจำก
ผู้เกี่ยวข้อง
ในโรงเรียน)

2.1

2.2

ไม่มี

1
ควรปรับปรุง
มีห้องพระพุทธศำสนำ
หรือลำนธรรม

2
พอใช้
มีห้องพระพุทธศำสนำ
หรือลำนธรรม
และมีตำรำงกำรใช้

มีสิ่งเสพติด มีสิ่งเสพติด เหล้ำ บุหรี่ มีสิ่งเสพติด เหล้ำ บุหรี่ ใน
เหล้ำ บุหรี่ ในโรงเรียนต่ำกว่ำร้อยละ โรงเรียน ต่ำกว่ำร้อยละ
ในโรงเรียน 40
30
มำกกว่ำร้อย
ละ 40
รวมด้านกายภาพ O ไม่ครบ
O ครบ
2. ด้านกิจกรรมประจาวันพระ
ใส่เสื้อสีขำวทุกคน ไม่ปฏิบัติ
นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหำร
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ
ทำบุญ
ใส่บำตร ฟังเทศน์

ไม่ปฏิบัติ

3
4
ดี
ดีมำก
มีห้องพระพุทธศำสนำหรือ มีห้องพระพุทธศำสนำ
ลำนธรรม มีตำรำงกำรใช้ หรือลำนธรรม และมี
มีกำรใช้จริง
ตำรำงกำรใช้ มีกำรใช้
จริงและนักเรียนมีส่วน
ร่วมในกำรดูแลรักษำ
มีสิ่งเสพติด เหล้ำ บุหรี่ ใน ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้ำ
โรงเรียน ต่ำกว่ำร้อยละ
บุหรี่ ในโรงเรียน
20
100%

4 ประการ
นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และ
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ

นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และผู้บริหำร
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ
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ไม่ผ่าน
ลาดับ

กิจกรรม
0

2.3
2.4

3.1

รับประทำนอำหำร ไม่ปฏิบัติ
มังสวิรัติ
ในมื้อกลำงวัน
สวดมนต์แปล
ไม่ปฏิบัติ

บริหำรจิตเจริญ
ปัญญำก่อนเข้ำ
เรียนเช้ำ-บ่ำยทั้ง
นักเรียนและครู

ไม่ปฏิบัติ

1
2
3
ควรปรับปรุง
พอใช้
ดี
นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ
30 ปฏิบัติ
นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และผู้บริหำร
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ
นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และผู้บริหำร
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ
รวมด้านกิจกรรมวันพระ ดำเนินกำรได้ผ่ำน....... ประกำร
3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ
นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และผู้บริหำร
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ
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4
ดีมำก
นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ
นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ
นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ
นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ
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ไม่ผ่าน
ลาดับ

กิจกรรม
0

3.2

บูรณำกำร
วิถีพุทธ ทุกกลุ่ม
สำระ และในวัน
สำคัญทำงพุทธ
ศำสนำ

3.3

ครูพำนักเรียนทำ ไม่ปฏิบัติ
โครงงำนคุณธรรม
กิจกรรมจิตอำสำ
สัปดำห์ละ 1 ครั้ง
นักเรียน ครู และ ไม่ปฏิบัติ
ผู้บริหำร ทุกคนไป
ปฏิบัติศำสนกิจที่
วัด เดือนละ 1 ครั้ง
มีวัดเป็นแหล่ง
เรียนรู้
นักเรียน ครู และ ไม่ปฏิบัติ
ผู้บริหำร ทุกคน
เข้ำค่ำยปฏิบัติ

3.4

3.5

ไม่ปฏิบัติ

1
2
ควรปรับปรุง
พอใช้
มีครู เกินกว่ำร้อยละ 30 มีครู เกินกว่ำร้อยละ 50
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

3
ดี
มีครู เกินกว่ำร้อยละ 70
ปฏิบัติ

4
ดีมำก
มีครู เกินกว่ำร้อยละ
90 ปฏิบัติ

มีครู เกินกว่ำร้อยละ 30 มีครู เกินกว่ำร้อยละ 50
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

มีครู เกินกว่ำร้อยละ 70
ปฏิบัติ

มีครู เกินกว่ำร้อยละ
90 ปฏิบัติ

นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
30 ปฏิบัติ
ละ 90 ปฏิบัติ

นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
30 ปฏิบัติ
ละ 90 ปฏิบัติ
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ไม่ผ่าน
ลาดับ

กิจกรรม
0

1
ควรปรับปรุง

2
พอใช้

3
ดี

4
ดีมำก

ธรรมอย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
4.1

รักษำศีล 5

4.2

ยิ้มง่ำย ไหว้สวย
กรำบงำม

4.3

ก่อนรับประทำน
อำหำรจะมีกำร
พิจำรณำอำหำร
รับประทำนอำหำร
ไม่ดัง ไม่หก
ไม่เหลือ

รวมด้านการเรียนการสอน ดำเนินกำรได้ผ่ำน....... ประกำร
4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ
นักเรียน ครู นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และ
และผู้บริหำร ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ไม่รักษำศีล 30 ปฏิบัติได้ ครบ 5 ข้อ ได้ ครบ 5 ข้อ
ได้ ครบ 5 ข้อ
ละ 90 ปฏิบัติได้ ครบ
5
5 ข้อ
นักเรียน ครู นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และ
และผู้บริหำร ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ไม่ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ
ละ 90 ปฏิบัติ
นักเรียน ครู นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และ
และผู้บริหำร ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ไม่ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ
ละ 90 ปฏิบัติ
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ไม่ผ่าน
ลาดับ

กิจกรรม

1
2
3
4
ควรปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมำก
ประหยัด ออม
นักเรียน ครู นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และ
ถนอมใช้ เงิน และ และผู้บริหำร ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
สิ่งของ
ไม่ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ
ละ 90 ปฏิบัติ
0

4.4

4.5

มีนิสัยใฝ่รู้
สู้สิ่งยำก

นักเรียน ครู นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และ
และผู้บริหำร ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ไม่ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ
ละ 90 ปฏิบัติ
รวมด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ดำเนินกำรได้ผ่ำน....... ประกำร
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ
ไม่มีอำหำรขยะขำยใน ไม่มีอำหำรขยะขำยใน
ไม่มีอำหำรขยะขำยใน
ไม่มีอำหำรขยะขำยใน
โรงเรียนเป็นบำงวัน
โรงเรียนทุกวัน แต่นักเรียน โรงเรียนทุกวัน และ
โรงเรียนทุกวัน และ
นำมำเอง
นักเรียนไม่นำมำเอง
นักเรียนไม่รับประทำน
อำหำรขยะ

5.1

ไม่มีอำหำรขยะ
ขำยในโรงเรียน

ไม่ปฏิบัติ

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
ครู และผู้บริหำร เกิน
ผู้บริหำร ไม่ กว่ำร้อยละ 30 ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ

ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 90 ปฏิบัติ
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ไม่ผ่าน
ลาดับ

กิจกรรม

1
ควรปรับปรุง
โฮมรูมเพื่อสะท้อน ครู และ
ครู และผู้บริหำร เกิน
ควำมรู้สึก เช่น
ผู้บริหำร ไม่ กว่ำร้อยละ 30 ปฏิบัติ
ควำมรู้สึกที่ได้ทำ ปฏิบัติ
ควำมดี
ครู ผู้บริหำร และ นักเรียน ครู นักเรียน ครู และ
นักเรียน มีสมุด
และผู้บริหำร ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ
บันทึกควำมดี
ไม่ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ
ครู ผู้บริหำร และ นักเรียน ครู นักเรียน ครู และ
นักเรียน (ป.4ขึ้น และผู้บริหำร ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ
ไป)สอบได้ธรรม
ไม่ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ
ศึกษำตรีเป็นอย่ำง
น้อย
บริหำรจิต เจริญ ครู และ
ครู และผู้บริหำร เกิน
ปัญญำ ก่อนกำร ผู้บริหำร ไม่ กว่ำร้อยละ 30 ปฏิบัติ
ประชุมทุกครั้ง
ปฏิบัติ
มีพระมำสอนอย่ำง ไม่มี
มีนักเรียนได้เรียนกับพระ
สม่ำเสมอ
เกินกว่ำร้อยละ 30
0

