
กลุม่พฒันาระบบบรหิาร

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน

การประชุมชีแ้จงแนวทางการประเมนิตวัชีว้ดัฯ 
ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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วนัศกุรท์ ี ่ 19  มถินุายน 2563
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ตวัชีว้ดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตัริาชการของ สพท. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเด็นการประเมนิ

1.ระดับคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทาง
การศกึษาระดับชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET)

2. ระดับความส าเร็จของการด าเนนิโครงการ
สง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีณุลักษณะและทักษะการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21

3. รอ้ยละของสถานศกึษาในสงักดัผา่นการ
ประเมนิคณุภาพภายนอกจาก สมศ. ระดับ
“ด”ี ขึน้ไป

4. ระดับความส าเร็จในการเชือ่มโยง
ฐานขอ้มลูรายบคุคลทีอ่า้งองิจากเลขทีบ่ัตร
ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก

5. การลดพลังงาน

6. การลดและคัดแยกขยะมลูฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐ

ประเด็นการประเมนิ

7. การก ากบัดแูลการทจุรติ

8. ภาวะผูน้ า

9. ระบบตดิตามการปฏบิัตงิานเพือ่การ
บรหิารงานขององคก์าร

10. การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทัิลใน
องคก์าร

11. การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร

12. ความคดิเห็นของผูใ้ตบ้ังคับบัญชาทีม่ตีอ่
ผูบ้ังคับบัญชา



หลกัเกณฑก์ารประเมนิตวัชีว้ดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพใน
การปฏบิตัริาชการของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. ใหท้กุตัวชีว้ดัมเีกณฑก์ารใหค้ะแนน 5 ระดับ (คะแนนเต็ม 5.00000) หากตัวชีว้ดั
ใดมตีัวชีว้ดัยอ่ยมากกวา่ 1 ตัวชีว้ดั ใหพ้จิารณาจากคา่คะแนนเฉลีย่ของแตล่ะตัวชีว้ดัยอ่ยค านวณ
รว่มกบัน ้าหนักตัวชีว้ัดยอ่ย เพือ่เป็นคะแนนของตัวชีว้ดันัน้ 

2. น าคา่คะแนนรวมของทกุตัวชีว้ดั (คะแนนเต็ม 5.00000) เทยีบบัญญัตไิตรยางศ์
เป็นคา่คะแนนรอ้ยละ

3. พจิารณาคา่คะแนนรอ้ยละ เทยีบเกณฑก์ารประเมนิเป็น 4 ระดับ ดังนี้

4. การปรับปรงุเปลีย่นแปลงหลักเกณฑก์ารประเมนิฯ ใหด้ าเนนิการในรปูแบบ
คณะท างาน/คณะกรรมการ และไดรั้บความเห็นชอบจากเลขาธกิาร กพฐ.
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ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการด าเนินงาน
อยู่ระหว่าง 90-100 คะแนน

ระดับมาตรฐานขั้นสูง มีคะแนนผลการด าเนินงาน
อยู่ระหว่าง 75-89.99 คะแนน

ระดับมาตรฐานขั้นต้น มีคะแนนผลการด าเนินงาน
อยู่ระหว่าง 60-74.99 คะแนน

ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการด าเนินงาน
ต  ากว่า 60 คะแนน



1. ระดบัคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทาง
การศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET)

ค าอธบิาย

1. ใชข้อ้มลูจากการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-
NET) ของสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ(องคก์าร
มหาชน) ปีการศกึษา 2562 ในระดับ ป.6 , ม.3 และ ม.6

2. กลุม่สาระการเรยีนรูท้ีใ่ชใ้นการสอบ O-NET ชัน้ ป.6 และ ม.3
จ านวน 4 รายวชิา ไดแ้ก ่ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์
และวทิยาศาสตร ์

3. กลุม่สาระการเรยีนรูท้ีใ่ชใ้นการสอบ O-NET ชัน้ ม.6 จ านวน 5 
รายวชิา ไดแ้ก ่ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์
และสงัคมศกึษาฯ 
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1. ระดบัคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทาง
การศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET)

5

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

(X-Y)-Y X-Y X X+Y (X+Y)+Y

หมายเหต ุ: 
1. คะแนนระดบั 3 ก าหนดจากคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ (O-NET) ปีการศกึษา 2561
2. ชว่งการปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- Y หนว่ย  ตอ่ 1 คะแนน

วธิกี าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน :
น าคา่ระดบัคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ (O-NET) ปีการศกึษา 2561 ของส านกังาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษา ต ัง้ไวท้ ีร่ะดบัคะแนนที ่3 แลว้หาระยะหา่งของเกณฑ ์โดยน าผลต่างของระดบั
คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ (O-NET) 3 ปี (2559 – 2561) มาเฉลีย่ แลว้ก าหนดเป็นระยะหา่ง
ของเกณฑ ์(interval)  โดยที่

X หมายถงึ คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ (O-NET) ปีการศกึษา 2561

Y หมายถงึ ชว่งการปรบัระดบัคะแนน หรอืระยะหา่งของเกณฑ ์(interval)



1. ระดบัคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทาง
การศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET)
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ตวัอยา่ง วธิกี าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน

ตวัชีว้ดั

ปีการศกึษา ระยะหา่งของเกณฑ์

2559 
(1)

2560 
(2)

2561 
(3)

ผลตา่ง (1)-(2) ผลตา่ง (2)-(3) รวมผลตา่ง
ชว่งการปรับ
ระดบัคะแนน

ระดบัคะแนน
เฉลีย่ผล

การทดสอบ 
(O-NET)

38.55 37.90 36.45
38.55 – 37.90 

= 0.65
37.90 – 36.45 

= 1.45
0.65 + 1.45 = 

2.10
2.10/2 
= 1.05

กลุม่อายุ
เกณฑก์ารใหค้ะแนน

1 2 3 4 5

ระดบัคะแนนเฉลีย่
ผลการทดสอบทางการศกึษา
ระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET)

34.35 35.40 36.45 37.50 38.55

ผลต่างระยะหา่งเป็น + เทา่น้ัน



1. ระดบัคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทาง
การศกึษาระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET)

7

แนวทางการด าเนนิการ

ใชค้ะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษา
ระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) 

ของแตล่ะส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
จากส านกัทดสอบทางการศกึษา 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน

สพฐ. จะกรอกขอ้มลูในระบบ KRS ให้



2. ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิโครงการ
สง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะ และทกัษะการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21

ค าอธบิาย
❖ การด าเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสร ิม สนบัสนุนและพฒันาผู ้เร ียนให้มี

คุณลกัษณะและทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ตามโครงการพฒันาการจดัการ
เรยีนรูท้ ัง้ระบบสู่การยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและการเตรยีมผูเ้รยีนให้
สอดคลอ้งกบัศตวรรษที ่21 ของส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา สพฐ. ในเรือ่ง
ทกัษะการเรยีนรู ้(Learning Skill) คอื การเรยีนรู ้3Rs 8Cs
❖ 3Rs คอื Reading (อา่นออก) , (W) Writing (เขยีนได)้ และ (A) Arithmetic (คดิเลขเป็น)
❖ 8Cs ไดแ้ก่

- Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดา้นการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ และทักษะในการแกปั้ญหา)
- Creativity and Innovation (ทักษะดา้นการสรา้งสรรค ์และนวตักรรม)
- Cross-cultural Understanding (ทักษะดา้นความเขา้ใจความตา่งวัฒนธรรม ตา่งกระบวนทัศน์)
- Collaboration , Teamwork and Leadership (ทักษะดา้นความรว่มมอื การท างานเป็นทมี และภาวะผูน้ า)
- Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะดา้นการสือ่สารสารสนเทศ และรูเ้ทา่ทันสือ่)
- Computing and ICT Literacy (ทักษะดา้นคอมพวิเตอร ์และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร)
- Career and Learning Skills (ทักษะอาชพี และทักษะการเรยีนรู)้ 
- Compassion (ความมเีมตตากรณุา มวีนัิย คณุธรรม และจรยิธรรม)

❖ ใหส้ านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษารว่มกบัสถานศกึษาด าเนนิงาน โดยด าเนนิงานใน 3
กจิกรรม ดงันี้

- กจิกรรมที ่1 มคีลปิวดีทัิศนส์ าหรับจัดการเรยีนการสอนผา่นระบบการศกึษาทางไกล
- กจิกรรมที ่2 จัดการประกวด/แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพือ่พัฒนาทักษะแหง่ศตวรรษที ่21 ส าหรับคร ูและนักเรยีน
- กจิกรรมที ่3 นเิทศ ก ากับตดิตาม ประเมนิผลการด าเนนิงานการนเิทศภายในของสถานศกึษา และส านักงาน

เขตพืน้ทีก่ารศกึษา
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ตวัชีว้ดั
ใหม่ !!



2. ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิโครงการ
สง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะ และทกัษะการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21
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ตวัชีว้ดั
ใหม่ !!

5 คะแนน
โรงเรยีนกลุม่เป้าหมายมกีารด าเนนิกจิกรรมครบตามทีก่ าหนดทกุกจิกรรม รอ้ยละ 100

และผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาใหม้คีณุลกัษณะและทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 รอ้ยละ 100

4 คะแนน
โรงเรยีนกลุม่เป้าหมายมกีารด าเนนิกจิกรรมครบตามทีก่ าหนดทกุกจิกรรม รอ้ยละ 100

และผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาใหม้คีณุลกัษณะและทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 รอ้ยละ 95

3 คะแนน
โรงเรยีนกลุม่เป้าหมายมกีารด าเนนิกจิกรรมครบตามทีก่ าหนดทกุกจิกรรม รอ้ยละ 100

และผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาใหม้คีณุลกัษณะและทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 รอ้ยละ 90

2 คะแนน
โรงเรยีนกลุม่เป้าหมายมกีารด าเนนิกจิกรรมครบตามทีก่ าหนดทกุกจิกรรม รอ้ยละ 100

และผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาใหม้คีณุลกัษณะและทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 รอ้ยละ 85

1 คะแนน
โรงเรยีนกลุม่เป้าหมายมกีารด าเนนิกจิกรรมครบตามทีก่ าหนดทกุกจิกรรม รอ้ยละ 100

และผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาใหม้คีณุลกัษณะและทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 รอ้ยละ 80

เกณฑก์ารใหค้ะแนน



2. ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิโครงการ
สง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะ และทกัษะการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21
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ตวัชีว้ดั
ใหม่ !!

