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ค าน า 
 

  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบกับการประเมิน
ส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ตามค าส่ังของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ท่ี 5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมอบให้
ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมินส่วนราชการ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการด าเนินงานของส่วนราชการในการขับเคล่ือนภารกิจส าคัญของรัฐบาล    
การแก้ไขปัญหาและการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมท้ังใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการให้คุณให้โทษต่อหน่วยงานและผู้บริหาร
ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนภารกิจท่ีส าคัญของรัฐบาลและการด าเนินตามภารกิจหน่วยงานของรัฐ 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  เป็นส่วนราชการท่ีต้องได้รับ
การประเมินตามมาตรการฯ ดังกล่าว โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดท าคู่มือการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อให้กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และ
โรงเรียนในสังกัดใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานการปฏิบัติราชการตามมาตรการฯ ดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้ส่วน
ราชการมีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการมาก
ยิ ่งขึ ้น และจะส่งผลให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตราการฯ ดังกล่าว เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิผลต่อไป 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ขอขอบคุณคณะท างาน 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รวมท้ังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีได้ร่วมกันจัดท าคู่มือประเมินส่วนราชการตามมาตร
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ฉบับนี้   ให้เสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบราชการให้มีความ
เข้มแข็ง ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวัด ผู้รับบริการทุกระดับมีความพึงพอใจ และส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้นต่อไป 
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หลักการและท่ีมา 

 รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ส่วนราชการมีการปรับปรุงและ
ยกระดับคุณภาพการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจึงต้องมีการ
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการท่ีสอดรับกับนโยบายท่ีส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม เป้าหมายท่ี
รัฐบาลก าหนด ดังนี้ 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 3/1 บัญญัติว่า       
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสิน การอ านวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการ
ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ท้ังนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
ก าหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อ
ก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการ
อื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้
ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. ก าหนด 

- ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 5/2559 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของ
รัฐธรรนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 
5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการ
บริหารราชการแผ่นดิน มีผลบังคับใช้ ณ วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2559  

- มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 เห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมินข้าราชการพลเรือนใน
ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและแบบประเมินส่วนราชการตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ท่ี 5/2559 และให้น าแบบประเมินฯ นี้ไปใช้ในการประเมินข้าราชการและการประเมินส่วน
ราชการในรอบการปฏิบัติงาน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 
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- ข้อส่ังการในการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ วันท่ี 1 สิงหาคม 2560 ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ 

- ข้อส่ังการนายกรัฐมนตรีในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ณ วันท่ี 
29 มิถุนายน 2560 ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคล่ือนปฏิรูปองค์กร (โครงสร้าง/กระบวนการ
ท างาน) 

กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินผลส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่าน
การเจรจากับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงว่าด้วยผลงานท่ีส านักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย  และเห็นชอบ
ร่วมกันให้ใช้เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมีกรอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ างานตาม
หน้าท่ีปกติ หรืองานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Function base) จ านวน 4 ตัวชี้วัด 
 องค์ประกอบท่ี 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกัน
หลายหน่วยงาน (Agenda base) จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
 องค์ประกอบท่ี 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นท่ี หรือการบูรณา            
การด าเนินงานหลายหน่วยงาน (Area base) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีตัวช้ีวัดใน
องค์ประกอบนี้ 
 องค์ประกอบท่ี 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (Innovation base) จ านวน 2 ตัวชี้วัด 
 องค์ประกอบท่ี 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(Potential base) จ านวน 2 ตัวชี้วัด 

แนวทางการปฏิบัติราชการ 
 เพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถสนองตอบต่อนโยบายได้อย่างครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้มี
การบูรณาการการปฏิบัติงานให้มีความเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ ดังนี้  

1. การก าหนดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการต้องเป็นตัวชี้วัดท่ี 
ปรากฎในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีหรือให้มีงบประมาณหรือกิจกรรมรองรับครบถ้วนทุกตัวช้ีวัด 
 2. การก าหนดเจ้าภาพหลักในการด าเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น และทุก ตัวช้ีวัด เพื่อให้มี
ผู้รับผิดชอบหลักท้ังในระดับกลยุทธ์ จุดเน้น และทุกตัวช้ีวัดท่ีจะต้องด าเนินการ โดยให้สอดคล้องกับการ
ประเมินรายบุคคล ท้ังนี้อาจจัดให้มีเจ้าภาพร่วมในกรณีตัวชี้วัดท่ีจะต้องด าเนินงานร่วมกันด้วย 
 3. การสร้างความเข้าใจในการด าเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น และตัวช้ีวัดตามมาตรการฯ อย่าง
ท่ัวถึงท้ังองค์กร  เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนการด าเนินงานร่วมกัน 
 4. ด าเนินการขับเคล่ือนการปฏิบัติราชการประจ าปีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ทุกระดับสามารถ
สะท้อนความส าเร็จของการปฏิบัติราชการสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะ ตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 
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 5. พัฒนาระบบก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานท่ีชัดเจนมี
ประสิทธิภาพ  ให้สามารถเช่ือมโยงการรายงานผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด ซึ่งใน
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาระบบรายงานผลและระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย   
  5.1  ระบบรายงานผลตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
หรือระบบ KRS  (KPI Report  system) เป็นระบบรายงานผลตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้พัฒนาขึ้น  เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด
ได้ใช้รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 
  5.2  ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (AMSS : Area 
Management Support System) เป็นระบบทางเลือกส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ใช้จัดเก็บ
ข้อมูลจากสถานศึกษาผ่านระบบ online ลักษณะคล้ายการสร้างแบบสอบถาม มีตัวเลือกแบบสากลให้ใช้งาน 
  5.3  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (AMSS++ : 
Area Management Support System) เป็นระบบท่ีช่วยให้การบริหารจัดการงานใน สพท. ประกอบด้วย 
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านแผนงาน และด้านวิชาการ ซึ่งลักษณะการท างานของระบบจะ
ด าเนินการบนเครือข่ายสารสนเทศ online และ Real Time  
  5.4 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของโรงเรียน (SMSS : School Management 
Support System) เป็นระบบท่ีช่วยให้โรงเรียนบริหารจัดการด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านแผนงาน 
และด้านวิชาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดทรัพยากร และสามารถประมวลและแสดงผลในเชิง
ประจักษ์ได้อย่างรวดเร็วและสามารถเช่ือมโยงการใช้งานกับระบบ AMSS++ 
  ส าหรับระบบ KRS จะแสดงผลการด าเนินงานตามสถานการณ์ปัจจุบัน (Real Time) ซึ่งผู้ท่ี
เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ดีขึ้นทันต่อสถานการณ์ได้ 
 6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีโดยรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบดังกล่าว
ข้างต้นให้เสร็จทันตามเวลาท่ีก าหนด  โดยให้มีไฟล์เอกสารอ้างอิงรายละเอียดกระบวนการด าเนินงานสู่
ความส าเร็จแนบทุกตัวช้ีวัดอย่างชัดเจน สามารถรับการประเมินของหน่วยประเมินภายนอกท่ีส านักงาน 
ก.พ.ร.  มอบหมาย  รวมท้ังระบุปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการต่อไป 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1.  ความพร้อมขององค์กรในการบริหารจัดการ   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ต้อง
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ท่ีมีกรอบทิศทางการด าเนินงาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมายและกรอบแผนตามโครงการ รายละเอียด
ด้านงบประมาณ และแนวทางการติดตามประเมินผลตามแผน นอกจากนี้ อาจต้องมีแผนเฉพาะกิจของ
องค์กร เช่น แผนพัฒนาวิชาการ แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แผนพัฒนาวิชาชีพ แผนพัฒนาสุขภาพ
พลานามัย เป็นต้น 

2.  การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ต้อง
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3. น าแนวทางการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management)  แผนจัดการความรู้  (KM Active 
plan)  มาใช้ในการพัฒนาองค์กร  เป็นต้น  

4.  การเสริมสร้างวัฒนธรรม  ค่านิยมในการท างานที่เน้นผลผลิตผลลัพธ์เพื่อประชาชน บุคลากรใน
องค์กรทุกระดับทุกคนได้รับการเสริมสร้างให้มีวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ โดย 

 มุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ มีทัศนคติและอุดมการณ์เพื่อส่วนรวม  
 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีจิตบริการ 
 
 เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของประชาชน เป็นมิตรกับประชาชน พร้อมให้ความช่วยเหลือ  

  ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและมั่นคงในอารมณ์ 
 มีความรับผิดชอบเป็นที่พึ่งของประชาชน ท าหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ เป็นท่ีพึ่งของ 

  ประชาชนได้ มีความกระตือรือร้นท่ีจะอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 ยืนหยัดในคุณธรรม เกียรติภูมิ มีศักดิ์ศรี กล้าหาญ ทนทานต่ออุปสรรค ยึดถือประโยชน์ 

ของชาติและประชาชน 
 มีความทันสมัย ทันโลก ทันสถานการณ์ ใฝ่ความรู้ รู้จักมองการณ์ไกลและมีวิสัยทัศน์ 
 มีวัฒนธรรมท่ีมุ่งความเป็นเลิศของงาน รู้จักเรียนรู้ร่วมกัน ยอมรับข้อผิดพลาดและ 

ปรับปรุงให้มีคุณภาพอยู่เสมอ 
      4.  การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร (Capacity Building) ส่วนราชการทุกระดับได้พัฒนาให้มี
ความสามารถในการด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์ ท้ังการเพิ่มสมรรถนะด้านสารสนเทศ (IT)  หรือการเพิ่มสมรรถนะ
บุคลากรตามหลักการวิเคราะห์ Gap Analysis 
 5.  การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการและการประเมินผล  ส่วนราชการทุกระดับต้องเสริมสร้าง
ให้บุคลากรมีความเข้าใจในการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปีอย่าง
ถูกต้อง  สามารถประเมินผลและรายงานผลตามระบบ/วิธีการท่ีก าหนดได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็น 

การด าเนินงาน 
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.  ระดับนโยบาย  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ก าหนดให้เรื่องการประเมินผลตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เป็นวาระร่วมกันของทุกส่วนราชการ  โดยให้มีรอง
ผู้อ านวยการส านักดูแลรับผิดชอบท่ีชัดเจน  เพื่อให้มีการด าเนินการเป็นไปอย่างท่ัวถึง โดยหลักการมีส่วนร่วม และ
มีการบูรณาการการด าเนินงาน 

2.  แต่งต้ังรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีรับผิดชอบด้านนโยบายและแผนเป็นหัวหน้า
ผู้บริหารการเปล่ียนแปลง (Chief Change Officer : CCO ) เป็นผู้รับผิดชอบหลักและแต่งต้ังคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
ด้านการพัฒนาระบบบริหาร เพื่อให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการของส่วนราชการในสังกัด 

3.  แต่งต้ังคณะท างาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) เพื่อใช้ในการ
ส่ือสารให้สามารถเข้าใจได้ตรงกันทุกระดับ และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  ประชุมช้ีแจงการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้ผู้แทนจาก
ส านัก/กลุ่ม/ศูนย์/ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถด าเนินการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นการวัดและประเมินผล 
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5.  บูรณาการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี เพื่อให้มีเอกภาพในการน าสู่การปฏิบัติในทุกระดับของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัด และ
จัดท าแผนงานโครงการสนับสนุนตัวชี้วัด 

6. พัฒนาระบบควบคุม  ก ากับติดตาม  และรายงานผลการด าเนินงานหลากหลายช่องทาง เช่น การ
รายงานเอกสาร การรายงานผ่านส่ือ IT เช่น  School SMI Data Management Center ระบบ KRS  และ 
AMSS ก าหนดผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด  และผู้รายงานตัวช้ีวัดผ่านระบบติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานฯ พร้อมท้ังพัฒนาช่องทางการส่ือสารให้สะดวก รวดเร็ว  ทันสถานการณ์  

7.  จัดท าปฏิทินการด าเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ แสดงความ
ชัดเจนเกี่ยวกับการก าหนดการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม  ในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา  เพื่อใช้
ก ากับติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามปฏิทิน 

8.  ประสานและส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้ผลตอบแทนและการเสริมแรงจูงใจ ประกอบด้วย การ
ก าหนดมาตรการให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา น าตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการไปเช่ือมโยงกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือน การก าหนดเกณฑ์การจัดสรร
เงินรางวัลให้เหมาะสมและส่งผลให้ฝ่ายบริหารทุกระดับสามารถน าผลการด าเนินงานตาม มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและพัฒนาองค์กรให้บรรลุ
วิสัยทัศน์องค์กร ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พ.ศ. 2546 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 1.  สร้างความรู้ความเข้าใจ การด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และ
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาตระหนักในภารกิจท่ี
จะต้องด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ รวมท้ังประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake holders) รับทราบ
เพื่อให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือเพื่อการระดมทรัพยากร ฯลฯ 
 2.  ก าหนดให้มีผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัดและผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด และจัดท าแผนงาน โครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนตัวชี้วัด 
 3.  มอบหมายให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รับผิดชอบงานการปฏิบัติราชการตามตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ และมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ในการประสาน ก ากับ ติดตามประเมินและ
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 
 4.  เร่งรัดด าเนินการตามตัวช้ีวัดเพื่อให้สามารถปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5. จัดท าแบบวัดความพึงพอใจในกระบวนงานบริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการให้บริการ 
 6.  จัดท าและด าเนินการลดรอบระยะเวลาลดขั้นตอนการด าเนินงาน ก ากับติดตามให้เจ้าหน้าท่ี
ด าเนินการตามกรอบระยะเวลาของขั้นตอนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินตนเองของหน่วยงาน/สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนจากภายในและ
ผู้แทนจากภายนอกองค์กร เพื่อรับรองการประเมินตนเอง และวิเคราะห์น าผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 



6 
 

 

 8.  ก าหนดให้มีการตรวจเยี่ยมติดตามผลการด าเนินงาน (Site Visit) เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและ
น ามาก าหนดแนวทางแก้ไข 
 9.  รายงานผลการประเมินตนเองในรอบการรายงานผลตามปฏิทินการรายงานผ่านระบบ KRS ท่ีก าหนด 
 10. จัดสรรส่ิงจูงใจให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง โดยการใช้ผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เพื่อให้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ 

ระดับสถานศึกษา 
 1.  สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งอาจรวมถึง
ชุมชนด้วย 
 2. ก าหนดให้มีผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัดและผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวช้ีวัด พร้อมจัดท าแผนงานโครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด 
 3.  มอบหมายให้มีผู้ประสานงานหลัก หรือเจ้าภาพในการก ากับ ติดตามและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการรายงานต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาและ
สาธารณชน 
 4.  จัดเตรียมเอกสารร่องรอยการด าเนินการ รองรับการติดตามจาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ ผู้แทนจากส านักงาน 
ก.พ.ร. ท่ีมาติดตามประเมินผล  
 5.  จัดท าแบบวัดความพึงพอใจในการให้บริการของสถานศึกษาและน าข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ 
 6.  จัดให้มีการประเมินตนเองตามตัวช้ีวัดท่ีต้องปฏิบัติ  โดยอาจเชิญกรรมการสถานศึกษามาร่วมเป็น
คณะกรรมการประเมิน  และรายงานผลตามท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการ ศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาก าหนด  
 7.  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลตอบแทนการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ท้ังท่ีเป็นผลตอบแทนอื่นท่ีทางราชการจัดให้ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน  
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงศึกษาธิการ 
 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการท่ีมีหลักธรรมาธิบาล จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 
 

พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้
ประชาชน รวมท้ังผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
3. พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ เพื่ อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 
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4. พัฒนาข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
5. พัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาระบบริหารจัดการให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการ ครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา 
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้เป็นกลไกลการขับเคล่ือนการบริหาร การบริการ และการเรียนรู้ 
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

วิสัยทัศน์ 
 การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ

คนไทย 12 ประการ    
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

และบูรณาการการจัดการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ 
  1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน  มีพัฒนาการเหมาะสมตาม

ศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างาน                       
ท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
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5. สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพื้นฐาน เน ้นการทำงานแบบบ ูรณาการ มีเครือข่าย 
การบริหารจัดการ บร ิหารแบบม ีส ่วนร ่วมจากท ุกภาคส ่วนในการจ ัดการศ ึกษา และ กระจายอ านาจ 
และความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

6. พื้น ที ่พ ิ เศษ ไ ด ้ร ับ ก ารพ ัฒน าค ุณ ภ าพ ก ารศ ึก ษ าแ ละ พ ัฒน าร ูป แบ บ การจ ัดการศึกษา              
ท่ีเหมาะสมตามบร ิบทของพื้นท่ี  

 

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติ 6 ด้าน ดังนี้ 

 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
        1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 แนวทาง 
   1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาหรือ
“ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
   1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน       การทุจริต
คอรัปช่ัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   
 1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์    ผ่านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
 แนวทาง  
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบต่างๆ ส่ิงเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ  
 3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นทีพ่ิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่  
 แนวทาง  
 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นท่ีพิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี เช่น  เขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  เขตระเบียงเศรษฐกิจเขตสามเหล่ียมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเขตพื้นท่ี
ชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
        1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตรการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม  
 แนวทาง 
 1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน และน า 
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หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็น 
 และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

   1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการส่ือสารภาษาอังกฤษ  ภาษาประเทศคู่ค้า 
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
  1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ  ให้มี คุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
 
               2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
 แนวทาง 
 2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใ จ สังคม  
และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้น
ทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท้ังใน
และนอกห้องเรียน 
 2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และส่ิงอ านวยความ
สะดวกท่ีหลากหลายรวมท้ังการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ท้ังใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education) 
หลักสูตรระยะส้ัน  
   2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
   2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง 
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
               3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 แนวทาง 
 3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International 
Student Assessment)  
 3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ  
 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
               4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแนวทาง 
 4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
 4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
โดยเน้นให้มีการวิจัยในช้ันเรียน 
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 นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย 
 แนวทาง 
 1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพท้ังระบบเช่ือมโยง
กับการเล่ือนวิทยะฐานะในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น TEPE Online (Teachers and Educational Personnels  
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
               2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 แนวทาง 
 2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการ
ก าหนด การก าหนดแผนอัตราก าลัง  การสรรหา  การบรรจุแต่งต้ัง  การประเมินและการพัฒนา  การสร้างแรงจูงใจ
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

 นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 แนวทาง 
 1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค 
 1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 แนวทาง 
 2.1 ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส  
ท่ีไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยท่ีไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน พื้นท่ี
สูง พื้นท่ีเกาะ พื้นท่ีทุรกันดาร เป็นต้น 
  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีอย่างท่ัวถึง เช่น การ
พัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)  

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทาง 
 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม  มีคุณธรรม  จริยธรรม และน้อมน าแนวคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการ
เรียนรู้ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมแนวทาง 
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 1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

 นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
   1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 แนวทาง 
 1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา  ท่ีมีมาตรฐานเช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 
 1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี เช่น โรงเรียน 
ท่ีประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรยีนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียน-ห้องเรียน
กีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
 1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง    
 1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สถานศึกษา 
และองค์คณะบุคคล ท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ 
 2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 แนวทาง 
 2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน (Area-base Management), รูปแบบ
การบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs”  
 2.2 เขตพื้นท่ีการศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  และ
ส านักงานศึกษาธิการภาค  
 2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 
 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 แนวทาง 
 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน  สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
 3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย 
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กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน 

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

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

1.2 ขีดความสามรถในการแข่งขันด้านการศึกษาของ
ประเทศไทยจากรายงาน (IMD 2018) 
1.2.1 อันดับตามรายงานด้านการศึกษา

(Education) 
1.2.2 อันดับตามรายงานด้านท่ีเกี่ยวข้องกับ

บทบาท ภารกิจของส่วนราชการ 
1.3 ระดับคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ O-NET 
1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาครู

ครบวงจร 

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

2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
      2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการ 
              สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ 
              ประชาชน 

2.1.2 ร้อยละการช้ีแจงประเด็นส าคัญท่ีทัน 
              ต่อสถานการณ์ 
2.2 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษใน   
     ระดับภูมิภาค (Boot Camp) 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถ่ิน 
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณา
การการด าเนินงานหลายพื้นที่หรือหลาย
หน่วยงาน (Area base)  
 

ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี ้

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร

4.1 การพัฒนานวัตกรรม 
4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน 
จัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากร
บุคคล และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

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

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

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชติ 

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

 

ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
ค่าเป้าหมาย 
(ระดับ สพฐ.) 

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

    

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

 1.1.3 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12-14 ปี) 94.93 95.08 95.18 97 
 1.1.4 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมปลาย/ปวช.) (15-17 ปี) 74.65 68.24 76.40 78 
1.2 ขีดความสารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยจากรายงาน (IMD 2018)     

      1.2.1 อันดับตามรายงานด้านการศึกษา (Education) 48 52 54 
ดีขึ้น 2 

อันดับจากปี 
2560 

      1.2.2 อันดับตามรายงานด้านท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของส่วนราชการ  - - - 
อันดับดีขึ้น
จากปี 2560 
ทุกตัวช้ีวัด 

1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)     
 ประถมศึกษาปีที่ 6     
 - ภาษาไทย            44.88 49.33 52.98 54.57 
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ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
ค่าเป้าหมาย 
(ระดับ สพฐ.) 

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

1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาครูครบวงจร    
รายละเอียดใน

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

    

2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน     
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ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
ค่าเป้าหมาย 
(ระดับ สพฐ.) 

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

2.2 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) - - - 
รายละเอียด

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

    

      - ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี ้ - - - - 

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

    

4.1 การพัฒนานวัตกรรม    
รายละเอียดใน

คู่มือฯ 
4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     

4.2.1   การประหยัดไฟฟ้าและน้ ามัน - - - 10 

4.2.2   การลดกระดาษ    - - - 10 

4.2.3   การบูรณาการงบประมาณ - - - 5 

4.2.4   การพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัด (KRS) - - - 
รายละเอียด

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

- - - 80 
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ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
ค่าเป้าหมาย 
(ระดับ สพฐ.) 

2558 2559 2560 2561 

4.2.6   โครงการห้องเรียนกีฬา - - - 
รายละเอียด

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

4.2.8   โครงการโรงเรียนประชารัฐ - - - 85 

4.2.9   โรงเรียนวิถีพุทธ - - - 90 

4.2.10 พุธเช้า ข่าว สพฐ. - - - 
รายละเอียด

ในคู่มือฯ 
4.2.11 ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน - - - 100 

4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชต้ีนทุนต่อหน่วยผลผลิต - - - 
รายละเอียด

ในคู่มือฯ 
4.2.12.2 การจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ในส่วนของการด าเนินการตามแผนเพิ่ม   
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

- - - 
รายละเอียด

ในคู่มือฯ 

4.2.12.3 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา - - - 
รายละเอียด

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

    

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
- - - รายละเอียดใน

คู่มือฯ 

5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
- - - รายละเอียดใน

คู่มือฯ 
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วิธีการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 
วิธีการประเมิน 
 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีวิธีการประมิน
ดังนี ้
 

ระดับการประเมิน สรุปผลการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

ส่วนราชการ/จังหวัด 

ระดับคุณภาพ 
เป็นส่วนราชการท่ีมีผลการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบที่
ประเมิน 

ระดับมาตรฐาน 

เป็นส่วนราชการท่ีมีผลการด าเนินงาน อยู่ใน
ระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่
ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
หนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ ากว่าเป้าหมาย 

ระดับต้องปรับปรุง 

เป็นส่วนราชการท่ีมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ
ต่ ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
หนึ่ง (แม้ว่ะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอืน่
ในระดับเป็นไปตามเป้าหมาย 
หรือสูงกว่าเป้าหมาย) 

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

สูงกว่าเป้าหมาย มีผลคะแนนสูงกว่าร้อยละ 67 

เป็นไปตามเปา้หมาย มีผลคะแนนระหว่างร้อยละ 50 - 67 

ต่ ากว่าเป้าหมาย มีผลคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50 

ตัวชี้วัด 
ผ่าน 

ผลการด าเนินงานเปน็ตามเป้าหมาย หรือ สูง
กว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้  

ไม่ผ่าน ผลการด าเนินงานเป็นต่ ากว่าเป้าหมายท่ีวางไว ้
 
รอบการประเมินผล 
 การประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 2 ครั้ง ดังนี ้

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

 เพื่อให้การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดปฏิทินขั้นตอนการด าเนินงานไว้ 5 ขั้นตอนประกอบด้วย ขั ้นตอนที่ 1 การ
เตรียมการและการจัดท าตัวชี้ว ัดตามมาตรการฯ ขั ้นตอนที่ 2 การด าเนินการปฏิบัติตามตัวชี้ว ัดตาม
มาตรการฯ ขั้นตอนท่ี 3 การติดตามและประเมินผล ขั้นตอนท่ี 4 การรายงานผลการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 

ขั้นที่ 1  การเตรียมการและการจัดท าค าตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ 
1 ฟังการช้ีแจงกรอบการประเมินผล ปี 2561 ส.ค. 60 ได้รับทราบกรอบการ

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

ก าหนดตัวชี้วัด/เป้าหมาย และรายละเอียด
ตัวชี้วัดตามมาตรารปรับปรุงฯ 

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

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

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

ขั้นที่ 2 การด าเนินการปฏิบัติตัวชี้วัดตามมาตรฯ 
4. แจ้งท่ีประชุมผู้บริหาร สพฐ. ทราบแนวทาง

การด าเนินการตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

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

5 ประชุมสร้างความเข้าใจให้ส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ 
ใน สพฐ. 

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

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

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

เป้าหมาย 

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

มี.ค. - ก.ย. 61 
 

ทุกหน่วยงานด าเนินงานตาม
บทบาทภารกิจท่ีรับผิดชอบ 

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

และสถานศึกษา มีระบบการก ากับ ติดตาม
เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

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

9 ส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ ส านักงานเขตพื้นการศึกษา
และสถานศึกษา มีระบบการประเมินตนเอง
เพื่อปรับปรุงพัฒนา  

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

10 คณะท างานสุ่มติดตาม/ประเมินในระดับ 
ส านักงานเขตพื้นการศึกษาและสถานศึกษา 

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

ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปับปรุงฯ 
11 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารายงานผล

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

 
 
 

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

 

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

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

 
 
 

1 – 10 เม.ย. 61 
1 – 10 ต.ค. 61 

สพฐ. รายงาน ส านักงาน ก.พ.ร. 

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

ภายในเดือน ต.ค. รายงานการผลประเมินฯ 
เบ้ืองต้น 

14 ส านักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลการประเมินส่วน
ราชการเสนอนายกรัฐมนตรี 

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

ตัวชี้วัดที่ 1.1.1  ร้อยละผู้เรียนระดับอนุบาล (3 – 5 ปี) 

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

สูตรการค านวณ :  
 

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

หมายเหตุ : * ใช้ข้อมูลจ านวนประชากรจากกระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 

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

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

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

ห
ม า ย
เหตุ : 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5 ก าหนดจากค่าเป้าหมายตามส านักงาน ก.พ.ร. และคะแนนระดับ 3 ก าหนดจาก
ค่าเฉล่ียย้อนหลัง 3 ปี ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2.7 หน่วย  ต่อ 1 คะแนน 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 
- ระดับอนุบาล (3 – 5 ปี) 

ร้อยละ 72.93 73.82 77.06 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 
ระดับ 5  

(ผ่านการประเมิน) 
69.2 71.90 74.60 77.3 80 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธภิาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน 
(Function base) 
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กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :   
          ตามท่ี ผอ. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมาย 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

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

สพม. และ สพฐ. 