5.4

5.5
5.6

5.7
5.8

2
พอใช้
ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ

3
ดี
ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ

4
ดีมำก
ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 90 ปฏิบัติ

นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และ
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ
นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และ
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ
ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ ครู และผู้บริหำร เกิน
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ
กว่ำร้อยละ 90 ปฏิบัติ

มีนักเรียนได้เรียนกับพระ
เกินกว่ำร้อยละ 50

มีนักเรียนได้เรียนกับพระ
เกินกว่ำร้อยละ 70

รวมด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ดำเนินกำรได้ผ่ำน....... ประกำร
112

มีนักเรียนได้เรียนกับ
พระ เกินกว่ำร้อยละ
90

ผลการ
หลักฐาน
ประเมิน
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ตัวชี้วัดที่ 11.5 ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
หน่วยวัด :

ความสาเร็จ

คาอธิบาย : ความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทา
บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด และนาเอาผลการคานวณต้นทุนมาใช้ในการบริหาร
ราชการอย่ าง มี ป ระสิ ท ธิภ าพ และมี ฐ านข้ อ มูล เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริห ารงานงบประมาณของหน่ ว ยงาน
โดยจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนิ นงานพร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภ าพให้ ชัดเจน
สามารถวั ด ผลได้ (เชิ งปริ ม าณ) รวมทั้ งจั ด ท ารายงานสรุป ผลการด าเนิ น งานและผ ลส าเร็จ ตามแผนเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานและแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
ส่วนราชการที่จั ดทาบั ญ ชีต้นทุน หมายถึง ส่ วนราชการส่ วนกลางซึ่งเป็นผู้รับผิ ดชอบ คือ
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักการคลังและสินทรัพย์
หมายเหตุ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะผ่านการประเมินเมื่อได้ 5 คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็น

น้าหนัก

1. ส่งข้อมูลรายงานค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS
(KSB1) มายังสานักการคลังและสินทรัพย์
(การรายงานรอบ 12 เดือน)
2. ส่งข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มอ้างอิง
ตัวชี้วัดที่ 11.5 (การรายงานรอบ 12 เดือน)

0.5
0.5

คะแนน
1
ไม่ส่งข้อมูลรายงาน
ค่าใช้จ่ายในระบบ
GFMIS
ส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ตาม
แบบฟอร์ม

5
ส่งข้อมูลรายงาน
ค่าใช้จ่ายในระบบ
GFMIS
ส่งข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
แบบฟอร์ม