แนวทางการด าเนนิการ

สพท. จดัท ารายงาน
ผลการด าเนนิงาน 
ตามแบบฟอรม์ที ่
2.1 , 2.2 และ 2.3 
(ในคูม่อืหนา้ 
39 - 41)

1 2
แนบไฟลแ์บบฟอรม์ฯ 
ผา่นระบบ KRS



3. รอ้ยละของสถานศกึษาในสงักดัผา่นการประเมนิ
คณุภาพภายนอกจาก สมศ. ระดบั “ด”ี ขึน้ไป

ค าอธบิาย

สถานศกึษามคีณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของ

สถานศกึษา ระดบัปฐมวยัระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และระดบั

การศกึษาขัน้พืน้ฐานศนูยก์ารศกึษาพเิศษ ตามกฎกระทรวงการ

ประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2561 และมผีลการประเมนิ

คณุภาพภายนอกรอบสีจ่ากส านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมนิคณุภาพการศกึษา (สมศ.) ตามเกณฑท์ีก่ าหนด  โดย

การจัดสง่รายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา (Self-

Assessment Report : SAR)
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ตวัชีว้ดั
ใหม่ !!



จ านวนสถานศึกษาในสังกัดทีจ่ัดการศึกษา ส่งรายงานการประเมินตนเอง
(Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562 ให้กับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

x100
จ านวนสถานศึกษาในสังกัดทีจ่ัดการศึกษาระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2562
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3. รอ้ยละของสถานศกึษาในสงักดัผา่นการประเมนิ
คณุภาพภายนอกจาก สมศ. ระดบั “ด”ี ขึน้ไป

ตวัชีว้ดั
ใหม่ !!

จ านวนสถานศึกษาในสังกัดทีจั่ดการศึกษา
ทีม่ีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี ในแต่ละด้านระดับ “ด”ี ขึน้ไป

x100
จ านวนสถานศึกษาในสังกัดทีจ่ัดการศึกษา เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่และ สมศ. 

ประกาศผลการประเมินคุณภาพภายนอก ภายในวันที ่30 กันยายน 2563

สูตรการค านวณ
*ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้สูตรการค านวณเดียวกัน



5 
คะแนน

1. รอ้ยละ 100 ของสถานศกึษาในสงักดัทีจั่ดการศกึษา สง่รายงานการประเมนิ
ตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศกึษา 2562 ใหก้บัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา และ
2. รอ้ยละ 70.01 - 100 ของสถานศกึษาในสงักดัทีจั่ดการศกึษา ทีเ่ขา้รับการ
ประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสีจ่ากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพ
การศกึษา (องคก์ารมหาชน) มผีลการประเมนิในแตล่ะดา้นระดับ “ด”ี ขึน้ไป

4 
คะแนน

1. รอ้ยละ 100 ของสถานศกึษาในสงักดัทีจั่ดการศกึษา สง่รายงานการประเมนิ
ตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศกึษา 2562 ใหก้บัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา และ
2. รอ้ยละ 60.01 – 70.00 ของสถานศกึษาในสงักดัทีจั่ดการศกึษา ทีเ่ขา้รับการ
ประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสีจ่ากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพ
การศกึษา (องคก์ารมหาชน) มผีลการประเมนิในแตล่ะดา้นระดับ “ด”ี ขึน้ไป

3. รอ้ยละของสถานศกึษาในสงักดัผา่นการประเมนิ
คณุภาพภายนอกจาก สมศ. ระดบั “ด”ี ขึน้ไป
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ตวัชีว้ดั
ใหม่ !!

เกณฑก์ารใหค้ะแนน



3 คะแนน

1. รอ้ยละ100 ของสถานศกึษาในสงักดัทีจั่ดการศกึษา สง่รายงานการประเมนิตนเอง (Self -
Assessment Report : SAR) ปีการศกึษา 2562 ใหก้บัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และ
2. รอ้ยละ 50.01 – 60.00 ของสถานศกึษาในสงักดัทีจั่ดการศกึษา ทีเ่ขา้รับการประเมนิคณุภาพ
ภายนอกรอบสีจ่ากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) 
มผีลการประเมนิในแตล่ะดา้นระดับ “ด”ี ขึน้ไป

2 คะแนน

1. รอ้ยละ 0 – 99.99 ของสถานศกึษาในสงักดัทีจั่ดการศกึษา สง่รายงานการประเมนิตนเอง 
(Self - Assessment Report : SAR) ปีการศกึษา 2562 ใหก้บัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
หรอื
2. รอ้ยละ 40.01 - 50.00 ของสถานศกึษาในสงักดัทีจั่ดการศกึษา ทีเ่ขา้รับการประเมนิคณุภาพ
ภายนอกรอบสีจ่ากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) 
มผีลการประเมนิในแตล่ะดา้นระดับ “ด”ี ขึน้ไป

1 คะแนน

1. รอ้ยละ 0 – 99.99 ของสถานศกึษาในสงักดัทีจั่ดการศกึษา สง่รายงานการประเมนิตนเอง 
(Self - Assessment Report : SAR) ปีการศกึษา 2562 ใหก้บัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
หรอื
2. รอ้ยละ 0 – 40.00 ของสถานศกึษาในสงักดัทีจั่ดการศกึษา ทีเ่ขา้รับการประเมนิคณุภาพ
ภายนอกรอบสีจ่ากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) 
มผีลการประเมนิในแตล่ะดา้นระดับ “ด”ี ขึน้ไป

3. รอ้ยละของสถานศกึษาในสงักดัผา่นการประเมนิ
คณุภาพภายนอกจาก สมศ. ระดบั “ด”ี ขึน้ไป

14

ตวัชีว้ดั
ใหม่ !!เกณฑก์ารใหค้ะแนน



3. รอ้ยละของสถานศกึษาในสงักดัผา่นการประเมนิ
คณุภาพภายนอกจาก สมศ. ระดบั “ด”ี ขึน้ไป

15

ตวัชีว้ดั
ใหม่ !!

แนวทางการด าเนนิการ

สพท. จดัสง่รายงาน
ผลการประเมนิ
ตนเองของ

สถานศกึษา(Self-
Assessment 

Report : SAR)
ให ้สพฐ.

1 2 แนบไฟลแ์บบฟอรม์
ที ่3.1 , 3.2 

(ในคูม่อืหนา้ 46 - 47 ) 
ผา่นระบบ KRS



แบง่ออกเป็น 2 ตวัชีว้ดัยอ่ย ไดแ้ก่

4.1 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนนิการจดัเก็บ
ขอ้มลูผลการเรยีนรายบคุคล

4.2 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนนิการจดัเก็บ
ขอ้มลูครแูละบคุลากรทางการศกึษารายคนดว้ยระบบ PSC
(P-School Checking Program)
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4. ระดบัความส าเร็จในการเชือ่มโยงฐานขอ้มลู
รายบคุคลทีอ่า้งองิจากเลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน
13 หลกั

ตวัชีว้ดั
ใหม่ !!



4. ระดบัความส าเร็จในการเชือ่มโยงฐานขอ้มลู
รายบคุคลทีอ่า้งองิจากเลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน
13 หลกั

4.1 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนนิการจดัเก็บขอ้มลูผลการเรยีน
รายบคุคล

ค าอธบิาย

❖ การจัดเก็บขอ้มลูผลการเรยีนอยา่งเป็นระบบ เป็นกลไกในการพัฒนา ตดิตาม ตรวจสอบ และ

ประเมนิผลการด าเนนิงานดา้นการสอนของสถานศกึษา ทัง้ในระดับประถมศกึษา และ

มัธยมศกึษา 

❖ ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงึสรา้งระบบเพือ่ใหส้ถานศกึษาทกุแหง่

รายงานผลการเรยีน 

➢ ผา่นระบบ SchoolMIS

• ส าหรับโรงเรยีนสังกดั สพป. และส านักงานบรหิารการศกึษาพเิศษ 

➢ ผา่นระบบ SGS 

• ส าหรับโรงเรยีนมัธยมศกึษา หรอืระบบ DMC  

❖ โรงเรยีนตอ้งด าเนนิการยนืยันขอ้มลูตามก าหนด 17

ตวัชีว้ดั
ใหม่ !!



4.1 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนนิการจดัเก็บขอ้มลูผลการเรยีน   
รายบคุคล

18

ตวัชีว้ดั
ใหม่ !!

4. ระดบัความส าเร็จในการเชือ่มโยงฐานขอ้มลู
รายบคุคลทีอ่า้งองิจากเลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน
13 หลกั ตวัชีว้ดั

ใหม่ !!

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
ช่วงการปรับเกณฑก์ารให้คะแนน +/- 25 หน่วย  ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนน ดังนี้

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5

<25 25 50 75 100

แนวทางการด าเนนิการ

สพท. แจง้ให ้สถานศกึษาใน
สงักดัด าเนนิการจดัเก็บขอ้มลู

ผลการเรยีนดว้ยระบบ 
SchoolMIS ,ระบบ SGS หรอื 
ระบบ DMC ตามที ่สพฐ.ก าหนด

ภายในวนัที ่
18 กรกฎาคม 2563

สพฐ. จะ
กรอกขอ้มลู
ในระบบ 
KRS ให้

1 2



4.2 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนนิการจดัเก็บขอ้มลูครแูละบคุลากร
ทางการศกึษารายคนดว้ยระบบ PSC (P-School Checking Program)

ค าอธบิาย

❖ การบรหิารจัดการขอ้มลูครแูละบคุลากรรายคนดว้ยระบบ 

➢ PSC (P-School Checking Program) และ 

➢ PAC (P-Area Checking Program) เป็นระบบทีส่ านักงานคณะกรรมการการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน พัฒนาขึน้เพือ่ใหส้ถานศกึษาทกุแหง่ และส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทกุเขต 

ด าเนนิการตรวจสอบ และน าเขา้ขอ้มลูครแูละบคุลากรรายคน 

❖ เพือ่สนับสนุนฐานขอ้มลู Big Data ดา้นทะเบยีนประวตัคิรแูละบคุลากร โดยใหรั้บรองและ

ยนืยันความถกูตอ้งสมบรูณ์ของขอ้มลูตามก าหนด

19

4. ระดบัความส าเร็จในการเชือ่มโยงฐานขอ้มลู
รายบคุคลทีอ่า้งองิจากเลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน
13 หลกั ตวัชีว้ดั

ใหม่ !!



4.2 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนนิการจดัเก็บขอ้มลูครแูละบคุลากร
ทางการศกึษารายคนดว้ยระบบ PSC (P-School Checking Program)

20

4. ระดบัความส าเร็จในการเชือ่มโยงฐานขอ้มลู
รายบคุคลทีอ่า้งองิจากเลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน
13 หลกั ตวัชีว้ดั

ใหม่ !!