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

พื้นฐานทางการศึกษาด้วยระบบ DMC ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
4. เก็บข้อมูลนักเรียนนอกสังกัด สพฐ. ตามท่ี สพฐ. ก าหนด   

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

โดยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูล 36 รายการ ดังนี้ 

รายการข้อมูลส าคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2561 
ท่ี ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ) ข้อมูลครู  (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (7 รายการ) 
1 ช่ือ-สกุล ช่ือ – สกุล ระบบอินเทอร์เน็ต 
2  เลขประจ าตัวประชาชน เลขประจ าตัวประชาชน เป็นท่ีต้ังศูนย์เครือข่าย  
3 วันเดือนปีเกิด วันเดือนปีเกิด ระบบไฟฟ้า 
4 ช้ันเรียนปัจจุบัน วิชาเอก ระบบโทรศัพท์ 
5 เลขประจ าตัวนักเรียน วุฒิท่ีจบ ระบบน้ าประปา 
6 น้ าหนัก/ส่วนสูง  วันเดือนปท่ีีเริ่มเป็นครู โครงการท่ีเข้าร่วม และ

งบประมาณท่ีได้รับ 
7 รหัสประจ าบ้าน วันเดือนปีท่ีบรรจุครั้งแรก ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ 
8 เช้ือชาติ  ต าแหน่งปัจจุบัน  
9 สัญชาติ ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน  
10 ศาสนา ประเภทบุคลากร   
11 ประเภทความพิการ     
12 วิธีการเดินทางมาเรียน     
13 ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน     
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รายการข้อมูลส าคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2561 
ท่ี ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ) ข้อมูลครู  (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (7 รายการ) 
14 รหัสต าบลท่ีอยู่      
15 ช่ือ-สกุล บิดา, มารดา     
16 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บิดา- มารดา   
17 รายได้ผู้ปกครอง   

แนวทางการด าเนินการ : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ก าหนดนโยบาย โดยการออกประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง นโยบาย

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน   

2. จัดและส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างท่ัวถึง มีคุณธรรม
น าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

3. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม
น าความรู้ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้วยระบบการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูลนักเรียนรายคน เพื่อเป็นข้อมูล
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา และการวางแผนพัฒนาการศึกษา 

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

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากการส ามะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษา 
2. ประกาศการรับนักเรียนและประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ

เกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
3. ร่วมกับสถานศึกษาทุกสังกัดวางแผนการรับนักเรียนช้ันก่อนประถมศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 1  

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนทุกคน 
 4. ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียนกลุ่มอายุ 3-5 ปี ท่ีเรียนในสถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด สพฐ. 
และการจัดการเรียนโดยครอบครัวและองค์กร จัดสรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัดการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษาประจ าปีการศึกษา 
 5. รายงานผลการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 10  
มิถุนายน 2561 
 6. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนช้ันก่อนประถมศึกษา และการรณรงค์ให้เรียนต่อ
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 หรือการศึกษาภาคบังคับ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
สถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 ระดับสถานศึกษา 
1.  ตรวจสอบข้อมูล จ านวนประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ 3-5 ปี ในเขตบริการ จากข้อมูลกรมการ 

ปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากการส ามะโนประชากรวัยเรียนในเขตบริการ 
2. ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียน รณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับ

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
3.  วางแผนการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนอย่าง 

เท่าเทียมและเสมอภาค 
4. ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียนกลุ่มอายุ 3-5 ปี ในเขตบริการท่ีเรียนในสถานศึกษา และส่วนท่ีไป

เรียนนอกสังกัด สพฐ.  และเรียนโดยครอบครัวและองค์กรอื่นจัด  สรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาประจ าปีการศึกษา 

5. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และการรณรงค์ให้เรียน
ต่อการศึกษาภาคบังคับ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  

6.  ก าหนดหน่วยงานประสานงานการรับนักเรียน   
7.  ก าหนดปฏิทินการรับนักเรียน 
8. รายงานข้อมูลพื้ นฐานการศึกษา ปีการ ศึกษา 2561 ตามระบบ DMC ผ่านเว็บไซด์ 

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

    8.3  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 รายงาน ภายในวันท่ี 30  เมษายน 2562 

แนวทางการประเมินผล : 
 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง  เช่น 
- รายงานการบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบ DMC 
- รายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบ DMC 
- แผนการด าเนินงานทีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
- ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างาน 
- บันทึกผลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัด 
- เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวช้ีวัด 

การคิดคะแนนของแต่ละตัวช้ีวัดจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตัวช้ีวัด เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
การให้คะแนนของตัวช้ีวัดน้ันๆท่ีระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลทีเก่ียวข้องต่างๆ 
- ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
- ผู้จัดเก็บข้อมูล 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 

3. การสังเกตการณ์ 
3.1 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบและระบุแหล่งท่ีมาได้ชัดเจน 

http://portal.bopp-obec.info/obec61%20%20ระบบ
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แนวทางการประเมินผล 
สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ 

- ความน่าเช่ือถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบตรวจสอบ ข้อมูล
ก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมท้ังวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 

- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ 

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานท่ีท่ีด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
3.4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายเอกลักษณ์  ทิมทอง    เบอร์ติดต่อ :  089-7619207 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. นางทัศนีย์  วัชราไทย   เบอร์ติดต่อ :  0-2281-5246 
   2. นางสาวสุประวีณ์ มาโยง  เบอร์ติดต่อ :  0-2280-5512  
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ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละประชากรผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.2  ร้อยละผู้เรียนระดับประถมศึกษา (6 – 11 ปี) 
ค าอธิบาย :   อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา/ประชากร กลุ่มอายุ 6 – 11 ปี หมายถึง จ านวนผู้เข้า
รับการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระบบและนอก
ระบบต่อจ านวนประชากรกลุ่มอายุ 6 – 11 ปี 
สูตรการค านวณ :  

 

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

หมายเหตุ : * ใช้ข้อมูลจ านวนประชากรจากกระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 

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

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

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 
ระดับ 5 

(ผ่านการประเมิน) 
96.08 97.06 98.04 99.02 100 

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5 ก าหนดจากค่าเป้าหมายตามส านักงาน ก.พ.ร. และ
คะแนนระดับ 3 ก าหนดจากผลการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 
+/- 0.98 หน่วย  ต่อ 1 คะแนน 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 
 - ระดับประถมศึกษา (6-11 ปี) 

ร้อยละ 100.99 102.40 98.04 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :   
          ตามท่ี ผอ. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมาย 
แหล่งข้อมูล : 

สถานศึกษาทุกแห่งท่ีจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า  
ยกเว้นท่ีจัดการศึกษาโดย กศน. 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล  

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  

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

จัดท าข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาด้วยโปรแกรม DMC ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
4. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับสถานศึกษา 

สพป. สพม. และ สพฐ. 

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

ทางการศึกษาด้วยระบบ DMC  ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 

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

ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูล 36 รายการ ดังนี้ 

รายการข้อมูลส าคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2561 

ท่ี ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ) ข้อมูลครู  (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (7 รายการ) 
1 ช่ือ-สกุล ช่ือ – สกุล ระบบอินเทอร์เน็ต 
2  เลขประจ าตัวประชาชน เลขประจ าตัวประชาชน เป็นท่ีต้ังศูนย์เครือข่าย  
3 วันเดือนปีเกิด วันเดือนปีเกิด ระบบไฟฟ้า 
4 ช้ันเรียนปัจจุบัน วิชาเอก ระบบโทรศัพท์ 
5 เลขประจ าตัวนักเรียน วุฒิท่ีจบ ระบบน้ าประปา 

6 
น้ าหนัก/ส่วนสูง  วันเดือนปีท่ีเริ่มเป็นครู โครงการท่ีเข้าร่วม และงบประมาณ 

ท่ีได้รับ 
7 รหัสประจ าบ้าน วันเดือนปีท่ีบรรจุครั้งแรก ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ 
8 เช้ือชาติ  ต าแหน่งปัจจุบัน  
9 สัญชาติ ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน  
10 ศาสนา ประเภทบุคลากร  
11 ประเภทความพิการ     
12 วิธีการเดินทางมาเรียน     
13 ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน     
14 รหัสต าบลท่ีอยู่      
15 ช่ือ-สกุล บิดา, มารดา     
16 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บิดา- มารดา   
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รายการข้อมูลส าคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2561 

ท่ี ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ) ข้อมูลครู  (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (7 รายการ) 
17 รายได้ผู้ปกครอง   

แนวทางการด าเนินการ : 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ก าหนดนโยบาย โดยการออกประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 นโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน   

2. จัดและส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างท่ัวถึง  
มีคุณธรรมน าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

3. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลท่ีมี
คุณธรรมน าความรู้ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบการจัดการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูลนักเรียนรายคน เพื่อเป็นข้อมูล
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา และการวางแผนพัฒนาการศึกษา 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. ตรวจสอบข้อมูล จ านวนประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ 6-11 ปี ของเขตพื้นท่ีการศึกษาจากข้อมูล
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากการส ามะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษา 
 2. ประกาศการรับนักเรียนและประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ
เกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
 3. ร่วมกับสถานศึกษาทุกสังกัดวางแผนการรับนักเรียนช้ันก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนทุกคน 
 4. ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียน กลุ่มอายุ 6-11 ปี ท่ีเรียนในสถานศึกษาในสังกัดนอกสังกัด สพฐ. 
และการจัดการเรียนโดยครอบครัวและองค์กร  จัดสรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัดการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
 5. รายงานผลการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 
 6. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนช้ันประถมศึกษา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับ
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ระดับสถานศึกษา 
  1. ตรวจสอบข้อมูล จ านวนประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ 6 - 11 ปี ในเขตบริการ จากข้อมูล 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากการส ามะโนประชากรวัยเรียนในเขตบริการ 
 2. ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียน รณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนระดับประถมศึกษา 
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 3. วางแผนการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนอย่างเท่าเทียม
และเสมอภาค 
 4. ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียนกลุ่มอายุ 6-11 ปี ในเขตบริการท่ีเรียนในสถานศึกษา และส่วนท่ีไป
เรียนนอกสังกัด สพฐ. และเรียน โดยครอบครัวและองค์กรอื่นจัด สรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัด
การศึกษาระดับประถมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
 5. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และการรณรงค์ให้เรียนต่อ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  

6. ก าหนดหน่วยงานประสานงานการรับนักเรียน   
 7. ก าหนดปฏิทินการรับนักเรียน   

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

    8.1  ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 รายงาน ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 
    8.2  ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 รายงาน ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 

    8.3  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 รายงาน ภายในวันท่ี 30  เมษายน 2562 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง  เช่น 
- รายงานการบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบ DMC 
- รายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบ DMC 
- แผนการด าเนินงานทีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
- ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างาน 
- บันทึกผลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัด 
- เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวช้ีวัด 

การคิดคะแนนของแต่ละตัวช้ีวัดจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตัวช้ีวัด เปรียบเทียบกับเกณฑ์การ
ให้คะแนนของตัวช้ีวัดน้ันๆท่ีระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลทีเก่ียวข้องต่างๆ 
- ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
- ผู้จัดเก็บข้อมูล 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 

3. การสังเกตการณ์ 
3.1 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบและระบุแหล่งท่ีมาได้ชัดเจน 

สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ 
- ความน่าเช่ือถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบตรวจสอบ ข้อมูล

ก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมท้ังวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ 

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานท่ีท่ีด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 

http://portal.bopp-obec.info/obec61%20%20ระบบ
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แนวทางการประเมินผล 
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
3.4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายเอกลักษณ์  ทิมทอง    เบอร์ติดต่อ :  089-7619207 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. นางทัศนีย์  วัชราไทย   เบอร์ติดต่อ :  0-2281-5246 
   2. นางสาวสุประวีณ์ มาโยง  เบอร์ติดต่อ :  0-2280-5512 
    



32 
 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละประชากรผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 

ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12 – 14 ปี) 

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

สูตรการค านวณ :  
 

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

หมายเหตุ : * ใช้ข้อมูลจ านวนประชากรจากกระทรวงมหาดไทย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 

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

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

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 
ระดับ 5 

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

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

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

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

ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12-14 ปี) 

ร้อยละ 
94.93 95.08 95.18 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :   
          ตามที่ ผอ. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

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

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

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

ทางการศึกษาด้วยระบบ DMC ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 

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

ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูล 36 รายการ ดังนี้ 

รายการข้อมูลส าคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2561 
ท่ี ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ) ข้อมูลครู  (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (7 รายการ) 
1 ช่ือ-สกุล ช่ือ – สกุล ระบบอินเทอร์เน็ต 
2  เลขประจ าตัวประชาชน เลขประจ าตัวประชาชน เป็นท่ีต้ังศูนย์เครือข่าย  
3 วันเดือนปีเกิด วันเดือนปีเกิด ระบบไฟฟ้า 
4 ช้ันเรียนปัจจุบัน วิชาเอก ระบบโทรศัพท์ 
5 เลขประจ าตัวนักเรียน วุฒิท่ีจบ ระบบน้ าประปา 
6 น้ าหนัก/ส่วนสูง  วันเดือนปีท่ีเริ่มเป็นครู โครงการท่ีเข้าร่วม และ

งบประมาณท่ีได้รับ 
7 รหัสประจ าบ้าน วันเดือนปท่ีีบรรจุครั้งแรก ค่าไฟฟ้า 
8 เช้ือชาติ  ต าแหน่งปัจจุบัน ค่าน้ าประปา 
9 สัญชาติ ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ 
10 ศาสนา ประเภทบุคลากร 

 11 ประเภทความพิการ   
 12 วิธีการเดินทางมาเรียน     

13 ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน     
14 รหัสต าบลท่ีอยู่      
15 ช่ือ-สกุล บิดา, มารดา     
16 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บิดา- มารดา   
17 รายได้ผู้ปกครอง   
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แนวทางการด าเนินการ : 

ระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดท้ังภาครัฐและเอกชนจัดการศึกษาภาค

บังคับให้แก่ประชาชนได้รับอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค  รวมท้ังส่งเสริมให้ส่วนราชการและหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชนนอกกระทรวงศึกษาธิการได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาภาคบังคับด้วย 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ก าหนดนโยบาย โดยการออกประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบาย

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน   

  2. จัดและส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างท่ัวถึง มี คุณธรรม
น าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

  3. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมน า
ความรู้ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้วยระบบการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1.  ประกาศการรับนักเรียนและประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ
เกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
 2.  ร่วมกับสถานศึกษาทุกสังกัดวางแผนการรับนักเรียนช้ันก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี 1  
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนทุกคน 
 3.  ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียน กลุ่มอายุ 12–14  ปี ท่ีเรียนในสถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด 
สพฐ. และการจัดการเรียนโดยครอบครัวและองค์กร  จัดสรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัดการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
 4.  รายงานผลการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน 2561 
 5.  สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัดส านักง านคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

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

5.  ก าหนดหน่วยงานประสานงานการรับนักเรียน   
 6.  ก าหนดปฏิทินการรับนักเรียน   

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

    7.1  ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 รายงาน ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 
    7.2  ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 รายงาน ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 

    7.3  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 รายงาน ภายในวันท่ี 30  เมษายน 2562 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมา
จริง  เช่น 
- รายงานการบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบ DMC 
- รายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบ DMC 
- แผนการด าเนินงานทีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
- ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างาน 
- บันทึกผลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัด 
- เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวช้ีวัด 

การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตัวช้ีวัด เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การให้คะแนนของตัวช้ีวัดนั้นๆท่ีระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลทีเก่ียวข้องต่างๆ 
- ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด     - ผู้จัดเก็บข้อมูล  - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 

3. การสังเกตการณ์ 
3.1 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบและระบุแหล่งท่ีมาได้ชัดเจน 

สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ 
- ความน่าเช่ือถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบตรวจสอบ ข้อมูล

ก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมท้ังวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ 

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานท่ีท่ีด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
3.4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายเอกลักษณ์  ทิมทอง    เบอร์ติดต่อ :  089-7619207 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. นางทัศนีย์  วัชราไทย   เบอร์ติดต่อ :  02-2815246 
   2. นางสาวสุประวีณ์  มาโยง  เบอร์ติดต่อ :  02-2805512 



36 
 

 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละประชากรผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 

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

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

สูตรการค านวณ :  
 

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

หมายเหตุ  ใช้ข้อมูลจ านวนประชากรจากกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 

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

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

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

(ผ่านการประเมิน) 
68.19 70.65 73.10 75.55 78 
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5 ก าหนดจากค่าเป้าหมายตามส านักงาน ก.พ.ร. และคะแนน

ระดับ 3 ก าหนดจากค่าเฉล่ียย้อนหลัง 3 ปี ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2.45 หน่วย  ต่อ 1 คะแนน 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

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

ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15-17 ปี) 

ร้อยละ 74.65 68.24 76.40 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :   
 ตามท่ี ผอ. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมาย 

แหล่งข้อมูล : 
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล 

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

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

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

ทางการศึกษาด้วยระบบ DMC ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 

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

ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูล 34 รายการ ดังนี้ 

รายการข้อมูลส าคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2561 

ท่ี ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ) ข้อมูลครู  (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (7 รายการ) 
1 ช่ือ-สกุล ช่ือ – สกุล ระบบอินเทอร์เน็ต 
2  เลขประจ าตัวประชาชน เลขประจ าตัวประชาชน เป็นท่ีต้ังศูนย์เครือข่าย  
3 วันเดือนปีเกิด วันเดือนปีเกิด ระบบไฟฟ้า 
4 ช้ันเรียนปัจจุบัน วิชาเอก ระบบโทรศัพท์ 
5 เลขประจ าตัวนักเรียน วุฒิท่ีจบ ระบบน้ าประปา 
6 น้ าหนัก/ส่วนสูง  วันเดือนปีท่ีเริ่มเป็นครู โครงการท่ีเข้าร่วมและ

งบประมาณท่ีได้รับ 
7 รหัสประจ าบ้าน วันเดือนปีท่ีบรรจุครั้งแรก ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ 
8 เช้ือชาติ  ต าแหน่งปัจจุบัน 

 9 สัญชาติ ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน 
 10 ศาสนา ประเภทบุคลากร 
 11 ประเภทความพิการ   
 12 วิธีการเดินทางมาเรียน     

13 ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน     
14 รหัสต าบลท่ีอยู่      
15 ช่ือ-สกุล บิดา, มารดา     
16 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน บิดา- มารดา   
17 รายได้ผู้ปกครอง   
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แนวทางการด าเนินการ : 

ระดับกระทรวงศึกษาธิการ 
1. กระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดท้ังภาครัฐและเอกชนจัดการศึกษาภาค

บังคับใหแ้ก่ประชาชนได้รับอย่างท่ัวถึงและเสมอภาค  รวมท้ังส่งเสริมให้ส่วนราชการและหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชนนอกกระทรวงศึกษาธิการได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาภาคบังคับด้วย 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ก าหนดนโยบาย โดยการออกประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบาย

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อให้เด็กทุกคน
ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน   

 2. จัดและส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างท่ัวถึง มีคุณธรรมน า
ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 3. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมน า
ความรู้ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด้วยระบบการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  1.  ประกาศการรับนักเรียนและประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
เกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
  2.  ร่วมกับสถานศึกษาทุกสังกัดวางแผนการรับนักเรียนช้ันก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี  1  
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนทุกคน 
  3.  ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียน กลุ่มอายุ 15 -17 ปี ท่ีเรียนในสถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด 
สพฐ. และการจัดการเรียนโดยครอบครัวและองค์กร  จัดสรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัดการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
  4.  รายงานผลการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยใช้ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถุนายน 2561 
  5.  สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย และหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
  ระดับสถานศึกษา 
    1. ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียน รณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 2. วางแผนการรับนักเรียนระดับ ม.ปลาย ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
   3. ส ารวจข้อมูลจ านวนนักเรียนกลุ่มอายุ 15-17 ปี ในเขตบริการท่ีเรียนในสถานศึกษาและส่วนท่ีไป
เรียนนอกสังกัด สพฐ.  สรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจ าปีการศึกษา 
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 4.  สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการรณรงค์ให้
เรียนต่อการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  

5.  ก าหนดหน่วยงานประสานงานการรับนักเรียน   
 6.  ก าหนดปฏิทินการรับนักเรียน   

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

    7.1  ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 รายงาน ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 
    7.2  ข้อมูล ณ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2561 รายงาน ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 

    7.3  ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 รายงาน ภายในวันท่ี 30  เมษายน 2562 

แนวทางการประเมินผล : 
แนวทางการประเมินผล 

1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง  เช่น 
- รายงานการบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบ DMC 
- รายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบ DMC 
- แผนการด าเนินงานทีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
- ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างาน 
- บันทึกผลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับตัวช้ีวัด 
- เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวช้ีวัด 

การคิดคะแนนของแต่ละตัวช้ีวัดจะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค านิยามของตัวช้ีวัด เปรียบเทียบกับเกณฑ์การ
ให้คะแนนของตัวช้ีวัดน้ันๆท่ีระบุในค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลทีเก่ียวข้องต่างๆ 
- ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด      - ผู้จัดเก็บข้อมูล 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 

3. การสังเกตการณ์ 
3.1 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบและระบุแหล่งท่ีมาได้ชัดเจน 

สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ 
- ความน่าเช่ือถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบตรวจสอบ ข้อมูล

ก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมท้ังวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ 

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานท่ีท่ีด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก 
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
3.4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายเอกลักษณ์  ทิมทอง    เบอร์ติดต่อ :  089-7619207 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. นางทัศนีย์  วัชราไทย   เบอร์ติดต่อ :  02-2815246 
   2. นางสาวสุประวีณ์  มาโยง  เบอร์ติดต่อ :  02-2805512 

http://portal.bopp-obec.info/obec59%20%20ระบบ
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ตัวชี้วัดที่ 1.3  ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   

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

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

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

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

 ผลคะแนน O-NET เฉล่ียทุกช่วงช้ันและทุกวิชาต้ังแต่ 
38.34  ขึ้นไป 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3  

(ผ่านการประเมิน) 
ระดับ 4 

(ผ่านการประเมิน) 
ระดับ 5 

(ผ่านการประเมิน) 
คะแนนเฉล่ียผล
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) 
ต่ ากว่าคะแนน
เฉล่ียของ สพฐ. 
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ในทุก
ระดับช้ันท่ีเข้าสอบ 

คะแนนเฉล่ียผล
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) 
สูงกว่าคะแนน
เฉล่ียของ สพฐ.   
1-2 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ในบาง
ระดับช้ันท่ีเข้าสอบ 

คะแนนเฉล่ียผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
สูงกว่าคะแนนเฉล่ีย
ของ สพฐ. 1-2 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ใน
ทุกระดับช้ันท่ีเข้า
สอบ 
 

คะแนนเฉล่ียผล
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) 
สูงกว่าคะแนนเฉล่ีย
ของ สพฐ. 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ขึ้น
ไป ในบางระดับช้ัน
ท่ีเข้าสอบ 
 

คะแนนเฉล่ียผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
สูงกว่าคะแนน   
เฉล่ียของ สพฐ.3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ขึ้นไป ในทุกระดับช้ัน
ท่ีเข้าสอบ 

หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ียของ สพฐ. ในเกณฑ์การให้คะแนน หมายถึง คะแนนเฉล่ียของคะแนนสอบของ
นักเรียนสังกัด สพฐ. ท่ัวประเทศ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ประถมศึกษาปีที่ 6    
ภาษาไทย            ร้อยละ 44.88 49.33 52.98 
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 36.02 40.31 34.59 
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

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

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :   
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม หรือ ตามท่ี ผอ. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมาย 

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

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ในปีการศึกษาท่ีผ่าน เพื่อน าผลไปใช้ในการก าหนดนโยบายและ
แนวทางในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2. การสร้างความตระหนักและส่ือสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบ O-NET ให้แก่บุคลากรใน
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 



42 
 

 

 3. พัฒนาวิทยากรแกนน าในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ โดยมุ่งเน้นท่ีการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ 
 4. สร้างระบบส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติของเขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา เช่น การพัฒนาระบบคลังข้อสอบ Online เพื่อให้บริการ การจัดท าข้อสอบ Pre O-
NET และข้อสอบมาตรฐานกลาง เป็นต้น 
 5. ก ากับและติดตามเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาแต่ละแห่งท่ัวประเทศ 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ในปีการศึกษาท่ีผ่าน เพื่อน าผลไปใช้ในการก าหนดนโยบายและ

แนวทางในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. ค้นหาสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติ 

และร่วมวางแผนในการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
 3. การสร้างความตระหนักและส่ือสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบ O-NET ให้แก่บุคลากรใน
ระดับสถานศึกษาในสังกัดและต่างสังกัด 
 4. พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมุ่งเน้นท่ีการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
 5. สร้างระบบส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติของสถานศึกษา เช่น 
การเข้าค่ายวิชาการ พัฒนาระบบคลังข้อสอบเพื่อให้บริการ การจัดท าข้อสอบ Pre O-NET ของเขตพื้นท่ี เป็นต้น 
 6. ก ากับและติดตามเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติของสถานศึกษาท่ี
เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา 

ระดับสถานศึกษา 
1. วิเคราะห์ผลแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีมีต้องปรับปรุงเร่งด่วน และ

วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละสถานศึกษา (พิจารณาจากสภาพบริบทต่างๆ
ของสถานศึกษา)  

2. ก าหนดกลยุทธ์และแผนยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องสาเหตุของ
สภาพปัญหา 

3. วิเคราะห์แผนผังโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ตัวช้ีวัดท่ีใช้ออกข้อสอบ รูปแบบข้อสอบ 
และลักษณะข้อสอบ เพื่อวางแผนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน 

4. พัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบ O-NET ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน 

5. สร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผลในระดับกลุ่มสถานศึกษา และสถานศึกษา 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นายชนาธิป  ทุ้ยแป      เบอร์ติดต่อ : 0-8143-24688 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    :   นายวิทยา  บัวภารังษี     เบอร์ติดต่อ : 0-8166-06326 
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 1.3 
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Function Base) 

 
 

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

สาระวิชา 
คะแนนเฉลี่ยของ 

สพฐ.* 
คะแนนเฉลี่ยของ สพท. 

สูงกว่า/เท่ากับ/ 
ต่ ากว่า 

ประถมศึกษาปีที่ 6    
ภาษาไทย    
ภาษาอังกฤษ    
คณิตศาสตร ์    
วิทยาศาสตร์    
มัธยมศึกษาปีที่ 3    
ภาษาไทย    
ภาษาอังกฤษ    
คณิตศาสตร ์    
วิทยาศาสตร์    
มัธยมศึกษาปีที่ 6    
ภาษาไทย    
ภาษาอังกฤษ    
คณิตศาสตร ์    
วิทยาศาสตร์    
สังคมศาสตร์ฯ    
*หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. ให้รอการประกาศผลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
โดย สพฐ. จะน าข้ึนเว็บไซต์ หรือ ในระบบรายงาน KRS เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน 

 

3. สรุปคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์การให้คะแนน 
 3.1 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของ สพท.  
  ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. ทุกกลุ่มสาระ ทุกระดับชั้นที่เข้าสอบ (ระดับ 1) 
  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. 1-2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในบางระดับชั้นที่เข้าสอบ (ระดับ 2) 
         สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. 1-2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในทุกระดับชั้นที่เข้าสอบ  
    (ระดับ 3 / ผ่านการประเมิน) 
         สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ข้ึนไป ในบางระดับชั้นที่เข้าสอบ 
   (ระดับ 4 / ผ่านการประเมิน) 
  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ข้ึนไป ในทุกระดับชั้นที่เข้าสอบ  
  (ระดับ 5 / ผ่านการประเมิน) 

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

(    ) 
ต าแหน่ง .............................................. 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
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ค าอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กรณีที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นเดียว 

กรณีที ่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ระดับคะแนนที่ได้ คะแนนต่ ากว่า สพฐ. 
ทุกวิชา 

คะแนนสูงกว่า สพฐ.  
1-2 วิชา 

คะแนนสูงกว่า สพฐ. 
3 วิชาข้ึนไป 

1.1    1 
1.2    3 
1.3    5 

 
กรณี 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มี 2 ระดับชั้น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ) 

กรณีที ่

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ระดับคะแนน

ที่ได้ 
คะแนนต่ ากว่า 

สพฐ. 
ทุกวิชา 

คะแนนสูงกว่า 
สพฐ.  

1-2 วิชา 

คะแนนสูงกว่า 
สพฐ. 

3 วิชาข้ึนไป 

คะแนนต่ ากว่า 
สพฐ. 

ทุกวิชา 

คะแนนสูงกว่า 
สพฐ.  

1-2 วิชา 

คะแนนสูงกว่า 
สพฐ. 

3 วิชาข้ึนไป 
2.1       1 
2.2       2 
2.3       4 
2.4       2 
2.5       3 
2.6       4 
2.7       4 
2.8       4 
2.9       5 

 
กรณี 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดสอบ 2 ระดับชั้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ) 

กรณีที ่

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ระดับคะแนน

ที่ได้ 
คะแนนต่ ากว่า 

สพฐ. 
ทุกวิชา 

คะแนนสูงกว่า 
สพฐ.  

1-2 วิชา 

คะแนนสูงกว่า 
สพฐ. 

3 วิชาข้ึนไป 

คะแนนต่ ากว่า 
สพฐ. 

ทุกวิชา 

คะแนนสูงกว่า 
สพฐ.  

1-2 วิชา 

คะแนนสูงกว่า 
สพฐ. 