กลุม่ ในสานักงานเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ :
ตามทีผ่ ู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่แสดงผลผลิต /โครงการ /กิจกรรม
2. แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พร้อมทั้งเป้าหมายเชิงปริมาณของแต่ละ
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
3. แนวทางการจัดทาบัญชีต้นทุน โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กรมบัญชีกลางกาหนดในคู่มือ
การจัดทาบัญชีต้นทุนของกรมบัญชีกลาง
4. ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อจัดทาบัญชีต้นทุน ใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่หน่วยเบิกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตั้งเบิ ก ในระบบ GFMIS ได้ แ ก่ ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษา 183 แห่ ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา 42 แห่ ง สถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิก จานวน 153 แห่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็น
หน่ ว ยเบิ ก จ านวน 76 แห่ ง โรงเรี ย นการศึ ก ษาพิ เศษ 41 เขต โรงเรียนศึ กษาสงเคราะห์ 49 แห่ ง และ
ส่วนกลาง รวมเป็น 544 แห่ง
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5. จานวนปริมาณงานของแต่ละกิจกรรมย่อยของทุกหน่วยเบิกจ่ายและทุกศูนย์ต้นทุนที่ส่งข้อมูล
ผ่านระบบ KRS ของ กพร.
6. จานวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของทุกสานักในส่วนกลาง
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมของหน่วยเบิกในสังกัด 544 แห่ง และส่วนกลางจากระบบ
GFMIS เพื่อมาจัดทาบัญชีต้นทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. เก็บข้อมูลจานวนปริมาณงานของแต่ละกิจกรรมย่อยของ สพป., โรงเรียนภายใต้ สพป.,สพม.
และโรงเรีย นภายใต้ สพม., ที่รายงานผ่ านระบบ KRS ของ กพร. และเก็บข้อมูลปริมาณงานของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ, โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และศูนย์การศึกษาพิเศษจากสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รวมทั้ ง ปริ ม าณงานของทุ ก ส านั ก ในส่ ว นกลาง เพื่ อ จั ด ท าบั ญ ชี ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยกิ จ กรรมย่ อ ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
3. เรียกรายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายจากระบบ GFMIS ประจาปีงบประมาณ 2562 (ด้วยคาสั่งงาน KSB1)
ของทุกศูนย์ต้นทุนและทุกหน่วยเบิก แจ้งกลับไปยังหน่วยเบิกต่าง ๆ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
ค่าใช้จ่าย ศูนย์ต้นทุนและกิจกรรมย่อยผู้ใช้เงิน และให้ผู้บริหารของหน่วยงานรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่าย
ของหน่วยงานตนเอง (ถ้าเป็ น สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ รับรองค่าใช้จ่ายของหน่วยงานตนเอง และ
โรงเรียนภายใต้กากับเขตพื้นที่การศึกษาด้วย) โดยรวบรวมข้อมูลส่งกรมบัญชีกลาง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง
4. แจ้งหน่วยเบิกทุกแห่งให้รับทราบการเชื่อมโยงกิจกรรมหลักตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2563 กับกิจกรรมย่อยของทุกศูนย์ต้นทุน ที่กรมบัญชีกลางได้ upload เข้าระบบ GFMIS เพี่อใช้ใน
การบันทึกค่าใช้จ่าย เข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อีกทั้งหน่วยเบิกทุกแห่ง
จะต้องระบุกิจกรรมย่อยเข้าสู่ระบบ GFMIS สาหรับปีงบประมาณ 2563 ด้วย ซึ่งได้แจ้งหน่วยเบิกทุกแห่งทราบผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์สานักการคลังและสินทรัพย์
5. หน่วยงานส่วนกลาง (สานักการคลังและสินทรัพย์) จัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อ ย
ของทุกหน่วยเบิกทุกศูนย์ต้นทุน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย 6 ผลผลิต ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก และ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก 6 ผลผลิต /13 โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเปรียบเทียบผล
การค านวณต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ระหว่ า งปี ง บประมาณ 2562 และปี ง บประมาณ 2561 ว่ า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรูปแบบที่
กรมบั ญ ชี ก ลางก าหนด โดยเสนอให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางทราบตามก าหนดเวลา และเผยแพร่ข้ อ มู ล ผ่ านทาง
Website ของ สพฐ. (www.obec.go.th) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินการปฏิ บัติงานด้านบัญชีของ
กรมบัญชีกลาง
6. ส านั ก บริ ห ารงานการศึ ก ษาพิ เศษรั บ ผิ ด ชอบในการก ากั บ ติ ด ตาม ให้ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ดาเนินการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย การตั้งเบิก
ในระบบ GFMIS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ถูกต้องตามศูนย์ต้นทุน และกิจกรรมย่อยของกลุ่มผู้ใช้
จ่ายเงิน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนการศึกษา
พิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
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ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาทุกแห่ง/ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุก
แห่ง ต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายงานค่าใช้จ่ายจากระบบ GFMIS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดาวโหลดจากเว็บไซต์สานักการคลังและสินทรัพย์ ทั้งในส่วน
ของรายงานค่าใช้จ่ายของหน่ว ยเบิกตนเอง และโรงเรียนภายใต้กากับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทนลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกต้องของค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนเองและโรงเรียนภายใต้กากับ และส่ง
รายงานค่าใช้จ่ายดังกล่าวในรูปแบบแผ่น บันทึกข้อมูล CD-ROM รูปแบบไฟล์ PDF/Image มายังสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว1752
ลงวั น ที่ 30 เมษายน 2563 เพื่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจะได้ ร ายงานผลให้
กรมบั ญ ชี ก ลางทราบตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานด้ า นบั ญ ชี ต่ อ ไป และส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษา/ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใดที่จัดส่งแผ่นข้อมูล CD-ROM ให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ให้เข้าไปรายงานในระบบรายงานผลตั วชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS) ของ กพร. ในการประเมินรอบ 12 เดือน
2. กากับ ติดตามให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตั้งเบิกในระบบ GFMIS ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้ระบุกิจกรรมย่อยเข้าสู่ระบบ GFMIS เมื่อมีการตั้งเบิกซึ่งเกิดค่าใช้จ่ายหรือเมื่อมีการล้างลูกหนี้เงิน
ยืมราชการ (ประเภท G1) ทุกครั้ง หากไม่มีการระบุรหัสกิจกรรมย่อยในการตั้งเบิก เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
จะต้องเข้าไปปรับปรุงรายการเพื่อใส่รหัสกิจกรรมย่อยให้ครบถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง
3. กากั บ ติ ดตาม ให้ โรงเรี ย นในสั งกั ด (โรงเรีย นภายใต้ สพป. และ สพม.) ได้ ระบุ ค่ าใช้จ่ ายที่
โรงเรียนขอเบิกให้ถูกต้องตามภาระงานของแต่ละกลุ่มในโรงเรียน และ สพป. / สพม. ต้องระบุศูนย์ต้นทุนและ
ระบุรหัสกิจกรรมย่อยของโรงเรียน ในการขอเบิกเงินของโรงเรียนในระบบ GFMIS ทุกครั้ง
4. จัดเก็บข้อมูลจานวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของกลุ่มงานภายใน สพป. / สพม. โรงเรียน
ภายใต้กากับของ สพป./ สพม. และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกที่เคยสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลปริมาณงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563) เพื่อรายงานเข้าระบบ KRS
ของ กพร. ในการประเมินรอบ 12 เดือน (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ซึ่งวิธีการเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละ
กิจกรรมย่อยศึกษาได้จากคู่มือกิจกรรมย่อย ตามหนังสือ ที่ ศธ 04002/ว116 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
และเรื่องซักซ้อมความเข้าใจการเก็บข้อมูลปริมาณงานของกิจกรรมย่อย ตามหนังสือที่ ศธ 04002/ว3474
ลงวั น ที่ 27 ธั น วาคม 2556 และรหั ส กิ จ กรรมย่ อ ยเพิ่ ม เติ ม ปี ง บประมาณ 2563 ตามหนั ง สื อ สพฐ.
ที่ ศธ 04002/ว1127 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 สามารถดาวโหลดได้ที่ เว็บไซต์สานักการคลังและสินทรั พย์
สพฐ. (http:www.finance-obec.net) หัวข้อประกาศโครงการ GFMIS วันที่ 11 มีนาคม 2562 และวันที่
18 มีนาคม 2563
ระดับสถานศึกษา
สถานศึ กษาทุ ก แห่ งรายงานข้อ มูล ปริมาณงานแต่ ล ะกิ จกรรมย่อ ย ประจาปี งบประมาณ 2563
ของสถานศึกษาให้ สพป./สพม. ที่สถานศึกษาสังกัดอยู่ (สิ้นปีงบประมาณ 2563)
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คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการของ สพท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิธีการรายงานผล : การจัดทาบัญชีต้นทุนตามเกณฑ์ประเมินผลของกรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
1. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาทุ ก แห่ ง และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาทุกแห่ง มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานค่ าใช้จ่ายในระบบ GFMIS (คาสั่งงาน KSB1)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยผู้บริหารหน่วยงานได้รับรองความถูกต้อง และจัดส่งรายงานดังกล่าวใน
รูปแบบแผ่นข้อมูล CD- ROM รูปแบบไฟล์ PDF/Imange ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายในวัน ที่ 20 พฤษภาคม 2563 (ตามหนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04002/ว1752 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563)
โดยถ้าจัดส่งให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเข้ า ไปรายงานผลการด าเนิ น งานดั ง กล่ า วในระบบ KRS
ของ กพร. ประจาปีงบประมาณ 2563 ในการประเมินรอบ 12 เดือน โดยถ้าจัดส่งให้ระบุหนึ่ง (1) ถ้าไม่ได้
จัดส่งให้ระบุศูนย์ (0)
2. สิ้นปีงบประมาณ 2563 สานักในส่วนกลางมีการรายงานผลจานวนปริมาณงานของกิจกรรม
ย่อยตามภารกิจของทุกสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้สานักการคลังและสินทรัพย์ ภายในวันที่ 30
ตุลาคม 2563
3. สิ้นปีงบประมาณ 2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งและสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกแห่ง รวบรวมข้อมูลปริมาณงานกิจกรรมย่อยของหน่วยงานตนเอง , โรงเรียน
ภายใต้กากับ สพป./สพม. และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก พร้อมรายงานผลจานวนปริมาณงานของกิจกรรมย่อย
ประจาปี พ.ศ.2563 (ข้อมูลปริมาณงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ในรูปแบบ Excel File
ตามแบบฟอร์มอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 11.5 ผ่านระบบ KRS ของ กพร. ในการประเมินรอบ 12 เดือน
4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ รายงานผล
จานวนปริมาณงานของกิจกรรมย่อยประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อ
รวบรวมข้อมูลส่งให้สานักการคลังและสินทรัพย์
5. สานักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ดาเนินการรวบรวมข้อมูล และจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดได้แล้วเสร็จ และ
รายงานผลการคานวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร
พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางศิรประภา วรพิวุฒิ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นางสาวมณิสรา พัฒโร
นางสาวสุกัญญา พงศ์ชัยประทีป
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เบอร์ตดิ ต่อ 02 288 5614
เบอร์ติดต่อ 02 288 5613
เบอร์ติดต่อ 02 282 9437

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการของ สพท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 11.5
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดที่ 11.5 ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีตน้ ทุนต่อหน่วยผลผลิต

(แบบที่ 1 สพป.)
บัญชีแสดงปริมาณงานของสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา........................ รหัสศูนย์ต้นทุน .................
รหัส

กิจกรรมย่อย

ปริมาณงาน

161
162
163
164
165
167
* 182
211
212
213

ด้านอานวยการ
ด้านบริหารบุคคล
ด้านนโยบายและแผน
ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด้านการตรวจสอบภายในระดับโรงเรียน
ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)
ด้านส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านกฏหมายและคดี

หน่วยนับ

จานวนบุคลากรที่
ปฎิบัติงานตามกลุม่ (คน)

ครั้ง
คน
โครงการ
โครงการ
คน
โรงเรียน
ครั้ง
โครงการ
ชั่วโมง/คน
เรื่อง

หมายเหตุ 1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ศึกษาได้จากคู่มือ การกาหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ. (ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ
04002/ว116 เรื่องคู่มือกิจกรรมย่อย) และเรื่องซักซ้อมความเข้าใจการเก็บข้อมูลปริมาณงานของกิจกรรมย่อย (ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนมาก ที่ ศธ
04002/ว3474 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556) และหนังสือ สพฐ. ที ศธ 04002/ว1127 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 สามารถดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์
สานักการคลังและสินทรัพย์ (http:finance-obec.net) หัวข้อข่าวประกาศโครงการ GFMIS วันที่ 11 มีนาคม 2562 และ วันที่ 18 มีนาคม 2563
* 2. รหั ส กิจ กรรมย่ อ ย 182 ให้ สพป. เก็บ ข้ อ มู ลจ านวนครั้ง เฉพาะรายการจั ดซื้ อจั ดจ้ างนอกระบบ GFMIS ที่ ไม่ ได้ท า PO
ในระบบ (ซื้อ/จ้างต่ากว่า 5,000 บาท) เท่านั้น เนื่องจากข้อมูลจานวนครั้งของรายการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS และรหัสกิจกรรมย่อย 181
ปริมาณงานด้านการเงินและบัญชี สพฐ.จะเป็นผู้เรียกข้อมูลเองจากระบบ GFMIS
3. จานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามกลุ่ ม (คน) ให้เก็บข้อมูลจานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานและมีตัวอยู่จริงตามกลุ่มต่าง ๆ ณ วันที่
30 ก.ย.2563 (บุคลากร หมายถึง ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรช่วยราชการที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง
ชั่วคราว พนักงานราชการ และลูกจ้างที่เกิดจากการจ้างเหมาบริการ)
4. แบบฟอร์มดังกล่าวให้จัดส่งในรูปแบบ flie Excel (ห้ามส่งเป็น PDF และไฟล์รูปภาพต่าง ๆ )
5. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิงานแทน
ผู้รับรองข้อมูล
ชื่อ......................................................................................
(………………………………………............................................….)
ตาแหน่ง..............................................................................
โทรศัพท์..............................................................................
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 11.5
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดที่ 11.5 ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีตน้ ทุนต่อหน่วยผลผลิต