5. การลดพลงังาน

ค าอธบิาย

❖ การลดพลงังาน พจิารณาจากพลงังาน 2 ชนดิ คอื พลงังานดา้นไฟฟ้า และ
พลงังานดา้นน ้ามันเชือ้เพลงิ (เป้าหมายประเทศลดไดร้อ้ยละ 10)

❖ มกีารใชพ้ลงังานไฟฟ้า /การใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิลดลงในแตล่ะดา้นรอ้ยละ 10 
เทยีบกบัคา่มาตรฐานการใชพ้ลงังานของแตล่ะสว่นราชการ

❖ ใชผ้ลการประเมนิจากระบบ e-report.energy.go.th ของส านักงานนโยบายและ
แผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน จะใชผ้ลการประเมนิรายเดอืนเฉลีย่ในแตล่ะรอบ
โดย

➢ รอบที ่1 นับตัง้แต ่กนัยายน 2562 - กมุภาพันธ ์2563

➢ รอบที ่2 นับตัง้แต ่มนีาคม 2563 – สงิหาคม 2563 (เนือ่งจากใบเสร็จคา่ไฟฟ้า
จะออกลา่ชา้ไปประมาณ 1 เดอืน) 

❖ เกณฑก์ารใหค้ะแนน คดิคา่ระดบัคะแนนเต็มดา้นละ 5 คะแนน

21
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5 คะแนน ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงรอ้ยละ 10 ขึน้ไป

4 คะแนน ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงรอ้ยละ 8

3 คะแนน ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงรอ้ยละ 6

2 คะแนน ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงรอ้ยละ 4

1 คะแนน ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงรอ้ยละ 2

5.1 พลงังานดา้น
ไฟฟ้า

5.2 พลงังานดา้น
น า้มนัเชือ้เพลงิ

5 คะแนน ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงรอ้ยละ 10 ขึน้ไป

4 คะแนน ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงรอ้ยละ 8

3 คะแนน ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงรอ้ยละ 6

2 คะแนน ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงรอ้ยละ 4

1 คะแนน ปรมิาณการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิลดลงรอ้ยละ 2

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

5. การลดพลงังาน
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แนวทางการด าเนนิการ

สพท. รายงานขอ้มลูไฟฟ้าและน ้ามันเชือ้เพลงิ 
เป็นประจ าทกุเดอืน และรายงานขอ้มลูอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

ในระบบ e-report.energy.go.th
ส านักนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลงังาน 

ภายในวันสดุทา้ยของเดอืนถัดไป 
โดยรายงานขอ้มลูฯ ตัง้แต ่ก.ย. 62 – ส.ค. 63

กพร. จะน าคา่คะแนนจาก สนพ. 
มาลงในระบบ KRS 

ใหส้ านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

5. การลดพลงังาน



แบง่เป็น 2 ตวัชีว้ดัยอ่ย ไดแ้ก่

6.1 การด าเนนิการตามมาตรการลดและคดั
แยกขยะมลูฝอยในหนว่ยงานภาครฐั 10 ประเด็น

6.2 การรายงานขอ้มลูปรมิาณขยะรายเดอืน

24

กรมควบคมุมลพษิ เป็นเจา้ภาพ และการประเมนิระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา จะใช้

วธิกีารประเมนิจากแนวทางการประเมนิของกรมควบคมุมลพษิ ประกอบกบัแนวทาง/วธิกีาร
ทีเ่หมาะสมกบับรบิทของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

6. มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอย
ในหนว่ยงานภาครฐั 



6.1 การด าเนนิการตามมาตรการลดและคดัแยกขยะมลู
ฝอยในหนว่ยงานภาครฐั 10 ประเด็น

25

ประเด็น การประเมนิ ตวัอยา่งเอกสาร/หลกัฐาน

1. มกีารจัดท าแผนปฏบิตักิารลด และคดัแยกขยะมลูฝอยของหน่วยงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และไดร้ับความเห็นชอบจากผูบ้รหิารองคก์ารหรอืผูท้ี่
ไดร้ับมอบอ านาจจากผูบ้รหิารองคก์าร

เอกสารแผนปฏบิตักิารฯ ทีผู่บ้รหิาร
องคก์ารหรอืผูท้ีไ่ดร้ับมอบอ านาจ
จากผูบ้รหิารองคก์รเห็นชอบ 

2. มกีารคดัแยกขยะมลูฝอยเพือ่น าไปจดัการอยา่งเหมาะสม ถกูตอ้งตามหลัก
วชิาการ ไมเ่กดิการน าขยะมลูฝอยทีค่ดัแยกแลว้กลบัไปรวมอกี โดยมกีารคดั
แยกขยะมลูฝอยอยา่งนอ้ย เป็น 3 ประเภท ไดแ้ก ่ขยะรไีซเคลิ ขยะอนัตราย
และขยะทั่วไป

รปูภาพหรอืเอกสารใน
การด าเนนิกจิกรรม

3. มป้ีายแสดงประเภทของขยะมลูฝอยทีถ่งัขยะอยา่งชดัเจน สามารถใหผู้ม้าใช ้

บรกิารสามารถทิง้ขยะไดอ้ยา่งถกูตอ้งโดยสะดวก
รปูภาพหรอืเอกสารใน
การด าเนนิกจิกรรม

4. มกีารบนัทกึปรมิาณขยะมลูฝอยแตล่ะประเภทตามทีไ่ดก้ าหนดรปูแบบการคดั
แยกไว ้และมกีารบนัทกึจ านวนถงุพลาสตกิหหูิว้ แกว้พลาสตกิใชค้รัง้เดยีวทิง้ 
และโฟมบรรจอุาหารทีม่กีารทิง้ในถงัขยะภายในหน่วยงานอยา่งครบถว้น

เอกสารการบนัทกึปรมิาณขยะมลู
ฝอยแตล่ะประเภท

5. มจีดุเก็บรวบรวมขยะอนัตรายทีเ่หมาะสม ถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ รปูภาพหรอืเอกสารใน
การด าเนนิกจิกรรม

หมายเหต ุ :  รปูภาพหรอืเอกสาร
ในการด าเนนิกจิกรรม ตอ้งแสดง
ใหเ้ห็นสภาพแวดลอ้มวา่เป็น
กจิกรรมทีด่ าเนนิการภายใน
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

6. มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอย
ในหนว่ยงานภาครฐั 



6. มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอย
ในหนว่ยงานภาครฐั 

6.1 การด าเนนิการตามมาตรการลดและคดัแยกขยะมลู
ฝอยในหนว่ยงานภาครฐั 10 ประเด็น
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ประเด็น การประเมนิ ตวัอยา่งเอกสาร/หลกัฐาน

6. มกีจิกรรมใหค้วามรูใ้นการคดัแยกขยะมลูฝอยกอ่นทิง้แกเ่จา้หนา้ทีใ่น
หน่วยงาน เชน่ การจัดกจิกรรมรณรงค ์การอบรม KM การจัดนทิรรศการ
เพือ่ใหค้วามรู ้เป็นตน้

รปูภาพหรอืเอกสารใน
การด าเนนิกจิกรรม

7. มกีจิกรรมสง่เสรมิใหเ้จา้หนา้ทีม่สีว่นรว่มในการน าขยะมลูฝอยมาใช ้

ประโยชน ์เชน่ หมกัท าปุ๋ ย น ้าหมกัชวีภาพ เลีย้งไสเ้ดอืน ธนาคารขยะ 
ผา้ป่ารไีซเคลิ เป็นตน้

รปูภาพหรอืเอกสารใน
การด าเนนิกจิกรรม

8. มกีจิกรรมเพือ่ลดการใชถ้งุพลาสตกิหหูิว้ เชน่ การสง่เสรมิการใชต้ะกรา้ ถงุ
ผา้ ป่ินโต ภาชนะหรอืบรรจภุัณฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มในการซือ้สนิคา้ 
เป็นตน้

รปูภาพหรอืเอกสารใน
การด าเนนิกจิกรรม

9. มกีจิกรรมเพือ่ลดการใชแ้กว้พลาสตกิใชค้รัง้เดยีวทิง้ เชน่ การรณรงคใ์หใ้ช ้

แกว้สว่นตวั การลดราคาใหก้บัลกูคา้ทีน่ าแกว้สว่นตวัมาซือ้น ้า เป็นตน้
รปูภาพหรอืเอกสารใน
การด าเนนิกจิกรรม

10. ไมม่กีารใชโ้ฟมบรรจอุาหารในรา้นคา้ตา่ง ๆ ทีต่ัง้ในหน่วยงาน รวมถงึ
กจิกรรมตา่ง ๆ ทีจ่ัดขึน้ในหน่วยงาน และไมม่กีารน าโฟมบรรจอุาหารเขา้มา
ในหน่วยงาน

รปูภาพหรอืเอกสารใน
การด าเนนิกจิกรรม

หมายเหต ุ :  รปูภาพหรอืเอกสารในการ
ด าเนนิกจิกรรม ตอ้งแสดงใหเ้ห็น
สภาพแวดลอ้มวา่เป็นกจิกรรมที่
ด าเนนิการภายในส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา



6.1 การด าเนนิการตามมาตรการลดและคดัแยกขยะมลู
ฝอยในหนว่ยงานภาครฐั 10 ประเด็น
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน

1 คะแนน สามารถด าเนนิการตามประเด็นการประเมนิได ้1-2 ประเด็น

2 คะแนน สามารถด าเนนิการตามประเด็นการประเมนิได ้3-4 ประเด็น

3 คะแนน สามารถด าเนนิการตามประเด็นการประเมนิได ้5-6 ประเด็น

4 คะแนน สามารถด าเนนิการตามประเด็นการประเมนิได ้7-8 ประเด็น

5 คะแนน สามารถด าเนนิการตามประเด็นการประเมนิได ้9-10 ประเด็น

6. มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอย
ในหนว่ยงานภาครฐั 



6.1 การด าเนนิการตามมาตรการลดและคดัแยกขยะมลู
ฝอยในหนว่ยงานภาครฐั 10 ประเด็น
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สพท. ด าเนนิการเรือ่งมาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอย 
ใน สพท. ตามประเด็นการประเมนิจ านวน 10 ประเด็น 

พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานการด าเนนิงาน เชน่ ประกาศฯ 
หนังสอืราชการ รายงานผลการด าเนนิงาน แผนการด าเนนิงาน 

ภาพถา่ย ภาพขา่ว ฯลฯ ในระบบ KRS เทา่น ัน้ 

(โดยไมต่อ้งรายงานไปยงักรมควบคมุมลพษิ)

แนวทางการด าเนนิการ

6. มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอย
ในหนว่ยงานภาครฐั 



6.1 การด าเนนิการตามมาตรการลดและคดัแยกขยะมลู
ฝอยในหนว่ยงานภาครฐั 10 ประเด็น
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แหลง่ขอ้มลูเพิม่เตมิ
สามารถศกึษาแนวทางตามมาตรการฯ

เว็บไซต ์ http://zerowaste.eesdobec.com 

http://facebook.com/groups/eesdobec

และเขา้รว่มกลุม่เครอืขา่ยสือ่สงัคมออนไลน ์สพฐ. 
ท าความดดีว้ยหวัใจลดภยัสิง่แวดลอ้มที่

6. มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอย
ในหนว่ยงานภาครฐั 



6.2 การรายงานขอ้มลูปรมิาณขยะรายเดอืน

ค าอธบิาย

❖การประเมนิผลการรายงานขอ้มลูปรมิาณขยะของส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา (เฉพาะในส านักงาน) เป็นรายเดอืน
โดยเริม่การรายงานตัง้แตเ่ดอืนกมุภาพนัธ ์– กนัยายน 
2563

❖เนือ่งจากสถานการณ์ COVID19 จงึไดย้กเวน้การ
รายงานปรมิาณขยะของเดอืนเมษายน ถงึ มถินุายน 
2563 

❖ขณะนี้ สถานการณค์ลีค่ลายแลว้จงึใหเ้ร ิม่เก็บขอ้มลู
ปรมิาณขยะอกีคร ัง้ ต ัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคม 2563 เป็น
ตน้ไป และรายงานในระบบ KRS ตามปกติ
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6. มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอย
ในหนว่ยงานภาครฐั 



6.2 การรายงานขอ้มลูปรมิาณขยะรายเดอืน
ค าอธบิาย (ตอ่)
❖ การรายงานขอ้มลูปรมิาณขยะรายเดอืน ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาด าเนนิการรายงานขอ้มลู 7 ดา้น 

ไดแ้ก ่
1. จ านวนบคุลากรภายในเขต (คน) หมายถงึ จ านวนบคุลากรทัง้หมดทีป่ฏบิตังิานภายในเขต
2. จ านวนบุคลากรทีเ่ขา้มารบับรกิาร (คน) หมายถงึ จ านวนบุคลากรจากภายนอกทีเ่ขา้มารับบรกิาร

ภายในเขต เชน่ครทูีม่ารับ/สง่เอกสาร  ผูม้าประชมุจากตา่งหน่วยงาน ประชาชนทั่วไปเป็นตน้
3. จ านวนวนัท าการ (วนั) หมายถงึ จ านวนวันท าการปกตทิีม่กีารปฏบิัตงิาน ไม่นับรวมวันหยุดราชการ 

และไมนั่บรวมการปฏบิตังิานนอกเวลาราชการ 
4. ปรมิาณขยะมูลฝอย (กโิลกรมั)  หมายถงึ จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยที่หน่วยงานไม่สามารถ

ด าเนนิการหาวธิเีพือ่น าไปใชป้ระโยชน์ได ้และสง่ใหห้น่วยงานทีรั่บผดิชอบไปก าจัดต่อ โดยสว่นมากจะเป็นขยะ
อนัตรายและขยะทั่วไป แตไ่มร่วมถงึขยะจากการกอ่สรา้ง และขยะตดิเชือ้จากสถานพยาบาล โดยมกีารชัง่ปรมิาณ
ขยะและนับหน่วยเป็นกโิลกรัม

5. จ านวนถงุพลาสตกิ (ใบ) หมายถงึ จ านวนถงุพลาสตกิหหูิว้ สายเดีย่ว พวง ทีผ่ลติจากพลาสติกทั่วไป 
ท าใหย้อ่ยสลายไดย้ากและสว่นใหญก่ลายเป็นขยะทันทหีลงัการใชง้านเพยีงครัง้เดยีว โดยมกีารนับเป็นใบ

6. จ านวนแกว้พลาสตกิ (ใบ) หมายถงึ จ านวนแกว้พลาสตกิทีผ่ลติจากพลาสตกิทั่วไปทีไ่ม่ไดอ้อกแบบ
มาเพือ่การใชซ้ า้และสว่นใหญก่ลายเป็นขยะทันทหีลงัการใชง้านเพยีงครัง้เดยีว โดยมกีารนับเป็นใบ

7. จ านวนโฟมบรรจุอาหาร (ใบ) หมายถงึ จ านวนภาชนะที่ใชส้ าหรับใส่อาหารที่มีการท าจากโฟม 
อันไดแ้ก่ กล่องขา้ว ถาดขนม ถาดผลไม ้ฯลฯ แต่ไม่รวมถงึภาชนะที่ท าจากพลาสตกิหรือโฟมส าหรับใชก้ัน
กระแทกหรอืโฟมส าหรับใส่ตัวอย่างเพือ่การทดลองหรอืวเิคราะหผ์ลตามหนา้ทีข่องแต่ละหน่วยงาน โดยมกีาร
นับเป็นใบ
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6. มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอย
ในหนว่ยงานภาครฐั 



6.2 การรายงานขอ้มลูปรมิาณขยะรายเดอืน

32

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

1 คะแนน ไมร่ายงานเลย

2 คะแนน -

3 คะแนน
รายงานไมค่รบถว้นทกุดา้น และ รายงานไมค่รบทกุเดอืน 
(ท ัง้สองอยา่ง)

4 คะแนน
รายงานไมค่รบถว้นทกุดา้น หรอื รายงานไมค่รบทกุเดอืน 
(อยา่งใดอยา่งหนึง่)

5 คะแนน รายงานครบถว้นทกุดา้น (7 ขอ้) และรายงานครบทกุเดอืน

* กรณี สพท. รายงานในภาพจงัหวดัดว้ย ใหน้ าหลกัฐานการรายงาน เชน่ แบบรายงานปรมิาณขยะ หรอืภาพหนา้จอระบบรายงานฯ 
แนบไฟลใ์นระบบ KRS และใหก้รอกในระบบ KRS วา่ n/a เพือ่ผูร้บัรองขอ้มลูจะไดด้ าเนนิการตรวจสอบและใหค้ะแนนตามเกณฑ์ ที่
ก าหนด 

6. มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอย
ในหนว่ยงานภาครฐั 



6.2 การรายงานขอ้มลูปรมิาณขยะรายเดอืน
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แหลง่ขอ้มลูเพิม่เตมิ

สามารถศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิจาก

“คูม่อืแนวปฏบิตักิารลดและคดัแยกขยะมลูฝอยในหนว่ยงานภาครฐั
ภายใตโ้ครงการท าความดดีว้ยหวัใจ ลดภยัสิง่แวดลอ้ม”

กรมควบคมุมลพษิ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ดาวนโ์หลดคูม่อืแนวปฏบิตัฯิ

http://www.fio.co.th/3rs/manual_62.pdf

6. มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอย
ในหนว่ยงานภาครฐั 

http://www.fio.co.th/3rs/manual_62.pdf


ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ด าเนนิการรายงานขอ้มลูปรมิาณ
ขยะเป็นรายเดอืน ภายในไมเ่กนิวนัที ่7 ของเดอืนถดัไป 
เชน่ ขอ้มลูปรมิาณขยะของเดอืนกมุภาพันธ ์2563

ใหร้ายงาน ภายในวนัที ่7 มนีาคม 2563 ในระบบ KRS เทา่น ัน้ 

(โดยไมต่อ้งรายงานไปยงักรมควบคมุมลพษิ)

6.2 การรายงานขอ้มลูปรมิาณขยะรายเดอืน
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แนวทางการด าเนนิการ

6. มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอย
ในหนว่ยงานภาครฐั 



7. การก ากบัดแูลการทจุรติ
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ระดบัคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน ระดบั

5 คะแนน 95.00 – 100 AA

4 คะแนน 85.00 – 94.99 A

3 คะแนน 75.00 – 84.99 B

2 คะแนน 65.00 – 74.99 C

1 คะแนน

55.00 – 64.99 D

50.00 – 54.99 E

0 – 49.99 F

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

สะทอ้นจากการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงาน
ของหนว่ยงานภาครฐั (ITA) ของ สพท.



7. การก ากบัดแูลการทจุรติ
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แนวทางการด าเนนิการ

ใชผ้ลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส
การด าเนนิงานของส านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษา (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จากส านกัพฒันานวตักรรม

การจดัการศกึษา (สว่นกลาง)

สพฐ. จะกรอกขอ้มลู
ในระบบ KRS ให้



8. ภาวะผูน้ า

ค าอธบิาย : ความสามารถและการแสดงออกของผูบ้รหิารในการน าองคก์ารโดยยดึ
หลกัธรรมาภบิาล ซึง่มกีารก าหนด ทศิทาง วสิยัทัศน ์พันธกจิ เป้าหมาย วธิกีารท างาน
ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา หรอืทมีงานปฏบิตังิานไดอ้ยา่งราบรืน่ เต็มประสทิธภิาพ และ
บรรลวุัตถปุระสงคข์ององคก์าร

37

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

5 คะแนน
ผลการประเมนิตามประเด็นการพจิารณา ของ ตัวบง่ชีท้ี ่1 มาตรฐานที ่1 
มชีว่งคะแนนระหวา่ง 42.01 - 50.00 หรอื ระดบัดเียีย่ม

4 คะแนน
ผลการประเมนิตามประเด็นการพจิารณา ของ ตัวบง่ชีท้ี ่1 มาตรฐานที ่1 
มชีว่งคะแนนระหวา่ง 34.01 – 42.00 หรอื ระดบัดมีาก

3 คะแนน
ผลการประเมนิตามประเด็นการพจิารณา ของ ตัวบง่ชีท้ี ่1 มาตรฐานที ่1 
มชีว่งคะแนนระหวา่ง 26.01 – 34.00 หรอื ระดบัดี

2 คะแนน
ผลการประเมนิตามประเด็นการพจิารณา ของ ตัวบง่ชีท้ี ่1 มาตรฐานที ่1 
มชีว่งคะแนนระหวา่ง 18.01 – 26.00 หรอื ระดบัพอใช้

1 คะแนน
ผลการประเมนิตามประเด็นการพจิารณา ของ ตัวบง่ชีท้ี ่1 มาตรฐานที ่1 มชีว่ง
คะแนนระหวา่ง 10.00 – 18.00 หรอื ระดบัปรบัปรงุ หรอืไมไ่ดด้ าเนนิการ
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แนวทางการด าเนนิการ

ใชผ้ลคะแนนจากการประเมนิตามมาตรฐานของ สพท. 
จากส านกัตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน 
มาตรฐานที ่1 การบรหิารจดัการองคก์ารสูค่วามเป็นเลศิ 
ตวับง่ชีท้ ี ่1 การบรหิารจดัการทีด่ ี ประกอบดว้ย 6 ประเด็น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สพฐ. จะกรอกขอ้มลู
ในระบบ KRS ให้

8. ภาวะผูน้ า



9. ระบบตดิตามการปฏบิตังิานเพือ่การบรหิารงาน
ขององคก์าร
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ใชป้ระเด็นการประเมนิการใชง้านระบบสนับสนุนการบรหิารจัดการของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (AMSS++) 
หรอืระบบอืน่ ๆ ทีช่ว่ยใหส้ านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ใชต้ดิตามการปฏบิตังิานเพือ่การบรหิารงานขององคก์าร