3 วิชาข้ึนไป 
3.1       1 
3.2       2 
3.3       4 
3.4       2 
3.5       3 
3.6       4 
3.7       4 
3.8       4 
3.9       5 
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไม่ต้องด าเนินการตัวช้ีวัดนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาครูครบวงจร  

ค าอธิบายตัวชี้วัด :  ตัวช้ีวัดการด าเนินโครงการพัฒนาครูครบวงจร คือ การประเมินผลส าเร็จของ
โครงการพัฒนาครูครบวงจรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปี 2561 ตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีให้สิทธิครูทุกคนเข้ารับการพัฒนาเพื่อลดความเหล่ือมล้ า สอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมินเพื่อเล่ือนวิทยฐานะครูตามหลักเกณฑ์ใหม่ โดยใช้โปรแกรมท่ีพัฒนาขึ้นอ านวยความสะดวก
ในการบริหาร จัดการ ประเมินผล และประมวลผลการอบรม/พัฒนา ของครูในสังกัด และสพฐ. จะใช้หลักสูตร
ท่ีผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา มาพิจารณาคัดเลือกให้ตรงตามความต้องการของครูและน ามาใช้ได้จริง
ให้ครูได้เลือกเข้าอบรม/พัฒนา โดยมีงบประมาณให้ข้าราชการครูรายละ 10,000 บาท/คน/ปี 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับ:  

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 

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

- ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จร้อยละ 100 
- สรุปผลการด าเนินงานโครงการพฒันาครูรูปแบบครบวงจร 
 

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

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ ช้ีแจงแผนการด าเนินงานและแนวทางปฏิบัติของโครงการให้ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทราบ 
 2. จัดสรรงบประมาณในการอบรม/พัฒนาของครูไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3. ต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการอบรมพัฒนาในแต่ละภูมิภาค 
 4. สรุปรวบรวมข้อมูลจากโปรแกรมระบบอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการการพัฒนา/อบรม
ในระบบออนไลน์และรายงานอื่นๆ จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. ประชาสัมพันธ์โครงการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาสมัครเข้ารับการอบรม/
พัฒนา 
 2. ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้ครูไปเข้ารับการอบรม/พัฒนา 
 3. ติดตามและประเมินผลการอบรม/พัฒนาของข้าราชการครูในสังกัด 

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

ผู้จัดเก็บข้อมูล      : 1. นางสาวจินตนา  เก่งสาริกิจ            เบอร์ติดต่อ : 0-288-5635 
        2. นายวันนิมิต สายสิทธิ์     เบอร์ติดต่อ : 0-288-5635 
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ตัวชี้วัดที่ 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ค าอธิบาย : ค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 
2557 และในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งท่ี 14/2559 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2556 ได้มีมติเห็นชอบกับแนว
ทางการประเมินส่วนราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยให้ส่วนราชการด าเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ 
แก่ประชาชน เกี่ยวกับเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจ หรือเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน หรือเป็น 
การแจ้งข่าวเพื่อให้ประชาชนได้ทราบว่าหน่วยงานก าลังด าเนินการเรื่องใด ด าเนินการอย่างไร มีจุดมุ่งหมาย 
จะแก้ปัญหาใด และการด าเนินการดังกล่าวนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างไร ซึ่งเดิมส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ เพื่อสร้างความรู้  
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง ให้กับประชาชน ในเรื่องนโยบายของรัฐบาล และภารกิจงานของ สพฐ. ท้ังสร้างทัศนคติ 
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับหน่วยงาน เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ของ สพฐ. ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกดั สพฐ.  
ท่ีกระจายอยู่ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ด าเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายต่างๆ ท่ีทาง สพฐ. ด าเนินการอยู่  
ให้ประชาชนในพื้นท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่ละเขตท่ีรับผิดชอบ ได้รับทราบและเข้าใจ ซึ่งแต่ละ
นโยบายท่ีมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นนโยบายหลักของ สพฐ. ท่ีมีความส าคัญ ต้องด าเนินการเป็นประจ า 
และต่อเนื่อง มีดังนี ้
 1. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์   
STEM หรือ สะเต็ม เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีไม่เน้นการท่องจ าทฤษฎีหรือกฏเกณฑ์ต่าง ๆ  แต่เป็นการสร้าง 
ความเข้าใจในทฤษฎีหรือกฏเกณฑ์เหล่านั้น ผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  
การต้ังค าถาม การแก้ปัญหา การหาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ พร้อมท้ังสามารถน าการค้นพบ
เหล่านั้นไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  

 2. การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนว สพฐ. เป็นนโยบายส าคัญท่ีทุกฝ่าย 
จะต้องร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นระบบ  
ท่ีช่วยป้องกัน และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังยังช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่เด็กและเยาวชน ท้ัง
ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตท่ีเป็นสุข  เช่น มอบ
ทุนการศึกษา การเยี่ยมบ้านนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียนกรณีประสบภัย สร้างบ้านให้นักเรียน Open House ฯลฯ 
 3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม สพฐ. เป็นหน่วยงานหลัก ท่ีเกี่ยวข้องในการสร้าง 
พลเมื อง ท่ีมี คุณภาพโดยการให้ความรู้  สร้ าง เจตคติ น า ไป สู่ความตระหนักและมี จิตส านึก ท่ี ดี  
ในด้านการจัดการขยะ  น้ า น้ าเสีย มลพิษทางอากาศ  และการอนุรักษ์พลังงานหลากหลายทางธรรมชาติ  

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร ์
แนวทางปฏิรปูภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ไดร้ับมอบหมายเป็นพิเศษ 

หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda base) 
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โดยมีเป้าหมายเชิงนโยบาย ให้ทุกโรงเรียนท่ัวประเทศด าเนินการสร้างวินั ยด้านการจัดการขยะ น้ าเสีย  
และมลพิษทางอากาศ   
 ช่องทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน แบ่งได้ดังนี้  
 1. ป้ายคัทเอ้าท์ 
 2. แผ่นพับ 
 3. จดหมายข่าว 
 4. หนังสือพิมพ์ 
 5. ป้ายประกาศ/ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 6. นิทรรศการ 
 7. ป้ายไวนิล 
 8. วิทย ุ
 9. โทรทัศน์ 
 10. ส่ือดิจิตอล เช่น เว็บไซต์, เฟสบุ๊ค, ไลน์กรุ๊ป, คลิปวิดีโอเผยแพร่ 
 11. วารสาร 
 12. อื่นๆ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมินรอบที่ 1 การประเมินรอบที่ 2 

ด าเนินได้ตามแผนฯ ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – 
มีนาคม 2561 ได้ครบถ้วนร้อยละ 100 

ด าเนินการตามแผนฯ ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – 
กันยายน 2561 ได้ครบถ้วนร้อยละ 100 

 หมายเหตุ : การด าเนินการสามรถขยับเคล่ือนได้แต่ต้องอยู่ในรอบการประเมินเดียวกัน และชนิดของส่ือต้อง
      ประเภทเดียวกัน 
 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1 คะแนน 5 คะแนน (ผ่านการประเมิน) 
เขตพื้นท่ีการศึกษามีการด าเนินกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ให้ครบท้ัง 3 เรื่อง ดังนี ้
    1. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
    2. การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน  
และการแนะแนว สพฐ.   
    3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม 
    ด าเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2560  - เดือน
กันยายน 2561 แต่ส่งหลักฐานไม่ครบตามท่ีก าหนด 
คือประชา สัมพั น ธ์ ร วมไ ม่ ครบ  10  ช้ิ น  หรื อ

เขตพื้นท่ีการศึกษามีการด าเนินกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ให้ครบท้ัง 3 เรื่อง ดังนี ้
    1. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
    2. การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน  
และการแนะแนว สพฐ.   
    3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม 
    ด าเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2560  - เดือน
กันยายน 2561 และส่งหลักฐานครบตามท่ีก าหนด 
คือประชาสัมพันธ์อย่างน้อยรวม 10 ช้ิน ผ่านส่ือต่าง 
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ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ นับรวมท้ังหมดไม่ครบ 3 
ช่องทาง 

 ๆนับรวมทั้งหมดอย่างน้อย 3 ช่องทาง  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ร้อยละการด าเนินการตามแผนการ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ร้อยละ   66.67 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :   
 กลุ่มอ านวยการ หรือ ตามท่ี ผอ. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมาย 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 

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

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

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

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ก าหนดนโยบาย โครงการส าคัญท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการอยู่ 
เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดเรื่องการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

2. ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 3. ประสานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายส าคัญท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการอยู่ ดังนี้ 
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   3.1 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์        
  3.2 การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนว สพฐ. 
  3.3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
 4. ก าหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลการประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 5. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักฐานท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งผ่านระบบรายงาน
ผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 6. ประมวลผล และให้คะแนนผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. ศึกษาเนื้อหา รายละเอียดเรื่องท่ีจะประชาสัมพันธ์ ท้ัง 3 เรื่อง คือ 
       1.1 การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์   
  1.2 การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนว สพฐ. 
      1.3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
 2. วางแผนและด าเนินการประชาสัมพันธ์ ผ่านส่ือช่องทางต่าง ๆ ตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้ 

3.  เก็บข้อมูล หลักฐาน การประชาสัมพันธ์  ท่ี ไ ด้ด า เนินการในช่วง เ ดือนตุลาคม 2560  
ถึงเดือนกันยายน 2561 เป็นภาพถ่าย 

4. การประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ ให้ส่งไฟล์สคริปท์เป็นหลักฐาน 
 5. การประชาสัมพันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์ ให้ส่งภาพในรายการ 3 ภาพ ลงในไฟล์ Word เรื่องละ 1 หน้า    
กรณีไม่มีภาพประกอบในรายการให้ส่งสคริปท์รายการ 
 6. คัดเลือก และจัดส่งหลักฐานผ่านระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
     6.1 ภาพหลักฐานการประชาสัมพันธ์ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561  
จ านวน 10 ช้ิน และหลักฐานดังกล่าวนั้น จะต้องเผยแพร่ผ่านส่ือ นับรวมทั้งหมดอย่างน้อย 3 ช่องทาง  
     6.2 จัดท าและรายงานผลการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ตามแบบฟอร์ม อ้างอิงตัวช้ีวัดท่ี 2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน ผ่านระบบรายงานผลตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ (ระบบ KRS)  

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

 
 



51 
 

 

แบบฟอร์มอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 2.1.1  
 

รายงานอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
เป็นพิเศษ (Agenda base) 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

     
  ล ำดบัที่ ....... 
        เรื่อง………………………………………………………………… 
  สื่อทีป่ระชำสัมพันธ์...........................................………………………… 
 วัน/เดือน/ป ีที่เผยแพร่.............................................. 

 

ภาพกิจกรรมการ
ประชาสัมพนัธ์ 

 

ตัวที่วัดที่ 2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องด าเนินการตัวช้ีวัดนี้ 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.1    การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ตัวชีวัดที่ 2.1.2  ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ 

ค าอธิบายตัวชี้วัด :  
       ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เป็นการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันท่ี 11 ตุลาคม 2559 และมีมติเห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้า
ส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม 
ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทีอยู่ในความรับผิดชอบ 
  ความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามแนวทางนี้เป็นตัวช้ีวัดส าคัญใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง  โดยให้ผู้บังคับบัญชา ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประเมิน
จาก 
  1. ปริมาณและประสิทธิภาพของการช้ีแจงของส่วนราชการ 
  2. ความทันต่อสถานการณ์ในการช้ีแจง 
  3. ความรับรู้ความเข้าใจของประชาชนตามผลส าเร็จของหน่วยงานต่างๆ 
  เป็นการวัดผลการด าเนินงานของส่วนราชการ ในการช้ีแจงประเด็นข่าวท่ีทันต่อสถานการณ์ 
โดยประเมินจากความสามรถของส่วนราชการในการช้ีแจงประเด็นข่าวโดยพิจารจากคุณภาพการชี้แจ้งประเด็น
ข่าว ได้แก่ ช้ีแจ้งภายในเวลาท่ีก าหนด (ตรงเวลา) เนื้อหามีครบถ้วน ตรงประเด็น และมีช่องทางการเผยแพร่ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมินรอบที่ 1 การประเมินรอบที่ 2 
ร้อยละ 100  ร้อยละ 100 

 เกณฑ์การประเมินรอบที่ 1 : 
 ตรงเวลา 

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

 เนื้อหาการช้ีแจ้งตรงประเด็น 
- ครบถ้วนทุกประเด็น   ได้ 1 คะแนน 
- ตรงบางประเด็น   ได้ 0.5 คะแนน 
- ไม่ตรงประเด็น   ได้ 0  คะแนน 

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

 ส่วนราชการจะผ่านเกณฑ์การประเมินต้องมีการช้ีแจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาท่ีก าหนด คือ 
1 วันท าการและมีคะแนนการประเมิน 1.5 คะแนนขึ้นไป   

 เกณฑ์การประเมินรอบที่ 2 : 

ประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นย่อย คะแนน เง่ือนไข หมายเหตุ 

1. ทันเวลา 
(1 คะแนน) 

 - ช้ีแจ้งประเด็นข่าวภายใน     
   เวลา 1 วัน 
- ช้ีแจ้งประเด็นข่าวภายใน 
  เวลามากกว่า 1 วัน (3 วัน/  
  5 วัน/ 7 วัน) 
- ช้ีแจ้งประเด็นข่าวภายใน 
  เวลา 1 วัน และช้ีแจ้งประเด็น  
  ข่าวภายในเวลามากกว่า 1 วัน  
  (3 วัน/ 5 วัน/ 7 วัน) 

1  - การนับระยะเวลาไม่ 
  เว้นวันหยุดราชการ   
  และ 
- หากช้ีแจงประเด็นไม่ 
  ทันภายในระยะเวลาท่ี  
  ก าหนดจะไม่รับ   
  พิจารณาคะแนนใน 
  ประเด็นอื่นท้ังหมด 

 

2. คุณภาพ   
   เนื้อหา  
(1 คะแนน) 

การพิ จ าณา ให้ คะ แนน คุณภาพ
เนื้ อ หา ก าร ช้ี แ จ้ ง ป ระ เ ด็น ข่ า ว
ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ 
- ท่ีมาท่ีไป (เรื่องเดิม) ของปัญหา 
- ข้อเท็จจริง สภาพที่เกิดข้ึนใน 
  ปัจจุบัน 
- การแก้ไขปัญหา (ตอบโจทย์ข้อ 
  สงสัยได้) 

1  - เนื้อหาในการช้ีแจงต้อ   
  มีครบท้ัง 3 หัวข้อ หาก 
  มีการช้ีแจงไม่ครบถ้วน  
  จะไม่ได้รับคะแนนใน 
  ประเด็นนี้ 

- ส่งประเด็นการ 
  ช้ีแจงข่าวใน 
  กลุ่มไลน์ IR  
  Chat (Issue  
  Report Chat) 
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ประเด็นการ
ประเมิน 

ประเด็นย่อย คะแนน เง่ือนไข หมายเหตุ 

3. วิธีการ 
   ช้ีแจง 
(4 คะแนน) 

กรณีช้ีแจง
ภายในเวลา  

1 วัน 

- มีการแถลง  
  ข่าวแก่ส่ือมวลชน   
  2 ประเภทส่ือขึ้น 
  ไป 
- มีการช้ีแจงผ่าน  
  Facebook  
  Live 

2  
 

 

 
2  
 

- การช้ีแจงจะต้องมี 
  เนื้อหาครบท้ัง 3  
  หัวข้อตามประเด็น 
  การประเมิน 
  คุณภาพเนื้อหา 
- หากมีการแถลงข่าวแก่ 
  ส่ือมวลชนไม่ถึง 2 
  ประเภทส่ือ จะไม่ได้รับ 
  คะแนนในส่วนนี ้
- หากมีการแถลงข่าวแก่ 
  ส่ือมวลชน 2 ประเภท 
  ส่ือขึ้นไป พร้อมจัดท า  
  Facebook Live จะได้ 
  คะแนนท้ังในส่วนของ 
  การแถลงข่าวและการ 
  ช้ีแจงผ่าน Facebook  
  Live ด้วย 

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

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

- มีการแถลงข่าว 
  แกส่ือมวลชน 2  
  ประเภทส่ือขึ้นไป 
- การช้ีแจงผ่าน  
  Facebook  
  Live 
- จัดท า Clip  
  Video เผยแพร่  
  (สามารถน า  
  Facebook   
  Live มาตัดต่อ 
  เป็นคลิปได้ 

1 
 
 
1 
 
 
2 
 

4. ช่อง 
   ทางการ 
   เผยแพร่ 
(4 คะแนน) 

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

1 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 

- หากไม่มีช่องทางการ 
  เผยแพร่จะไม่ได้รับ 
  พิจารณาคะแนนใน 
  ประเด็นอื่นท้ังหมด 

 รวม 10  
 

หมายเหตุ : เกณฑ์การผ่านประเด็นข่าว 
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- การช้ีแจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ ต้องด าเนินการครบท้ัง 4 ประเด็นการ
ประเมิน หากด าเนินการไม่ครบจะถือว่าไม่ผ่านการประเมินประเด็นข่าว 

- ประเด็นข่าวที่ผ่านการประเมินต้องได้ 6 คะแนนขึ้นไป 
- คะแนนต้ังแต่ 6 – 8 คะแนนขึ้นไป ผ่านระดับมาตรฐาน 
- คะแนนต้ังแต่ 9 – 10 คะแนนขึ้นไป ผ่านระดับคุณภาพ 

  เกณฑ์การผ่านตัวชี้วัด 
- เกณฑ์การผ่านการประเมินผลร้อยละการช้ีแจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ 

จะต้องผ่านการประเมินประเด็นข่าวร้อยละ 100 
แนวทางการด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 
ส านักโฆษก และกรม
ประชาสัมพันธ์แจ้งประเด็นข่าว
ระยะเวลาการช้ีแจง และ
หน่วยงานท่ีคาดว่าจะเกี่ยวข้องแก่
ส่วนราชการ 

ส่วนราชการรับทราบ รับปฏิบัติ 
ตามประเด็นข่าวที่จะต้องช้ีแจง 

ส่วนราชการช้ีแจงประเด็นข่าว 
1. ประเด็นท่ีช้ีแจง 
2. รายละเอียด/เนื้อหาการช้ีแจง 
3. วัน เวลา ท่ีช้ีแจง 
4. ช่องทางการเผยแพร่ 
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ตัวชี้วัดที่ 2.2  ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)    

ค าอธิบาย :  พัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) หมายถึง การพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  โดยจัดต้ังศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษและจัดอบรมครู
ภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค จ านวน ๑๘ ศูนย์  รูปแบบการอบรมคือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (Communicative Approach) หลักสูตรการอบรมแบบเข้ม ระยะเวลา ๓ 
สัปดาห์ มีการประเมินทักษะการสอนภาษาอังกฤษ และกิจกรรมติดตามผล (Follow on)  2 วัน โดยวิทยากรท่ีมี
ความเช่ียวชาญด้านเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 10 รุ่น (รุ่นท่ี 11 -20)  

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรม 
1. เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา หรือ มัธยมศึกษา ทุกคนท่ีมีผลการทดสอบ CEFR 

หรือไม่มีผลสอบ CEFR หรือมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาจากสถาบันอื่น ๆ เทียบเท่า 
2. มีภูมิล าเนาอยู่ใกล้ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษในภูมิภาคนั้น   

         3. เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษในวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น ครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ  เป็นต้น 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1 

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

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

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

เง่ือนไข : กลไกในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคน ซึ่งอยู่ระหว่างสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา  

เข้ารับการพัฒนาและผ่านการประเมินทักษะการสอนภาษาอังกฤษ ในการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับ
ภูมิภาค (Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561  

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไม่ต้องด าเนินการตัวช้ีวัดนี้ 
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2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีผ่านการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) น าองค์
ความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน 

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

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ระดับความส าเร็จของครูที่เข้ารับการพัฒนา
ครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot 
Camp) 

ระดับ - - - 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

 แหล่งข้อมูล 
- ข้อมูลครูภาษาอังกฤษทุกคนท่ีมีผลการทดสอบ CEFR หรือไม่มีผลสอบ CEFR หรือมีผลการทดสอบ

ความสามารถทางภาษาจากสถาบันอื่น ๆ  เทียบเท่า 
- สรุปรายงานผลการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ของครูท่ีเข้ารับ

การพัฒนา ในปีงบประมาณ 2561  
- ข้อมูลผู้เข้ารับการพัฒนาของศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษและจัดอบรมครูภาษาอังกฤษ ในระดับ

ภูมิภาค  จ านวน ๑๕ ศูนย์ 
- ข้อมูลครูที่เข้าร่วมการพัฒนา จ านวน 10 รุ่น (รุ่นท่ี 11 - 20) 
- เอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ  

 วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารวบรวมผลการทดสอบ CEFR หรือไม่มีผลสอบ CEFR หรือมีผลการ

ทดสอบความสามารถทางภาษาจากสถาบันอื่น ๆ เทียบเท่า 
 2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษารวบรวมข้อมูลครูภาษาอังกฤษท่ีเข้ารับการอบรมและผลการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในช้ันเรียนของครูภาษาอังกฤษท่ีเข้ารับการการอบรมครูแกนน า
ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561    

3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาค านวณค่าร้อยละของครูภาษาอังกฤษท่ีเข้ารับการพัฒนาครู
ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561  

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1. รวบรวมข้อมูลครูภาษาอังกฤษท่ีเข้ารับการอบรมครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot 

Camp) ในปีงบประมาณ 2561 จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา 
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  2. วิเคราะห์ค่าร้อยละของครูภาษาอังกฤษท่ีเข้ารับการอบรมครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค 
(Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561 

 3. กรอกข้อมูลผลการด าเนินงานรายละเอียดตามแบบฟอร์มรายงานและรายงานแนบไฟล์ดังกล่าวในระบบ 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. จัดท าฐานข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษดังนี้ 
  1.1 ข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีมีผลการทดสอบ CEFR หรือเทียบเท่า 
  1.2 ข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีผ่านการอบรม Boot Camp 
  1.3 ข้อมูลครูภาษาอังกฤษท่ีจะต้องเข้ารับการอบรม Boot Campรุ่นท่ี 11-20 และส่งครูเข้ารับ
การอบรม 
  1.4 ข้อมูลผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในช้ันเรียนของครูท่ี
ผ่านการอบรม 
 2. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูที่ผ่านการอบรม 

 3. วิเคราะห์ค่าร้อยละของครูภาษาอังกฤษท่ีเข้ารับการอบรมครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับ 

ภูมิภาค (Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561 
 4. กรอกข้อมูลผลการด าเนินงานรายละเอียดตามแบบฟอร์มรายงานสพฐ. 

  ระดับสถานศึกษา 
  1. สถานศึกษาส่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้ารับการอบรม 
  2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีผ่านการอบรม รายงานผลการอบรมและการจัดการเรียนการสอนตามแบบ
รายงาน 
  3.  นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีผ่านการอบรมครูแกนน า
ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561 
 
   
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   นายวรศักดิ์  วัชรก าธร   เบอร์โทร 081-8627410  
ผู้จัดเก็บข้อมูล      :   นางสาวภิญญาพัชญ์  เช้ือจันทร์ยอด เบอร์โทร 089-8383091 
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ตัวชี้วัดที่ 4.1  การพัฒนานวัตกรรม  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ค าอธิบาย :  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา (สพท.) พ.ศ. 2560 เพื่อให้การท างานคล่องตัวมากขึ้น ได้มีการแบ่งกลุ่มในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพิ่มจ านวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
จะช่วยลดภาระ และส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ดังนั้น เพื่อ
เป็นการยกระดับและให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีประสิทธิภาพและสนับสนุนการบริหารจัดการและการด าเนินงานได้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จ าเป็นต้องมีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยมีระบบงานต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. งานข้อมลูสารสนเทศ  
  2. งานบริหารงบประมาณ 
  3. งานสนับสนุนด้านวิชาการ 
  4. งานบริหารทั่วไป 

สูตรการค านวณ :  

ผลรวมของค่าน้ าหนัก X คะแนนท่ีได้ ของระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของ สพท.ท้ัง 4 ด้าน 
 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับ: 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 

มีการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการองค์กร มีการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการองค์กร 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ระบบงาน น้ าหนัก 
คะแนน 

1 3 5 
1. งานข้อมูลสารสนเทศ  0.25 

ไม่มีระบบ 
มีการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปท่ีไม่ได้
พัฒนาหรือติดต้ังเอง 

พัฒนาโปรแกรมเอง
หรือติดต้ังใช้งาน
และขยายผลให้
กลุ่ม/ โรงเรียน ใช้ 

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

หมายเหตุ : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะผ่านการประเมินเมื่อได้คะแนนระดับ 3 ต้ังแต่ 2 ระบบงานขึ้นไป 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธภิาพในการบริหารจดัการและพัฒนานวัตกรรมในการ
บริหารจดัการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ

ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 
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กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ :  
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

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

 3.   สพท. ด าเนินตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด และรายงานในระบบ KRS   

 ท้ังนี้ ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา รายงานระบบท่ีพัฒนา และติดต้ัง โดยส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ไม่นับรวมระบบรายงานต่าง ๆ ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ส านักงาน      
เขตพื้นท่ีการศึกษา รายงาน เช่น DMC, EME, SchoolMIS, SGS, EMIS, KRS ฯลฯ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  เบอร์ติดต่อ : 02 288 5699 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    :   นางสาวเปรมฤทัย เลิศบ ารุงชัย                เบอร์ติดต่อ : 02 288 5582 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



61 
 

 

แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.1 
 

รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 
 
 

ชื่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา .............................................เขต................... 
 

 

       ลงช่ือ ................................... ผู้รายงานข้อมูล 
           (............................................) 
       ต าแหน่ง...................................... 
 
       ลงช่ือ ......................... ผู้รับรองข้อมูล 
           (............................................) 
       ต าแหน่ง...................................... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

ล าดับที่ งานที่เก่ียวข้อง 
 

ชื่อระบบ 
 

ผู้พัฒนา/ติดต้ัง 
หลักฐานอ้างอิง 

(URL User/Password) 
ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 
หมายเหตุ 

       
       
       
       
       

ตัวชี้วัดที่ 4.1 การพัฒนานวัตกรรม ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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     ตัวอย่าง   
 

รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 
 
 

ชื่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา    เขต 19 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ งานที่เก่ียวข้อง 
 

ชื่อระบบ 
 

ผู้พัฒนา/ติดต้ัง 
หลักฐานอ้างอิง 

(URL User/Password) 
ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 
หมายเหตุ 

1. งานข้อมูล
สารสนเทศ 

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

5  

2. งานบริหาร
งบประมาณ 

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

5  

3. งานสนับสนุน
ด้านวิชาการ 

ไม่มี   1  

4. งานบริหารทั่วไป ไม่มี   1  

ตัวชี้วัดที่ 4.1 การพัฒนานวัตกรรม ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2  การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ค าอธิบาย :  การด าเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ จ านวน 12 เรื่อง 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
  1. การลดพลังงาน ก าหนดค่าเป้าหมายการใช้พลังงานลดลงร้อยละ 10 (ทุกเดือน) เทียบกับ
ค่ามาตรฐานโดยให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงเป็นประจ าทุกเดือน 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 โดยด าเนินการผ่าน www.e-report.energy.go.th ของ
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป 
  2. การลดกระดาษ ก าหนดค่าเป้าหมายจ านวนเงินงบประมาณท่ีใช้จัดซื้อกระดาษลดลง รอบ 
12 เดือน ลดลงได้ร้อยละ 10 โดยในรอบ 6 เดือน มีค่าเป้าหมายท่ีร้อยละ 5 ซึ่งเป็นการนับสะสม เทียบกับ
จ านวนเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้ส าหรับการซื้อกระดาษของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้ส่วนราชการรายงาน
ผลการด าเนินงานรายเดือนเฉพาะเดือนท่ีมีการซื้อกระดาษ 
  3. การประหยัดงบประมาณ ก าหนดค่าเป้าหมายงบประมาณท่ีสามมารถประหยัดได้ในรอบ 
12 เดือน ลดลงได้ร้อยละ 5 โดยในรอบ 6 เดือน มีค่าเป้าหมายท่ีร้อยละ 2 ซึ่งเป็นการนับสะสม โดย
งบประมาณท่ีส่วนราชการสามาถน ามาประหยัดได้นั้นจะต้องเป็นงบประมาณประเภทงบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวมท้ัง
ส่วนอื่นๆ ท่ีส่วนราชการเห็นว่าจะสามารถน ามาประหยัดงบประมาณได้ โดยให้ส่วนราชการรายงานผลการ
ด าเนินงานรายเดือนเฉพาะเดือนท่ีมีการประหยัดงบประมาณได้ 
  4. การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันแลแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มด าเนินการในรอบการประเมินท่ี 1 (ต้ังแต่ 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค.) และ
ก าหนดค่าเป้าหมาย/ผลผลิต โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน และให้เริ่มรายงานผลการด าเนินงานต้ังแต่
เดือนท่ีเริ่มต้นกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดือนจนกระท่ังกิจกรรมได้ผลผลติครบถ้วนตามแผน  
  5. กิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจาก 6 กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ส่วนราชการสามารถคัดเลือกจาก
ประเภทเรื่องท่ีด าเนินการใน 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) การเพิ่มการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน (2) การบูรณา
การความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (3) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต (4) การเพิ่มประสิทธฺภาพของ
ส่วนราชการ (5) การประหยัดทรัพยากร โดยเริ่มด าเนินการเมื่อใดก็ได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และให้
รายงานผลการด าเนินงานทุกเดือนนับแต่วันเริ่มต้นกิจกรรมจนกระท่ังได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

ตัวชี้วัด 
การด าเนินการ 

หมายเหตุ 
สพฐ. สพท. 

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

  
 

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

  
 

4.2.8   โครงการโรงเรียนประชารัฐ    
4.2.9   โรงเรียนวิถีพุทธ    
4.2.10 พุธเช้า ขา่ว สพฐ.    
4.2.11 ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชต้ีนทุน     
ต่อหน่วยผลผลิต   

 

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

  
 

4.2.12.3 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.1  การประหยัดไฟฟ้าและน้ ามัน 

ค าอธิบาย :  การลดพลังงาน พิจารณาจากพลังงาน 2 ชนิด คือ พลังงานไฟฟ้าและพลังงานเช้ือเพลิง 
เพื่อให้ส่วนราชการตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าและน้ ามันอย่างประหยัด และมี
มาตรการ/แนวทางในการด าเนินงาน โดยก าหนดค่าเป้าหมายให้ส่วนราชการใช้พลังงานลดลงร้อย 10 (ทุก
เดือน) เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน (Energy Utilization Index; EUI) ตามสูตรการ
ค านวณของกระทรวงพลังงาน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรม 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับ: 
 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 
การใช้พลังงานของส่วนราชการ ลดลงร้อยละ 10 

(ทุกเดือน) เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน 
การใช้พลังงานของส่วนราชการ ลดลงร้อยละ 10 (ทุกเดือน) 

เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
1. รายงานผล การด าเนินงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป 
2. ให้บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงและปริมาณการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงจริง 

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง มาตรการลดพลังงานและลดกระดาษ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรในสังกัดยึดถือเป็นเป้าหมายส าคัญในการ
ปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการท างานร่วมกัน 
 2. แต่งต้ังคณะท างานเพื่อก ากับติดตามการด าเนินงานตามมาตรการ พร้อมน าผลการด าเนินการตาม
มาตรการเข้าท่ีประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. เพื่อรับทราบผลการด าเนินงานตามความถี่ท่ีเหมาะสมเพื่อแสดง
ให้เห็นผลการด าเนินงานท่ีเปรียบเทียบได้ และจัดส่ิงจูงใจตามความเหมาะสม 
 3. รายงานผลข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจริงและข้อมูลปริมาณการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงจริง ผ่านเว็บไซต์ 
www.e-report.energy.go.th ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายส าเริง ชัยอ านาจ  เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5900, 087-7046563 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      :  นางศิริพร พันธ์เดช           เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5794, 089-5753847 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไม่ต้องด าเนินการตัวช้ีวัดนี้ 

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

ค าอธิบายตัวชี้วัด  :  กิจกรรมการลดกระดาษ เพื่อให้ส่วนราชการมีการใช้กระดาษให้ประหยัด คุ้มค่า ซึ่งส่วน
ราชการอาจจะมีการปรับเปล่ียนรูปแบบหรือวิธีการท างาน เช่น การถ่ายเอกสารสองหน้า การน ากระดาษ
กลับมาใช้ซ้ า (reuse) การน าส่งเอกสารวาระการประชุมผ่านระบบ e-mail การถ่ายเอกสารเฉพาะ
สาระส าคัญๆ เป็นต้น ท้ังนี้เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยจะพิจารณาจาก
งบประมาณท่ีใช้จัดซื้อกระดาษปีงบประมาณ 2561 ลดลง เมื่อเทียบกับงบประมาณท่ีต้ังไว้ (นับเฉพาะกระดาษ 
A4)   

สูตรการค านวณ :   
 
 
 
 
    

เกณฑ์การให้คะแนน: 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

งบประมาณท่ีใช้ซื้อกระดาษของปีงบประมาณ 2561 
ลดลงร้อยละ 5  

งบประมาณท่ีใช้ซื้อกระดาษของปีงบประมาณ 2561 
ลดลงร้อยละ 10 (นับสะสม) 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
การประเมินรอบที่ 1 

1 คะแนน 2.5 คะแนน (ผ่านการประเมิน) 
งบประมาณท่ีใช้ซื้อกระดาษของปีงบประมาณ 2561      

ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 5 
งบประมาณท่ีใช้ซื้อกระดาษของปีงบประมาณ 2561 

ลดลงร้อยละ 5 

การประเมินรอบที่ 2 
1 คะแนน 2.5 คะแนน (ผ่านการประเมิน) 

งบประมาณท่ีใช้ซื้อกระดาษของปีงบประมาณ 2561      
ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 10 (นับสะสม) 

งบประมาณท่ีใช้ซื้อกระดาษของปีงบประมาณ 2561
ลดลงร้อยละ 10 (นับสะสม) 

หมายเหตุ : ส านักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาจะผ่านการประเมินเม่ือได้ 5 คะแนน 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ :  
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 1.  ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีรายงานข้อมูลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด รายงานในรอบท่ี 1 และ รอบท่ี 2 

               เงินงบประมาณการซื้อกระดาษท่ีประหยัดได้               

                    เงินงบประมาณจัดซื้อกระดาษท่ีต้ังไว้ 
                           (ปีงบประมาณ 2561) 
 

X 100 
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 2.  รายงานข้อมูลในแบบฟอร์มเฉพาะเดือนท่ีมีการจัดซื้อกระดาษ ส าหรับเดือนท่ีไม่มีการจัดซื้อให้
รายงานข้อมูลเป็นศูนย์ 
 3.  ให้รายงานในภาพรวมของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4.  ไม่รวมการจัดซื้อกระดาษในโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ และเงินนอกงบประมาณ 

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.  ท าหนังสือแจ้งให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
2.  ก ากับ และติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3.  รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงาน ก.พ.ร. ทราบตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตรวจสอบ และรายงานผลการด าเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มและระยะเวลาท่ี

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้อ านวยการส านักการคลังและสินทรัพย์  เบอร์ติดต่อ :  02 288 5604 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นางขวัญใจ  ตุ้ย     เบอร์ติดต่อ :  02 288 5522 
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 แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.2 
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 
 

ประจ ารอบการประเมินที่ ................... 
สพม./สพป................................................................. 