(แบบที่ 2 สพป.)
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กากับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชื่อโรงเรียน...................................................................... สังกัด สพป.....................................................
รหัส

หน่วยนับ

กิจกรรมย่อย

ปริมาณงาน

หน่วยนับ

168

การบริหารงานวิชาการ

โครงการ

169

การบริหารงานทั่วไป

โครงการ

170

การบริหารงานบุคคล

โครงการ

171

การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

โครงการ

172

การบริหารกิจการนักเรียน

โครงการ

หมายเหตุ 1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการกาหนดกิจกรรมย่อย ของ สพฐ.
(ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว116 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) และเรื่องซักซ้อมความเข้าใจการเก็บข้อมูล
ปริมาณงานของกิจกรรมย่อย (ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3474 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556)
สามารถดาวโหลดได้ที่เว็บ ไซด์สานักการคลังและสินทรัพย์ (http:finance-obec.net) หั วข้อข่าวประกาศ
โครงการ GFMIS วันที่ 11 มีนาคม 2562
2. สิ้นปีงบประมาณ 2563 ขอให้ สพป. ส่งแบบฟอร์มข้างต้นให้โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดง
ปริมาณงานของแต่ละโรงเรียนส่งให้ สพป. เพื่ อ สพป. สรุปข้อมูลลงในแบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียน
ภายใต้กากับของ สพป. และให้ สพป. ส่งข้อมูลเฉพาะแบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียน (แบบที่ 3 สพป.)
เข้าระบบ KRS ของ กพร. ใน รอบ 12 เดือน
3. ผู้รับรองข้อมูล ต้องเป็นลายมือชื่อผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน
ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ...............................................................................
(………………………………………............................................….)
ตาแหน่ง..............................................................................
โทรศัพท์...............................................................................

118

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการของ สพท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 11.5
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดที่ 11.5 ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีตน้ ทุนต่อหน่วยผลผลิต

(แบบที่ 3 สพป.)

ที่

แบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กากับของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...................................................เขต.....................
การบริหาร
การบริหาร
การบริหาร การบริหาร การบริหาร
งานงบประมาณ งานกิจการ
รวม
ชื่อโรงเรียน งานวิชาการ งานทั่วไป งานบุคคล และแผนงาน
นักเรียน
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ โครงการ

1
2
3
4

รวม
หมายเหตุ 1. ขอให้ สพป. สรุปจานวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของแต่ละโรงเรียนภายใต้กากับ สพป.
และรายงานเข้าระบบ KRS ของ กพร. ในการประเมินรอบ 12 เดือน
2. แบบฟอร์มดังกล่าวให้จัดส่งในรูปแบบ File Excel (ห้ามส่งเป็น PDF และ File รูปภาพต่าง ๆ )
3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน
.
ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ...............................................................................
(………………………………………............................................….)
ตาแหน่ง..............................................................................
โทรศัพท์...............................................................................

119

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการของ สพท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 11.5
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดที่ 11.5 ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีตน้ ทุนต่อหน่วยผลผลิต

(แบบที่ 4 สพป.)
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อโรงเรียน................................................................ รหัสศูนย์ต้นทุน...................................
รหัส
168
169
170
171
172

หน่วยนับ
ปริมาณงาน
หน่วยนับ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

กิจกรรมย่อย
การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
การบริหารกิจการนักเรียน

หมายเหตุ 1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการกาหนดกิจกรรมย่อย ของ สพฐ.
(ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว116) และเรื่องซักซ้อมความเข้าใจการเก็บข้อมูลปริมาณงานของกิจกรรมย่อย
(ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3474 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556) สามารถดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์
สานักการคลังและสินทรัพย์ (http:finance-obec.net) หัวข้อข่าวประกาศโครงการ GFMIS วันที่
11 มีนาคม 2562
2. สิ้ นปี งบประมาณ 2563 ขอให้โรงเรียนหน่วยเบิกจัดเก็บข้อมูล บัญชีแสดงปริมาณงานของ
โรงเรียนตามแบบฟอร์มข้างต้น ส่งให้แก่ สพป. ตามเขตที่โรงเรียนตั้งอยู่ เพื่อให้ สพป. จัดส่งข้อมูลดังกล่าว
ในระบบ KRS ของ กพร. ในรอบ 12 เดือน ต่อไป
3. ผู้ รั บ รองข้ อ มู ล ต้ อ งเป็ น ลายมื อ ชื่ อ ของผู้ อ านวยการโรงเรี ย น หรื อ ผู้ ได้ รั บ มอบหมายให้
ปฏิบัติงานแทน
ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ..........................................................................
(………………………………………............................................….)
ตาแหน่ง..............................................................................
โทรศัพท์...............................................................................

120

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการของ สพท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 11.5
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดที่ 11.5 ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีตน้ ทุนต่อหน่วยผลผลิต

(แบบที่ 5 สพม.)
บัญชีแสดงปริมาณงานของสานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต............ รหัสศูนย์ต้นทุน.................
รหัส

กิจกรรมย่อย

ปริมาณงาน หน่วยนับ

183
184
185
186
187
188
* 190
214
215
216

ด้านอานวยการ
ด้านบริหารบุคคล
ด้านนโยบายและแผน
ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ด้านการตรวจสอบภายในระดับโรงเรียน
ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)
ด้านส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร
ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านกฏหมายและคดี

จานวนบุคลากรที่
ปฎิบัติงานตามกลุม่ (คน)

ครั้ง
คน
โครงการ
โครงการ
คน
โรงเรียน
ครั้ง
โครงการ
ชั่วโมง/คน
เรื่อง

หมายเหตุ 1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ศึกษาได้จากคู่มือการกาหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ. (ตามหนังสือ สพฐ.
ที่ ศธ 04002/ว116 เรื่องคู่มือกิจกรรมย่อย) และเรื่องซักซ้อมความเข้าใจการเก็บข้อมูลปริมาณงานของกิจกรรมย่อย (ตามหนังสือ สพฐ.
ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว3474 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556) และหนังสือ สพฐ. ที ศธ 04002/ว1127 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 สามารถ
ดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์สานักการคลังและสินทรัพย์ (http:finance-obec.net) หัวข้อข่าวประกาศโครงการ GFMIS วันที่ 11 มีนาคม 2562
และ วันที่ 18 มีนาคม 2563
* 2. รหัสกิจกรรมย่อย 190 ให้ สพป. เก็บข้อมูลจานวนครั้ง เฉพาะรายการจัดซื้อจัดจ้างนอกระบบ GFMIS ที่ไม่ได้ทา PO
ในระบบ (ซื้อ/จ้างต่ากว่า 5,000 บาท) เท่านั้น เนื่องจากข้อมูลจานวนครั้งของรายการจัดซื้อจั ดจ้างในระบบ GFMIS และรหัสกิจกรรมย่อย
189 ปริมาณงานด้านการเงินและบัญชี สพฐ.จะเป็นผู้เรียกข้อมูลเองจากระบบ GFMIS
3. จ านวนบุ คลากรที่ ป ฏิ บั ติ งานตามกลุ่ ม (คน) ให้ เก็บ ข้ อมู ล จานวนบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติงานและมี ตั วอยู่ จริงตามกลุ่ม ต่ าง ๆ
ณ วันที่ 30 ก.ย.2563 (บุ คลากร หมายถึง ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรช่วยราชการที่เป็ น
ข้าราชการ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และลูกจ้างที่เกิดจากการจ้างเหมาบริการ)
4. แบบฟอร์มดังกล่าวให้จัดส่งในรูปแบบ flie Excel (ห้ามส่งเป็น PDF และไฟล์รูปภาพต่าง ๆ )
5. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน
ผู้รับรองข้อมูล
ชื่อ......................................................................................
(………………………………………............................................….)
ตาแหน่ง..............................................................................
โทรศัพท์..............................................................................
.