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

ประเด็นการประเมนิ 1 2 3 4 5

1. ใชร้ะบบอเิล็กทรอนกิสใ์น
การตดิตามการปฏบิตังิานของ
องคก์าร 
4 ดา้น ไดแ้ก่
- ดา้นบรหิารงานท ัว่ไป
- ดา้นบรหิารแผนงานและ
งบประมาณ
- ดา้นบรหิารงานบคุคล
- ดา้นบรหิารวชิาการ

ไมม่ี 1 ดา้น 2 ดา้น 3 ดา้น 4 ดา้น

2. มกีารจดัเก็บขอ้มลูในระบบ
ทีเ่ป็นปจัจบุนัและสามารถ
เรยีกดขูอ้มลูไดแ้บบ Real
time สรปุผลขอ้มลูทีไ่ดจ้าก
การใชร้ะบบ

ไมม่ี -

ระบบทีใ่ช ้

สามารถเรยีกดู
ขอ้มลูไดแ้บบ 
Real time
จัดเก็บขอ้มลูที่
เป็นปัจจบุนั (1)

ระบบทีใ่ช ้

สามารถมกีาร
สรปุผลการ
ด าเนนิงาน  (2)

ทกุระบบ ทีใ่ชม้กีาร
จัดเก็บขอ้มลูในระบบ
ทีเ่ป็นปัจจบุนัและ
สามารถเรยีกดขูอ้มลู
ไดแ้บบ Real time 
สรปุผลการด าเนนิงาน
((1) + (2))

3. มกีารใชร้ะบบอเิล็กทรอนกิส์

ในการประเมนิความพงึพอใจ
ของประชาชนหรอืผูร้บับรกิาร

ไมม่ี - - - มี
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แนวทางการด าเนนิการ

ประเด็นการประเมนิ เอกสาร / หลกัฐาน

1. ใชร้ะบบอเิล็กทรอนกิสใ์นการตดิตามการ
ปฏบิตังิานขององคก์าร 4 ดา้น ไดแ้ก่
- ดา้นบรหิารงานท ัว่ไป
- ดา้นบรหิารแผนงานและงบประมาณ
- ดา้นบรหิารงานบคุคล
- ดา้นบรหิารวชิาการ

รปูถา่ย / URL / คูม่อืการใชง้าน / 
หนงัสอืราชการ / สรปุผลการด าเนนิงาน

2. มกีารจดัเก็บขอ้มลูในระบบทีเ่ป็นปจัจุบนั
และสามารถเรยีกดขูอ้มลูไดแ้บบ Real time
สรปุผลขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการใชร้ะบบ

ภาพหลกัฐานการใชง้านทีเ่ป็นปจัจบุนั 
หรอืสรปุผลการด าเนนิงานรายสปัดาห/์รายเดอืน 
(Capture) หนา้จอ

3. มกีารใชร้ะบบอเิล็กทรอนกิสใ์นการประเมนิ
ความพงึพอใจของประชาชนหรอืผูร้บับรกิาร

ภาพหลกัฐานหนา้จอระบบอเิล็กทรอนกิสใ์นการ
ประเมนิความพงึพอใจของประชาชน หรอื
ผูร้บับรกิาร

หมายเหต ุ :  ในกรณีส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาใช ้Facebook Line Google Doc Form Online ฯลฯ 
เพือ่การบรหิารงานของส านักงาน กรณุา ระบวุธิกีาร ขัน้ตอน มาเพือ่ประกอบการพจิารณา 

9. ระบบตดิตามการปฏบิตังิานเพือ่การบรหิารงาน
ขององคก์าร



10. การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
ในองคก์าร

แบง่ออกเป็น 2 ตวัชีว้ดัยอ่ย ไดแ้ก่

➢ ตวัชีว้ดัที ่10.1 การใชร้ะบบ Video Conference 
ในองคก์าร

(1) การเขา้รว่มประชุมทางไกล Video Conference 
กบัสว่นกลาง

(2) การใชร้ะบบประชุมทางไกลระหวา่งส านกังานเขตพืน้ที่
กบัโรงเรยีนเพือ่การบรหิารหรอืการจดัการเรยีนการสอน

➢ ตวัชีว้ดัที ่10.2 ความม ัน่คงปลอดภยั
ทางไซเบอร ์(Cyber)
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10. การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
ในองคก์าร

42

ตวัชีว้ดัที ่10.1 การใชร้ะบบ Video Conference ในองคก์าร

(1) การเขา้รว่มประชุมทางไกล Video Conference กบัสว่นกลาง

- รวมพธุเชา้ขา่ว สพฐ. และงานประชุมอืน่ ๆ  ที ่สพฐ. จดัประชุมทางไกลฯ

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

1 คะแนน สพท. มกีารเขา้รว่มประชมุทางไกล Video Conference รอ้ยละ 60

2 คะแนน สพท. มกีารเขา้รว่มประชมุทางไกล Video Conference รอ้ยละ 65

3 คะแนน สพท. มกีารเขา้รว่มประชมุทางไกล Video Conference รอ้ยละ 70

4 คะแนน สพท. มกีารเขา้รว่มประชมุทางไกล Video Conference รอ้ยละ 75

5 คะแนน สพท. มกีารเขา้รว่มประชมุทางไกล Video Conference รอ้ยละ 80

* เร ิม่ต ัง้แต ่เดอืนเมษายน 2563 ถงึสิน้ปีงบประมาณ
* จ านวนประชุมทางไกล Video Conference ท ัง้หมด  สพฐ. จะแจง้ใหท้ราบสิน้ปีงบประมาณ
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ตวัชีว้ดัที ่10.1 การใชร้ะบบ Video Conference ในองคก์าร

(1) การเขา้รว่มประชุมทางไกล Video Conference กบัสว่นกลาง

- รวมพธุเชา้ขา่ว สพฐ. และงานประชุมอืน่ ๆ  ที ่สพฐ. จดัประชุมทางไกลฯ

แนวทางการด าเนนิการ

สพท. เขา้รว่มประชมุทางไกล 
Video Conference กบัสว่นกลาง 

(รวมพธุเชา้ขา่ว สพฐ. และงานประชมุอืน่ ๆ 
ที ่สพฐ. จัดประชมุทางไกลฯ) กรอกขอ้มลูตาม
แบบฟอรม์อา้งองิที ่10.1 ประเด็น 10.1.1
(ในคูม่อืหนา้ 73) และแนบในระบบ KRS

10. การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
ในองคก์าร



44

ตวัชีว้ดัที ่10.1 การใชร้ะบบ Video Conference ในองคก์าร
(2) การใชร้ะบบประชุมทางไกลระหวา่งส านกังานเขตพืน้ทีก่บัโรงเรยีน

เพือ่การบรหิารหรอืการจดัการเรยีนการสอน เชน่ การใช ้Scopia , Facebook       
(Live) , Youtube , Hang out , Skype ในการประชุม ฯลฯ

1 คะแนน ไมม่กีารใช ้Video Conference กบัโรงเรยีน

2 คะแนน 1 - 3 เรือ่ง

3 คะแนน 4 - 6 เรือ่ง

4 คะแนน 7 - 11 เรือ่ง

5 คะแนน 12 เรือ่งขึน้ไป

เร ิม่นบัต ัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2563

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

10. การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
ในองคก์าร
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ตวัชีว้ดัที ่10.1 การใชร้ะบบ Video Conference ในองคก์าร
(2) การใชร้ะบบประชุมทางไกลระหวา่งส านกังานเขตพืน้ทีก่บัโรงเรยีน

เพือ่การบรหิารหรอืการจดัการเรยีนการสอน เชน่ การใช ้Scopia , Facebook       
(Live) , Youtube , Hang out , Skype ในการประชุม ฯลฯ

สพท. ใชร้ะบบประชุมทางไกลระหวา่งส านกังานเขตพืน้ทีก่บั

โรงเรยีนเพือ่การบรหิารหรอืการจดัการเรยีนการสอน เชน่ การใช้

Scopia , Facebook (Live) , Youtube , Hang out , Skype ในการ

ประชุม ฯลฯ กรอกขอ้มลูตามแบบฟอรม์อา้งองิที ่10.1 ประเด็น 

10.1.2  (ในคูม่อืหนา้ 74) และแนบในระบบ KRS

แนวทางการด าเนนิการ

10. การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
ในองคก์าร
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ตวัชีว้ดัที ่10.2 ความม ัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ์(Cyber)

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

1 คะแนน ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ไดค้ะแนนนอ้ยกวา่หรอืเทา่กบัรอ้ยละ 50

2 คะแนน ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ไดค้ะแนนรอ้ยละ 51 - 69

3 คะแนน ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ไดค้ะแนนรอ้ยละ 70 - 79

4 คะแนน ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ไดค้ะแนนรอ้ยละ 80 - 89

5 คะแนน ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ไดค้ะแนนรอ้ยละ 90 ขึน้ไป

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดเ้ห็นความส าคัญในการน าเทคโนโลยดีจิทัิลมาใชใ้นองคก์ร 
เพือ่ความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลา งบประมาณ และใหค้วามส าคัญกบัความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
จงึส ารวจการด าเนนิการขอ้มลูดา้นความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรส์ าหรับระบบสารสนเทศของส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา

10. การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
ในองคก์าร
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ตวัชีว้ดัที ่10.2 ความม ัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ์(Cyber)

แนวทางการด าเนนิการ

สพท. จดัท าแบบส ารวจ
ตามแบบฟอรม์อา้งองิที ่10.2

(ในคูม่อืหนา้ 77 - 78)
และรายงานในระบบ KRS

ด าเนนิการ 3 มาตรการ ดงันี้
1. มาตรการทางเทคนคิ (5 คะแนน)
2. มาตรการดา้นโครงสรา้งองคก์ร และระบบบรหิารจัดการความมั่นคงปลอดภัย

ทางไซเบอร ์(1 คะแนน)
3. มาตรการดา้นบคุลากร (1 คะแนน)

10. การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
ในองคก์าร



11. การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร

แบง่ออกเป็น 5 ตวัชีว้ดัยอ่ย ไดแ้ก่

11.1 การตรวจสอบทางการเงนิและบญัชขีองส านกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา

11.2 โครงการพฒันาระบบรายงานขอ้มลูการเงนิดา้น
การศกึษาของสถานศกึษา (ระบบบญัชกีารศกึษาข ัน้พืน้ฐาน)

11.3 ระดบัความส าเร็จของการตรวจสอบดา้นการเงนิ
การบญัชขีองส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

11.4  ระดบัความส าเร็จการด าเนนิงานโรงเรยีนวถิพีทุธ

11.5 ระดบัความส าเร็จของการจดัท าบญัชตีน้ทนุ
ตอ่หนว่ยผลผลติ
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11.1 การตรวจสอบทางการเงนิและบญัชขีอง
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ค าอธบิาย