งบประมาณการจัดซื้อกระดาษท่ีต้ังไว้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)…………………………….บาท 

เดือน 
งบประมาณจัดซื้อ

กระดาษที่ต้ังไว้* 
งบประมาณจัดซื้อ

กระดาษที่ใช้จรงิ 
งบประมาณจัดซื้อ
กระดาษที่ประหยัดได้ 

( -  = ) 

ร้อยละที่ลดลง 
x100 = 

         

ตุลาคม     
พฤศจิกายน     
ธันวาคม     
มกราคม     
กุมภาพันธ์     
มีนาคม     
รอบที่ 1 รวมทั้งสิ้น     
เมษายน     
พฤษภาคม     
มิถุนายน     
กรกฎาคม     
สิงหาคม     
กันยายน     
รอบที่ 2 รวมทั้งสิ้น 
(นับสะสมทั้งปี) 

    

หมายเหตุ *กรณีที่ สพท. ไม่มีการต้ังงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เทียบกับการจัดซื้อ
กระดาษในช่วงเวลาเดียวกันของปีล่าสุดที่มีการจัดซื้อกระดาษ 

 

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

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

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการลดกระดาษ 
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รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 
 

ประจ ารอบการประเมินที่ ......1............. 
สพม./สพป.................สพฐ................................................ 

 

งบประมาณการจัดซื้อกระดาษท่ีต้ังไว้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)………100,000…………………….บาท 

เดือน 
งบประมาณจัดซื้อ

กระดาษที่ต้ังไว้ 
งบประมาณจัดซื้อ

กระดาษที่ใช้จรงิ 
งบประมาณจัดซื้อ
กระดาษที่ประหยัดได้ 

( -  = ) 

ร้อยละที่ลดลง 
x100 = 

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

100,000 89,700 10,300 10.3 

หมายเหตุ *กรณีที่ สพท. ไม่มีการต้ังงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เทียบกับการจัดซื้อ
กระดาษในช่วงเวลาเดียวกันของปีล่าสุดที่มีการจัดซื้อกระดาษ 

 
 

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

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

 

ตัวอย่ำง 

ผ่าน 

ผ่าน 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการลดกระดาษ 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.3  การบูรณาการงบประมาณ 

ค าอธิบาย :  ประเมินจากจ านวนเงินงบประมาณท่ีส่วนราชการสามารถประหยัดได้จากการจัดซื้อ จัดจ้าง 
หรือการด าเนินงานต่างๆ ของส่วนราชการในส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ า ยกเว้นงบบุคลากร ท่ีได้
ด าเนินการตามแผนงาน งานโครงการ จนบรรลุเป้าหมายสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ และต้องมิใช่เงินงบประมาณ
ท่ีเหลืออยู่ เนื่องจากหน่วยงานยังมิได้ด าเนินการหรือมีความล่าช้าในการด าเนินการปกติประจ าของส่วน
ราชการตามท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กลุ่มเป้าหมาย คือราชการส่วนกลาง และราชการ
ส่วนกลางในภูมิภาค 

สูตรการค านวณ :  
 

                     งบประมาณท่ีประหยัดได้จริง 

                   งบประมาณท่ีจะน ามาประหยัดได้      
                       (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับ: 
 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 
ประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 2 ประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 5 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  

1. การบูรณาการงบประมาณ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แนวทางการด าเนินงาน : 

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

 

 

X 100 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไม่ต้องด าเนินการตัวช้ีวัดนี้ 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.4  การพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัด (KRS) 

ค าอธิบาย :  ระบบรายงานผลตัวช้ีวัด (KRS) เป็นระบบในการรายงานผล สรุปผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส านักส่วนกลาง 
และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจากส่วนกลางและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ซึ่งเป็ นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ และความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน มีความเข้าใจการใช้งานระบบ ICT  เป็นอย่างดี เป็นผู้พัฒนาระบบดังกล่าว 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับ: 
 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 
มีการปรับปรุงระบบรายงานผลตัวชี้วัด KRS 

รองรับผลการประเมินส่วนราชการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

มีการปรับปรุงระบบรายงานผลตัวชี้วัด KRS 
รองรับผลการประเมินส่วนราชการ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 1. พัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัดให้ตรงตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพประจ าปี พ.ศ. 2561 
 2. ระบบรายงานผลตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สามารถจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และประมวลผลการ
ด าเนินงานได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ 

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. แต่งต้ังคณะท างานพัฒนาระบบรายงานผลตัวช้ีวัดและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2. จัดประชุมปฏิบัติการคณะท างานพัฒนาระบบรายงานผลตัวช้ีวัดและระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการ เพื่อพัฒนาระบบ และฐานข้อมูลให้ตรงตามตัวช้ีวัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 3. เปิดระบบรายงานผลตัวชี้ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใช้งานได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ 
 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5877 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    :  นางสาวทิตยาภรณ์ กาศสนุก                     เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5877 

 
 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไม่ต้องด าเนินการตัวช้ีวัดนี้ 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.5 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐของ 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Integrity and  Transparency  
  Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    

ค าอธิบาย :   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิงบวกท่ีคลอบคลุมการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ต้ังแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงาน 
ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีความ
โปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการท่ีมีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ใน
หน่วยงานท่ีมุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริต
และการป้องกันการปฏิบัติงานท่ีอาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวม ท่ีสะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งล้วนแต่มี
ความส าคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะท่ีดีในการด าเนินงานท่ีมีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ท่ี
หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี กรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้ 

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

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

2. แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal Integrity and 
Transparency Assessment: IIT) เป็นการส ารวจความคิดเห็น โดยจะเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน 

3. แบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and 
Transparency Assessment: EIT) เป็นการส ารวจความคิดเห็น โดยจะเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงาน 

 
 
 
 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไม่ต้องด าเนินการตัวช้ีวัดนี้ 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 

- ความส าเร็จของการด าเนินการป้องกันและแก้ไขการทุจริตใน
ระดับ สพฐ. ได้ร้อยละ 80 

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
1. การมอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการ

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการ
ประเมินตามวิธีการดังกล่าว 

2. การส่งรายช่ือข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ี ในสังกัด จ านวน ๒ คน เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจ า
หน่วยงาน 
 3. การส่งรายช่ือข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี พนักงานราชการ ลูกจ้างฯลฯ สังกัดหน่วยงานท่ีเข้ารับการ
ประเมิน (ให้ส่งข้อมูลท้ังหมด) 
 4. การส่งรายช่ือผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานตามจ านวนท่ีผู้ประเมินก าหนด  
(ให้ส่งข้อมูลท้ังหมด) 

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

แนวทางการด าเนินงาน : 
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 1. มอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัดด าเนินการรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมิน
ตามวิธีการดังกล่าว 

2. ส่งรายช่ือข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ี ในสังกัด จ านวน 2 คน เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจ าหน่วยงาน 
  3. ส่งรายช่ือข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี พนักงานราชการ ลูกจ้างฯลฯ สังกัดหน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมิน 
(ให้ส่งข้อมูลท้ังหมด) 
 4. ส่งรายช่ือผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานตามจ านวนท่ีผู้ประเมินก าหนด  
(ให้ส่งข้อมูลท้ังหมด) 

5. ตอบและส่งแบบส ารวจเชิงประจักษ์ (Evidence-based) พร้อมท้ังแนบหลักฐานประกอบ จ านวน 
1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน (ใช้ระบบส่งข้อมูลทาง Link) 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นายสังคม จันทร์วิเศษ    เบอร์ติดต่อ  02-288-5651  
ผู้จัดเก็บข้อมูล :   1. นางวิไลวรรณ เอี่ยมอนุพงศ์     เบอร์ติดต่อ  02-288-5580 
             2. นายพงศ์เฉลิม เปาริก          เบอร์ติดต่อ  02-288-5651 
 
 
 



74 
 

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.6  โครงการห้องเรียนกีฬา 

ค าอธิบาย :  โครงการห้องเรียนกีฬาจัดท าขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มีความเป็นเลิศด้านกีฬาบนพื้นฐาน การพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เน้นการ
พัฒนาร่างกายและสมรรถนะเทียบเท่ากับสากลสามารถเข้าร่วมแข่งขันกับนานาชาติได้ ตามโรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับ: 
  ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

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

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 โครงการห้องเรียนกีฬา โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

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

 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไม่ต้องด าเนินการตัวช้ีวัดนี้ 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.7  การรับนักเรียนโดย Smart Card และการจัดท าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (GPA) 

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

สูตรการค านวณ :  
 

 จ านวนโรงเรียนที่ยืนยันผลการเรียนในระบบ  X  100 
                                                                     จ านวนโรงเรียนทั้งหมด 
 

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

เกณฑ์การให้คะแนนระดับ: 
 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 
- โรงเรียนท่ีด าเนินการยืนยนัผลการเรียนปีการศึกษา 2560  

ในระบบ ครบทุกโรงเรียน  
(การยืนยันต้องมีผลการเรียนของนักเรียนครบทุกคน) 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
1 คะแนน 5 คะแนน (ผ่านการประเมิน) 

โรงเรียนท่ีด าเนินการยืนยนัผลการเรียนปีการศึกษา 
2560  ในระบบ ไม่ครบทุกโรงเรียน  

(การยืนยันต้องมีผลการเรียนของนักเรียนครบทุกคน) 

โรงเรียนท่ีด าเนินการยืนยนัผลการเรียนปีการศึกษา 
2560  ในระบบ ครบทุกโรงเรียน  

(การยืนยันต้องมีผลการเรียนของนักเรียนครบทุกคน) 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนนิงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 2559 2560 

อัตราส่วนผู้เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
ที่ยืนยันผลการเรียนในระบบ  / จ านวนนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 
หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560 

ราย   - - 5,690,788 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ :  
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา หรือกลุ่มอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.  ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลผลการเรียนและระบบการออก

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

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

พื้นฐานทางการศึกษาด้วยโปรแกรม SchoolMIS และ SGS ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 

ระดับสถานศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
2. แต่งต้ังค าส่ังก าหนดตัวบุคคลในการรับผิดชอบข้อมูลผลการเรียนและการออกหลักฐานทางการศึกษา  

  3. โรงเรียนบันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วย SchoolMIS หรือ SGS online    
โดยกรอกข้อมูลนักเรียนทุกคน ทุกระดับช้ัน ท่ีจบตามระยะเวลาของหลักสูตร ภายในวันท่ี 16 เมษายน 2561 
ในกรณีท่ีนักเรียนไม่จบตามหลักสูตรให้กรอกข้อมูล ภายในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2561   
 4. ส าหรับปีการศึกษา 2560 การกรอกข้อมูลผลการเรียนเฉล่ีย GPA 5 ภาคเรียน และ GPAX 6   
ภาคเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 กรณีใช้โปรแกรมอื่นใดท่ีโรงเรียนใช้งานในปัจจุบัน ให้จัดท าข้อมูล
ตามรูปแบบ 35 รายการ โดย สพท. เป็นผู้รวบรวมน าส่ง สนผ. สพฐ. ในรูปแบบ text file ภายในวันท่ี 6 
เมษายน 2561 มีรายการข้อมูลตามรูปแบบ 35 รายการ ดังนี้ 
 
 

ที่ ข้อมูลนักเรียน ( 35 รายการ) ข้อมูลครู  (5 รายการ) 
1 รหัสสถานศึกษา ช่ือ – สกุล 
2 รหัสนักเรียน เลขประจ าตัวประชาชน 
3 ค าน าหน้าชื่อ วันเดือนปีเกิด 
4 ชื่อ ต าแหน่งปัจจุบัน 
5 นามสกุล วิชาท่ีสอน 
6 GPAX  
7 PR  
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ที่ ข้อมูลนักเรียน ( 35 รายการ) ข้อมูลครู  (5 รายการ) 
8 รหัสหลักสูตร  
9 รหัสประเภทวิชา  
10 รหัสสาขาวิชา  
11 เลขบัตรประชาชน  
12 ปีการศึกษาท่ีจบ   
13 ภาคเรียนที่จบ   
14 เพศ   
15 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย  
16 GPA  
17 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร ์  
18 GPA  
19 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์  
20 GPA  
21 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา  
22 GPA  
23 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา  
24 GPA  
25 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ิลปะ  
26 GPA  
27 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
28 GPA  
29 รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ  
30 GPA  
31 รหัสกลุ่มวิชา IS  
32 GPA  
33 วันเกิดนักเรียน  
34 ชื่อบิดา  
35 ชื่อมารดา  

 

แนวทางการด าเนินการ : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน
วางแผนด าเนินการด าเนินการเพื่อขับเคล่ือนตัวช้ีวัดให้บรรลุผลตามเป้าหมายและรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียน
เพื่อตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง และรายงานข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับ 
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 2. สร้างแนวทางการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และโรงเรียน ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานให้ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
โรงเรียน 
 3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแจ้งปฏิทินกรอบการด าเนินงาน ระยะเวลาการตัดยอด
ข้อมูล เพื่อการใช้บริหารจัดการศึกษา 
  4. บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายคนระบบ SchoolMIS และ SGS ระบบ Online เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับให้เกิดประสิทธิภาพ 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาวางแผนด าเนินการด าเนินกรเพื่อขับเคล่ือนตัวชี้วัดให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา ติดตามให้โรงเรียนด าเนินการกรอกข้อมูล และยืนยัน
ข้อมูล 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ โรงเรียนด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนด้วยระบบ SchoolMIS  
และระบบ SGS หรือ หากโรงเรียนใช้โปรแกรมอื่นใดนอกเหนือจากท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานก าหนด ให้เขตพื้นท่ีสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดส่งข้อมูลให้ครบถ้วนตามก าหนด 

 ระดับสถานศึกษา 
 1. วางแผนด าเนินการด าเนินการเพื่อขับเคล่ือนตัวช้ีวัดให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และจัดท าข้อมูลผล
การเรียนนักเรียนรายบุคคล  

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

3. โดยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และยืนยันข้อมูลตามกรอบเวลาท่ีก าหนด 

แนวทางการประเมินผล : 
 

แนวทางการประเมินผล 
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ 
1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง  เช่น 
- แผนการด าเนินงานทีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 
- ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างาน และบันทึกผลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับตัวช้ีวดั 
- เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวกับการด าเนินงานของตัวช้ีวัด 

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลทีเก่ียวข้องต่างๆ 
- ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด 
- ผู้จัดเก็บข้อมูล 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 

3. การสังเกตการณ์ 
3.1 การจัดเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
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แนวทางการประเมินผล 
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบและระบุแหล่งท่ีมาได้ชัดเจน 

สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ 
- ความน่าเช่ือถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบตรวจสอบ ข้อมูล

ก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมท้ังวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล 
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ 

ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ 
3.2 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล 
3.3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
 

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



80 
 

 

โครงสร้างแฟ้มข้อมูลน าเข้าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รูปแบบ json 
 

บรรทัดที่ รายการ  ความหมาย หมายเหตุ 
1 areaid รหัสเขตพื้นท่ี  รหัส smis แปดหลัก 
2 schoolid รหัสโรงเรียน  รหัส smis แปดหลัก 
3 studentid รหัสนักเรียน ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
4 identificationno เลขประจ าตัวประชาชน เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 
5 prefix ค าน าหน้าช่ือ รหัสค าน าหน้า 
6 firstname ช่ือ ช่ือปัจจุบัน 
7 surname สกุล นามสกุลปัจจุบัน 
8 gender เพศ 001 = เพศชาย  002 = เพศหญิง 
9 current_class ช้ันเรียน รหัสช้ันเรียน 
10 current_room ห้องเรียน ห้องเรียนตามท่ีก าหนด 
11 pp1 ปพ.1 บรรทัดแสดงข้อมูลปพ 
12 porphorset ชุดท่ี ปพ ชุดของ ปพ.ท่ีใช้ 
13 porphorno เลขท่ี ปพ เลขท่ีของแบบ ปพ. 
14 porphor2no เลขท่ี ปพ.2   
15 r0 ข้อมูลสรุปภาคเรียน  ปีการศึกษา 2560 ช้ันมัธยมศึกษาปีที 

1-6 

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

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

     Type => row_free ข้อมูลภาคเรียนท่ี    
     year ว่างไว ้   
     term ว่างไว ้   
     free ภาคเรียนท่ี 1 หรือ 2   
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บรรทัดที่ รายการ  ความหมาย หมายเหตุ 
     subject ว่างไว ้   

     point ว่างไว ้   
     gpa ว่างไว ้   

17 r2..r130   บรรทัดเริ่มแสดงข้อมูลรายวิชา วิชาท่ี 
1 หน่วยกิตGpa 

     Type =>row_subject ข้อมูลรายวิชา    
     year ว่างไว ้   
     term ว่างไว ้   
     free ว่างไว ้   
     subject รหัสวิชาและช่ือวิชา   
     point ค่าคะแนนท่ีได้   
     gpa เกรดเฉล่ีย   
        
  R”N” จนครบทุกรายวิชา     

   หมายเหตุ   ส่งออกข้อมูลในแบบ json 

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

row_free ใช้แสดงข้อมูลภาคเรียนท่ี  "free": "ภาคเรียนท่ี 1", 

row_subject ใช้แสดงข้อมูลรายวิชา โดยท่ี  
point = จ านวนช่ัวโมง โปรแกรมจะเอา 40 หาร
ให้อัตโนมัติ 
gpa =  ผลการเรียน ทศนิยม 2 หลัก และไม่ปัดจุด
ทศนิยม 

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

 
คอลัมแรก 0-45 

  คอลัมท่ี 2 46-90 
  คอลัมท่ี 3 91-129 
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ตัวอย่าง คอลัมท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 
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รหัสชั้นเรียน 
 

Codename levelDtlCode 
Description ช้ันเรียน 
รหัส ความหมาย 
code nameTh 
00 ไม่มีช้ัน 
01 อนุบาล 3 ขวบ 
02 อนุบาล 1 
03 อนุบาล 2 
04 ประถมศึกษาปีท่ี 1 
05 ประถมศึกษาปีท่ี 2 
06 ประถมศึกษาปีท่ี 3 
07 ประถมศึกษาปีท่ี 4 
08 ประถมศึกษาปีท่ี 5 
09 ประถมศึกษาปีท่ี 6 
10 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
11 มัธยมศึกษาปีท่ี 2 
12 มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
13 มัธยมศึกษาปีท่ี 4 
14 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 
15 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
16 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 
17 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 
18 ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 3 

 
รหัสค าน าหน้า 
 

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

Codename genderCode 
Description เพศ 
รหัส ความหมาย 
001 ชาย 
002 หญิง 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไม่ต้องด าเนินการตัวช้ีวัดนี้ 

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

ค าอธิบาย :  “โครงการโรงเรียนประชารัฐ” เป็นโครงการท่ีเกิดขึ้นจากนโยบายการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ประชารัฐ เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนผ่านทางการด าเนินงานของ 12 
คณะท างานสานพลังประชารัฐ กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องการศึกษาของประเทศ
และเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือนร่วมกับคณะท างานสานพลังประชารัฐ 2 คณะ ได้แก่  E2 การ
ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ร่วมกับ และ E5 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น า โดยกระทรวงศึกษาธิการ 
มอบหมายให้องค์กรหลัก 2 แห่งด าเนินการร่วมกับคณะท างานดังกล่าว โดย  E2 ได้มอบหมายให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)และ E5 ได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(สพฐ.) โดย สพฐ. ได้จัดท าโครงการโรงเรียนประชารัฐ และจัดท าบันทึกข้อตกลงสานพลังประชารัฐ ด้าน
การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น า ระหว่างภาครัฐ 3 หน่วยงาน (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ภาคเอกชน 19 หน่วยงาน และภาคประชา
สังคม 4 คน เพื่อร่วมขับเคล่ือนและยกระดับการศึกษาของประเทศไทย 
  การขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ผ่านความร่วมมือ โครงการสานพลังประชารัฐ                      
ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น า (E5) และโครงการผู้น าเพื่อการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน (CONNEXT ED) 
ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 10 ด้าน ดังนี้  

 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับ: 
  ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 
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- โรงเรียนประชารัฐร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาและสนับสนุน
จากภาครัฐและภาคเอกชน 

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

(ตชด.) 

แนวทางการด าเนินงาน : 
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ศึกษาวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และหลักการของโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
2. ก าหนดกรอบการขอรับงบประมาณแลกเป้าหมาย ตามบริบท 
3. จัดท าหนังสือแจ้งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์ 
4. รวบรวมแผนพัฒนาของโรงเรียนท่ีได้รับจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
5. พิจารณาและจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาของโรงเรียน 

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

ค าอธิบาย :  โรงเรียนวิถีพุทธ เริ่มด าเนินการมาเมื่อปี 2545 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ณ พ.ศ. 2560 
จ านวนกว่า 23,000 โรงเรียน ซึ่งจากแนวทางการด าเนินการท่ีรับทราบร่วมกันต้ังแต่เริ่มต้น คณะผู้บริหาร ครู 
และพระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวทาง
ด าเนินการเดิม ยกร่างเป็นแนวทางด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรมอีกครั้ง สอดคล้องกับตัวช้ีวัดแนวทางการ
ด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ พ.ศ. 2548  แบ่งเป็น 5 ด้าน รวม 29 ประการ และคณะยกร่างได้น าร่างฯไป
สอบถามความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง หลายครั้ง รวมท้ังผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2553 จึงประกาศให้โรงเรียนวิถีพุทธทราบและเป็นแนวทางในการประเมิน
ตนเอง ต้ังแต่ พ .ศ .  2553  เป็น ต้นมา แนวทางด า เนินการ 29 ประการสู่ ความเป็น โรง เ รียน 
วิถีพุทธ  ประกอบด้วย  

1. ด้านกายภาพ 7 ประการ 
1.1 มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ  
1.2 มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน 
1.3 มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน (อาจเป็นรูปภาพ หรือสัญลักษณ์) 
1.4 มพีระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัสติดตามท่ีต่าง ๆ   
1.5 มีความสะอาด  สงบ ร่มรื่น          
1.6 มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม 
1.7 ไม่มีส่ิงเสพติดเหล้าบุหรี่ 100 %  

2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ 4 ประการ 
             2.1 ใส่เส้ือขาวทุกคน    
            2.2 ท าบุญใส่บาตร ฟังเทศน์   
            2.3 รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน                                                                             
            2.4 สวดมนต์แปล 

3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ 
             3.1 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย ท้ังครู และ นักเรียน                  
             3.2 บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา     
             3.3 ครู พานักเรียนท าโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง    
            3.4 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจท่ีวัดเดือนละ 1 ครั้ง  
             มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้       
             3.5 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรยีน 5 ประการ 
             4.1 รักษาศีล 5    
            4.2 ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม  
             4.3 ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ                                                 
             4.4 ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และ ส่ิงของ     
             4.5 มีนิสัยใฝ่รู้ สู้ส่ิงยาก 

5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ 
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             5.1 ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน  
             5.2 ไม่ดุ ด่า นักเรียน                          
             5.3 ช่ืนชมคุณความดี หน้าเสาธงทุกวัน           
             5.4 โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่นความรู้สึกท่ีได้ท าความดี 
             5.5 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี    
             5.6 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ขึ้นไป) สอบได้ธรรมศึกษาตรี 
       เป็นอย่างน้อย  
             5.7 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง     
             5.8 มีพระมาสอนอย่างสม่ าเสมอ 
หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนจากเว็บไซด์ www.vitheebuddha.com 

สูตรการค านวณ: โปรแกรม www.vitheebuddha.com จะประมวลคะแนนให้โดยอัตโนมัติ 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 

- โรงเรียนวิถีพุทธของเขตพื้นท่ีได้ระดับคะแนน         
รายโรงเรียน ต้ังแต่ 3 ข้ึนไป ร้อยละ 80 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา : 
คะแนน ความหมาย 

1 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 70 ของเขตพื้นท่ีได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ต้ังแต่ 3 ขึ้นไป 

2 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 75 ของเขตพื้นท่ีได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ต้ังแต่ 3 ขึ้นไป 

 3 
 (ผ่านการประเมิน) 

โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 80 ของเขตพื้นท่ีได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ต้ังแต่ 3 ขึน้ไป 

 4 
(ผ่านการประเมิน) 

โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 85 ของเขตพื้นท่ีได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ต้ังแต่ 3 ขึ้นไป 

 5 
(ผ่านการประเมิน) 

โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 90 ของเขตพื้นท่ีได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ต้ังแต่ 3 ขึ้นไป 

 

 

 

ระดับสถานศึกษา :  

โรงเรียนวิถีพุทธท่ีได้ระดับคะแนนรายโรงเรียนต้ังแต่ 3 ขึ้นไป 
โรงเรียนวิถีพุทธท้ังหมดตามเป้าหมาย 

X 100 
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คะแนน ความหมาย 
ระดับ 1 1. ด้านกายภาพ ด าเนินการครบทุกประการ  และ 

2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ ด าเนินการได้ไม่นอ้ยกว่า  1 ประการ   
3. ด้านการเรียนการสอน ด าเนินการได้ไม่น้อยกวา่  2 ประการ  
4. ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และ นักเรียน  ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า  2 ประการ  
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 4 ประการ 

ระดับ 2 1. ด้านกายภาพ ด าเนินการครบทุกประการ  และ 
2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ ด าเนินการได้ไม่นอ้ยกว่า  2 ประการ   
3. ด้านการเรียนการสอน ด าเนินการได้ไม่น้อยกวา่  2 ประการ  
4. ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และ นักเรียน  ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า  2 ประการ  
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 5 ประการ 
 

ระดับ 3 1. ด้านกายภาพ ด าเนินการครบทุกประการ  และ 
2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ ด าเนินการได้ไม่นอ้ยกว่า  3 ประการ   
3. ด้านการเรียนการสอน ด าเนินการได้ไม่น้อยกวา่  3 ประการ  
4. ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และ นักเรียน  ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 3 ประการ  
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 6 ประการ 
 

ระดับ 4 1. ด้านกายภาพ ด าเนินการครบทุกประการ  และ 
2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ ด าเนินการครบทุกประการ    
3. ด้านการเรียนการสอน ด าเนินการได้ไม่น้อยกวา่  4 ประการ  
4. ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และ นักเรียน  ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 4 ประการ  
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 7 ประการ 
 

ระดับ 5 1. ด้านกายภาพ ด าเนินการครบทุกประการ   และ 
2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ ด าเนินการครบทุกประการ    
3. ด้านการเรียนการสอน ด าเนินการครบทุกประการ    
4. ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และ นักเรียน  ด าเนินการครบทุกประการ    
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ด าเนินการครบทุกประการ    

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

1. ด้านกายภาพ                    7 ประการ ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7 
2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ   4 ประการ            1 2 3 ครบ 4 ครบ 4 
3. ด้านการเรียนการสอน         5 ประการ            2 2 3 4 ครบ 5 
4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรยีน 5 ประการ             2 2 3 4 ครบ 5 
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ       8 ประการ 4 5 6 7 ครบ 8 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

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

ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธท่ีผ่านการ
ประเมินผลการด าเนินการ 29 ประการ 
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  