121

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการของ สพท.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 11.5
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดที่ 11.5 ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีตน้ ทุนต่อหน่วยผลผลิต

(แบบที่ 6 สพม.)
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กากับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต..............
รหัส
191
192
193
194
195

ชื่อโรงเรียน...........................................สังกัด สพม.................................
หน่วยนับ
กิจกรรมย่อย
ปริมาณงาน
หน่วยนับ
การบริหารงานวิชาการ
โครงการ
การบริหารงานทั่วไป
โครงการ
การบริหารงานบุคคล
โครงการ
การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
โครงการ
การบริหารกิจการนักเรียน
โครงการ

หมายเหตุ 1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการกาหนดกิจกรรมย่อย ของ สพฐ.
(ตามหนั งสื อ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว116) และเรื่ อ งซั ก ซ้ อ มความเข้ า ใจการเก็ บ ข้ อ มู ล ปริ ม าณงานของ
กิจ กรรมย่ อ ย (ตามหนั งสื อ สพฐ. ด่ ว นมาก ที่ ศธ 04002/ว3474 ลงวัน ที่ 27 ธัน วาคม 2556) สามารถ
ดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์สานักการคลังและสินทรัพย์ (http:finance-obec.net) หั วข้อข่าวประกาศโครงการ
GFMIS วันที่ 11 มีนาคม 2562
2. สิ้นปีงบประมาณ 2563 ขอให้ สพม. ส่งแบบฟอร์มข้างต้นให้โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลปริมาณงาน
ของกิจกรรมย่อยแต่ละโรงเรียนส่งให้ สพม. เพื่อสรุปข้อมูลลงในแบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กากับ
ของ สพม. และให้ สพม. ส่งเฉพาะแบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียน (แบบที่ 7 สพม.) เข้าระบบ KRS ของ
กพร. รอบ 12 เดือน
3. ผู้ รั บ รองข้ อ มู ล ต้ อ งเป็ น ลายมื อ ชื่ อ ของผู้ อ านวยการโรงเรี ย น หรื อ ผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้
ปฏิบัติงานแทน
ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ...... ……………………………………………….......................
(………………………………………............................................….)
ตาแหน่ง..............................................................................
โทรศัพท์...............................................................................
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 11.5
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดที่ 11.5 ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีตน้ ทุนต่อหน่วยผลผลิต

(แบบที่ 7 สพม.)
แบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กากับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต..............
การบริหาร
การบริหาร
การบริหาร การบริหาร การบริหาร
งานงบประมาณ งานกิจการ
รวม
ที่ ชื่อโรงเรียน งานวิชาการ งานทั่วไป งานบุคคล และแผนงาน
นักเรียน
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ โครงการ
1
2
3
4

รวม
หมายเหตุ 1. ขอให้ สพม. สรุปจานวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของแต่ละโรงเรียนภายใต้กากับ สพม.
และรายงานเข้าระบบ KRS ของ กพร. ในการประเมินรอบ 12 เดือน
2. แบบฟอร์มดังกล่าวให้จัดส่งในรูปแบบ File Excel (ห้ามส่งเป็น PDF และ File รูปภาพต่าง ๆ )
3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน
ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ............................................................................
(………………………………………............................................….)
ตาแหน่ง..............................................................................
โทรศัพท์...............................................................................
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 11.5
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัดที่ 11.5 ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีตน้ ทุนต่อหน่วยผลผลิต

(แบบที่ 8 สพม.)
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อโรงเรียน................................................................ รหัสศูนย์ต้นทุน...................................
รหัส
168
169
170
171
172

หน่วยนับ
ปริมาณงาน
หน่วยนับ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

กิจกรรมย่อย
การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
การบริหารกิจการนักเรียน

หมายเหตุ 1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการกาหนดกิจกรรมย่อย ของ สพฐ.
(ตามหนั งสื อ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว116) และเรื่ อ งซั ก ซ้ อ มความเข้ า ใจการเก็ บ ข้ อ มู ล ปริ ม าณงานของ
กิจ กรรมย่ อ ย (ตามหนั งสื อ สพฐ. ด่ ว นมาก ที่ ศธ 04002/ว3474 ลงวัน ที่ 27 ธั น วาคม 2556) สามารถ
ดาวโหลดได้ที่เว็บ ไซต์ ส านั กการคลั งและสิ นทรัพย์ (http:finance-obec.net) หั วข้อข่าวประกาศโครงการ
GFMIS วันที่ 11 มีนาคม 2562
2. สิ้ นปี งบประมาณ 2563 ขอให้โรงเรียนหน่วยเบิกจัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดงปริมาณงานของ
โรงเรียนตามแบบฟอร์ มข้างต้น ส่งให้ แก่ สพม. ตามเขตที่โรงเรียนตั้งอยู่ เพื่อให้ สพม. จัดส่งข้อมูล ดังกล่าว
ในระบบ KRS ของ กพร. ในรอบ 12 เดือน ต่อไป
3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน
ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ.....................................................................................
(………………………………………............................................….)
ตาแหน่ง..............................................................................