❖ ระดบัความส าเร็จของสว่นราชการระดับหน่วยเบกิจา่ยสามารถด าเนนิการดา้นบญัชี

ไดต้ามเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานก าหนด 

❖ เป็นการประเมนิผลจากจ านวนเรือ่งของขอ้มลูทางบญัชทีีส่ว่นราชการระดับหน่วย
เบกิจา่ยสามารถด าเนนิการไดต้ามเกณฑท์ีก่ าหนด จ านวน 5 เรือ่ง ประกอบดว้ย 
20 ขอ้ยอ่ย 

➢ รอบที ่1 (ตลุาคม 2562 – มถินุายน 2563) 

➢ รอบที ่2  (กรกฎาคม – กนัยายน 2563) 

❖โดยพจิารณาตามหลกัเกณฑ ์ดงันี้

1.ความถกูตอ้ง (Accuracy) 

2.ความโปรง่ใส (Transparency) 

3.ความรับผดิชอบ (Accountability)

4.ความครบถว้น (Completeness) 

5.ความมปีระสทิธผิล (Effectiveness) 
49
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน

เร ือ่ง
ที่

ประเด็น รายการ
คะแนน

รอบที ่1 รอบที ่2

1 ความ
ถกูตอ้ง

1.1 ยอดคงเหลอืในชอ่ง“ยอดยกไป”ของบญัชี

แยกประเภทถูกต้องตรงกบัเอกสารหรือ
หลกัฐาน 

1.80 1.00

1.1.1 บญัชเีงนิสดในมอื 0.30 0.15

1.1.2 บญัชเีงนิฝากธนาคาร 0.50 0.30

1.1.3 บญัชลีกูหนีเ้งนิยมืในงบประมาณ
บญัชลีกูหนีเ้งนิยมืนอกงบประมาณ

0.40 0.20

1.1.4 บญัชใีบส าคญัคา้งจา่ย
บญัชเีจา้หนีก้ารคา้ – หน่วยงานภาครัฐ
บญัชเีจา้หนีก้ารคา้ – ภายนอก

0.30 0.20

1.1.5 งบทดลองแสดงขอ้มูลทางบัญชีที่ถูกตอ้ง
ตามดุลบัญชแีละตอ้งไม่มบีัญชพัีกทีม่ยีอดคงคา้ง 
ณ วันสิน้รอบรายงาน

0.30 0.15

11.1 การตรวจสอบทางการเงนิและบญัชขีอง
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา



11.1 การตรวจสอบทางการเงนิและบญัชขีอง
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน (ตอ่)

เร ือ่ง
ที่

ประเด็น รายการ
คะแนน

รอบที ่1 รอบที ่2

1 ความ
ถกูตอ้ง

1 .2  ความถูกต้อ ง  เ ป็ นปั จจุบ ัน เกี่ย วก ับกา ร
เคลือ่นไหวของบญัชแียกประเภท ในระบบ GFMIS 
ระหวา่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1.00 1.00

1.2.1 บัญชเีงนิสดในมอื
บัญชเีงนิฝากธนาคารเพือ่น าสง่คลัง
บัญชเีงนิฝากธนาคารรายบัญชเีพือ่น าสง่คลัง

0.30 0.30

1.2.2 บัญชลีกูหนีเ้งนิยมืในงบประมาณ
บัญชลีกูหนีเ้งนิยมืนอกงบประมาณ

0.30 0.30

1.2.3 บัญชเีงนิฝากธนาคารในงบประมาณ
บัญชเีงนิฝากธนาคารนอกงบประมาณ
บัญชใีบส าคัญคา้งจา่ย
บัญชเีจา้หนีก้ารคา้ – หน่วยงานภาครัฐ
บัญชเีจา้หนีก้ารคา้ – ภายนอก    

0.40 0.40
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน (ตอ่)

เร ือ่ง
ที่

ประเด็น รายการ
คะแนน

รอบที ่1 รอบที ่2

2 ความ
โปรง่ใส

มกีารเปิดเผยขอ้มลูทางบญัชตีอ่สาธารณะ 0.20 0.20

2.1 การเปิดเผยงบทดลองสูส่าธารณะ 0.20 0.20

3 ความ
รบัผดิชอบ

มกีารตอบและแกไ้ขขอ้ทกัทว้งขอ้มลูทางบญัช ี        1.00 0.90

3.1 การจัดสง่งบทดลองใหส้ านักงานการตรวจเงนิ
แผน่ดนิ (สตง.) หรอืส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ
สว่นภมูภิาค ภายในวนัที ่15 ของเดอืนถัดไป

0.30 0.30

3.2  การตอบขอ้ทักทว้งดา้นบัญชกีารเงนิ ตาม
ขอ้สงัเกตประกอบการตรวจสอบรายงานการเงนิของ 
สตง.ปีลา่สดุ

0.50 0.50

3.3 การแกไ้ขขอ้ทักทว้งดา้นบัญชีตามขอ้สังเกต
ประกอบการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน ภายใน
ปีทีไ่ดรั้บการทักทว้ง

0.20 0.10

11.1 การตรวจสอบทางการเงนิและบญัชขีอง
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน (ตอ่)

เร ือ่งที่ ประเด็น รายการ
คะแนน

รอบที ่1 รอบที ่2

4 ความ
ครบถว้น

มกีารแสดงรายละเอยีดการปรบัปรุงบญัช ีงบทดลองไม่
ปรากฏยอดคงคา้งบญัชพีกัสนิทรพัย ์ไมม่บีญัชเีฉพาะกจิ 
และความครบถว้นของสถานศกึษาหนว่ยเบกิภายใตส้งักดั

1.00 0.60

4.1 ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด (3102010102) 0.30 0.20

4.2 งบทดลองรายหน่วยเบกิจา่ยในระบบ GFMIS ไมป่รากฏยอด
คงคา้งบญัชพีักสนิทรัพย ์(ระบปุระเภท)

0.30 0.20

4.3 งบทดลองรายหน่วยเบกิจ่ายในระบบ GFMIS ไม่มบีัญชทีี่
เกีย่วขอ้งกบัสว่นราชการทีใ่ชเ้ฉพาะภารกจิของหน่วยงาน

0.30 0.10

4.4 ความครบถว้นของสถานศกึษาหน่วยเบกิภายใตส้ังกัดเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา ในการจัดสง่ขอ้มูลการปฏบิัตงิานดา้นบัญช ีให ้
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด

0.10 0.10

11.1 การตรวจสอบทางการเงนิและบญัชขีอง
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน (ตอ่)

เร ือ่ง
ที่

ประเด็น รายการ
คะแนน

รอบที ่1 รอบที ่2

5 ความมี
ประสทิธผิล

มกีารด าเนนิการปรบัปรงุและปิดบญัชใีหถ้กูตอ้ง
และครบถว้นตามหลกัการบญัช ี

- 1.30

5.1 แสดงรายละเอยีดประกอบรายการบัญชทีีส่ าคัญ  
ของงบทดลอง ประจ าเดอืนกนัยายน 2563

0.10

5.2 บัญชวีสัดคุงคลัง (1105010105) - 0.20

บัญชคีรภุัณฑ ์(12XXXXXXXX) - 0.80

5.3 การค านวณคา่เสือ่มราคาส าหรับสว่นราชการ
ระดับหน่วยเบกิจา่ยทีม่บีัญชสีนิทรัพยไ์มร่ะบ ุฯลฯ

- 0.10

5.4 การปิดบัญชรีายไดส้งู/(ต ่า) กวา่คา่ใชจ้า่ยสทุธ ิ
และบัญชผีลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด

- 0.10

11.1 การตรวจสอบทางการเงนิและบญัชขีอง
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
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แนวทางการด าเนนิการ

สพท. รายงานผลการประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ดา้นบญัชขีองตนเอง และของโรงเรยีนทีเ่ป็น
หนว่ยเบกิจา่ยในสงักดั  โดยใช ้“แบบรายงาน
การประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นบญัชขีองสว่น
ราชการระดบัหนว่ยเบกิจา่ย” หรอื แบบ สรก.63-1

พรอ้มเอกสารประกอบการประเมนิ  
(ในคูม่อืหนา้ 87 - 91)

และรายงานผา่นระบบ KRS ของ กพร. 
ในรอบการประเมนิที ่1 และรอบการประเมนิที ่2

11.1 การตรวจสอบทางการเงนิและบญัชขีอง
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา



11.2 โครงการพฒันาระบบรายงานขอ้มลูการเงนิดา้น
การศกึษาของสถานศกึษา (ระบบบญัชกีารศกึษาข ัน้พืน้ฐาน)
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน

ก าหนดเป็นระดบัข ัน้ของความส าเร็จ (Milestone) แบง่เกณฑก์ารให้
คะแนนเป็น 5 ระดบั พจิารณาจากจ านวนสถานศกึษาทีร่ายงานขอ้มลูทาง
การเงนิดา้นการศกึษามคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ์ ตามระดบั ดงันี้

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4
ระดบั 5

(ผา่นการประเมนิ)

รอ้ยละ 92 รอ้ยละ 94 รอ้ยละ 96 รอ้ยละ 98 รอ้ยละ 100

เป้าหมาย : สถานศกึษารายงานขอ้มลูทางการเงนิดา้นการศกึษา
มคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ์ รอ้ยละ 100 (ระดบั 5)
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แนวทางการด าเนนิการ

ใหส้ถานศกึษารายงานขอ้มลูทางการเงนิผา่นเว็บไซต ์
https://e-budget.jobobec.in.th จ านวน 2 คร ัง้ ดงันี้

➢ คร ัง้ที ่1 ระบบเปิด 1 พฤษภาคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563
ใชข้อ้มลูชว่ง 6 เดอืนแรกของปีงบประมาณ (1 ต.ค. 2562 - 31 ม.ีค. 2563)

➢ คร ัง้ที ่2 ระบบเปิด 1 ตลุาคม 2563 – 30 ตลุาคม 2563
ใชข้อ้มลูชว่ง 6 เดอืนหลงัของปีงบประมาณ (1 เม.ย. 2563 - 30 ก.ย. 2563) 

(สพฐ. จะกรอกขอ้มลูในระบบ KRS ให)้

11.2 โครงการพฒันาระบบรายงานขอ้มลูการเงนิดา้น
การศกึษาของสถานศกึษา (ระบบบญัชกีารศกึษาข ัน้พืน้ฐาน)



11.3 ระดบัความส าเร็จของการตรวจสอบดา้น
การเงนิการบญัชขีองส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ค าอธบิาย

❖ การตรวจสอบดา้นการเงนิการบญัช ีหมายถงึ การตรวจสอบการเงนิการบัญช ีและการประเมนิการ
ปฏบิตังิานดา้นบญัชขีองส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

❖ การตรวจสอบการเงนิการบญัช ีหมายถงึ การตรวจสอบการเบกิจ่ายเงนิ การควบคมุเงนิสด การควบคมุ
เงนิฝากธนาคาร การควบคมุเงนิฝากคลงั การควบคมุลกูหนีเ้งนิยมื และการควบคมุเงนิทดรองราชการ