โรงเรียน 80 80 80 80 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ให้สถานศึกษาในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษาข้อมูล เกณฑ์การ
ประเมิน และประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ผ่านเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com          ตาม
ระยะเวลา ดังนี้ 
 รอบท่ี 1 โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเอง ภายใน 1 พ.ค. 2561 – 15 มิ.ย. 2561 
        สพท. รับรองการประเมินตนเองของโรงเรียน ภายใน 1 มิ.ย. 2561 – 30 มิ.ย. 2561 
 รอบท่ี 2 โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเอง ภายใน 1 ส.ค. 2561 – 15 ก.ย. 2561 
        สพท. รับรองการประเมินตนเองของโรงเรียน ภายใน 1 ก.ย. 2561 – 30 ก.ย. 2561 
หมายเหตุ กพร.จะเลือกผลคะแนนท่ีดีท่ีสุด จากท้ัง 2 รอบ ในเว็บ www.vitheebuddha.com มาเป็นผลการ
ประเมินของ กพร. 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ :   
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หรือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ท่ีมี
ผู้รับผิดชอบงานคุณธรรม หรือกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายจาก ผอ.ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน:  

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ประกาศ ส่ือสารสร้างความเข้าใจ จัดท าส่ือประกอบเรื่อง  แนวทางด าเนินการ 29 ประการ       
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ         
ของทุก สพป. สพม.  ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้รับทราบ 
     2. ประสานงานกับ สพป./สพม. คัดเลือกโรงเรียนตัวอย่าง ท่ีสามารถด าเนินการได้ และโรงเรียน 
ท่ีไม่สามารถด าเนินการมาแลกเปล่ียนวิธีการแนวทาง เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคของโรงเรียน 
     3. ประสานงานกับ สพป./สพม./มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกาศรายช่ือ  
ยกย่อง  มอบเกียรติบัตรและรางวัลเพื่อเป็นขวัญก าลังใจแก่โรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า 
     4. ประสานงานกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดท าแนวทางการประเมินตนเองของ
โรงเรียน  โดยผ่านเว็บไซต์   www.vitheebuddha.com เพื่อเป็นส่ือกลางการแลกเปล่ียนเรียนรู้   
     5. ประสานงาน กับ สพป./สพม./มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สุ่มในการเยี่ยมเยียน 
และ ให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
    6. สรุปประมวลผลการด าเนินงาน 
 
 

 

http://www.vitheebuddha.com/
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ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      1. เผยแพร่  แนวทางด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  ให้โรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

2. จัดท าเอกสารแนวทาง  หรือคู่มือด าเนินการ 
3. จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แนวทางด าเนินการ  
4. นิเทศ ตรวจเย่ียม ให้ก าลังใจแก่โรงเรียน สอบถามปัญหาอุปสรรค และวิธีแก้ไข 
5. สรุปประมวลผลการด าเนินงาน 

ระดับสถานศึกษา 
       1. ศึกษา ท าความเข้าใจ  แนวทางด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
       2. บริหารจัดการ  วางแผน ปรับปรุงการด าเนินงานของโรงเรียนให้สอดคล้อง  
       3. แลกเปล่ียนเรียนรู้ แก้ไขปัญหาอุปสรรค 
      4. สรุปประมวลผลการด าเนินงาน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางบรรเจอดพร สู่แสนสุข เบอร์ติดต่อ : 08-9678-1499 / 02-288-5880 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      :  นางสาวอุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล เบอร์ติดต่อ : 06-1707-0550 / 02-288-5880 
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รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดที่ 4.2.9 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

ข้อมูลการประเมิน 29 ประการ 
 

ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผา่น 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมาก 

1. ด้านกายภาพ 7 ประการ 
1.1 มีป้ายโรงเรียนวิถี

พุทธ 
ไม่มี มีป้ายโรงเรียน 

วิถีพุทธ ติดไว้ภายในห้อง
ใดห้องหนึ่ง 

มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติด
ไว้หน้าอาคารใดอาคาร
หนึ่ง 

มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติด
ไว้หน้าบริเวณโรงเรียน 

มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ 
ติดไว้หน้าบริเวณ
โรงเรียน เห็นเด่นชัด 

  

1.2 มีพระพุทธรูป
บริเวณหน้า
โรงเรียน 
 

ไม่มี มีพระพุทธรูป           
บริเวณหน้าโรงเรียน 

มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้ม
บริเวณหน้าโรงเรียน 

มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้ม
บริเวณหน้าโรงเรียน และ
เครื่องบูชา 

มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้ม
บริเวณหน้าโรงเรียน 
เครื่องบูชา และให้
นักเรียนไหว้ทุกวนั 

  

1.3 มีพระพุทธรูป
ประจ าห้องเรียน 
(อาจเป็นรูปภาพ 
หรือสัญลักษณ์) 

ไม่มี มีพระพุทธรูป               
ประจ าห้องเรียน 

มีพระพุทธรูปประจ า
ห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในท่ี                  
ท่ีสมควร 

มีพระพุทธรูปประจ า
ห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในท่ี
ท่ีสมควร และมีการท า
ความสะอาด 

มีพระพุทธรูปประจ า
ห้องเรียนอยู่ด้านหน้า
ในท่ีท่ีสมควร มีการท า
ความสะอาด และมี
การเคารพพระพุทธรูป
เป็นประจ า 
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1.4 มีพุทธศาสน
สุภาษิต                   
วาทะธรรม                       
พระราชด ารัส                  
ติดตามท่ีต่างๆ   

ไม่มี มีพุทธศาสนสุภาษิต  
วาทะธรรม พระราช
ด ารัส ติดตามท่ีต่างๆ  

มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะ
ธรรม พระราชด ารัส  
ติดตามท่ีต่างๆ และมีการ
ปรับปรุงอยู่เสมอ 

มีพุทธศาสนสุภาษิต  
วาทะธรรม พระราชด ารัส 
ติดตามท่ีต่างๆ และมีการ
ปรับปรุง อยู่เสมอ โดย
นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดท า 

มีพุทธศาสนสุภาษิต  
วาทะธรรม พระราช
ด ารัส ติดตามท่ีต่างๆ 
และมีการปรับปรุงอยู่
เสมอ โดยนักเรียน                      
มีส่วนร่วมในการจัดท า
อย่างต่อเนื่อง 

  

1.5 มีความสะอาด  
สงบ ร่มรื่น    
       

ไม่มี มีความสะอาด สงบ ร่ม
รื่นในห้องเรียนและ
บริเวณโรงเรียน 

มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น
ในห้องเรียน บริเวณ
โรงเรียน โดยด าเนินการ                 
อย่างต่อเนื่อง 

มีความสะอาด สงบ           
ร่มรื่นในห้องเรียน บริเวณ
โรงเรียน โดยด าเนินการ                     
อย่างต่อเนื่อง และ
นักเรียนมีส่วนร่วม 

มีความสะอาด สงบ ร่ม
รื่น ในห้องเรียน 
บริเวณโรงเรียน โดย
ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และนักเรียนมี
ส่วนร่วมทุกคน 

  

1.6 มีห้อง
พระพุทธศาสนา
หรือลานธรรม 

ไม่มี มีห้องพระพุทธศาสนา                  
หรือลานธรรม 

มีห้องพระพุทธศาสนา                  
หรือลานธรรม                   
และมีตารางการใช้ 

มีห้องพระพุทธศาสนาหรือ
ลานธรรม มีตารางการใช้ 
มีการใช้จริง 

มีห้องพระพุทธศาสนา
หรือลานธรรม และมี
ตารางการใช้ มีการใช้
จริงและนักเรียนมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา 
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1.7 ไม่มีส่ิงเสพติด 
เหล้า บุหรี่ 100 % 
(พิจารณาจาก
ผู้เกี่ยวข้อง 
ในโรงเรียน) 

มีส่ิงเสพติด 
เหล้า บุหรี่ 
ในโรงเรียน 
มากกว่าร้อย
ละ 40 

มีส่ิงเสพติด เหล้า บุหรี่
ในโรงเรียนต่ ากว่าร้อยละ 
40 

มีส่ิงเสพติด เหล้า บุหรี่ ใน
โรงเรียน ต่ ากว่าร้อยละ 30 

มีส่ิงเสพติด เหล้า บุหรี่ ใน
โรงเรียน ต่ ากว่าร้อยละ 20 

ไม่มีส่ิงเสพติด เหล้า 
บุหรี่ ในโรงเรียน 
100% 

  

                                                  รวมด้านกายภาพ O  ไม่ครบ        O ครบ    

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

ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

2.2 ท าบุญ               
ใส่บาตร ฟังเทศน์   

ไม่ปฏิบัติ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

2.3 รับประทานอาหาร
มังสวิรัติ                       
ในมื้อกลางวัน                                                                             

ไม่ปฏิบัติ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

2.4 สวดมนต์แปล ไม่ปฏิบัติ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

 รวมด้านกิจกรรมวันพระ  ด าเนินการได้ผ่าน....... ประการ 
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3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ 
3.1 บริหารจิตเจริญ

ปัญญาก่อนเข้า
เรียนเช้า-บ่ายท้ัง
นักเรียนและคร ู

ไม่ปฏิบัติ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

3.2 บูรณาการ 
วิถีพุทธ ทุกกลุ่ม
สาระ และในวัน
ส าคัญทางพุทธ
ศาสนา     

ไม่ปฏิบัติ มีครู เกินกว่าร้อยละ 30 
ปฏิบัติ 

มีครู เกินกว่าร้อยละ 50 
ปฏิบัติ 

มีครู เกินกว่าร้อยละ 70 
ปฏิบัติ 

มีครู เกินกว่าร้อยละ 
90 ปฏิบัติ 

  
 
 
 

3.3 ครูพานักเรียนท า
โครงงานคุณธรรม 
กิจกรรมจิตอาสา
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ไม่ปฏิบัติ มีครู เกินกว่าร้อยละ 30 
ปฏิบัติ 

มีครู เกินกว่าร้อยละ 50 
ปฏิบัติ 

มีครู เกินกว่าร้อยละ 70 
ปฏิบัติ 

มีครู เกินกว่าร้อยละ 
90 ปฏิบัติ 

  

3.4 นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร ทุกคนไป
ปฏิบัติศาสนกิจท่ีวัด 
เดือนละ 1 ครั้ง มีวัด
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ไม่ปฏิบัติ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 
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3.5 นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร ทุกคน
เข้าค่ายปฏิบัติ
ธรรมอย่างน้อย    
ปีละ 1 ครั้ง 

ไม่ปฏิบัติ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

 รวมด้านการเรียนการสอน  ด าเนินการได้ผ่าน....... ประการ 
4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ 

4.1 รักษาศีล 5    นักเรียน ครู 
และผู้บริหาร 
ไม่รักษาศีล 5 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 
30 ปฏิบัติได้ ครบ 5 ข้อ 

นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ
ได้ ครบ 5 ข้อ 

นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ
ได้ ครบ 5 ข้อ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 
90 ปฏิบัติได้ ครบ 5 ข้อ 

  

4.2 ยิ้มง่าย ไหว้สวย 
กราบงาม 

นักเรียน ครู 
และผู้บริหาร 
ไม่ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

4.3 ก่อนรับประทาน
อาหารจะมีการ
พิจารณาอาหาร 
รับประทานอาหาร
ไม่ดัง ไม่หก  
ไม่เหลือ                                

นักเรียน ครู 
และผู้บริหาร 
ไม่ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 
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ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผา่น 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมาก 

4.4 ประหยัด ออม 
ถนอมใช้ เงิน และ 
ส่ิงของ     

นักเรียน ครู 
และผู้บริหาร 
ไม่ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

4.5 มีนิสัยใฝ่รู้  
สู้ส่ิงยาก 

นักเรียน ครู 
และผู้บริหาร 
ไม่ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

 รวมด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ด าเนินการได้ผ่าน....... ประการ 

5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ  8 ประการ 
5.1 ไม่มีอาหารขยะ

ขายในโรงเรียน 
ไม่ปฏิบัติ ไม่มีอาหารขยะขายใน

โรงเรียนเป็นบางวนั 
 

ไม่มีอาหารขยะขายใน
โรงเรียนทุกวัน 
 

ไม่มีอาหารขยะขายใน
โรงเรียนทุกวัน แต่
นักเรียนน ามาเอง 
 

ไม่มีอาหารขยะขายใน
โรงเรียนทุกวัน และ
ปลูกฝังให้นักเรียนไม่
ซื้ออาหารขยะนอก
โรงเรียน 

  

5.2 ไม่ดุ ด่า นักเรียน                          ไม่ปฏิบัติ ครู และผู้บริหาร เกิน
กว่าร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหาร เกินกว่า
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหาร เกินกว่า
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหาร เกิน
กว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

  

5.3 ช่ืนชมคุณความดี 
หน้าเสาธงทุกวัน           

ครู และ
ผู้บริหาร ไม่

ครู และผู้บริหาร เกิน
กว่าร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหาร เกินกว่า
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหาร เกินกว่า
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหาร เกิน
กว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ 
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ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผา่น 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมาก 

ปฏิบัติ  
5.4 โฮมรูมเพื่อสะท้อน

ความรู้สึก เช่น
ความรู้สึกท่ีได้ท า
ความดี 

ครู และ
ผู้บริหาร ไม่
ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหาร เกิน
กว่าร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหาร เกินกว่า
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหาร เกินกว่า
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหาร เกิน
กว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

  

5.5 ครู ผู้บริหาร และ
นักเรียน มีสมุด
บันทึกความดี    

นักเรียน ครู 
และผู้บริหาร 
ไม่ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

 นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

5.6 ครู ผู้บริหาร และ
นักเรียน (ป.4ขึ้นไป)
สอบได้ธรรมศึกษา
ตรีเป็นอย่างน้อย 

นักเรียน ครู 
และผู้บริหาร 
ไม่ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

 นักเรียน ครู และผู้บริหาร 
เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

5.7 บริหารจิต เจริญ
ปัญญา ก่อนการ
ประชุมทุกครั้ง     

ครู และ
ผู้บริหาร ไม่
ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหาร เกิน
กว่าร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหาร เกินกว่า
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

 ครู และผู้บริหาร เกินกว่า
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ 
 

ครู และผู้บริหาร เกิน
กว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

  

5.8 มีพระมาสอนอย่าง
สม่ าเสมอ 

ไม่มี มีนักเรียนได้เรียนกับ
พระ เกินกว่าร้อยละ 30 

มีนักเรียนได้เรียนกับพระ 
เกินกว่าร้อยละ 50 

มีนักเรียนได้เรียนกับพระ 
เกินกว่าร้อยละ 70 

มีนักเรียนได้เรียนกับ
พระ เกินกว่าร้อยละ 
90 

  

 รวมด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ   ด าเนินการได้ผ่าน....... ประการ  
 



99 
 

 

 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.10 พุธเช้า ข่าว สพฐ. 

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

เกณฑ์การให้คะแนนระดับ: 
  ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 
 มีการออกอากาศรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ในทุกเดือน 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 ช่องทางการออกอากาศ 6 ช่องทาง ดังนี้ 

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

แนวทางการด าเนินงาน : 

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

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อติดตามข่าวสารและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ระดับสถานศึกษา 
 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อติดตามข่าวสารและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  นางญาณกร จันทหาร   เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5926 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    :  1. นางสาวเพ็ญแข เติมภิญโญ  เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5512 
       2. นางสายสนม สนแจ้ง   เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5871 
       3. นายมานะ เตียวแช   เบอร์ติดต่อ : 0-2281-5851 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไม่ต้องด าเนินการตัวช้ีวัดนี้ 

http://www.facebook.com/obectvonline
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.11 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา 
                    (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

ค าอธิบาย :  ระบบบัญชีทางการเงินด้านการศึกษานับเป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีสามารถใช้เป็นกรอบในการ
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการจัดสรรและการใช้จ่ายทรัพยากรด้านการศึกษาของสถานศึกษา ความเข้าใจถึง
แหล่งท่ีมาของทรัพยากรและการกระจายทรัพยากรทางการศึกษาระดับต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ก าหนดนโยบาย โดยเฉพาะในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ แนวทางการจัดสรรทรัพยากร
ให้เหมาะสม    เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการใช้จ่ายท่ีจ าเป็นสามารถลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
นอกจากนี้ยังช่วยบ่งบอกถึงความเพียงพอของทรัพยากรด้านการศึกษาและ  สามารถพัฒนาระบบบัญชี
การศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับใช้ในการก ากับ ติดตามการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ใช้ข้อมูลส าหรับรายงานต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit 
Cost : OUC) ตามแบบท่ีส านักงบประมาณก าหนด โดยให้โรงเรียนทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลทางเว็บไซต์ 
จ านวน 2 ครั้ง คือ ช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) และ ช่วง 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 
2561– 30 กันยายน 2561) 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า           
การสร้างธรรมาภิบาลในด้านการเงินให้กับโรงเรียนเป็นส่ิงส าคัญ  การมีบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็น
ฐานข้อมูลท่ีส าคัญ ในการพัฒนาระบบทรัพยากรของการศึกษาขั้ นพื้นฐานให้สามารถลดความเหล่ือมล้ า
ทางการศึกษาได้อย่างมีนัยส าคัญ และสามารถด าเนินการปฏิรูปการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ 

สูตรการค านวณ :  
 จ านวนสถานศึกษาท่ีรายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         X 100 
                     จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 

เกณฑ์การให้คะแนนระดับ: 
 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 
สถานศึกษารายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษา            

มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ร้อยละ 100 
 

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

จากจ านวนสถานศึกษาท่ีรายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามระดับ ดังนี้ 
 

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

80 85 90 95 100 
 

เป้าหมาย : สถานศึกษารายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
ร้อยละ 100 (ระดับ 5) 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ :  
 กลุ่มนโยบายและแผน/ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/ หน่วยตรวจสอบภายใน 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 
 1. ให้สถานศึกษารายงานข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th จ านวน    
2 ครั้ง คือ ช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) และ ช่วง 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2561 
– 30 กันยายน 2561) 
 2. สถานศึกษารายงานข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้รายงานครั้งท่ี 1 ภายในวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2561 และครั้งท่ี 2 ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 
 3. คู่มือการรายงานข้อมูลทางการเงินสามารถดาวน์โหลดได้ท่ี https://e-budget.jobobec.in.th 
และเว็บไซต์ กพร. สพฐ. http://psdg-obec.go.th 

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ประชุมคณะท างานจัดท าระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 2. ท าหนังสือแจ้งให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
 3. ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 4. ประมวลผลข้อมูลและประกาศผลการรายงานข้อมูลให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาทราบ 
 5. ตอบข้อหารือ ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา
 6. รายงานผลการด าเนินงานให้ กพร.ทราบตามระเวลาท่ีก าหนด 

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

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

2. รายงานข้อมูลในระบบบัญชีของสถานศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
3. ตรวจสอบการายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1. นางสาวกัลยา  ชูโชติ   เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   2. นางเบญจวรรณ  ดวงใจ  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   3. นางวรรณา จิตกระแส   เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   4. นายดนุสรณ์  เมฆประยูร  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   5. นางสาวดาราวรรณ ผ้ึงปฐมภรณ์ เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ค าอธิบาย : ความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การท่ีส่วนราชการสามารถจัดท าบัญชี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด และน าเอาผลการค านวณต้นทุนมาใช้ในกา รบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารงานงบประมาณของหน่วยงาน  
โดยจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานพร้อมท้ังก าหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพให้ชัดเจน
สามารถวัดผลได้ (เชิงปริมาณ) รวมท้ังจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลส าเร็จ ตามแผน 
เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานและแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วน
ราชการ 

 ส่วนราชการท่ีจัดท าบัญชีต้นทุน หมายถึง ส่วนราชการส่วนกลางซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ คือ  
ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักการคลังและสินทรัพย์ 
เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
รายงานค่าใช้จ่ายของ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และโรงเรียนภายใต้เขตพื้นท่ีการศึกษา และโรงเรียน

หน่วยเบิก 

จ านวนปริมาณงานของกิจกรรมย่อยของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียนภายใต้เขตพื้นท่ี

การศึกษา และโรงเรียนหน่วยเบิก  

  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

การประเมินรอบที่ 1  
1 คะแนน 2.5 คะแนน  

ไม่ส่งข้อมูลรายงานค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS 
(KSB1) มายังส านักการคลังและสินทรัพย์ 

ส่งข้อมูลรายงานค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS (KSB1) 
มายังส านักการคลังและสินทรัพย์ 

 
การประเมินรอบที่ 2  

1 คะแนน 2.5 คะแนน  
ส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง และ/หรือ ไม่ครบถ้วนตาม

แบบฟอร์มอ้างอิงตัวชี้วัดท่ี 4.2.12.1 
ส่งข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบฟอร์มอ้างอิง

ตัวชี้วัดท่ี 4.2.12.1 
หมายเหตุ : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะผ่านการประเมินเม่ือได้ 5 คะแนน 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ :  
 ตามท่ี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมาย 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีแสดงผลผลิต /โครงการ /กิจกรรม 
 2. แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พร้อมท้ังเป้าหมายเชิงปริมาณของแต่ละ
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 
 3. แนวทางการจัดท าบัญชีต้นทุน โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดในคู่มือ
การจัดท าบัญชีต้นทุนของกรมบัญชีกลาง 
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 4. ข้อมูลท่ีจัดเก็บเพื่อจัดท าบัญชีต้นทุน ใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายท่ีหน่วยเบิกท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค         
ต้ังเบิกในระบบ GFMIS ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 183 เขต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา 42 แห่ง สถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยเบิก จ านวน 154 แห่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษท่ีเป็นหน่วยเบิก จ านวน 76 
แห่ง โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 41 เขต โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 49 แห่ง และส่วนกลาง รวมเป็น 545 แห่ง 
 5. จ านวนปริมาณงานของแต่ละกิจกรรมย่อยของทุกหน่วยเบิกจ่ายและทุกศูนย์ต้นทุนท่ีส่งข้อมูล          
ผ่านระบบ KRS ของ กพร. 
 6. จ านวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของทุกส านักในส่วนกลาง 

แนวทางการด าเนินงาน : 
 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายท้ังทางตรงและทางอ้อมของหน่วยเบิกในสังกัด 545 แห่ง และส่วนกลางจากระบบ 
GFMIS เพื่อมาจัดท าบัญชีต้นทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2. เก็บข้อมูลจ านวนปริมาณงานของแต่ละกิจกรรมย่อยของ สพป., โรงเรียนภายใต้ สพป.,สพม.    
และโรงเรียนภายใต้ สพม., ท่ีรายงานผ่านระบบ KRS ของ กพร. และเก็บข้อมูลปริมาณงานของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ, โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และศูนย์การศึกษาพิเศษจากส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
รวมท้ังปริมาณงานของทุกส านักในส่วนกลาง เพื่อจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 3. เรียกรายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายจากระบบ GFMIS ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ด้วยค าส่ังงาน KSB1)  
ของทุกศูนย์ต้นทุนและทุกหน่วยเบิก แจ้งกลับไปยังหน่วยเบิกต่าง ๆ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
ค่าใช้จ่าย ศูนย์ต้นทุนและกิจกรรมย่อยผู้ใช้เงิน และให้ผู้บริหารของหน่วยงานรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่าย
ของหน่วยงานตนเอง (ถ้าเป็นส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้รับรองค่าใช้จ่ายของหน่วยงานตนเอง  
และโรงเรียนภายใต้ก ากับเขตพื้นท่ีการศึกษาด้วย) โดยรวบรวมข้อมูลส่งกรมบัญชีกลาง เพื่อให้เป็นไป 
ตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง  
 4. แจ้งหน่วยเบิกทุกแห่งให้รับทราบการเช่ือมโยงกิจกรรมหลักตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 กับกิจกรรมย่อยของทุกศูนย์ต้นทุน ท่ีกรมบัญชีกลางได้ upload เข้าระบบ GFMIS เพี่อใช้ใน 
การบันทึกค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 อีกท้ังหน่วยเบิกทุกแห่ง
จะต้องระบุกิจกรรมย่อยเข้าสู่ระบบ GFMIS ส าหรับปีงบประมาณ 2561 ด้วย ซึ่งได้แจ้งหน่วยเบิกทุกแห่งทราบผ่าน
ช่องทางเว็บไซด์ส านักการคลังและสินทรัพย์ 

5. หน่วยงานส่วนกลาง (ส านักการคลังและสินทรัพย์) จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย  
ของทุกหน่วยเบิกทุกศูนย์ต้นทุน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย 6 ผลผลิต ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก  
และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก 6 ผลผลิต /13 โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเปรียบเทียบ
ผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 25 61 และปีงบประมาณ 2560 ว่ามี 
การเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนหรือลดลงอย่างไร พร้อมท้ังวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ตามรูปแบบท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนด โดยเสนอให้กรมบัญชีกลางทราบตามก าหนดเวลา และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง 
Website ของ สพฐ. (www.obec.go.th) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี 
ของกรมบัญชีกลาง  
 6. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษรับผิดชอบในการก ากับ ติดตาม ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ด าเนินการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย การต้ังเบิกในระบบ 
GFMIS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ถูกต้องตามศูนย์ต้นทุน และกิจกรรมย่อยของกลุ่มผู้ใช้จ่ายเงิน 
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รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนการศึกษาพิเศษและ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  

        ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง/ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา       
ทุกแห่ง ต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายงานค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25 60 ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดส่งให้ท้ังในส่วนของรายงานค่าใช้จ่ายของหน่วยเบิกตนเอง  
และโรงเรียนภายใต้ก ากับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด้วย โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา      
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทนลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายดังกล่าวท้ังของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตนเองและโรงเรียนภายใต้ก ากับ และส่งรายงานค่าใช้จ่ายดังกล่าวมายังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2561 เพื่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะได้รายงานกรมบัญชีกลาง ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง
ต่อไป และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาใดท่ีจัดส่งให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วให้เข้าไปรายงานในระบบรายงานผลตัวช้ีวัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS)  ของ กพร. ในการประเมินรอบท่ี 1 
 2. ก ากับ ติดตามให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการต้ังเบิกในระบบ GFMIS ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาได้ระบุกิจกรรมย่อยเข้าสู่ระบบ GFMIS เมื่อมีการตั้งเบิกซึ่งเกิดค่าใช้จ่ายหรือเมื่อมีการล้างลูกหนี้เงิน
ยืมราชการ (ประเภท G1) ทุกครั้ง หากไม่มีการระบุรหัสกิจกรรมย่อยในการต้ังเบิก ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจะต้องเข้าท าการปรับปรุงรายการเพื่อใส่รหัสกิจกรรมย่อยให้ครบถ้วนด้วย หากไม่ได้ระบุรหัส
กิจกรรมย่อยในการต้ังเบิก เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบจะต้องเข้าไปปรับปรุงรายการเพื่อใส่รหั สกิจกรรมย่อยให้
ครบถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง 

3. ก ากับ ติดตาม ให้โรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนภายใต้ สพป. และ สพม.) ได้ระบุค่าใช้จ่าย               
ท่ีโรงเรียนขอเบิกให้ถูกต้องตามภาระงานของแต่ละกลุ่มในโรงเรียน และ สพป. / สพม. โดยต้องระบุศูนย์
ต้นทุนและระบุรหัสกิจกรรมย่อยของโรงเรียน เพื่อใช้ในการขอเบิกเงินของโรงเรียนในระบบ GFMIS ทุกครั้งเท่านั้น 

4. จัดเก็บข้อมูลจ านวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของกลุ่มงานภายใน สพป. / สพม. โรงเรียน
ภายใต้ก ากับของ สพป. / สพม. และโรงเรียน ท่ีเป็นหน่วยเบิกท่ีเคยสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ข้อมูลปริมาณงานต้ังแต่ 1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561) เพื่อรายงานเข้า
ร ะ บ บ  
KRS ของ กพร. เฉพาะในรอบ 12 เดือน (ส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) พร้อมท้ังวิเคราะห์ถึงสาเหตุการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว จัดท ารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้ว
เสร็จ ตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

ระดับสถานศึกษา 
 สถานศึกษาทุกแห่งรายงานข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยประจ าปีงบประมาณ 2561  
ของสถานศึกษาให้ สพป./สพม. ท่ีสถานศึกษาสังกัดอยู่ (ส้ินปีงบประมาณ 2561) 
 
 
 



106 
 

 

วิธีการรายงานผล : การจัดท าบัญชีต้นทุนตามเกณฑ์ประเมินผลของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 การประเมินรอบที่ 1  
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาทุก
แห่ง จัดส่งรายงานค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ีผ่านการรับรองข้อมูลจากผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย  ในรูปแบบแผ่นข้อมูล CD-ROM รูปแบบไฟล์ 
PDF/Imange ให้ สพฐ. ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ตามหนังสือท่ีส านักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. แจ้ง
ด าเนินการหลังจากนั้นให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเข้าไปรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวในระบบ KRS ของ กพร.ประจ าปี 2561 ในการประเมิน
รอบท่ี 1 (ถ้าจัดส่งข้อมูลแล้วให้ระบุในระบบ KRS เป็น (1) หรือไม่ได้จัดส่งข้อมูลให้ระบุในระบบ KRS เป็น (0)) 
 การประเมินรอบที่ 2 
 1. ส้ินปีงบประมาณ 2561 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง และส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาทุกแห่ง รวบรวมข้อมูลปริมาณงานกิจกรรมย่อยของหน่วยงานตนเอง, โรงเรียนภายใต้
ก ากับ สพป./ สพม. และโรงเรียนท่ีเป็นหน่วยเบิก พร้อมรายงานผลจ านวนปริมาณงานของกิจกรรมยอ่ยประจ าปี 
พ.ศ. 2561 (ข้อมูลปริมาณงานต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ในรูปแบบ Excel File ตาม
แบบฟอร์มอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 ผ่านระบบ KRS ของ กพร. ในการประเมินรอบที่ 2 
 2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ รายงานผลจ านวน
ปริมาณงานของกิจกรรมย่อยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อ
รวบรวมข้อมูลส่งให้ส านักการคลังและสินทรัพย์ 
 3. ส านักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ด าเนินการรวบรวมข้อมูล และจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่ วย
ผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดได้แล้วเสร็จ และ
รายงานผลการค านวณต้นทุนตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 ว่ามีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร 
พร้อมท้ังวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปล่ียนแปลงดังกล่าว จัดท ารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
 
 
ผู้รบัผิดชอบ 

1. นางสาวมณิสรา  พัฒโร      ส านักส านักการคลังและสินทรัพย์        02 288 5613 

2. นางสาวสุกัญญา  พงศ์ชัยประทีป   ส านักส านักการคลังและสินทรัพย์        02 282 9437 
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1 
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 
 

 (แบบที่ 1 สพป.) 