โทรศัพท์...............................................................................
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ตัวชี้วัดที่ 12 ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา
หน่วยวัด : ระดับ
คาอธิบาย :
❖ เป็นการสารวจปัจจัยการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา และประเด็นอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา
❖ กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบสารวจ : ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผู้บังคับบัญชา โดย
● ผู้ถูกประเมิน คือ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้รักษาการ (กรณีไม่มี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
● ผู้ ป ระเมิ น /ผู้ ต อบแบบส ารวจ คื อ รองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ผู้อานวยการกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีไม่มีผู้อานวยการกลุ่ม ให้เป็นผู้รักษาการผู้อานวยการกลุ่ม)
❖ ต้องได้รับผลการสารวจผ่านระบบอย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
❖ การคิดคะแนนคิดจากคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่ได้ตอบแบบสารวจผ่านระบบ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Survey Online)
ประเด็นการประเมิน
การกากับดูแลการทุจริต
1. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีนโยบาย แนวทางในการกากับดูแลการทุจริต
2. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลการทุจริต ที่ถ่ายทอดสู่
การปฏิบัติ และติดตามรายงานผลอย่างชัดเจน
3. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีระบบตรวจสอบการกากับดูแลการทุจริต
4. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เช่น หลักประสิทธิภาพ
หลักประสิทธิผล หลักคุณธรรม/จริยธรรม เป็นต้น
5. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีการกากับ ตรวจติดตามข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
6. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก (Pro-active) เช่น มีคู่มือ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน พัฒนากระบวนการทางานให้โปร่งใส มีระบบรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ เป็นต้น
7. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีการเปิดเผยผลการดาเนินงานสู่สาธารณะ
8. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีการซื้อขายตาแหน่งหรือเส้นสายในการบรรจุ แต่งตั้งโยกย้าย
เลื่อนระดับ เลื่อนตาแหน่งของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน
9. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านพบเห็นว่าหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับสินบนจากผู้อื่น
10. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจเพื่อ
ประโยชน์แก่ญาติพี่น้อง พวกพ้องหรือผู้อื่น
ภาวะผู้นา
1. ผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยงานท่ า น มี ก ารก าหนดนโยบาย เป้ า หมายที่ ชั ด เจน ทั น สมั ย และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและมีการถ่ายทอดนโยบาย/แนวทางในการทางาน
ให้คนในองค์การได้รับรู้และเข้าใจทั่วทั้งองค์การเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
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ประเด็นการประเมิน
2. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน ได้ปรับปรุงโครงสร้างอัตรากาลัง รวมทั้งทรัพยากรและ
งบประมาณของหน่วยงานให้เหมาะสมสาหรับการทางานตามยุทธศาสตร์ชาติ วิสัยทัศน์
นโยบายแนวทางในการทางาน และแผนยุทธศาสตร์จัดสรรขององค์กร
3. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรสามารถทางานเป็นทีม ทางานใน
ลักษณะบูรณาการ/การทางานแนวใหม่ ที่ได้ทั้งงานและบุคลากร โดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เน้นการทางานอย่างมีส่วนร่วม ทั้ง
หน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
5. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน ได้วางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อปรับเปลี่ยนองค์การของ
ท่านให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยตามนโยบาย Thailand 4.0
6. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน เป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงโดยนาเทคโนโลยีมาใช้บริหารงานใน
องค์การที่แตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนเห็นได้อย่างชัดเจน มีการสร้างระบบการ
ทางานในองค์การให้มีประสิทธิภาพทาให้องค์การมีการดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน หรือ
มีการบริหารงานที่ได้รับการยอมรับจากบุคลากรภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
7. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน ได้พัฒนาให้องค์การมีระบบประเมินผลตามผลงานที่เกิดขึ้นจริง
และเป็นที่ยอมรับ
8. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน กล้าเผชิญกับปัญหา กล้าตัดสินใจ บนพื้นฐานข้อเท็จจริง และ
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์
9. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน ได้ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์การ มีรูปแบบการทางาน
ซึ่งเปิดรับคาแนะนาที่สร้างสรรค์ และแสดงออกถึงภาวะผู้นาในระดับที่เหมาะสมสาหรับองค์การ
10. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีความทุ่มเท รับผิดชอบ อุทิศตนและมีความมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จ
การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ
1. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ท่านได้ยึดถือและปฏิบัติตาม
2. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีการแต่งตั้ง/มอบหมาย เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานในตาแหน่งที่
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่มีความชัดเจน
โปร่งใส และเป็นธรรม
3. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
4. หน่วยงานของท่าน มีการสื่อสารคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ ให้เจ้าหน้าที่ภายในองค์การ
ทุกคนปฏิบัติตาม
5. หน่วยงานของท่าน มีการประกาศเกียรติคุณ/ให้รางวัล/ยกย่องเชิดชูเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม หรือมีการลงโทษต่อผู้ประพฤติขัดต่อคุณธรรม
การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา
1. ผู้บังคับบัญชามีการสอนงานให้แก่ท่าน และสนับสนุนให้ท่านมีส่วนร่วมในการทางาน
2. ผู้บังคับบัญชาช่วยเหลือ ให้คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาในการทางานของท่าน
3. ผู้บังคับบัญชาแสดงความรับผิดชอบในความผิดพลาดของท่าน
4. ผู้บังคับบัญชาดูแลเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่และทุกข์สุขในการทางานของท่าน
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ประเด็นการประเมิน
5. ผู้บังคับบัญชาให้ความยกย่องชมเชยท่านเมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ดี
6. ผู้บังคับบัญชามีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจแก่ท่านในการปฏิบัติงาน
7. ผู้บังคับบัญชาวางบทบาทการบริหารงานเสมือนท่านเป็นเพื่อนร่วมงาน
8. ผู้บังคับบัญชาของท่านเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และมีอิสระในการคิดสร้างสรรค์
9. ผู้บังคับบัญชาของมีการกระตุ้นให้ท่านกล้าแสดงความคิดเห็น กล้าเปลี่ยนแปลงวิธีการคิด
และวิธีการทางานให้ดียิ่งขึ้น
10. ผู้บังคับบัญชาของท่าน จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทางานให้น่าอยู่และน่าทางาน
หมายเหตุ : ช่ว งเวลาและวิธีการตอบแบบส ารวจ จะมีการแจ้งให้ ส านักงานเขตพื้นที่ การศึ ก ษา
รับทราบอีกครั้งหนึ่ง
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1
ระดับ 2
ผู้ตอบ
แบบสอบถามตอบ
ไม่ครบตามจานวน

ระดับ 3
-

ระดับ 4
-

ระดับ 5
ผู้ตอบ
แบบสอบถามตอบ
ครบตามจานวน

กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล/ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หรือตามที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มอบหมาย
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ/การดูแล
เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา

หน่วยวัด
คะแนน

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562*
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตอบแบบสารวจ (Survey Online) ตามประเด็นการประเมินที่กาหนด
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะแจ้งวิธีการตอบแบบสอบถามและกาหนดเวลา
ให้ทราบภายหลัง
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ
นางสาวนภัทร อินทรุณ
นางสาวฐิตาภา เข็มเจริญ
นายปัญจพล มโนหาญ
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เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :

02-288-5877
02-288-5877
02-288-5877
02-288-5877
02-288-5877

ภาคผนวก
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เว็บไซต์ระบบรายงานผลตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

http://krs2.psdg-obec.go.th

129

ภาคผนวก
ข

ตารางสรุปสานัก/กลุ่ม/ศูนย์ รับผิดชอบตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับ
ตัวชี้วัด
ที่
1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
O-NET
2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21
3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจาก สมศ. ระดับ“ดี”ขึ้นไป
4 ระดับความสาเร็จในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่
อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก

หน่วยงานกากับดูแล
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
(สทศ.)
สำนักวิชำกำรและมำตรฐำน
กำรศึกษำ (สวก.)
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
(สทศ.)
สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน (สนผ.)

การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับที่
5

6

ตัวชี้วัด
การลดพลังงาน
- พลังงำนไฟฟ้ำ
- พลังงำนน้ำมันเชี้อเพลิง
มาตรการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

7
8

การกากับดูแลการทุจริต
ภาวะผู้นา

9

ระบบติดตามการปฏิบัติงาน
เพื่อการบริหารขององค์การ
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในองค์การ
การสร้างคุณธรรม จริยธรรมใน
องค์การ

10
11
12

การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ/
การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา

หน่วยงานกากับดูแล
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (กพร.)

- สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ (สนก.)
- กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (กพร.)
สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ (สนก.)
สำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
(สตผ.)
สำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน (สทร.)
สำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน (สทร.)
- กลุ่มตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
- สำนักกำรคลังและสินทรัพย์ (สคศ.)
- สำนักนโยบำยและแผนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สนผ.)
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (กพร.)
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การรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตัวชี้วัด

ระดับ สพฐ.

ระดับ สพท.

รอบที่ 1 รอบที่ 2

รอบที่ 1

รอบที่ 2

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ O-NET

√

ใช้ข้อมูลส่วนกลำง
(จำก สทศ.)