❖ การประเมนิการปฏบิตังิานดา้นบญัช ีหมายถงึ การประเมนิการปฏบิตังิานดา้นบญัชตีามระบบบรหิารงาน
การเงนิการคลังภาครัฐดว้ยระบบอเิล็กทรอนกิส ์(ระบบ GFMIS) ในเรือ่งความถูกตอ้ง เรือ่งความโปร่งใส 
และเรือ่งความรับผดิชอบ

❖ กระดาษท าการ หมายถงึ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจัดเก็บรวบรวมขอ้มลูผลการตรวจสอบผลการวเิคราะหแ์ละ
ผลการประเมนิการปฏบิัตงิานของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ซึง่กระดาษท าการม ี11 แบบ ใหเ้ลอืกใช ้

ตามประเด็นการตรวจสอบทีก่ าหนด
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➢ การรายงานผลการตรวจสอบดา้นการเงนิการบัญชใีนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดใหจั้ดสง่กระดาษท าการประกอบการรายงานผลการ
ตรวจสอบ รวม 7 แบบ ดังนี้

แบบที ่1 แบบเก็บขอ้มลูการประเมนิระบบงานดา้นการเงนิการบัญชี

แบบที ่2 แบบตรวจสอบเงนิสด
แบบที ่3 งบกระทบยอดเงนิฝากธนาคาร
แบบที ่4 รายละเอยีดเงนิฝากธนาคารคงเหลอื
แบบที ่5 รายละเอยีดลกูหนีเ้งนิยมืคงคา้ง
แบบที ่6 แบบประเมนิการปฏบัิตงิานดา้นบัญชี

แบบที ่7 แบบตรวจสอบเงนิฝากคลัง
(โดยแบบที ่1 ม ี2 ชดุ คอื ชดุ สพป. และ ชดุ สพม. สว่นแบบที ่2 – 7 ใชไ้ดทั้ง้ สพป. และ สพม.)

สามารถดาวนโ์หลดแบบ
กระดาษท าการ
ในหนา้เว็บไซต ์
ตสน. สพฐ.
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน

ระดบั เกณฑก์ารใหค้ะแนน
หลกัฐานทีต่อ้งแนบในระบบ 

KRS
1 ผูต้รวจสอบภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ไมไ่ด ้

ด าเนนิการตามแนวทางการตรวจสอบทางดา้นการเงนิบัญชี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทีส่ านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานแจง้ใหด้ าเนนิการ

-

2 1. ผูต้รวจสอบภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ด าเนนิการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบทางดา้น
การเงนิ การบัญช ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานแจง้ให ้
ด าเนนิการ
2. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบแลว้เสร็จ
3. จัดสง่รายงานผลการตรวจสอบถงึส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทางระบบส านักงาน
อเิล็กทรอนกิส ์สพฐ. (Smart obec) ไมท่ันเวลาทีก่ าหนด
ตามแนวทางการตรวจสอบ 
หลงัวนัที ่30 มถินุายน 2563

1. รายงานผลการตรวจสอบดา้น
การเงนิการบัญชขีองส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา
2. หนังสอืราชการของส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีส่ง่รายงานผล
การตรวจสอบใหส้ านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

11.3 ระดบัความส าเร็จของการตรวจสอบดา้น
การเงนิการบญัชขีองส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน

ระดบั เกณฑก์ารใหค้ะแนน

3 1. ผูต้รวจสอบภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ด าเนนิการ
ตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบทางดา้นการเงนิการบญัช ี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทีส่ านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานแจง้ใหด้ าเนนิการ
2. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบแลว้เสร็จ และเสนอผลการ
ตรวจสอบใหผู้อ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทราบและ
พจิารณาสัง่การ
3. สง่รายงานผลการตรวจสอบถงึส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทางระบบส านกังานอเิล็กทรอนกิส์ สพฐ. 
(Smart obec) ภายในวนัที ่30 มถินุายน 2563 

11.3 ระดบัความส าเร็จของการตรวจสอบดา้น
การเงนิการบญัชขีองส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน

ระดบั เกณฑก์ารใหค้ะแนน

4 1. ผูต้รวจสอบภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ด าเนนิการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบทางดา้นการเงนิการบัญช ี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ทีส่ านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานแจง้ใหด้ าเนนิการ
2. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบแลว้เสร็จ โดยมปีระเด็นการรายงานครบทกุเรือ่ง ทีก่ าหนดใหต้รวจสอบพรอ้มขอ้สงัเกตและ
ขอ้เสนอแนะ
3. เสนอผลการตรวจสอบใหผู้อ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทราบเพือ่พจิารณาสัง่การ
4. กระดาษท าการแบบที ่1 – 7 แสดงขอ้มลูผลการตรวจสอบพรอ้มสรปุผลการตรวจสอบ ทีค่รบถว้นสมบรูณ์ โดย
4.1 กระดาษท าการแบบที ่3 และแบบที ่4 จัดสง่ครบทกุบญัช ีทัง้บญัชเีงนิฝากธนาคาร ในงบประมาณ บญัชเีงนิฝาก

ธนาคารเงนินอกงบประมาณ และบญัชเีงนิฝากธนาคารอืน่
4.2 กระดาษท าการแบบที ่5 จัดสง่ครบทัง้ลกูหนี้เงนิยมืในงบประมาณและลกูหนี้เงนิยมืนอกงบประมาณ
4.3 กระดาษท าการแบบที ่6 ประเมนิการปฏบิัตงิานดา้นบัญชขีองส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ไดค้รบถว้นตามแบบที่

ก าหนด
4.4 กระดาษท าการแบบที ่7 มผีลการตรวจสอบครบถว้น ไดแ้ก ่

1) ความถกูตอ้งของบญัชเีงนิฝากคลัง
2) รายละเอยีดบญัชยีอ่ยเงนิฝากคลัง
3) การเก็บรักษาเงนิฝากคลัง (เงนิประกันสญัญา , เงนิบรูณะทรัพยส์นิ)

5. กระดาษท าการทกุแบบมกีารลงนามรับรองผลการตรวจสอบและประเมนิโดยผูต้รวจสอบภายในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา            
6. จัดสง่รายงานถงึส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทางระบบส านกังานอเิล็กทรอนกิส ์สพฐ. (Smart obec)
ภายในวนัที ่30 มถินุายน 2563 ประกอบดว้ย

6.1 หนังสอืราชการของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีจั่ดสง่รายงานผลการตรวจสอบทางดา้นการเงนิการบัญชี

6.2 รายงานผลการตรวจสอบทางดา้นการเงนิการบัญชขีองส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
6.3 บนัทกึเสนอผลการตรวจสอบและขอ้สงัเกตใหผู้อ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทราบและพจิารณาสัง่การ

หมายเหตุ ในสว่นของกระดาษท าการ แบบที ่1 – แบบที ่7 ใหส้ง่ในระบบ KRS พรอ้มเอกสารตามขอ้ 6.1 -6.3 

11.3 ระดบัความส าเร็จของการตรวจสอบดา้น
การเงนิการบญัชขีองส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน
ระดบั เกณฑก์ารใหค้ะแนน

5 1. ผูต้รวจสอบภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ด าเนนิการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบทางดา้นการเงนิบัญช ีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ทีส่ านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานแจง้ใหด้ าเนนิการ
2. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบแลว้เสร็จโดยมปีระเด็นการรายงานครบทกุเรือ่งทีก่ าหนดใหต้รวจสอบพรอ้มขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ
3. เสนอผลการตรวจสอบใหผู้อ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทราบเพือ่พจิารณาสัง่การ
4. กระดาษท าการ แบบที ่1 – 7 แสดงขอ้มลูผลการตรวจสอบพรอ้มสรปุผลการตรวจสอบทีค่รบถว้นสมบรูณ์ โดย
4.1 กระดาษท าการ แบบที ่3 และแบบที ่4 จัดสง่ครบทกุบัญช ีทัง้บัญชเีงนิฝากธนาคารในงบประมาณ บัญชเีงนิฝากธนาคารเงนินอก

งบประมาณ และบัญชเีงนิฝากธนาคารอืน่
4.2 กระดาษท าการ แบบที ่5 จัดสง่ครบทัง้ลกูหนีเ้งนิยมืในงบประมาณ และลกูหนีเ้งนิยมืนอกงบประมาณ
4.3 กระดาษท าการ แบบที ่6 ประเมนิการปฏบิัตงิานดา้นบัญชขีองส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ไดค้รบถว้นสมบรูณ์ตามแบบทีก่ าหนด
4.4 กระดาษท าการแบบที ่7 มผีลการตรวจสอบครบถว้น ไดแ้ก ่

1) ความถกูตอ้งของบัญชเีงนิฝากคลัง
2) รายละเอยีดบัญชยีอ่ยเงนิฝากคลัง
3) การเก็บรักษาเงนิฝากคลัง (เงนิประกันสญัญา , เงนิบรูณะทรัพยส์นิ)

5. กระดาษท าการทกุแบบมกีารลงนามรับรองผลการตรวจสอบและประเมนิโดยผูต้รวจสอบภายในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
6. ผลการตรวจสอบทกุเรือ่งทกุประเด็นในรายงานการตรวจสอบมคีวามสอดคลอ้งกับสรปุผลการตรวจสอบตามกระดาษท าการทีก่ าหนด
ทกุแบบ
7. กรณีการรายงานผลการตรวจสอบการเงนิการบัญช ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มขีอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ ผูต้รวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ไดม้กีารตดิตามปรับปรงุแกไ้ขและรายงานผลมาพรอ้มกับรายงานผลการตรวจสอบการเงนิการบัญชี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
8. จัดสง่รายงานถงึส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทางระบบส านกังานอเิล็กทรอนกิส ์สพฐ. (Smart OBEC) 
ภายในวนัที ่30 มถินุายน 2563 ประกอบดว้ย

8.1 หนังสอืราชการของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีจั่ดสง่รายงานผลการตรวจสอบทางดา้นการเงนิการบัญชี

8.2 รายงานผลการตรวจสอบทางดา้นการเงนิการบัญชขีองส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
8.3 บันทกึเสนอผลการตรวจสอบและขอ้สงัเกตใหผู้อ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทราบและพจิารณาสัง่การ

* หมายเหตุ ในสว่นของกระดาษท าการ แบบที ่1 – แบบที ่7 ใหส้ง่ในระบบ KRS พรอ้มเอกสารตามขอ้ 8.1 – 8.3

11.3 ระดบัความส าเร็จของการตรวจสอบดา้น
การเงนิการบญัชขีองส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
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หลกัฐานทีต่อ้งแนบในระบบ KRS (ส าหรบัเกณฑก์ารประเมนิที่ 3 - 5)