บัญชีแสดงปริมาณงานของส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา........................    รหัสศูนย์ต้นทุน ................. 

รหัส กิจกรรมย่อย 
หน่วยนับ   

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

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

           ผู้รับรองข้อมูล 

              ลงชื่อ.......ลายมือช่ือผอ.สพท.หรือผู้ได้รับมอบหมาย...................... 
        (………………………………………............................................….) 
            ต าแหน่ง.............................................................................. 
            โทรศัพท์............................................................................... 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1  ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1 
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 
 

(แบบที่ 2 สพป.) 

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

รหัส กิจกรรมย่อย 
หน่วยนับ 

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

 
หมายเหตุ 1.  การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการก าหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ.   
  ท่ีส่งพร้อมกับหนังสือ สพฐ.ด่วนมาก ท่ี ศธ 04002/ว 116 ลงวันท่ี 20 มกราคม.2554 และ
  หนังสือสพฐ.ด่วนมาก ท่ี ศธ 04002/ว 3474 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2556 
 2. ส้ินปีงบประมาณ 2561 ขอให้ สพป.ส่งแบบฟอร์มข้างต้นให้โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดง
     ปริมาณงานของแต่ละโรงเรียนส่งให้ สพป. เพื่อสรุปลงในแบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียน 
     ภายใต้สังกัดเขตพื้นท่ี และ สพป.ส่งเฉพาะแบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนเข้าระบบ KRS 
     ของ กพร. เท่านั้น  
 

                 ผู้รับรองข้อมูล 

              ลงชื่อ...... ลายมือช่ือ ผอ.ร.ร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย..................... 
        (………………………………………............................................….) 
            ต าแหน่ง.............................................................................. 
            โทรศัพท์............................................................................... 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1 
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 
 

(แบบที่ 3 สพป.) 

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

ท่ี ช่ือโรงเรียน 
การบริหาร 
งานวิชาการ 

การบริหาร 
งานท่ัวไป 

การบริหาร 
งานบุคคล 

การบริหาร 
งานงบประมาณ 
และแผนงาน 

การบริหาร 
งานกิจการ
นักเรียน 

รวม 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
1               
2               
3               
4               
        

                
  รวม             

หมายเหตุ   1. ขอให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุปจ านวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของ
          แต่ละโรงเรียนภายใต้ก ากับ สพป. และรายงานเข้าระบบ KRS ของ กพร. ในการประเมินรอบ 
          ท่ี 2 เท่านั้น 
       2. แบบฟอร์มดังกล่าวให้จัดส่งในรูปแบบ File Excel (ห้ามส่งเป็น PDF และ File รูปภาพต่าง ๆ ) 
       3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือช่ือของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือผู้ได้รับ
           มอบหมาย 
 
 

           ผู้รับรองข้อมูล 

              ลงชื่อ.......ลายมือช่ือผอ.สพท.หรือผู้ได้รับมอบหมาย...................... 
        (………………………………………............................................….) 
            ต าแหน่ง.............................................................................. 
            โทรศัพท์............................................................................... 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบญัชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1 
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovatio 
 
 

 

(แบบที่ 4 สพป.) 
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

รหัส กิจกรรมย่อย 
หน่วยนับ 

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

หมายเหตุ 1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการก าหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ.   
    ท่ีส่งพร้อมกับหนังสือ สพฐ.ด่วนมาก ท่ี ศธ 04002/ว 116 ลงวันท่ี 20 มกราคม.2554 และ 
    หนังสือสพฐ.ด่วนมาก ท่ี ศธ 04002/ว 3474 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2556 
 2. ส้ินปีงบประมาณ 2561  ขอให้โรงเรียนหน่วยเบิกจัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดงปริมาณงานของ   
    โรงเรียนส่งให้แก่ สพป.หรือ สพม. ตามเขตท่ีโรงเรียนต้ังอยู่  เพื่อให้ สพท. ส่งในระบบ KRS 
ของ     กพร. ต่อไป 
 3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือช่ือของผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

            ผู้รับรองข้อมูล 

              ลงชื่อ.......ลายมือช่ือผอ.โรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมาย..........) 
        (………………………………………............................................….) 
            ต าแหน่ง.............................................................................. 
            โทรศัพท์............................................................................... 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1 
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 
 

 (แบบที่ 5 สพม.) 

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

รหัส กิจกรรมย่อย 
หน่วยนับ 

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

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

           ผู้รับรองข้อมูล 

              ลงชื่อ.......ลายมือช่ือผอ.สพท.หรือผู้ได้รับมอบหมาย...................... 
        (………………………………………............................................….) 
            ต าแหน่ง.............................................................................. 
            โทรศัพท์............................................................................... 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1 
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 
 

(แบบที่ 6 สพม.) 

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

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

รหัส กิจกรรมย่อย 
หน่วยนับ 

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

 
หมายเหตุ 1.  การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการก าหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ.   
  ท่ีส่งพร้อมกับหนังสือ สพฐ.ด่วนมาก ท่ี ศธ 04002/ว 116 ลงวันท่ี 20 มกราคม 2554 และ
  หนังสือสพฐ.ด่วนมาก ท่ี ศธ 04002/ว 3474 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2556 
 2. ส้ินปีงบประมาณ 2561 ขอให้ สพม.ส่งแบบฟอร์มข้างต้นให้โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดง
     ปริมาณงานของแต่ละโรงเรียนส่งให้ สพม. เพื่อสรุปลงในแบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียน 
     ภายใต้สังกัดเขตพื้นท่ี และ สพม.ส่งเฉพาะแบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนเข้าระบบ KRS 
     ของ กพร.  เท่านั้น  
 

                 ผู้รับรองข้อมูล 

              ลงชื่อ...... ลายมือช่ือ ผอ.ร.ร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย..................... 
        (………………………………………............................................….) 
            ต าแหน่ง.............................................................................. 
            โทรศัพท์............................................................................... 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1 
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 
 

(แบบที่ 7 สพม.) 

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

ท่ี ช่ือโรงเรียน 
การบริหาร 
งานวิชาการ 

การบริหาร 
งานท่ัวไป 

การบริหาร 
งานบุคคล 

การบริหาร 
งานงบประมาณ 
และแผนงาน 

การบริหาร 
งานกิจการ
นักเรียน 

รวม 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
1               
2               
3               
4               
        

                
  รวม             

หมายเหตุ   1. ขอให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสรุปจ านวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของ
          แต่ละโรงเรียนภายใต้ก ากับ สพม. และรายงานเข้าระบบ KRS ของ กพร. ในการประเมินรอบ 
          ท่ี 2 เท่านั้น 
       2. แบบฟอร์มดังกล่าวให้จัดส่งในรูปแบบ File Excel (ห้ามส่งเป็น PDF และ File รูปภาพต่าง ๆ ) 
       3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือช่ือของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือผู้ได้รับ
           มอบหมาย 
 
 

           ผู้รับรองข้อมูล 

              ลงชื่อ.......ลายมือช่ือผอ.สพท.หรือผู้ได้รับมอบหมาย...................... 
        (………………………………………............................................….) 
            ต าแหน่ง.............................................................................. 
            โทรศัพท์............................................................................... 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1 
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation) 
 
 

(แบบที่ 8 สพม.) 
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

รหัส กิจกรรมย่อย 
หน่วยนับ 

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

หมายเหตุ 1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการก าหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ.   
    ท่ีส่งพร้อมกับหนังสือ สพฐ.ด่วนมาก ท่ี ศธ 04002/ว 116 ลงวันท่ี 20 มกราคม.2554 และ 
    หนังสือสพฐ.ด่วนมาก ท่ี ศธ 04002/ว 3474 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2556 
 2. ส้ินปีงบประมาณ 2561  ขอให้โรงเรียนหน่วยเบิกจัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดงปริมาณงานของ   
    โรงเรียนส่งให้แก่ สพป.หรือ สพม. ตามเขตท่ีโรงเรียนต้ังอยู่  เพื่อให้ สพท. ส่งในระบบ KRS 
ของ     กพร. ต่อไป 
 3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือช่ือของผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
  
   

            ผู้รับรองข้อมูล 

              ลงชื่อ.......ลายมือช่ือผอ.โรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมาย......... 
        (………………………………………............................................….) 
            ต าแหน่ง.............................................................................. 
            โทรศัพท์............................................................................... 
  

 
 
 

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

ค าอธิบาย :  การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นแนวทางท่ี
ก าหนดขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง ก าหนดให้ทุกส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้ 
  การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ 
  1. จัดท าแผนการลดค่าใช้จ่าย โดยต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในภาพรวมของส่วน
ราชการท่ีเพิ่มขึ้น เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุส านักงาน เป็นต้น และต้องสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่าง
น้อย ร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณก่อน จ านวน 2 เรื่อง ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนด 

2. ต้องมีหลักฐานการแจ้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรการลดค่าใช้จ่ายให้หน่วยงาน
ภายในทราบและถือปฏิบัติ 

3. แผนการปรับปรุงกิจกรรมโดยต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้น
ในรูปของต้นทุน และปริมาณงาน จ านวน 2 เรื่อง ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

4. มีหลักฐานการแจ้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
5. มีแผนการปรับปรุงกิจกรรมท่ีเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง เช่น การน าเทคโนโลยีมาใช้

ในการปฏิบัติงานการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน ปรับปรุงกระบวนการท างานในกิจกรรมนั้น ๆ  
6. มีการส่งผลการด าเนินงานให้กรมบัญชีกลางภายในวันท่ี 30 มีนาคม 2561 
ขั้นตอนการรายงานผลแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ 
1. มีการรายงานผลการด าเนินงาน การลดค่าใช้จ่ายตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด  

ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามแผนฯ โดยเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนดมีค าอธิบายถึง
เหตุผล/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรค์ ต่อการด าเนินงานตามแผนฯ และหลักฐานประกอบการด าเนินงานตามแผนฯ 

2. มีหลักฐานแจ้งผลการด าเนินงานตามแผนฯ การลดค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานภายในทราบ 
3. มีการรายงานผลการด าเนินงาน การปรับปรุงกิจกรรมตามรูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานท่ีเกิดจากการด าเนินงานตามแผนฯ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนด 
มีค าอธิบายถึงเหตุผล/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการด าเนินงานตามแผน ฯ และหลักฐานประกอบ  
การด าเนินงานตามแผนฯ 

4. มีหลักฐานแจ้งผลการด าเนินงานตามแผนฯ การปรับปรุงกิจกรรมให้หน่วยงานภายในทราบ 
5. มีการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการในภาพรวม เช่น การจัดสรรทรัพยากร

ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน การเปรียบเทียบต้นทุนของหน่วยงานภายในหรือระหว่างหน่วยงานท่ีมีกิจกรรม  
และผลผลิตคล้ายคลึงกัน การก าหนดค่าธรรมเนียม เป็นต้น รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุง
กิจกรรมท่ีเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง 

6. ส่งผลการด าเนินงานให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 
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ท้ังนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยโครงการดังนี้ 
 

ล าดับ โครงการ 
สพฐ. 

ด าเนินการ 
สพท.

ด าเนินการ 
หมายเหตุ / แนวทางการ

ด าเนินงาน 
4.2.12.2 (1) โครงการลดค่าใช้จ่ายค่า

ไปรษณีย์    - 
ใช้ข้อมูลจากส านักการคลังและ
สินทรัพย์ สพฐ.  

4.2.12.2 (2) โครงการประหยัดการใช้
ไฟฟ้า   

รายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
https://e-budget.jobobec.in.th 

4.2.12.2 (3) โครงการปรับปรุง
กระบวนงานด้านประชุม 
อบรม สัมมนา 

  
รายงานตามแบบฟอร์มท่ี 4.2.12 (3) 
ในระบบ KRS 

- โครงการพัฒนาระบบ
รายงานผลการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

  ตัวชี้วัดท่ี 4.2.4 

- โครงการพัฒนาระบบ
บัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ตัวชี้วัดท่ี 4.2.11  
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ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำไม่ตอ้งด ำเนินกำรตวัช้ีวดัน้ี 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัดนี้ 

 

ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.2 (1) โครงการลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์   

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

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะการลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ สามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างน้อย ร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่าย 
ท่ีเกิดขึ้นจริงในปีก่อน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงก าหนดแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 
ด้านค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้านการลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ ซึ่งต้องใช้ข้อมูลค่าไปรษณีย์
ในภาพรวมระดับกรมท่ีเกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทียบกับค่าไปรษณีย์ในภาพรวมระดับกรม 
ท่ีเกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ จะต้องลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 5 
  
สูตรการค านวณ :  
  
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

ลดลงไ ด้อย่ างน้ อยร้อยละ 5 จากค่า ไปรษณีย์ 
ท่ีเกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

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

ค่าไปรษณีย์ในภาพรวมระดับกรมที่เกิดข้ึนจริง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ค่าไปรษณีย์ในภาพรวมระดับกรมที่เกิดข้ึนจริง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ค่าไปรษณีย์ในภาพรวมระดับกรมที่เกิดข้ึนจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

x 100 
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ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำไม่ตอ้งด ำเนินกำรตวัช้ีวดัน้ี 

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

การคลังและสินทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ส านักการคลังและสินทรัพย์วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ของปีงบประมาณ  

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

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จัดส่งหนังสือ
ราชการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ผ่านระบบ SMART OBEC, e - office, AMSS เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 
  3. แจ้งส านัก/หน่วยงาน ในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
  4. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานเพื่อให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ ตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง  
  5. จ าแนกเอกสารหนังสือราชการท่ีควรจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ 
ตามความเร่งด่วนโดยไม่มีการจัดส่งซ้ าซ้อนหลายช่องทาง 
  6. ควบคุม ตรวจสอบงานท่ีจัดส่งทางไปรษณีย์ 
  7. รายงานผลการด าเนินการลดค่าใช้จ่ายท่ีแสดงผลการด าเนินท่ีเกิดจากการด าเนินงานตาม
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ 
 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 
   นางสาวกัลยา  ชูโชติ  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นางเบญจวรรณ  ดวงใจ  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นางวรรณา จิตกระแส  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นายดนุสรณ์  เมฆประยูร  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 

นางสาวดาราวรรณ ผ้ึงปฐมภรณ์   เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
 
 
 
 
 
 
 

 



119 
 

 

ตัวชี้วัดท่ี 4.2.12.2 (2) โครงการประหยัดการใช้ไฟฟ้า 

ค าอธิบาย : นโยบายของรัฐก าหนดให้มีมาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภค แต่ในการจัดการศึกษาซึ่งมีการใช้
ส่ือการเรียนการสอนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ล้วนแต่ใช้ไฟฟ้าท้ังส้ิน ดังนั้น  โรงเรียนจึงควรมีแผนการใช้ไฟฟ้า 
ท่ีสามารถควบคุมการจ่ายค่าไฟฟ้าได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
มีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากร และพลังงานของประเทศการด าเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ด้านการลดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของส านัก 
/หน่วยงาน ในส่วนกลาง สพฐ. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ท่ีเกิดขึ้นจริงใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทียบกับค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าภาพรวมระดับกรมท่ีเกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 โดยค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า จะต้องลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 5 

สูตรการค านวณ :  
  
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

 ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าท่ีเกิดขึ้นจริง ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายค่า
ไฟฟ้าท่ีเกิดขึ้นจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

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

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

ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า
ท่ีเกิดขึ้นจริงใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ลดลงได้

อย่างน้อยร้อยละ 
1 จากค่าใช้จ่าย 
ค่าไฟฟ้าท่ีเกิดขึ้น

จริงในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า 
ท่ีเกิดขึ้นจริงใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ลดลงได้ 

อย่างน้อยร้อยละ 2 
จากค่าใช้จ่าย 

ค่าไฟฟ้าท่ีเกิดขึ้น
จริงในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า 
ท่ีเกิดขึ้นจริงใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ลดลงได้ 

อย่างน้อยร้อยละ 3 
จากค่าใช้จ่าย 

ค่าไฟฟ้าท่ีเกิดขึ้น
จริงในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า 
ท่ีเกิดขึ้นจริงใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ลดลงได้ 

อย่างน้อยร้อยละ 4 
จากค่าใช้จ่าย 

ค่าไฟฟ้าท่ีเกิดขึ้น
จริงในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า 
ท่ีเกิดขึ้นจริงใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ลดลงได้ 

อย่างน้อยร้อยละ 5 
จากค่าใช้จ่าย 

ค่าไฟฟ้าท่ีเกิดขึ้น
จริงในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่เกิดข้ึนจริง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่เกิดข้ึนจริง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่เกิดข้ึนจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

x 100 
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ส านักงานในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หรือตามท่ี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมาย 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค 

รายการค่าไฟฟ้า โดยรายงานข้อมูลจ านวนหน่วย และงบประมาณท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นรายเดือน ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ มีความถูกต้อง  ครบถ้วน และตรวจสอบการรายงานข้อมูลประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th 
ภายในวันศุกร์ท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน            

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  2. แจ้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ส านัก/
หน่วยงานในส่วนกลาง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาด าเนินการ ต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน – วันท่ี 30 
กันยายน 2561  
   3. ส านัก/หน่วยงานในส่วนกลาง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาด าเนินการ
ตามมาตรการในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ดังนี้ 
           3.1 รวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในปีท่ีผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
            3.2 จัดท ามาตรการประหยัดไฟฟ้าในส านักงาน  
            3.3 ส ารวจ ซ่อมแซม และปรับเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีช ารุด ในกรณีติดต้ังใหม่จะใช้
อุปกรณ์ท่ีช่วยในการประหยัดไฟฟ้า 
          3.4 รณรงค์สร้างจิตส านึกในการประหยัดไฟฟ้าอย่างจริงจัง และต่อเนื่องด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น ติดสต๊ิกเกอร์ประชาสัมพันธ์ ติดสัญลักษณ์ ค าขวัญจัดบอร์ดนิทรรศการ หรือให้ความรู้โดยการจัดอบรม 
   4. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพฤติกรรม 
ของผู้ใช้ไฟฟ้า น าข้อมูลท่ีได้รับมาก าหนดเป็นแนวทางในการใช้ไฟฟ้าต่อไป 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ด าเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ 

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน การลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภครายการค่าไฟฟ้า โดยรายงานข้อมูลจ านวนหน่วย
และงบประมาณท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ให้มีความครบถ้วน และถูกต้องสมบูรณ์ ผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th ภายในวันศุกร์ท่ี 5 
ตุลาคม พ.ศ. 2561  
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ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 
   นางสาวกัลยา  ชูโชติ  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นางเบญจวรรณ  ดวงใจ  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นางวรรณา จิตกระแส  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นายดนุสรณ์  เมฆประยูร  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 

นางสาวดาราวรรณ ผ้ึงปฐมภรณ์   เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.2 (3) โครงการปรับปรุงกระบวนงานด้านประชุม อบรม สัมมนา 

ค าอธิบาย : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการลงทุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
ด้วยวิธีการประชุม/อบรม/สัมมนา โดยมีค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนาโครงการต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก 
และแต่ละโครงการจะมีวิธีการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะเดียวกัน คือ การระดมผู้เกี่ยวข้อง
เข้ามารับการประชุม/อบรม/สัมมนา และจ่ายงบประมาณในโครงการเป็นค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ และค่าท่ีพัก 
โดยขาดการวิเคราะห์ว่าวิธีด าเนินงานท่ีเหมาะสมส าหรับแต่ละงาน/โครงการ คืออะไร เพราะในข้อเท็จจริงแล้ว 
บางงาน/โครงการ อาจจะมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีเหมือนกัน หรืออาจใช้วิธีการประชุม/สัมมนา/อบรม 
ท่ีใช้งบประมาณท่ีน้อยกว่าการระดมผู้เกี่ยวข้องเข้ามารับการประชุม/อบรม/สัมมนา โดยมีค่าใช้จ่ายเป็น 
ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าพาหนะ และค่าท่ีพัก  เช่นการประชุม/อบรม/สัมมนา โดยการประชุมทางไกลโดยใช้  
วีดิทัศน์ทางไกล (video conference) เป็นต้น ดังนั้นหากผู้รับผิดชอบแต่ละงาน/โครงการได้มีการวางแผน 
การประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากรร่วมกัน เพื่อเลือกวิธีการด าเนินงานท่ีเหมาะสม สามารถบรรลุเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ ของเนื้อหาหลักสูตร ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านัก/
หน่วยงาน ในส่วนกลาง จ านวน 25 หน่วย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จ านวน 225 เขต  สถานศึกษา 
จ านวน 30,242 แห่ง จะต้องลดค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา ได้ลดลงกว่าเดิมอย่างน้อย ร้อยละ 5 
สูตรการค านวณ :  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                      
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับ: 
  ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

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

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

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 
ระดับ 5 

(ผ่านการประเมิน) 
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 

สัมมนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 

2561 ลดลง 
ได้อย่างน้อย 
ร้อยละ 1 จาก
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 
สัมมนา ใน

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 

สัมมนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 

2561 ลดลง 
ได้อย่างน้อย 
ร้อยละ 2 จาก
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 
สัมมนา ใน

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 

สัมมนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 

2561 ลดลง 
ได้อย่างน้อย 
ร้อยละ 3 จาก
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 
สัมมนา ใน

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 

สัมมนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 

2561 ลดลง 
ได้อย่างน้อย 
ร้อยละ 4 จาก
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 
สัมมนา ใน

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 

สัมมนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 

2561 ลดลง 
ได้อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 จาก
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 
สัมมนา ใน

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

 

เป้าหมาย : ปีงบประมาณ 2561 ส านัก/หน่วยงาน/ ในส่วนกลาง จ านวน 25 หน่วย ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา จ านวน 225 เขต สถานศึกษา จ านวน 30 ,242 แห่ง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/
สัมมนา ได้อย่างน้อยร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา ท่ีเกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 โดยการพิจารณาการบูรณาการงานท่ีมีเป้าหมายเดียวกัน หลักสูตรเดียวกันหรือคล้ายกันงานในลักษณะ
เดียวกัน หรือปรับเปล่ียนวิธีการประชุมเป็นการประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ทางไกล 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ :  
กลุ่มนโยบายและแผน หรือตามท่ี ผ้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามอบหมาย 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 
 ส านัก/หน่วยงาน/ ในส่วนกลาง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาจัดส่งแบบวิเคราะห์
การลดค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา ท่ีถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ สพฐ. ภายในรอบการประเมินท่ี 
2 ตามแบบฟอร์มอ้างอิง 4.2.12.2 (3) ในระบบรายงานผลตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ.   
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แนวทางการด าเนินงาน : 
1. การประชุม อบรม สัมมนาของ สพฐ. 

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

 1.3 ด าเนินการประชุม/อบรม/ สัมมนา ตามการวิเคราะห์งาน/โครงการ 
 1.4 ใช้สถานท่ีราชการในการจัดประชุมเป็นอันดับแรก และสามารถรองรับการเข้าร่วม 
                          ประชุมได้ท้ังหมดและให้จัดในสถานท่ีราชการ 

 1.5 ลดค่าใช้จ่ายรายการวัสดุท่ีไม่จ าเป็น เช่น กระเป๋า ป้ายช่ือ 
 1.6 การเดินทางเข้าร่วมประชุมให้เดินทางก่อน – หลัง วันประชุมได้ตามความจ าเป็น   
          เหมาะสม ส าหรับผู้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีจัดประชุม 
 1.7 งดการเบิกค่าห้องประชุม กรณีโรงแรมใดคิดค่าห้องประชุมให้ไปใช้โรงแรมอื่น 
 1.8 สรุปและรายงานผล 

 2. การประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ทางไกล 
 2.1 ด าเนินการประชุม/อบรม/ สัมมนา โดยการประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ทางไกล 
 2.2 ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการ 
 2.3 ลดขั้นตอนในการจัดการประชุม 
 2.4 และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ท่ีเป็นปัจจุบัน ระหว่าง
หน่วยงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคได้ทันท่วงที 
  
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 
   นางสาวกัลยา  ชูโชติ  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นางเบญจวรรณ  ดวงใจ  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นางวรรณา จิตกระแส  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นายดนุสรณ์  เมฆประยูร  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 

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

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล  
และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 
 

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

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

 

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

แผนการด าเนินการประชุมอบรม สัมมนาบุคลากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน แผนการด าเนินการประชุมอบรม สัมมนาบุคลากรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ที่ ชื่อการประชุมอบรมสัมมนา กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ระยะเวลาด าเนินการ วิธีการ  งบประมาณ ที่ ชื่อการประชุมอบรมสัมมนา กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ระยะเวลาด าเนินการ วิธีการ  งบประมาณ 
      คน วัน เดือน ปี (เดิม) ทีก าหนดไว้เดิม       คน วัน เดือน ปี (ใหม่) หลังการบูรณาการ 

1             1             
2              2              
3             3             
4             4             
  รวมท้ังสิ้น  ...........  กิจกรรม         A   รวมท้ังสิ้น ………… กิจกรรม         B 
                            

ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.2 (3) โครงการลดค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา 
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.3  การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ค าอธิบาย :   ระดับความส าเร็จของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถด าเนินการด้านบัญชีได้ตาม
เกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด โดยเป็นการประเมินผลจากจ านวนเรื่องของ
ข้อมูลทางบัญชีท่ีส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน 4 เรื่อง 
ประกอบด้วย 16 ข้อย่อย การประเมินรอบท่ี 1 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) และ รอบท่ี 2 (เมษายน – 
กันยายน 2561) โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  

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

ส่วนที่ 1 บัญชีแยกประเภทในงบทดลองมีการแสดงยอดคงเหลือ ถูกต้องตรงกับเอกสาร
หรือหลักฐาน 

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

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

และรอบท่ี 2 ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันท่ีจัดท าตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551   

1.2)  บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)   
       ค าอธิบาย มีการจัดท างบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี  

ณ วันส้ินรอบการประเมินท่ี 1 และรอบท่ี 2 ด้วยวิธีการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว 63 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง  วิธีการตรวจสอบข้อมูล
เงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ  

1.3) บัญชีลูกหนี้ เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) บัญชีลูกหนี้ เงินยืม
นอกงบประมาณ (1102010102)  

 ค าอธิบาย ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืม
นอกงบประมาณ ณ วันส้ินรอบการประเมินท่ี 1 และรอบท่ี 2 ตรงกับสัญญาการยืมเงินท่ียังไม่ส่งใช้ใบส าคัญ 

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

ค าอธิบาย  ยอดคงเหลือของบัญชีใบส าคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงาน
ภาครัฐ และบัญชีเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก ณ วันส้ินรอบการประเมินท่ี 1 และรอบท่ี 2 ตรงกับใบแจ้ง
หนี้ ใบส าคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันท่ีต้องช าระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิยังไม่ได้จ่ายเงิน  

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

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

1.6)  งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีท่ีถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ และต้องไม่มีบัญชีพัก
ท่ีมียอดคงค้าง 
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ค าอธิบาย  จ านวนเงินในช่อง “ยอดยกไป”ของทุกบัญชีในงบทดลองแสดง
ตัวเลขถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ ยกเว้น 
 

บัญชีแยกประเภท 
ดุลบัญชี 

เดบิต เครดิต 
1. บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)    

2. บัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 
(3101010101) 

    

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

    

4. บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
(3102010102) 

    

5. บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-รายได้
แผ่นดินรอน าส่งคลัง (5210010112) 

    

 

บัญชีพักในงบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ไม่มีจ านวนเงินคงค้างในช่อง 
“ยอดยกไป” ของทุกบัญชีดังต่อไปนี้ 

- บัญชีพักเงินน าส่ง (1101010112) และบัญชีพักเงนิสดรับ (1101010110) 
-  บัญชีพักรอ Clearing (1101010113) ยกเว้นบัญชีพักรอ Clearing ท่ีเกิดจากเช็ค

ท่ีธนาคารยังไม่สามารถเรียกเก็บได้ทันภายในส้ินเดือนซึ่งบัญชีพักรอ Clearing ดังกล่าว ต้องมียอดคงค้าง
ด้านเครดิตเท่ากับยอดคงค้างของบัญชีพักเงินน าส่งด้านเดบิตท่ีหน่วยเบิกจ่ายบันทึกการน าส่งเงินในระบบ GFMIS 

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

รับรายได้แทนหน่วยงานอื่นในวันส้ินเดือนแล้วน าส่งเงินในเดือนถัดไป 
- บัญชีภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) (21020401xx) 
-  บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง (2116010104) ยกเว้น กรณีหน่วยเบิกจ่ายบันทึกรับเงิน

เบิกเกินส่งคืนในวันส้ินเดือนแล้วน าส่งในเดือนถัดไป ท้ังนี้ หากหน่วยเบิกจ่ายมีบัญชีพักคงค้างจากสาเหตุ
การยกเว้นให้ระบุสาเหตุไว้ในแบบประเมินผลฯ หัวข้อค าช้ีแจงด้วย 

- บัญชีพักค่าใช้จ่าย (5301010103) 
- บัญชีปรับหมวดรายจ่าย (5301010101) 

1.7)  งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ไม่ปรากฏยอดคงค้างบัญชี
พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท)  

ค าอธิบาย จ านวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) 
ในงบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายต้องไม่มียอดคงค้าง โดยปรับปรุงเป็นสินทรัพย์รายตัวหรือเป็นค่าใช้จ่าย ยกเว้น 
บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง (1211010102) ให้ปรับปรุงบัญชีและไม่ให้มียอดคงค้างในงบทดลองภายใน  30 วัน 
นับจากวนัส้ินปีงบประมาณ 