√

*

√

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของสถำนศึกษำระดับปฐมวัยใน
สังกัดผ่ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ.
ระดับ“ดี”ขึ้นไป

√

*

√

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนในสังกัดผ่ำนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก
สมศ. ระดับ“ดี”ขึ้นไป

√

*

√

-

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการ
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ระดับ“ดี”ขึ้นไป

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสาเร็จในการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำร
จัดเก็บข้อมูลผลกำรเรียนรำยบุคคล

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำร
จัดเก็บข้อมูลครูและบุคลำกรรำยคนด้วยระบบ PSC
(P-School Checking Program)

ตัวชี้วัด

-

√

-

√

ใช้ข้อมูลส่วนกลำง
(โรงเรียนกรอกข้อมูลในโปรแกรม
SchoolMIS และ SGS Online
ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563)

*

ระดับ สพฐ.
รอบที่ 1 รอบที่ 2

√

ระดับ สพท.
รอบที่ 1

รอบที่ 2

ใช้ข้อมูลส่วนกลำง

ตัวชี้วัดที่ 5 การลดพลังงาน
ตัวชี้วัดที่ 5.1 พลังงำนด้ำนไฟฟ้ำ

√

√

ตัวชี้วัดที่ 5.2 พลังงำนด้ำนน้ำมันเชื้อเพลิง

√

√
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(สพท. รำยงำนข้อมูลผ่ำนระบบ
e-report.energy.go.th)

ตัวชี้วัด

ระดับ สพฐ.
รอบที่ 1 รอบที่ 2

ระดับ สพท.
รอบที่ 1

รอบที่ 2

√

ตัวชี้วัดที่ 6 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
ตัวชี้วัดที่ 6.1 กำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงำนภำครัฐ
ตัวชี้วัดที่ 6.2 กำรรำยงำนข้อมูลปริมำณขยะ
ตัวชี้วัดที่ 7 การกากับดูแลการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ 8 ภาวะผู้นา
ตัวชี้วัดที่ 9 ระบบติดตามการปฏิบัติงาน
เพื่อการบริหารขององค์การ
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำร
ติดตำมกำรปฏิบัติงำนขององค์กำร 4 ด้ำน
ตัวชี้วัดที่ 9.2 มีกำรจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็น
ปัจจุบันและสำมำรถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real
time สรุปผลข้อมูลที่ได้จำกกำรใช้ระบบ
ตัวชี้วัดที่ 9.3 มีกำรใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
กำรประเมินควำมพึงพอใจของประชำชนหรือ
ผู้รับบริกำร
ตัวชี้วัดที่ 10 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในองค์การ
ตัวชี้วัดที่ 10.1 กำรใช้ระบบ Video
Conference ในองค์กำร
ตัวชี้วัดที่ 10.2 ควำมมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์
(Cyber)
ตัวชี้วัดที่ 11 การสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ในองค์การ
ตัวชี้วัดที่ 11.1 กำรตรวจสอบทำงกำรเงินและ
บัญชีของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

√

√

√

√

*
*

√

√

ใช้ข้อมูลส่วนกลำง
(ใช้ข้อมูล ITA จำก สนก.)

√

√

ใช้ข้อมูลส่วนกลำง
(ใช้ข้อมูลมำตรฐำนเขตฯ จำก สตผ.)

√

√

*

√

√

√

*

√

√

√

*

√

√

√

*

√

√

√

*

√

√

√

*

√
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√

ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 11.2 โครงกำรพัฒนำระบบกำร
รำยงำนข้อมูลกำรเงินด้ำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ (ระบบบัญชีกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน)

ตัวชี้วัดที่ 11.3 ระดับควำมสำเร็จของกำร
ตรวจสอบด้ำนกำรเงินกำรบัญชีของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตัวชี้วัดที่ 11.4 ร้อยละของโรงเรียนวิธีพุทธที่
ผ่ำนกำรประเมินผลกำรดำเนินกำร 29 ประกำร
สู่โรงเรียนวิถีพุทธ

ตัวชี้วัดที่ 11.5 ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดทำ
บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ตัวชี้วัดที่ 12 การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ/การ
ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา

ระดับ สพฐ.
รอบที่ 1 รอบที่ 2

ระดับ สพท.
รอบที่ 1

รอบที่ 2

√

√

ใช้ข้อมูลส่วนกลำง
(โรงเรียนรำยงำนผ่ำนเว็บไซต์
https://e-budget.jobobec.in.th)
ภายในวันที่
ภายในวันที่
31 กรกฎาคม 2563 30 ตุลาคม 2563

√

√

เปิดระบบรายงานเป็นกรณีพิเศษ
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

√

√

ใช้ข้อมูลส่วนกลำง
(โรงเรียนประเมินผลผ่ำนเว็บไซต์วิถีพุทธ
www.vitheebuddha.com)
1 ส.ค. 2563 –
*
30 ก.ย. 2563

√

√

√

√

*

ทา Online Survey ตามช่วงเกณฑ์
ที่ กพร. กาหนด

* ยกเว้นการรายงานรอบที่ 1 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
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รายชื่อคณะทางานพัฒนาระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (KPI Report System : KRS)
ที่
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์ / E-mail
1 นำงสำวลิลิน ทรงผำสุก
กลุ่มพัฒนำระบบริหำร 02-288-5877
psdgobec@gmail.com
2 นำยนิพนท์ นนธิ
สพป.อุบลรำชธำนี เขต 4 086-723-3372
niponnonthi@gmail.com
3 นำงสำวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย
สำนักเทคโนโลยี
081-819-7922
เพื่อกำรเรียนกำรสอน premruthai@gmail.com
4 นำยทองคำ มำกมี
สพม. 29
089-722-2467
tmtm2010@gmail.com
5 นำยศำสตรำ ดอนโอฬำร
ศธจ.กำฬสินธุ์
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. 42
038-517-280
9 นำยอนุเดช ปุรณะวิทย์
ศธจ.แม่ฮ่องสอน
053-611-665
10 นำงปุณฑริกำ พันธุ
กลุ่มพัฒนำระบบริหำร 094-956-2824
Punka_219@hotmail.com
11 นำงสำวจุฬำลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ กลุ่มพัฒนำระบบริหำร 089-444-5779
psdgobec@gmail.com
12 นำงสำวนภัทร อินทรุณ
กลุ่มพัฒนำระบบริหำร 081-855-4860
In-napat@hotmail.com
13 นำงสำวปุณญำดำ วรรณบุษปวิช กลุ่มพัฒนำระบบริหำร 098-980-1136
poonyada2015@hotmail.com
14 นำงสำวอชิดำ นภัสกุลเจริญ
กลุ่มพัฒนำระบบริหำร 097-941-7964
npachida@gmail.com
15 นำงสำวฐิตำภำ เข็มเจริญ
กลุ่มพัฒนำระบบริหำร 083-696-6619
patiethitapha23@gmail.com
16 นำงสำวสุนิตย์ ฟูกลำง
กลุ่มพัฒนำระบบริหำร 083-353-5915
sunit.fu@gmail.com
17 นำยปัญจพล มโนหำญ
กลุ่มพัฒนำระบบริหำร 086-184-9356
panjapolmanohan@gmail.com
18 นำยทินกร ทองสืบสำย
กลุ่มพัฒนำระบบริหำร 087-708-2831
rekjang2560@gmail.com
19 นำยศุภชัย สุภำภรณ์
กลุ่มพัฒนำระบบริหำร 099-353-9914
suphachaisupaporn18@gmail.com
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สาเนาคู่ฉบับ
คำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่
/ 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำคู่มือตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
และกำรประเมินผู้บริหำรองค์กำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ตำมค ำสั่ ง หั ว หน้ ำ คณะรั ก ษำควำมสงบแห่ ง ชำติ ที่ 5/2559 เรื่ อ งมำตรกำรปรั บ ปรุง ประสิ ทธิภ ำพ
ในกำรปฏิบั ติร ำชกำร เพื่อประโยชน์ ในกำรปฏิรูประบบกำรบริห ำรรำชกำรแผ่ นดิน มีผ ลบังคับใช้ ณ วันที่
1 กุมภำพันธ์ 2559 และให้นำแบบประเมินฯ นี้ไปใช้ ในกำรประเมินข้ำรำชกำรและกำรประเมินส่วนรำชกำรใน
รอบกำรปฏิ บั ติ ง ำน ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล ำคม 2558 ประกอบกั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ป ระชุ ม เมื่ อ วั น ที่
6 พฤศจิกำยน 2561 เห็นชอบตำมที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. กำหนดกรอบแนวทำงกำรประเมินส่ว นรำชกำรตำม
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ส่วนรำชกำรนำไป
ดำเนินกำร นั้น
เพื่อให้ ส่ ว นรำชกำรในสั งกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึ กษำขั้น พื้นฐำนมีคู่ มือ กำรประเมิ น
ตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร และกำรประเมินผู้บริหำรองค์กำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำหรั บ ใช้ ศึ ก ษำเป็ น แนวทำงในกำรด ำเนิ น งำน บุ ค ลำกรมี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ
และสำมำรถปฏิบั ติงำนได้ตำมเป้ ำหมำยอย่ำงมีประสิ ทธิภ ำพ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสร้ำงมำตรฐำนในกำร
ปฏิ บั ติ ง ำนให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทำงเดี ย วกั น จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท ำงำนจั ด ท ำคู่ มื อ ตั ว ชี้ วั ด ตำมมำตรกำรปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย
1. คณะที่ปรึกษา
1. เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ประธำนที่ปรึกษำ
2. รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่ปรึกษำ
3. ผูช้ ่วยเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่ปรึกษำ
4. ที่ปรึกษำสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่ปรึกษำ
5. ผู้อำนวยกำรสำนัก/กลุ่ม/ศูนย์
ที่ปรึกษำ
6. ผู้เชี่ยวชำญสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่ปรึกษำ
มีห น้ ำที่ให้ คำปรึ กษำ แนะน ำ เพื่อให้ กำรดำเนินงำนของคณะทำงำนเป็น ไปด้ว ยควำมเรี ย บร้ อ ย
และบรรลุตำมวัตถุประสงค์
/2. คณะทำงำน…
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-22. คณะทางานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทารายละเอียด KPI Template ตัวชี้วัดการประเมินตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 รำยละเอียดปรำกฏตำมบัญชีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
มีหน้ำที่จัดทำรำยละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) คำอธิบำยและเงื่อนไขต่ำง ๆ ของตัวชี้วัดกำร
ประเมินตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร และกำรประเมินผู้บริหำรองค์กำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 ตำมแบบฟอร์มที่กำหนดและจัดทำตัวแปรสำหรับพัฒนำระบบรำยงำนผลตัวชี้วัดกำร
ประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรทุกตัวชี้วัด
3. คณะทางานจั ด ทาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รั บบริ การและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. นำยสุวิทย์ มุกดำภิรมย์
ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ ประธำนคณะทำงำน
ประถมศึกษำ ลำพูน เขต 1
2. นำยอนันต์ พันนึก
ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
คณะทำงำน
ประถมศึกษำ หนองคำย เขต 1
3. นำยสมเกียรติ ชิดไธสง
ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
คณะทำงำน
ประถมศึกษำ สระบุรี เขต 2
4. นำงณรี สุสุทธิ
ข้ำรำชกำรบำนำญ
คณะทำงำน
5. นำงสุดำพร ปำนกลิ่น
ข้ำรำชกำรบำนำญ
คณะทำงำน
6. นำงสำววรนันท์ รวมสุข
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ
คณะทำงำน
พะเยำ เขต 2
7. นำยพงกะพรรณ ตะกลมทอง ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ
คณะทำงำน
หนองคำย เขต 1
8. นำงสำววิลำวัลย์ ทองแย้ม
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ
คณะทำงำน
กำญจนบุรี เขต 1
9. นำยพิพัฒน์ เพ็ชรพรหมศร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1
คณะทำงำน
กรุงเทพมหำนคร
10. นำงพรพิมล ชินภักดี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 20
คณะทำงำน
11. นำยวัชรพัฐ มะธิตะโน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 42
คณะทำงำน
12. นำงสำวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย สำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน
คณะทำงำน
13. นำงสำวธีรวรรณ บุญบำรุง
สำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
คณะทำงำน
14. นำงสำวสินีนำถ เศวตสุพร
สำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
คณะทำงำน
15. นำยศำสตรำ ดอนโอฬำร
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
คณะทำงำน
16. นำยอนุเดช ปุรณะวิทย์
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
คณะทำงำน
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