1. รายงานผลการตรวจสอบทางดา้นการเงนิการบญัชขีองส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา โดย
รายงานตอ้งมปีระเด็นการรายงานในเรือ่งดงันี้
1.1 การเบกิจา่ยเงนิ
1.2 การควบคมุเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคาร (ทกุบญัช)ี เงนิฝากคลงั และลกูหนีเ้งนิยมื 

(ทกุบญัช)ี
1.3 การประเมนิผลการปฏบิัตงิานดา้นบญัชี

1.4 การควบคมุเงนิทดรองราชการ
1.5 รายงานผลการตดิตามการปรับปรงุแกไ้ขตามรายงานผลการตรวจสอบการเงนิการบญัช ี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ถา้ม)ี 
2. กระดาษท าการ แบบที ่1 – แบบที ่7 โดยสง่ใหค้รบทัง้ 7 แบบ และมกีารลงนามรับรองผลการ

ตรวจสอบและประเมนิจากผูต้รวจสอบภายในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
3. บนัทกึเสนอผลการตรวจสอบและขอ้สงัเกต  ใหผู้อ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทราบ

และพจิารณาสัง่การ
4. หนังสอืราชการของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีจั่ดสง่รายงานผลการตรวจสอบทางดา้น

การเงนิการบญัช ีโดยหนังสอืราชการสง่ถงึส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ภายในวนัที ่30 มถินุายน 2563

11.3 ระดบัความส าเร็จของการตรวจสอบดา้น
การเงนิการบญัชขีองส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
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แนวทางการด าเนนิการ

จดัสง่รายงานผลการตรวจสอบการเงนิการบญัช ี
พรอ้มท ัง้แนบกระดาษท าการ แบบที ่1 – แบบที ่7 

และบนัทกึทีเ่สนอผลการตรวจสอบตอ่ ผอ.สพท. โดย

➢สง่หนงัสอืราชการให ้สพฐ. ภายใน 30 มถินุายน 2563

➢สง่ไฟลร์ายงานผา่นระบบ KRS ภายใน 30 มถินุายน 2563
โดยถา้จะสง่ใหร้ะบหุนึง่ (1) ถา้ไมส่ง่ใหร้ะบศุนูย ์(0) 

และกลุม่ตรวจสอบภายใน สพฐ. จะรบัรองขอ้มลูในระบบ KRS
ระหวา่งวนัที ่ 1 - 31 กรกฎาคม 2563

11.3 ระดบัความส าเร็จของการตรวจสอบดา้น
การเงนิการบญัชขีองส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

สามารถดาวนโ์หลดแบบ
กระดาษท าการ
ในหนา้เว็บไซต ์
ตสน. สพฐ.



11.4  ระดบัความส าเร็จการด าเนนิงาน
โรงเรยีนวถิพีทุธ
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน
คะแนน ความหมาย

5
(ผา่นการ
ประเมนิ)

โรงเรยีนวถิพีทุธ รอ้ยละ 80 ของเขตพืน้ทีไ่ดร้ะดบัคะแนนรายโรงเรยีน ตัง้แต ่3 ขึน้ไป

4
(ผา่นการ
ประเมนิ)

โรงเรยีนวถิพีทุธ รอ้ยละ 75 ของเขตพืน้ทีไ่ดร้ะดบัคะแนนรายโรงเรยีน ตัง้แต ่3 ขึน้ไป

3
(ผา่นการ
ประเมนิ)

โรงเรยีนวถิพีทุธ รอ้ยละ 70 ของเขตพืน้ทีไ่ดร้ะดบัคะแนนรายโรงเรยีน ตัง้แต ่3 ขึน้ไป

2 โรงเรยีนวถิพีทุธ รอ้ยละ 65 ของเขตพืน้ทีไ่ดร้ะดบัคะแนนรายโรงเรยีน ตัง้แต ่3 ขึน้ไป

1 โรงเรยีนวถิพีทุธ รอ้ยละ 60 ของเขตพืน้ทีไ่ดร้ะดบัคะแนนรายโรงเรยีน ตัง้แต ่3 ขึน้ไป

แนวทางด าเนนิการสูค่วามเป็นโรงเรยีนวถิพีทุธ 5 ดา้น รวม 29 ประการ ประกอบดว้ย 
- ดา้นกายภาพ 7 ประการ
- ดา้นกจิกรรมประจ าวนัพระ 4 ประการ
- ดา้นการเรยีนการสอน 5 ประการ
- ดา้นพฤตกิรรม คร ูผูบ้รหิารโรงเรยีนและนกัเรยีน 5 ประการ
- ดา้นการสง่เสรมิวถิพีทุธ 8 ประการ
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สพท. แจง้ใหส้ถานศกึษาในโครงการโรงเรยีนวถิพีทุธและเขตพืน้ที่

การศกึษา ประเมนิตนเองตามอตัลกัษณ์ 29 ประการ ผา่นเว็บไซต ์
www.vitheebuddha.com ตามระยะเวลา ดงันี้

รอบที ่1 - โรงเรยีนวถิพีทุธประเมนิตนเอง ภายใน 
1 พ.ค. 2563 – 15 ม.ิย. 2563

- สพท. รบัรองการประเมนิตนเองของโรงเรยีน ภายใน 
1 ม.ิย. 2563 – 30 ม.ิย. 2563

รอบที ่2 - โรงเรยีนวถิพีทุธประเมนิตนเอง ภายใน 
1 ส.ค. 2563 – 15 ก.ย. 2563

- สพท. รบัรองการประเมนิตนเองของโรงเรยีน ภายใน 
1 ก.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563

(สพฐ. จะกรอกขอ้มลูในระบบ KRS ให)้

ยกเวน้ รายงานรอบที ่1
เนือ่งจากสถานการณ์

COVID

11.4  ระดบัความส าเร็จการด าเนนิงาน
โรงเรยีนวถิพีทุธ
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ประเด็น น า้หนกั
คะแนน

1 5
1. สง่ขอ้มลูรายงานคา่ใชจ้่ายในระบบ GFMIS

(KSB1) มายังส านักการคลังและสนิทรัพย ์

(การรายงานรอบ 12 เดอืน)

0.5 ไมส่ง่ขอ้มลู

รายงานคา่ใชจ้า่ย

ในระบบ GFMIS 

สง่ขอ้มลูรายงาน

คา่ใชจ้า่ยในระบบ

GFMIS

2. สง่ขอ้มลูถกูตอ้ง ครบถว้น ตามแบบฟอรม์

อา้งองิตัวชีว้ดัที ่ 11.5  (การรายงานรอบ 12 

เดอืน)

0.5 สง่ขอ้มลูไม่

ถกูตอ้ง ครบถว้น

ตามแบบฟอรม์

สง่ขอ้มลูถกูตอ้ง 

ครบถว้นตาม

แบบฟอรม์

หมายเหต ุ: ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา จะผา่นการประเมนิเมือ่ได ้ 5 คะแนน

❖ สว่นราชการสามารถจัดท าบญัชตีน้ทนุตอ่หน่วยผลผลติ ตามทีก่รมบญัชกีลางก าหนด และน าเอาผลการค านวณตน้ทนุมา
ใชใ้นการบรหิารราชการอย่าง มปีระสทิธภิาพ และมฐีานขอ้มูลเพือ่สนับสนุนการบรหิารงานงบประมาณของหน่วยงาน 
โดยจัดท าแผนเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนนิงานพรอ้มทัง้ก าหนดเป้าหมายการเพิม่ประสทิธภิาพใหช้ดัเจนสามารถวัดผล
ได ้(เชงิปรมิาณ) รวมทัง้จัดท ารายงานสรปุผลการด าเนนิงานและผลส าเร็จตามแผนเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนนิงานและ
แผนเพิม่ประสทิธภิาพดงักลา่วไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้สว่นราชการ

❖ สว่นราชการทีจั่ดท าบญัชตีน้ทนุ หมายถงึ สว่นราชการสว่นกลางซึง่เป็นผูรั้บผดิชอบ คอื ส านักนโยบายและแผนการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐานและส านักการคลงัและสนิทรัพย์
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➢ สพท. จัดสง่รายงานคา่ใชจ้า่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ทีผ่า่นการรับรองขอ้มลูจาก ผอ.สพท. หรอืผูท้ีไ่ดร้ับมอบหมาย
ในรปูแบบแผน่ขอ้มลู CD-ROM รปูแบบไฟล ์PDF/Image ให ้สคส. 
สพฐ. ภายในวนัที ่20 พฤษภาคม 2563 (ตามหนงัสอื สพฐ.ที ่ศธ
04002/ว1752 ลงวนัที ่30 เมษายน 2563) 

➢ และให ้สพท. เขา้ไปรายงานผลการด าเนนิงานดังกลา่วในระบบ KRS
(ถา้จัดสง่ขอ้มลูแลว้ใหร้ะบใุนระบบ KRS เป็น (1) หากไมไ่ดจั้ดสง่ขอ้มลู
ใหร้ะบใุนระบบ KRS เป็น (0))

การรายงาน รอบที ่2

➢ สพท. รายงานผลการด าเนนิงานตาม แบบฟอรม์อา้งองิที ่11.5

(ในคูม่อืหนา้ 117 - 124) และรายงานในระบบ KRS

11.5 ระดบัความส าเร็จของการจดัท าบญัชี
ตน้ทนุตอ่หนว่ยผลผลติ
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❖ กลุม่เป้าหมายผูต้อบแบบส ารวจ : ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาเป็นผูป้ระเมนิผูบ้ังคับบัญชา โดย
● ผูถ้กูประเมนิ คอื ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา หรอืผูรั้กษาการ (กรณีไมม่ผีูอ้ านวยการ
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา)

● ผูป้ระเมนิ/ผูต้อบแบบส ารวจ คอื รองผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ผูอ้ านวยการกลุม่ใน
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
(กรณีไมม่ผีูอ้ านวยการกลุม่ ใหเ้ป็นผูรั้กษาการผูอ้ านวยการกลุม่)

❖ ตอ้งไดรั้บผลการส ารวจผา่นระบบอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายทัง้หมด
❖ การคดิคะแนนคดิจากคะแนนเฉลีย่ของกลุม่เป้าหมายทัง้หมดทีไ่ดต้อบแบบส ารวจผา่นระบบ

Survey Online จ านวน 20 ประเด็น ผา่นระบบ Smart OBEC

หวัขอ้ประเด็นการประเมนิ >> 
- การก ากบัดแูลการทจุรติ
- ภาวะผูน้ า 
- การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร
- การเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ/การดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา
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Survey Online จ านวน 20 ประเด็น ผา่นระบบ Smart OBEC

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5

ผูต้อบ
แบบสอบถาม
ตอบไมค่รบ
ตามจ านวน

- - - ผูต้อบ
แบบสอบถาม
ตอบครบตาม
จ านวน
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กพร. สพฐ.
http://www.psdg-obec.go.th