1.8)  งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ส่วนราชการท่ีใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน 
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ค าอธิบาย จ านวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีในงบทดลองแสดงบัญชี
ถูกต้องตามประเภทของสินทรัพย์และไม่มีบัญชีท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนราชการท่ีมีภารกิจเฉพาะด้าน เช่น บัญชี
ครุภัณฑ์โรงงาน บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง บัญชีครุภัณฑ์ดนตรี บัญชีครุภัณฑ์อื ่น บัญชีส่วนปรับปรุงอาคาร
บัญชีครุภัณฑ์สนาม บัญชีครุภัณฑ์กีฬา บัญชีสินทรัพย์พื ้นฐานอื่น บัญชีสินทรัพย์ถาวร – ที่ราชพัสดุ 
บัญชีสินทรัพย์ – Interface บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ถนน สะพาน เขื่อน อ่าง เก็บน้ า 
และสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น 

1.9)  การค านวณค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายท่ีมีบัญชีสินทรัพย์
ไม่ระบุ ฯลฯ (ประเมินผลในรอบท่ี 2) 

ค าอธิบาย กรณีท่ีส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุ 
เช่น บัญชีอาคารและส่ิงปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด ฯลฯ ต้องค านวณค่าเส่ือมราคา
ด าเนินการปรับปรุงค่าเส่ือมราคา ณ ส้ินปีงบประมาณเอง  

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

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

ส่วนที่ 2 ความถูกต้องของการเคล่ือนไหวในบัญชีแยกประเภท 
    ค าอธิบาย  แสดงวิธีการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถพิสูจน์ได้ว่ารายการเคล่ือนไหวของบัญชี

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

2.1)  บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อน าส่งคลัง 
(1101020601) บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อน าส่งคลัง (110101020606)  

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

2.2)  บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)  และบัญชีลูกหนี้เงินยืม
นอกงบประมาณ (1102010102)  

ค าอธิบาย  แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวจับคู่ของบัญชีลูกหนี้มี การ
บันทึกการจ่ายเงินและชดใช้คืนเงินยืมแต่ละฎีกา ได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

2.3)  บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) บัญชีเงินฝากธนาคาร 
(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย (2101010101) บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ 
(2101010101) และบัญชีเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก (2101010102)  

ค าอธิบาย  แสดงรายละเอียดการเคล่ือนไหวจับคู่ของบัญชีดังกล่าวนี้ มีการ
บันทึกการเบิกและจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ ได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

2.4)  บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด  (3102010102)  
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ค าอธิบาย  แสดงรายละเอียดการปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของ
ปีงบประมาณก่อน พร้อมแนบส าเนาใบส าคัญการปรับปรุงบัญชีและหนังสือขออนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี  กค 0423.3/ว 60 ลงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2556 

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

2.1  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ 
ค าอธิบาย มีการเผยแพร่งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายเป็นประจ าทุกเดือน โดยเปิดเผย

เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันท่ีส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในท่ีสาธารณะ (หากจัดท าไม่ครบทุกเดือนจะถือคะแนน
เป็นศูนย์) 

2.2  แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง 
ค าอธิบาย มีการจัดท ารายละเอียดรายการบัญชีท่ีส าคัญประกอบงบทดลองประจ าเดือน

กันยายน 2561 และให้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันนับจากวันท่ีส่งงบทดลอง
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค เช่น ลง  Website 
หรือปิดประกาศในท่ีสาธารณะ โดยรายการบัญชี ที่ส าคัญประกอบด้วยรายการบัญชี ตามเกณฑ์
การประเมินผลฯ เรื่องท่ี 1.1.1 - 1.1.3 (ประเมินผลในรอบท่ี 2) 

เร่ืองที่ 3 ความรับผิดชอบ (Accountability) สามารถจัดส่งรายงานงบทดลองให้ส านักงาน
การตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.) หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ได้ภายในระยะเวลาท่ีกรมบัญชีกลาง
ก าหนด                                                                                     
          ค าอธิบาย การน าส่งรายงานงบทดลองประจ าเดือนให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทุกเดือน ภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดไป (หากจัดท าไม่
ครบทุกเดือนจะถือคะแนนเป็นศูนย์) 

เร่ืองที่ 4 ความครบถ้วนของสถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยเบิกภายใต้สังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา ในการจัดส่ง
ข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

  ค าอธิบาย ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการเร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของสถานศึกษาหน่วยเบิกภายใต้สังกัด ให้จัดส่งข้อมูลมายังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายใน 20 วันนับจากวันส้ินรอบการประเมินท่ี 1 และ 30 วันนับจากวันส้ินรอบการประเมินท่ี 2 โดยเมื่อ
สถานศึกษาหน่วยเบิกได้จัดส่งเอกสารประกอบการประเมินฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว 
สถานศึกษาจะต้องส าเนาหน้าบันทึกการรายงานผลการประเมินฯ ที่ส ่งให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใน 15 วันนับจากวันสิ้นรอบการ
ประเมินที่ 1 และรอบที่ 2 เพื่อเข้ารายงานผลในระบบ KRS ของ กพร. ต่อไป ซึ่งการรับรองรายงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในข้อนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะ ให้
คะแนนต่อเมื่อได้รับเอกสารประกอบการประเมินฯ ของสถานศึกษาทุกแห่งครบถ้วนเท่านั้น  

 

สูตรการค านวณ :  

ผลรวมค่าน้ าหนัก X คะแนนท่ีได้ ของท้ัง 5 รายการ 
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เกณฑ์การให้คะแนน :  

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา  
รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ล าดับที่ ประเด็น รายการ น้ าหนัก 
คะแนน 

1 5 

1 1. ความถูกต้อง 1.1 ยอดคงเหลือในช่อง“ยอด
ยกไป”ของบัญชีแยกประเภท
ถูก ต้องตรงกับ เอกสารหรื อ
หลักฐาน  

0.2 - ไม่ด าเนินการ
จัดส่งเอกสาร 

- จัดส่งเอกสาร
ไม่ครบถ้วน และ
ไม่ถูกต้อง ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

จัดส่งเอกสาร
ครบถ้วน
และถูกต้อง
ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

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

0.2 - ไม่ด าเนินการ
จัดส่งเอกสาร 

- จัดส่งเอกสาร
ไม่ครบถ้วน และ
ไม่ถูกต้อง ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

จัดส่งเอกสาร
ครบถ้วน
และถูกต้อง
ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

3 2. ความโปร่งใส 2.1 การเปิดเผยงบทดลองสู่
สาธารณะ  
2.2 แสดงรายละเอียดประกอบ
รายการบัญชีท่ีส าคัญของงบ
ทดลอง ประจ าเดือนกันยายน 
2561  

0.2 - ไม่ด าเนินการ
จัดส่งเอกสาร 

- จัดส่งเอกสาร
ไม่ครบถ้วน และ
ไม่ถูกต้อง ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

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

1 5 
4 3.ความรับผิดชอบ การจัดส่งงบทดลองให้

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

0.2 - ไม่ด าเนินการ
จัดส่งเอกสาร 

- จัดส่งเอกสาร
ไม่ครบถ้วน และ
ไม่ถูกต้อง ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

จัดส่งเอกสาร
ครบถ้วน
และถูกต้อง
ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

5 4. ความครบ ถ้วน 

 

ความครบถ้วนของสถานศึกษา
หน่วยเบิกภายใต้สังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษา ในการจัดส่งข้อมูล
การปฏิบั ติงานด้านบัญชี ให้
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

0.2 - ไม่ด าเนินการ
จัดส่งเอกสาร 

- จัดส่งเอกสาร
ไม่ครบถ้วน และ
ไม่ถูกต้อง ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

จัดส่งเอกสาร
ครบถ้วน
และถูกต้อง
ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

หมายเหตุ : ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะผ่านการประเมินเมื่อได้คะแนนต้ังแต่ 4 คะแนนขึ้นไป 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ :  
 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค 0410.3/ว93 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 
2. ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 183 แห่ง   

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

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. แจ้งเวียนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด ซึ่งเป็นตัวช้ีวัด

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

2. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีในระดับกรม รอบการประเมินที่ 1 และ 
รอบที่ 2 ภายใน 45 วัน และ 75 วัน นับแต่วันสิ้นรอบการประเมินแต่ละรอบตามล าดับ และรายงานผล
การประเมินรอบท่ี 2 ให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 
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3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจัดท ารายงานการเงินระดับกรมของปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว267 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ส่งให้ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและส าเนารายงานการเงินดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางทราบภายใน  60 วัน 
นับแต่วันส้ินปีงบประมาณ 

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

แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล ระดับสพป./สพม. และระดับสถานศึกษา(ถ้ามี) 

เร่ืองที่ รายละเอียด น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

 

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ รอบการรายงาน 

1 

ความ
ถูกต้อง 

ยอดคงเหลือในช่อง“ยอดยกไป”
ของบัญชีแยกประเภทถูกต้องตรง
กับเอกสารหรือหลักฐาน  

 

20 

 

 

 

 

1. แบบรายงาน สรก.61-1 
2. งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่าย 
3. รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล หรือ 
ค าส่ังงาน ZGL_RPT0029 
4. เอกสารหลักฐานแสดงความ
ถูกต้องยกไปของบัญชีแยกประเภท 
ดังนี้ 
4.1 บัญชีเงินสด  

  ส าเนารายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวันตามแบบท่ีกรมบัญชีกลาง
ก าหนด ณ วันส้ินเดือน 
4.2 บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี 

  งบกระทบยอดเงิ นฝาก
ธนาคารทุกบัญชีพร้อม Statement 
เงินฝากธนาคาร (เฉพาะหน้าสุดท้าย) 
หรือ  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ประ เภทออมทรัพย์ และประจ า  
(หน้าแรกและหน้าสุดท้าย) 

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

 
 

รอบท่ี 1และ 
รอบท่ี 2 
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เร่ืองที่ รายละเอียด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ รอบการรายงาน 

1 

ความ
ถูกต้อง 

 

 

 จัดท าสรุปสัญญาการยืมเงิน
ท่ียังไม่ส่งใช้เงินยืม ณ วันส้ินรอบ
รายงาน ระบุ (เลขท่ีสัญญายืม,ช่ือ   
ผู้ยืม, วันท่ียืม, จ านวนเงินคงเหลือ, 
วันครบก าหนดช าระ, เหตุผลท่ียังไม่
ส่งใช้เงินยืม) 
4.4 บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย, บัญชี
เจ้าหนี้การค้า–หน่วยงานภาครัฐ, 
บัญชีเจ้าหนี้การค้า–ภายนอก 
 จัดท า สรุ ป ร ายละ เอี ยด    

ใบแจ้งหนี้ ใบส าคัญท่ียังไม่ช าระเงิน 
ณ วันส้ินรอบรายงาน ระบุ (รายช่ือ 
ผู้มีสิทธิ, รายการท่ียังไม่ช าระหนี้ , 
จ านวนเงิ น , วัน ท่ี ต้องช าระหนี้ ,
เหตุผลท่ียังไม่ช าระหนี้)   
4.5 บัญชีวัสดุคงคลัง  และบัญชี
ครุภัณฑ์ (12xxxxxxxx) 
 รายงานผลการตรวจนับวัสดุ

คงคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2561 
พร้ อมลงลายมื อ ช่ือของหัวหน้ า   
ส่วนราชการรับรองความถูกต้อง 
 รายงานผลการตรวจสอบ

ทรัพย์ สิน  ประจ าปี งบประมาณ 
2561  พร้ อมลงลายมื อ ช่ือขอ ง
หัวหน้าส่วนราชการรับรองความ
ถูกต้อง 

 

รอบท่ี 1 และ 
รอบท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รอบท่ี 2  
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ขั้นตอน รายละเอียด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ รอบการรายงาน 

1 

ความ
ถูกต้อง 

  4 .6  การค านวณค่า เ ส่ือมราคา
สินทรัพย์ไม่ระบุ ฯลฯ 

 เ อ ก ส า ร ป รั บ ป รุ ง บั ญ ชี 
ประเภทเอกสาร JV ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2561 (เอกสารอ้างอิ ง 
SAP/R3 หรือค าส่ังงาน ZINF_R09) 

4.7 การปิดบัญชีรายได้สูง(ต่ า) กว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิ และบัญชีผลสะสม
แก้ไขผิดพลาด  

 เ อ ก ส า ร ก า ร ปิ ด บั ญ ชี 
ประเภทเอกสาร JV ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2561 (เอกสารอ้างอิง 
SAP/R3 หรือค าส่ังงาน ZINF_R09) 

 

รอบท่ี 2  

 ความถูก ต้อง  เป็นปั จ จุบั น
เกี่ยวกับการเคล่ือนไหวของ
บัญชีแยกประเภท ในระบบ 
GFMIS ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  

20  แสด ง ร า ย ละ เ อี ยด ก า ร
เคล่ือนไหวจับคู่ของบัญชีเงินสด, 
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อน าส่งคลัง, 
บัญ ชี เ งินฝากธนาคารรายบัญ ชี   
เพื่อน าส่งคลัง  

 แสด ง ร า ย ละ เ อี ยด ก า ร
เคล่ือนไหวจับคู่ของบัญชีลูกหนี้   
เ งิ น ยื ม ใ น ง บ ป ร ะ ม า ณ  แ ล ะ
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 

 แสด ง ร า ย ละ เ อี ยด ก า ร
เคล่ือนไหวจับคู่ของบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ในงบประมาณ,  บัญ ชี     
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ, 
บัญ ชี ใ บ ส า คัญ ค้ า ง จ่ า ย ,  บั ญ ชี   
เจ้าหนี้การค้า–หน่วยงานภาครัฐ                                           
และบัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก  

 

รอบท่ี 1 และ 
รอบท่ี 2  
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เร่ืองที่ รายละเอียด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ รอบการรายงาน 

1 

ความ
ถูกต้อง 

  

 แสด ง ร า ย ละ เ อี ยด ก า ร
ปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด
ของปีงบประมาณก่อน พร้อมแนบ
ส าเนาใบส าคัญการปรับปรุงบัญชี
และหนังสือขออนุมัติจากหัวหน้า
ส่วนราชการ 

 

รอบท่ี 1 และ 
รอบท่ี 2  

 

2  
ความ

โปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยงบทดลอง     
สู่สาธารณะ เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วัน นับจากวันท่ี
ส่งให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน หรือส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค 
 
2.2 แสดงรายละเอียดประกอบ
รายการบัญ ชี ท่ี ส า คัญของ    
ง บ ท ด ล อ ง  ป ร ะ จ า เ ดื อ น
กันยายน 2561 เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วัน นับจากวันท่ี
ส่งให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่น ดินหรือส านัก งานการ
ตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค 
 

 

20  หลักฐานแสดงการเผยแพร่
งบทดลองในแต่ละเดือน เช่น การลง 
Website หรือการปิดประกาศในท่ี
สาธารณะ  

 
 
 
 แสดงรายละเอียดประกอบ

รายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง
ป ร ะ จ า เ ดื อ น กั น ย า ย น  2 5 6 1       
โ ด ย เ ปิ ด เ ผ ย สู่ ส า ธ า ร ณะ  เ ช่ น        
ลง Website หรือปิดประกาศ      
ในท่ีสาธารณะ โดยรายการบัญชี    
ท่ีส าคัญประกอบด้วยรายการบัญชี        
ตามเกณฑ์การประเมินผลฯ เรื่องท่ี 
1.1.1 ถึง 1.1.3 

 

รอบท่ี 1 และ 
รอบท่ี 2  
 
 
 
 
 
รอบท่ี 2  

 

3 
ความ
รับผิด 
ชอบ 

ก า ร จั ด ส่ ง ง บ ท ด ล อ ง           
ให้ ส านัก งานการตรวจเงิ น
แผ่นดิน (สตง.) หรือส านักงาน
การตรวจ เงิ นแ ผ่น ดิน ส่วน
ภูมิภาค ภายในวันท่ี 15 ของ
เดือนถัดไป 

20  ส า เ น า ห นั ง สื อ น า ส่ ง        
งบทดลองให้ส านักงานการตรวจ   
เงินแผ่นดิน (สตง.) หรือส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค
เป็นประจ าทุกเดือน (รอบ 6 เดือน 
ต้ังแต่ ตุลาคม 2560 – มีนาคม 
2561 และ รอบ 12 เดือน ต้ังแต่ 
เมษายน – กันยายน 2561) 

รอบท่ี 1 และ 
รอบท่ี 2  
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เร่ืองที ่ รายละเอียด 
น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ รอบการรายงาน 

4 

ความ
ครบ 
ถ้วน 

 

ค ว า ม ค ร บ ถ้ ว น ข อ ง
สถานศึกษาหน่วยเบิกภายใต้
สั งกั ด เขตพื้ น ท่ีก าร ศึกษา    
ใ น ก า ร จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น บั ญ ชี  ใ ห้
ส านั ก ง านคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

20  ส า เนาหน้าหนั ง สือน า ส่ง
บันทึกการรายงานผลการประเมินฯ 
ของสถานศึกษาท่ีเป็นหน่วยเบิก ท่ีส่ง
ใหส้ านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

รอบท่ี 1 และ 
รอบท่ี 2  

 

 

 หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินฯ ให้แนบในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล เช่น PDF / Image / 
Excel / Word  โดยระบุช่ือไฟล์ให้ตรงตามหัวข้อในแต่ละเรื่อง 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด : นางศิรประภา  วรพิวฒุิ (สคส.) เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5614 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      : น.ส.ตรีนุช  พิพัฒน ์   เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5613 
        น.ส.สุวนิตย์ สมสืบ   เบอร์ติดต่อ : 0-2282-9437 
        น.ส.ณัฐกาญจน์ ศรีนิลทิน  เบอร์ติดต่อ : 0-2282-9437 

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

หน่วยวัด :   ระดับ 

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

สูตรการค านวณ :  

ผลการด าเนินงาน/
ผลผลิตโครงการ 

ผลการเบิกจ่าย GFMIS 
ดีมาก 

(ต้ังแต่ 90 – 100 %) 
ดี 

(70 – 89.99%) 
ปรับปรุง 

(ต่ ากว่า 70%) 
ดีมาก 

(ต้ังแต่ 90 – 100 %) 
สูงกว่าเป้าหมาย   

ดี 
(70 – 89.99%)  เป็นไปตามเปา้หมาย  

ปรับปรุง 
(ต่ ากว่า 70%)   ต่ ากว่าเป้าหมาย 

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

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยทุธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล 

(Potentinal base) 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไม่ต้องด าเนินการตัวช้ีวัดนี้ 
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  เป็นไปตามเป้าหมาย : นอกเหนือจากกรณีท่ีมีผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ใน
ระดับดีมาก (ต้ังแต่ 90 – 100 %) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมาก (ต้ังแต่ 90 – 100 %) และในกรณีท่ี
ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70 %) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับ
ปรับปรุง (ต่ ากว่า 70 %) ให้ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย 
  ต่ ากว่าเป้าหมาย : ผลการด าเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง       (ต่ า
กว่า 70%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ ากว่า 70 %)  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1  การประเมิน รอบที่ 2 

วัดผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของส่วนราชการในช่วง 6 เดือนแรก 

เป็นการวัดผลสมรรถนะในการส่งมอบผลผลิตและการใช้
จ่ายเงินงบประมาณเพื่อแสดงศักยภาพของส่วนราชการ 
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ตัวชี้วัดที่ 5.2  การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 

ค าอธิบาย :   ตัวช้ีวัดการด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์กร (Organizational Transformtion Plan) 
เป็นการด าเนินการตามข้อส่ังการนายกรัฐมนตรีในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือ
เทียบเท่า ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2560 โดยนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้หน่วยงานภาครัฐปรับ
บทบาทเพื่อปฏิรูปสู่ระบบราชการ 4.0 ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคล่ือนการปฏิรูปองค์การ ด้าน
โครงสร้าง/ด้านกระบวนการท างาน /ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงด้านบุคลากร           (การแต่งต้ัง การ
พัฒนา ค่าตอบแทน) ท้ังนี้ให้ทุกส่วนราชการจัดต้ังหน่วยงานภายในเพื่อรับผิดชอบหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิรูปภายในองค์การท่ีสอดคล้องตามแนวทางการปฏิรูปในภาพรวม โดยให้พิจารณามอบหมายรองหัวหน้า
ส่วนราชการ ท าหน้าท่ีก ากับดูแลหน่วยงานดังกล่าว 

ระบบราชการ 4.0 เป็นระบบราชการท่ีมีการปรับเปล่ียนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่ เพื่อพลิกโฉม 
(transform) ให้สามารถเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจและเป็นท่ีพึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and 
Government) โดยการท างานของภาครัฐต้องมุ่งสู่การเปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน  (Open & Connected 
Government) การท างานท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) และการเป็น
องค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 
 การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน (Administrative Reform) เป้าหมายท่ีส าคัญประการ
หนึ่ง คือ การปรับเปล่ียนสู่รัฐบาลท่ีคล่องตัว (Agile Government Transformation) เพื่อให้ภาครัฐมีความ
คล่องตัว กระชับมากขึ้น มีการผ่องถ่ายภารกิจท่ีไม่จ าเป็นออกไป (outsourcing) โดยให้ส่วนราชการมีการ
จัดท าแผนปฏิรูปองค์กร ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานใน 4 ด้านท่ีส าคัญ คือ  

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

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

ปฏิบติังานในรูปแบบใหม่โดยใช้ Digital Platform 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไม่ต้องด าเนินการตัวช้ีวัดนี้ 
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แนวทางการด าเนินการ 
 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แผนปฏิรูปองค์การระดับกระทรวง 
และแผนปฏิรูปองค์การระดับกรม โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 
 รายละเอียดการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์ภาพรวมของกระทรวง 
 

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

ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์รายกรม 
 

2.1  วิเคราะห์ภารกิจหลัก vs. ภารกิจรอง 
2.2  ข้อเสนอการปรับเปล่ียนบทบาทภารกิจของกรม 
   2.2.1 ข้อเสนอการปรับบทบาทภารกิจของกรม : 
ภารกิจหลัก (Core function) และ ภารกิจรอง (Non-
Core function) 
   2.2.2 ข้อเสนอการปรับเปล่ียนโครงสร้างและ
ก าลังคน ท่ีจะรองรับบทบาทใหม่ในอนาคต 
   2.2.3 ข้อเสนอการปรับเปล่ียน ส่ิงท่ีต้องด าเนินการ
ในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) 
 

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 
 

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

การประเมินรอบที่ 1 การประเมินรอบที่ 2 
ความครบถ้วนของข้อมูลท่ีก าหนดให้จัดท าตาม
แผนปฏิรูปองค์การ 

- ความครบถ้วนของแผนปฏิรูปองค์การท่ีปรับตาม
ข้อสังเกตคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 100% (กรณี
ท่ีไม่มีการแก้ไขในรอบการประเมินท่ี 2 จะถือว่า
ผ่านการประเมินตามตัวชี้วัดนี้) 
- แผนปฏิบัติการท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการระดับกรม 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5877 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    :  1. นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ  เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5877 
   2. นางสาวทิตยาภรณ์ กาศสนุก           เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5877 
   3. นางสาวปุณญาดา วรรณบุษปวิช เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5877 
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เว็บไซต์ระบบรายงานผลตัวชี้วดัตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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


144 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



145 
 

 

ตารางสรุปส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ รับผิดชอบตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานก ากับดูแล
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด 

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

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

ส านักนโยบายและแผนการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน (สนผ.) 

 - ร้อยละผู้เรียนระดับอนุบาล (3-5 ปี) 
 - ร้อยละผู้เรียนระดับประถมศึกษา (6-11 ปี) 
 - ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12-14 ปี) 
 - ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมปลาย/

ปวช.) (15-17 ปี) 
1.2 ขีดความสารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทย

จากรายงาน (IMD 2018) 
 

1.2.1 อันดับตามรายงานด้านการศึกษา (Education)  
12.2 อันดับตามรายงานด้านท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของส่วน

ราชการ 
 

1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
O-Net 

ส านักทดสอบทางการศึกษา  
(สทศ.) 

1.5 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาครูครบวงจร ส านักพัฒนาครูและบุคลากร 
การศึกษา (สพค.) 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ  
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพเิศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกัน 
หลายหน่วยงาน (Agenda base) 

2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

ส านักอ านวยการ (สอ.) 2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
2.2.2 ร้อยละการช้ีแจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ 
2.2 ร้อยละของครูที่เข้ำรับกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษในระดับ

ภูมิภำค (Boot Camp) 
หน่วยศึกษานิเทศ (ศนฐ.) 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด หรือการบูรณาการการด าเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area base)  

 ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี ้  
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ 
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ  
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ล าดับ ตัวชี้วัด 
หน่วยงานก ากับดูแล
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด 

(Innovation Base) 
4.1 การพัฒนานวัตกรรม 

 
ส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียน 
การสอน (สทร.) 

4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
4.2.1 การประหยัดไฟฟ้าและน้ ามัน ส านักอ านวยการ (สอ.) 
4.2.2 การลดกระดาษ    ส านักคลังและสินทรัพย์ (สคศ.) 
4.2.3 การประหยัดงบประมาณ ส านักนโยบายและแผนการ 

ศึกษาข้ันพื้นฐาน (สนผ.) 
4.2.4 การพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัด (KRS) กลุ่มพัฒนาระบบริหาร (กพร.) 
4.2.5 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐของ สพฐ.(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักพัฒนาระบบบริหารงาน 
บุคคลและนิติการ (สพร.) 

4.2.6 โครงการห้องเรียนกีฬา ส านักวิชาการและมาตรฐาน 
การศึกษา (สวก.) 

4.2.7 การรับนักเรียนโดย Smart Card และการจัดท าข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (GPA) 

ส านักนโยบายและแผนการ 
ศึกษาข้ันพื้นฐาน (สนผ.) 

4.2.8 โครงการโรงเรียนประชารัฐ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัด 
การศึกษา (สนก.) 

4.2.9 โรงเรียนวิถีพุทธ ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัด 
การศึกษา (สนก.) 

4.2.10 พุธเช้า ข่าว สพฐ. ส านักอ านวยการ (สอ.) /  
ส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียน 
การสอน (สทร.) 

4.2.11 ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักนโยบายและแผนการ 
ศึกษาข้ันพื้นฐาน (สนผ.) 

4.2.12 การจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต/การตรวจสอบทาง
การเงินและบัญชีของ สพท. 

ส านักคลังและสินทรัพย์ (สคศ.) 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
ประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potentinal base) 

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ 

ส านักนโยบายและแผนการ 
ศึกษาข้ันพื้นฐาน (สนผ.) 