-3นำงอังคณำ สุขเสวี
สำนักติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำยนริศว์ ปรำรมภ์
สำนักติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นำงสำวสุวิมล อิ่มศรี
สำนักอำนวยกำร
นำงสำวจุฬำลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
นำงสำวนภัทร อินทรุณ
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
นำงสำวฐิตำภำ เข็มเจริญ
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
นำยปัญจพล มโนหำญ
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มีหน้ำที่ ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดทำแบบประเมิน ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรและผู้ มีส่ ว นได้
ส่ ว นเสี ย กำหนดประเด็น ในกำรประเมินควำมพึ งพอใจในภำพรวมซึ่ง ใช้แบบกำรประเมิน วิธีกำรประเมิ น
และเป้ำหมำยกำรประเมิน ผ่ำนกำรประเมินลักษณะออนไลน์ (Online) ทำงหน้ำเว็บไซต์สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญในกำรใช้ประเมินผลตัวชี้วัดของสำนักงำน ก.พ.ร. กำรประเมินผล
ตั ว ชี้ วั ด มำตรฐำนส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ กำรยกระดั บ คุ ณ ภำพกำรบริ ห ำรจั ด กำรภำครั ฐ
สู่ระบบรำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) และเป็นข้อมูลในกำรวำงนโยบำยและแผนสำหรับกำหนดทิศทำงองค์กำร
4. บรรณาธิการกิจ
1. นำงสำวลิลิน ทรงผำสุก
2. นำงปุณฑริกำ พันธุ
3. ว่ำที่พันตรีเทพนำ เครือคำ
4. นำงสำวรุ่งนภำ แสนอำนวยพร
5. นำงวรรณวิมล กัลป์วิชำ
6. นำงสำววรรณำ นำเจริญ
7. นำงมนฐิตำ ทรัพย์มนตรี
8. นำงสำวอุทัยวรรณ เผนำนนท์
9. นำงวำรี เชื้ออำสำ
10. นำงจีรพร รัตนภักดี
11. นำงสำวเจนจิรำ ปัญญำเหล็ก
12. นำงสำวสำยทอง สำครพีรกุล
13. นำงนันทนำ ภิรมย์ภู่
14. นำงสำวนฤมล แก้วสุรพล
15. นำงนุชนำรถ อังคกุล
16. นำงสำวศิวำพร ชำญสอน

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
ประธำนคณะทำงำน
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
รองประธำนคณะทำงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 2 คณะทำงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๓ คณะทำงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชุมพร เขต 2 คณะทำงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 1 คณะทำงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1 คณะทำงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต 1 คณะทำงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก คณะทำงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 7 คณะทำงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต 1 คณะทำงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1
คณะทำงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10
คณะทำงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 16
คณะทำงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 19
คณะทำงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 24
คณะทำงำน
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-417. นำงอรุณศรี เมืองครุฑ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
คณะทำงำน
18. นำงกิตยำภรณ์ ทินปรำณี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32
คณะทำงำน
19. นำงสำวทิตยำภรณ์ กำศสนุก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 37
คณะทำงำน
20. นำงสำวปุณญำดำ วรรณบุษปวิช กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
คณะทำงำน
21. นำงสำวอชิดำ นภัสกุลเจริญ
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
คณะทำงำน
22. นำงสำวสุนิตย์ ฟูกลำง
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
คณะทำงำน
23. นำยศุภชัย สุภำภรณ์
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
คณะทำงำน
24. นำงสำวนันทวัน ภูมีนอก
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
คณะทำงำน
25. นำยนรำธิป ชวนยิ้ม
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
คณะทำงำน
26. นำงสำวจุฬำลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
27. นำงสำวนภัทร อินทรุณ
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
28. นำงสำวฐิตำภำ เข็มเจริญ
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
29. นำยปัญจพล มโนหำญ
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ตรวจทำนควำมถูกต้อง ข้อผิดพลำดทำงภำษำ ควำมเหมำะสมของกำรจัดเก็บข้อมูลตำม
คู่มือกำรประเมิน ส่ ว นรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิ ทธิภ ำพในกำรปฏิบัติรำชกำร และกำรประเมิ น
ผู้บริหำรองค์กำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และปรับปรุงแก้ไขต้นฉบับให้ถูกต้องตำมหลักพจนำนุกรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มีนำคม พ.ศ. ๒๕63
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ภาคผนวก
ฉ

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(เฉพาะส่วนกลาง)
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ภาคผนวก
ช

แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(เฉพาะส่วนกลาง)
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