5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ กลุ่มพัฒนาระบบริหาร (กพร.) 
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วิธีการรวบรวมข้อมูล แนวทางการเขียนรายงานเกี่ยวกับ 
การวิเคราะห์ข้อมูล การระบุปัจจัยสนับสนุน และปัญหา อุปสรรค 

 
วิธีการรวบรวมข้อมูล 

ส าหรับแนวทางการในประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลด าเนินการงาน
ใน 4 ลักษณะ กล่าวคือ   

1. ประเมินผลจาก เอกสาร หลักฐาน ต่างๆ เช่น รายงานการประชุม ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน 
แผนการด าเนินงานท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ ภาพถ่าย  

2. ประเมินผลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องต่างๆ เช่น ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินการของส่วนราชการ 

3. ประเมินผลจากการสังเกตการณ์ เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่างๆ ของส่วนราชการ 
เช่น สภาพแวดล้อมของสถานท่ีท่ีด าเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก  การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/
ข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ ระบบฐานข้อมูล ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและ
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมท้ังแบบฟอร์ม และเจ้าหน้าท่ี
ท่ีรับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล ความน่าเช่ือถือ เช่น ระบุแหล่งท่ีมาได้ชัดเจน 
สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บเป็นระบบและมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
จัดเก็บ 

4. การขอความเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panel) เช่น คณะผู้เช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร/คณะผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาระบบราชการ  มาประกอบการ
ประเมินผลอย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ หลักฐานท่ีส าคัญท่ีท่ี
ปรึกษาจะใช้ในการประกอบพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี นั่นคือ รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) หรือท่ีเรียกว่า  SAR ซึ่งส่วนราชการได้
จัดท ามาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547  SAR จึงถือเป็นการรายงานผลการปฏิบัติราชการท่ี
ส าคัญ  และถือเป็นเอกสารทางราชการท่ีได้รับการรับรองความถูกต้องสมบูรณ์จากหัวหน้าส่วนราชการเพื่อใช้
เป็นข้อมูลส าคัญในการประเมินผล ดังนั้น SAR จึงควรระบุถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดของการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัด อาทิ ระบุถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ระบุนิยามตัวชี้วัดท่ีถูกต้องและตรงตาม KPI Template 
(ท่ีส่วนราชการได้แจ้งไปยังส านักงาน ก.พ.ร. ได้รับทราบ)  ระบุข้อมูลผลการด าเนินงานและแนวทางการจัดเก็บ
ข้อมูล ระบุถึงปัจจัยสนับสนุน ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการด าเนินงานดังกล่าว  เพื่อให้ทราบถึง
สภาพแวดล้อมและภาวะการด าเนินงานบริหารจัดการท่ีองค์กรประสบอยู่ อันจะน ามาซึ่งข้อเสนอแนะ  หาก
พบว่าองค์กรยังสามารถท่ีจะปรับปรุง พัฒนา หรือหาแนวทางแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นได้ หรือหากเป็นองค์กรท่ีประสบ
ความส าเร็จแล้ว เป็นองค์กรต้นแบบท่ีจะใช้เป็นกรณีศึกษาให้แก่องค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางการบริหาร
องค์กรให้ประสบความส าเร็จต่อไป 
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แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนราชการสามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น มาท าการ

วิเคราะห์เพื่อให้สามารถระบุถึงปัจจัยสนับสนุน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการด าเนินงาน ท้ังปัจจัย
ภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กร ได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา และอุปสรรค อันเกิดจากปัจจัยภายใน  อันได้แก่ ปัจจัยท่ีควบคุมได้
ภายในองค์กรเอง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน หรืออาจจะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินการด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ปัจจัยด้าน บุคลากร (Man) ทรัพยากร (Money & Material) การ
บริหารจัดการ (Management) และกระบวนงาน (Process) ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้           

1.1 บุคลากร (Man) ปัจจัยด้านบุคคลากร (Man) เป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการการ
ปฏิบัติงาน และการขับเคล่ือนองค์กรให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์หรือเป้าประสงค์ตามท่ีหน่วยงานหรือองค์กร
นั้นๆ ได้ก าหนด โดยสามารถพิจารณาได้ใน 2 ระดับคือ บุคลากรในระดับบริหาร (Leader) และระดับ
ผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Worker)   

ระดับบริหาร (Leader) หมายถึง ผู้ท่ีท าหน้าท่ีก าหนดนโยบาย และแนวทางในการด าเนินงาน เช่น 
การประเมินระดับจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด การประเมินระดับกระทรวง หมายถึง ปลัดกระทรวง 
การประเมินระดับกรม หมายถึง อธิบดี ในการประเมินองค์การมหาชน หมายถึง คณะกรรมการ หรือ
ผู้อ านวยการองค์การ โดยจะวิเคราะห์ตัวผู้บริหารเองในแง่มุมมอง ความคิด การบริหาร และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคคลในองค์กร 

การวิเคราะห์ตัวผู้บริหาร 
 รูปแบบ หรือ แนวทางการก าหนดวิสัยทัศน์ (vision) ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 
 ลักษณะ/ภาวะการน า (Lead) และการมีส่วนร่วม (Participation) ของผู้บริหารระดับสูงของ

องค์กร 
 การเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อาทิเช่น ด้านการวางแผนงาน การอ านวยการ การจัด

งบประมาณ การบริหารจัดการบุคลากร การแก้ปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 
การส่ือสารภายในองค์กร การแก้ไขความขัดแย้ง การบริหารเวลา ตลอดจนแนวทางการติดตาม
และประเมินงานของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคคลในองค์กร 
 รูปแบบ หรือ แนวทางการสร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงขององค์กรและ

ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร (Share Vision)  
 รูปแบบ หรือ แนวทางการสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน (Commitment)  
 รูปแบบ หรือ การสร้างทีมงาน (Team Building) ท่ีเหมาะสมกับงานด้านต่างๆ ในองค์กร 
 รูปแบบ หรือ แนวทางการมอบหมายงานพิเศษหรือการมอบอ านาจการปฏิบัติงานด้านต่างๆ

ให้กับเจ้าหน้าท่ีระดับผู้ปฏิบัติงาน    
 รูปแบบ การเสนอแนะแนวทาง ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน

ในองค์กร (Solution Provider) 
 รูปแบบ หรือ แนวทาง การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
 รูปแบบ หรือ แนวทาง การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานเอื้อต่อผู้ปฏิบัติงาน 
 รูปแบบ หรือ แนวทาง การสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในองค์กร 

ระดับผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Worker) หมายถึง ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานประจ าวันซึ่งมี 
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รูปแบบการท างาน และการจัดการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่กับปัญหาท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันในแต่ละวัน หรือ
ช่วงรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งจะวิเคราะห์ตัวผู้ปฏิบัติงานเอง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในส่วน
งานเดียวกัน หรือต่างส่วนงาน และวิเคราะห์ปัจจัยท่ีผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินงาน 

การวิเคราะห์ตัวผู้ปฏิบัติงาน 
 ระดับความรู้/ความเข้าใจ ของผู้ปฏิบัติงาน ท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน 
 การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน หรือการคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์การปฏิบัติงานต่างๆ (Innovative Thinking) 
 ทัศนะคติของผู้ปฏิบัติงานท่ีมีต่อการด าเนินงาน  
 รูปแบบ หรือวิธีการ ท่ีผู้ปฏิบัติงานได้มีความพยายามทดลองหรือพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน

ต่างๆ  
 ความจริงจัง/ความใส่ใจของผู้ปฏิบัติงาน  
 ขีดความสามารถ (Competency) และคุณสมบัติท่ีเหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน คณะผู้เช่ียวชาญ

หรือทีมท่ีปรึกษาในการด าเนินงาน 
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
 รูปแบบ หรือวิธีการ ในการถ่ายทอดความรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  
 รูปแบบ หรือวิธีการประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

วิเคราะห์ปัจจัยท่ีผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานด าเนินงาน 
 รูปแบบ แนวทางการสร้างผู้น าการเปล่ียนแปลง (change Agent) 

1.2 ทรัพยากร (Money & Material) หมายถึง ปัจจัยประกอบท่ีช่วยสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบได้ส าเร็จลุล่วง ตามเป้าหมาย และนโยบายขององค์กร 

งบประมาณ (Budget) 
 เช่น รูปแบบหรือแนวทางการก าหนดหรือการจัดสรรงบประมาณงบประมาณส าหรับการปฏิบัติงาน

ต่างๆ  
 เงื่อนไข แนวทาง การกันงบประมาณไว้เผ่ือกรณีฉุกเฉิน 
 ความส าเร็จของการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

เวลา (Time) 
 รูปแบบ หรือ แนวทาง การก าหนดรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยเริ่มต้ังแต่

กระบวนการมอบหมายนโนบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ รวมไปจนถึงการติดตามและประเมิน
การด าเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ฯลฯ เป็นต้น  
 
 

วัสดุ อุปกรณ์ ส านักงาน (Resource) 
 รูปแบบ หรือ แนวทางการจัดสรร วัสดุ อุปกรณ์ท่ีสนับสนุนการท างานต่างๆ ให้เพียงพอต่อการ

การปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดการจัดสรรท่ีมีประสิทธิภาพ 
 การพัฒนา วัสดุ อุปกรณ์ ส านักงาน ท่ีทันสมัยให้เอื้อต่อการอ านวยการ/การปฏิบัติงานด้านต่าง 

ๆ เช่น การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 
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1.3 ตัวงาน (Task) หมายถึง การอธิบายคุณลักษณะของงานท่ีมีผลต่อความส าเร็จของงาน ท้ัง
กระบวนการ และวิธีการท างาน รวมถึงความเกี่ยวข้องของปัจจัยต่าง ๆ ท่ีจะก่อให้เกิดอุปสรรค และข้อจ ากัด
ในการท างาน หรือเป็นปัจจัยสนับสนุนให้งานสามารถส าเร็จลุล่วงไปได้โดยง่าย เช่น งานขุดคลองามารถกระท า
เฉพาะหน้าแล้ง การวางแผนแม่บทต้องมีการประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานจึงมีความซับซ้อน 

1.4 การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง กระบวนการในการบริหารบุคลากร ทรัพยากร 
และตัวงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุเป้าหมายขององค์กรแบบบูรณาการ 

การวางแผน 
 การวางแผนการจัดโครงสร้างองค์กร กลุ่มงาน 
 รูปแบบ หรือ แนวทาง การร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน ท้ังในส่วนของแผนระยะส้ัน และแผนระยะ

ยาว หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปี(Annual Performance Planning) ซึ่งการระบุรายละเอียด
ของกิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบและเป้าหมายตามตัวช้ีวัดผลงาน ท้ังส่วนท่ีเป็นผลผลิต 
และผลลัพธ์ของงานในหน้าท่ี 

 รูปแบบหรือการก าหนดทิศทางหรือกลยุทธ์การด าเนินงานขององค์กรในแต่ละช่วงเวลา โดยท่ีกล
ยุทธ์นั้นสามารถน าไปด าเนินการได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึ้น
ในช่วงระยะเวลาต่างๆ ซึ่งอาจแยกเป็น  
- แผนกลยุทธ์ระดับองค์กร  (Corporate-Level Strategic Plan) เกี่ยวข้องกับการบริหาร

ระดับสูง การบริหารในภาพรวม เป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์ของท้ังองค์การ ให้บรรลุผล
ส าเร็จ โดยผู้รับผิดชอบในการบริหาร และการจัดท าแผนในระดับนี้ ก็มักจะเป็นกลุ่ม/คณะ
ของผู้บริหารระดับสูงในองค์การนั้นเอง   

- แผนกลยุทธ์ระดับแผนก (Strategic Business Unit-Level Strategic Plan) เป็นความ
รับผิดชอบในการบริหารของหัวหน้าแผนก (Department Manager) ซึ่งจะเป็นการน าเอา
กลยุทธ์องค์การ หรือกลยุทธ์ระดับสูง มาแปรเปล่ียนเป็นเชิงกลวิธี ให้ใกล้เคียงกับแนววิธี
ปฏิบัติต่างๆตามความรับผิดชอบ และภาระหน้าท่ีของหน่วยงานฝ่ายนั้น 

- แผนกลยุทธ์ระดับหน้าท่ี ปฏิบัติการ  (Functional-Level Strategic Plan) เป็นการ
ปฏิบัติการของหัวหน้าหน่วยงาน ได้แก่ Supervisor หรือ Foremans หรือพนักงาน
หน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ท่ีมีการด าเนินงานกันในลักษณะงานประจ า (ROUTINE) 

 รูปแบบหรือแนวทาง ก าหนดหรือจัดท าแผนส ารองในกรณีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด หรือ แผนฉุกเฉินหากเกิดอุปสรรค หรือเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิดอันอยู่นอกเหนือการ
ควบคุม หรือไม่พึงประสงค์ 

 รูปแบบหรือการก าหนดกลุ่มของตัวช้ีวัดผลส าเร็จของการด าเนินงาน (Key Performance 
Indicators : KPI) ท่ีส าคัญให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม 

การบริหารบุคคล 
 ความต้องการทรัพยากรบุคคล  
 ความเพียงพอของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน 
 สมรรถนะด้านก าลังคน ปริมาณอัตราก าลัง จ านวนสายและกลุ่มประเภทสายงานท่ีองค์กร

ต้องการ 
 รูปแบบ หรือแนวทางการแต่งต้ังหรือก าหนดผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงาน 
 ความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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 รูปแบบ หรือแนวทาง การสร้างแรงจูงใจ และสร้างขวัญ ก าลังใจ ของบุคลกรในองค์กร 
 รูปแบบ หรือแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากร 
 การจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกด าเนินงาน (Contract Out & Outsourcing) ท่ีมี 

ความสามารถมาช่วยด าเนินการ 
การควบคุมและติดตามผล 
 รูปแบบการติดตามและประเมินผลและการตัดสินใจในการด าเนินงาน 
 ระบบขอ้มูลข่าวสาร  (Management Information System : MIS) /การรวบรวมข้อมูล 

การปฏิบัติงานท่ีน ามาใช้ในการติดตามประเมินผล 
 รอบระยะเวลาการรายงานผลข้อมูลการปฏิบัติงาน 
 ศักยภาพและข้อจ ากัดในการจัดระบบข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร 
 การใช้เทคโนโลยีในการวางแผนและติดตามประเมินผล 
 รูปแบบการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ 
 ผู้รับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบรูปแบบหรือการพัฒนาระบบการรับข้อเสนอแนะ  

(feedback) ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นใน  การปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผลหรือตรวจวินิจฉัยว่าการ
ด าเนินงานตามแผนประสบผลส าเร็จหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นอย่างไร รวมท้ังท าการ
ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและแนวโน้มของผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น เพื่อน าไปสู่การ 
ปรับปรุงแก้ไขทิศทางการด าเนินงานโดยรวม   

 รูปแบบหรือแนวทางการด าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบั ติงานงานเมื่อไ ด้รั บ
ข้อเสนอแนะ (feedback) ต่างๆ 

 แนวทางการรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมงาน/โครงการ และแผนงานตามแผนกลยุทธ์ท่ี
ก าหนดขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อจะได้ทราบถึงผลการด าเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค อัน
จะได้น าไปสู่ การปรับปรุงแก้ไขหรือปรับเปล่ียนทิศทาง กิจกรรมการด าเนินงานขององค์การ 
ให้เหมาะสม 

 
 
 

 การจัดท ารายงาน 
 แนวทางการรายงานการวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มของผลการปฏิบัติงานตามประเด็นต่างๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด เพื่อน าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์หรือทัศนภาพ 
(vision) ท่ีชัดเจนขององค์การอันหมายถึงทิศทางการด าเนินงาน (direction) จุดยืนท่ี
เหมาะสม (Optimal Position)  เป้าประสงค์ (goal) กลยุทธ์การด าเนินงาน (strategy) 
รวมท้ังท าการระบุเป้าหมาย (target) การปฏิบัติงานท่ีเป็นรูปธรรม 

 รูปแบบ แนวทาง การรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ 
อย่างสม่ าเสมอ 

1.5 กระบวนงาน (Work) 
 รูปแบบ ผังกระบวนการ (Flow Chart) 
 ขั้นตอนต่างๆ/ความซับซ้อน/ระยะเวลา ภายใต้กระบวนการ (Working Steps) 
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 ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนงาน 
 การปรับปรุงกระบวนการท างานในขั้นตอนต่างๆ 
 รูปแบบ แนวทางการวิเคราะห์งานอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ การจัดหาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน ( Information System Management) และการ
ตัดสินใจทางการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีอยู่ในองค์การ 

2. ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา และอุปสรรค อันเกิดจากปัจจัยภายนอก อันได้แก่ ปัจจัยทางการบริหาร 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากกระแสการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ (New Public Management) พันธมิตรและเครือข่ายในการปฏิบัติงาน รวมถึงสถานการณ์และ
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ ตลอดจนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดขึ้น  
ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้   

2.1 บุคลากร หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มองค์กร ซึ่งอยู่ภายนอกการควบคุมของส่วนราชการ 
ผู้ก าหนดนโยบาย คือ ผู้ก าหนดนโยบายในการด าเนินงานท่ีมีผลต่อตัวชี้วัดนี้ เช่น คณะรัฐมนตรี กพช. 

กทช. กพร. คอค. 
 สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร อันได้แก่ ความชัดเจนในการก าหนดนโยบายจากฝ่ายบริหาร 
 การก าหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของงานท่ีรัฐบาล ต้องการ หรือการก าหนดคุณลักษณะของ

ผลงานท่ีต้องการได้รับจากหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีส่งมอบบริการ 
 การก าหนดขอบข่ายของอ านาจหน้าท่ี  ความสามารถในการกระท าการหรือให้อิสระในการ

วินิจฉัยส่ังการให้มีความชัดเจน     
 นโยบายการให้การสนับสนุนเพื่อให้ด าเนินงานได้ตามท่ีคาดหวัง 
 การพัฒนากลไกส าหรับการควบคุมตรวจสอบ การประเมินผล หรือการรายงานการด าเนินงาน 

ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้ ทราบถึงผลการด าเนินงาน ความก้าวหน้าหรือปัญหาอุปสรรค
ท่ีเกิดขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกรอบ การให้รางวัล หรือลงโทษ 

 กระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น 
 การปฏิรูปและการเปล่ียนแปลงในบทบาทของภาคราชการ 

ผู้สนับสนุนปัจจัยภายนอกองค์การ คือ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของส่วนราชการ ท้ังทางตรง
และ ทางอ้อม เช่น ตัวช้ีวัดของจังหวัดเกี่ยวกับการประเมินแปลงปลูกข้าวท่ีผ่านมาตรฐานเกษตร (GAP) 
จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ีกรมวิชาการเกษตรในการประเมิน หรือ ตัวช้ีวัดของจังหวัด
เกี่ยวกับระดับความส าเร็จของการลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก ก็จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากกรมการ
ขนส่งให้ช่วยอบรมความรู้ และกรมทางหลวงในการติดป้ายจราจร 

ผู้ด าเนินการภายนอก คือ ผู้ท่ีด าเนินงานภายนอกท่ีท าให้ตัวช้ีวัดขององค์การบรรลุเป้าหมาย เช่น 
ตัวช้ีวัดของจังหวัดเกี่ยวกับการประเมินแปลงปลูกข้าวท่ีผ่านมาตรฐานเกษตร (GAP) จ าเป็นต้องอาศัย
เกษตรกรผู้เพาะปลูกในการให้ความร่วมมือ หรือ ตัวช้ีวัดของจังหวัดเกี่ยวกับระดับความส าเร็จของการลด
อุบัติเหตุการจราจรทางบก ก็จ าเป็นต้องอาศัยประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนในการให้ความร่วมมือ 

2.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ   
 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ 
 ผลกระทบจากอิทธิพลของกลุ่มการค้าเศรษฐกิจ และการรวมตัวกันขององค์กรระหว่างประเทศ

ด้านเศรษฐกิจ 
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 ผลกระทบจากอิทธิพลของกลุ่มประเทศใหม่และประเทศใกล้เคียงในอินโดจีน เช่น เวียดนาม 
ฯลฯ 

 ผลกระทบจากอิทธิพลและผลกระทบจากความร่วมมือในเขตอนุภูมิภาคแนวสามเหล่ียม
เศรษฐกิจ ส่ีเหล่ียมเศรษฐกิจ  

 ผลกระทบจากเศรษฐกิจภายในประเทศไทย 
 ผลกระทบจากการกระตุ้นให้เกิดการบริโภค 
 ผลกระทบจากความมั่นใจในการลงทุนของภาคเอกชน 
 ผลกระทบจากการปรับตัวและการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้จ่าย/การออมของกลุ่มเป้าหมาย 
 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย 
 ผลกระทบจากค่าเงินบาท 
 ผลกระทบจากการระดมทุนในตลาดหุ้น / ตลาดทุน 
 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอัตราภาษีต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงการใช้จ่ายของภาครัฐ 
 ฯลฯ 

2.3 ปัจจัยด้านสังคม 
 ผลกระทบจากการปรับเปล่ียนวิถีการด าเนินชีวิตของคนในสังคมท้ังในส่วนของวิถีชีวิตใน

ครอบครัว วิถีชีวิตในท่ีท างาน และวิถีชีวิตในสังคมท่ัวไป จึงมีผลท าให้องค์กรทุกองค์กร ต้อง
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงองค์กรให้สอดรับ  หรือตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก อันได้แก่ สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม เทคโนโลยี นโยบายรัฐบาล 
กฎหมาย องค์การคู่แข่งและสนับสนุน ท่ีได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นพลวัต (Dynamic)   

 รูปแบบหรือแนวทางการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการบริหาร ท้ังในส่วนของ
สภาพแวดล้อมภายนอก(External Environment) อันได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี  นโยบายของรัฐบาล คู่แข่งขันและพันธมิตร    

 ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External Environment) จะประกอบด้วยกลุ่มข้อมูล
เกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์ท่ีส าคัญแต่ละด้าน อันประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี นโยบายของรัฐบาล  องค์การ
คู่แข่งและพันธมิตร  ตลาดและกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นเป้าหมายขององค์การ    

 แนวทางวิเคราะห์ถึงผลกระทบท่ีเป็นโอกาสและภัยอุปสรรคหรือท าการประเมิน ช่องว่าง (Gap 
Analysis) เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานแบบมุ่งเน้นอนาคต (Future-Oriented) โดย
การสร้าง/ก าหนดวิสัยทัศน์ (vision) ในระยะยาวเพื่อการคาดการณ์แนวโน้มของการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตและน ามาปรับทิศทางการด าเนินงานตลอดจนท าการ
ตัดสินใจในการพิจารณาทบทวนและพัฒนา คุณภาพ บริการ ผลิตภัณฑ์ ตลาดและกลุ่มลูกค้า
ให้มีความเหมาะสมต่อไป 

 ผลกระทบของการเคล่ือนย้ายของประชากร เช่น อัตราการไหลเข้า-ออก ของประชากร หรือ
ผลกระทบของประชากรแฝงท่ีเกิดขึ้น 

 แนวทางการการเปล่ียนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชน  
 บทบาทของสถาบันครอบครัว 
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 การศึกษาและคุณภาพประชากร 
 ค่านิยมการบริโภคและวัฒนธรรม 
 ความยุติธรรมในสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 2.4 ปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 งบประมาณ 

 แหล่งทุน/เงินนอกงบประมาณ ท่ีได้รับการอุดหนุน 
 ความเพียงพอของงบประมาณระบุถึงทรัพยากรท่ีต้องการได้รับการสนับสนุนไปด าเนินกา ร  

จากรัฐบาล ซึ่งอาจจะระบุในรูปของต้นทุนต่อหน่วย (unit Cost) ของการด าเนินการ เพื่อท่ี
รัฐบาลในฐานะผู้ซื้อบริการจะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดสรรงบประมาณให้ตาม
แนวทางของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  

 เทคโนโลยี 
 ผลกระทบจากรูปแบบหรือแนวทางการน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
 ผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคม 
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีการขนส่งคมนาคม 
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีการอุตสาหกรรม 
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีการเกษตร 
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีด้านอื่นๆ 

  
กฎหมาย 

 ผลกระทบจากการปรับปรุงยกเลิกกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน (Deregulation) เพื่อแก้ไข
ความล่าช้าในกระบวนการด าเนินงานของขององค์การภาครัฐส่วนใหญ่ 

 ผลกระทบจากการมีกฎระเบียบท่ีหลากหลายและซับซ้อนมากจนเกินไปผลกระทบจากการ
แก้ไขกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของบังคับต่างๆท่ีมีผลต่อการด าเนินการ ยกตัวอย่างเช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมต่างๆ การยกเลิกเบนซิน 95 

 การจัดการระบบคุณภาพ (Quality Management) 
 การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ + BSC. (KPI. , STRATEGY MAP) 
 Project Management 
 Risk Management 
 Change Management,  
 TQM., PMQA 
 Continuous  Work Improvement 
 Knowledge Management, Learning Organization 
 E-Government 
 การเสริมสร้างส านึกรู้และความมุ่งมั่น (Shared Vision & Commitment) 
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 การปรับโครงสร้างองค์การ (Organizational Restructuring) 
 การรื้อปรับกระบวนงาน (Business Process Re-engineering) 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Humans Resources Development) 
 การจัดการระบบสารสนเทศ (information System Management) 
 การสร้างคุณภาพของกระบวนงาน หรือปัจจัยท่ีเป็นหัวใจส าคัญในการท างาน ( Input) 

ตลอดจนการตรวจสอบปัจจัยคุณภาพเหล่านั้น เช่น  
-   ด้านเกษตรกร (การปลูกข้าว) ปัจจัยท่ีส าคัญในการผลิตคือ เมล็ดพันธ์ข้าวที่ดี  

  -  ด้านงานข่าว ปัจจัยท่ีส าคัญคือ แหล่งข่าว ซึ่งต้องมีความเช่ือถือได้ (Reliability)          
   ตอบสนองต่อส่ิงแวดล้อมในสถานการณ์นั้นๆ ได้ถูกต้องแม่นย า สามารถส่ือสารให้เข้าใจ         
                     ได้และรวดเร็ว ไว้ใจได้ (creditability) มีความปลอดภัย (Security) 

 -  ด้านงานบริการ ปัจจัยท่ีส าคัญคือ กระบวนงานและผู้ให้บริการที่มีมีความสามารถในการ     
    ท างาน สามารถเข้าถึงได้เท่าเทียมและท่ัวถึง รวดเร็ว มีมรรยาท สุภาพ มีใจบริการ  

                     สามารถเข้าใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี  (Service Mind)  
 ฯลฯ 

 บุคลากร หน่วยงาน และเครือข่ายการท างานที่เก่ียวข้อง (Networking) 
 รูปแบบ แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับบุคลากร หน่วยงาน และ

เครือข่ายการท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
 รูปแบบ แนวทางการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
 วิธีการการสร้างเครือข่ายอย่างยั่งยืน 
 ระดับการสนับสนุนจากบุคลากร หน่วยงาน และเครือข่ายการท างานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ทัศนคติท่ีดีของบุคลากร หน่วยงาน เครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีต่อการท างาน 
 ปรากฏการณ์/ภัยตามธรรมชาติ 
 สภาพ ดิน น้ า อากาศ  
 อุทกภัย 
 แผ่นดินไหว 
 ภัยแล้ง 
 ธรณีพิบัติ 
 ฯลฯ 
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การรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ตัวชี้วัด 
ระดับ สพฐ. ระดับ สพท. 

รอบที่ 1 รอบที2่ รอบที่ 1 รอบที่ 2 
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ าตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี (Function base) 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละประชากรผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 
ปี/6-11 ปี/12-14 ปี/15-17 ปี) (หน้า 22 – 41) 

√ √ 

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

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของ
ประเทศจากรายงาน (IMD 2018) 

   

        ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 อันดับตามรายงานด้านการศึกษา 
(Education) (หน้า 42 – 43) - √ ไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัด 

        ตัวชี้วัดที่ 1.2.2  อันดับตามรายงานด้านที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทภารกิจของส่วนราชการ (หน้า 44) - √ ไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (หน้า 45 – 48) - √ - √ 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาครู
ครบวงจร (หน้า 49) √ √ ไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัด 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพเิศษ (Agenda base) 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน    

        ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (หน้า 51 – 56) √ √ √ √ 

      ตัวชีวัดที่ 2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญที่ทันต่อ
สถานการณ์ (หน้า 57 – 60) 

ด าเนินการตามประเด็น
สถานการณ์ 

ไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ 2.2  ร้อยละของครูที่เขา้รับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ
ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) (หน้า 61 – 63) 

√ √ ไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัด 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การพัฒนานวัตกรรม (หน้า 64 – 67) √ √ √ √ 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัติงาน  
                 (หน้า 68 – 69) 

    

      ตัวชี้วัดที่ 4.2.1  การประหยัดไฟฟ้าและน้ ามัน (หน้า 70) √ √ ไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัด 
      ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 การลดกระดาษ (หน้า 71 – 74) 
 

√ √ √ √ 

      ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 การบูรณาการงบประมาณ (หน้า 75) 
 

√ √ ไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัด 

       ตัวชี้วัดที่ 4.2.4 การพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัด (KRS) (หน้า 76) 
  

√ ไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัด 
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ตัวชี้วัด 
ระดับ สพฐ. ระดับ สพท. 

รอบที่ 1 รอบที2่ รอบที่ 1 รอบที่ 2 
       ตัวชี้วัดที่ 4.2.5 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Integrity and Transparency Assessment 
: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หน้า 77 – 78) 

- √ ไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัด 

       ตัวชี้วัดที่ 4.2.6  โครงการห้องเรียนกีฬา (หน้า 79) - √ ไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัด 

       ตัวชี้วัดที่ 4.2.7 การรับนักเรียนโดย Smart Card และการ
จัดท าข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา (GPA) (หน้า 80 – 89) 

- √ 

โรงเรียนกรอกข้อมูลในโปรแกรม 
SchoolMIS และ SGS ภายใน

วันที่ 16 เมษายน 2561 
(กรณีส่งtext file ภายในวันที่ 6 

เม.ย.61) 
       ตัวชี้วัดที่ 4.2.8 โครงการโรงเรียนประชารัฐ (หน้า 90 -91) - √ ไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัด 

       ตัวชี้วัดที่ 4.2.9 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการ
ประเมินผลการด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
(หน้า 92 – 104) 

- √ 

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

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

       ตัวชี้วัดที่ 4.2.10 พุธเช้า ข่าว สพฐ. (หน้า 105 – 106) - √ ไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัด 

       ตัวชี้วัดที่ 4.2.11 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูล
การเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน) (หน้า 107 -109) 

√ √ 

ผ่านระบบ 
https://e-
budget.jobo
bec.in.th 
1ต.ค.60–31
มี.ค.61 

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

       ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (หน้า 110 – 121) 

√ √ √ √ 

       ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.2  การจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
(ในส่วนของการด าเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) (หน้า 122 – 123) 

   

       ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.2 (1) โครงการลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ (หน้า 124-125) - √ ไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัด 

       ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.2 (2) โครงการประหยัดการใช้ไฟฟ้า (หน้า 126 – 128) - √ 
รายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
https://e-budget.jobobec.in.th 
ภายในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  

       ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.2 (3) โครงการลดค่าใช้จ่ายในการประชุม 
อบรม สัมมนา (หน้า 129 – 132) 

- √ √ √ 

       ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.3  การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (หน้า 133 – 143) 

√ √ √ √ 

ตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขบัเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ (หน้า 144 – 145) 

√ √ ไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ (หน้า 146 – 148) √ √ ไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัด 

https://e-budget.jobobec.in.th/
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คณะท างานพัฒนาระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติ
ราชการของส่วนราชการ(KPI Report System : KRS) 

ท่ี ชื่อ-สกุล สังกัด เบอร์โทรศัพท/์E-mail 
1 นายนิพนท์ นนธ ิ สพป.อุบลราชธานี เขต 4 08-6723-3372 

niponnonthi@gmail.com 
2 นายนิคม  ภูมิภาค ศธจ.อุบลราชธานี  086-265-7330 

nikhomo@hotmail.com 
3 นางสาวเปรมฤทัย เลิศบ ารุงชัย ส านักเทคโนโลยีเพื่อการ

เรียนการสอน 
081-819-7922 
premruthai@gmail.com 

4 นายทองค า  มากมี สพม. 29 089-722-2467 
tmtm2010@gmail.com 

5 นายศาสตรา  ดอนโอฬาร ศธจ.กาฬสินธุ์ เขต  081-050-1411 
boyoty999@gmial.com 

6 นายธิติ  ทรงสมบูรณ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 081-391-7040 
mrthiti2006@hotmail.com 

7 นายคมกฤช  มุมไธสง สพป.นครราชสีมา เขต 6 085-682-5357 
hs3qba@gmail.com 

8 นายวัชรพัฐ มะธิตะโน สพม. เขต 6  
9 นายอนุเดช ปุรณะวิทย์ ศธจ.แม่ฮ่องสอน   
10 นายยุทธนา แม่นผล  สพป.สุรินทร์ เขต 3  
11 นางปุณฑริกา พันธ ุ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 080-601-3175 

Punka_219@hotmail.com 
12 นางสาวจุฬาลักษณ์  ทรัพย์สุทธิ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 089-444-5779 

pmqaobec@hotmail.com 
13 นายอภิชาติ อ่อนมี กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 085-608-7977 

kee_02006@hotmail.com 
14 นางสาวทิตยาภรณ์ กาศสนุก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 089-024-5292 

ftitaya@gmail.com 
15 นางศิวาพร ชาญสอน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 083-913-0199 

taktan_51@hotmail.com 
16 นางสาวปุณญาดา วรรณบุษปวิช กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 098-980-1136 

poonyada2015@hotmail.com 

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