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ความเป็นมา



คณะรัฐมนตรี มีมตเิมื่อวันที่ 6 พฤศจกิายน 2561 เห็นชอบตามที่
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสทิธภิาพในการปฏบิัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ดงันี้

มตคิณะรฐัมนตร ีเร ือ่ง การประเมนิสว่นราชการตามมาตรการ
ปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562
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กรอบการประเมนิ
องคป์ระกอบยังคงม ี5 องคป์ระกอบตามที ่ครม. เคยเห็นชอบ แตไ่ดเ้พิม่ประเด็นการบรูณาการ

หลายหน่วยงาน ไวท้ีอ่งคป์ระกอบที ่1 Function Base

เกณฑก์ารประเมนิ
ปรับปรงุหลักเกณฑก์ารประเมนิเป็นการค านวณคะแนนเฉลีย่เป็นรอ้ยละของทกุองคป์ระกอบและ

ยกเลกิหลกัเกณฑส์ว่นราชการทีม่ผีลการด าเนนิงานต า่กวา่เป้าหมายเพยีง 1 
องคป์ระกอบ ใหถ้อืวา่อยูใ่นระดบัปรบัปรงุ

รอบระยะเวลาในการประเมนิ
ปรบัปรงุรอบระยะเวลาการประเมนิเป็นปีละ 1 รอบ (1 ต.ค. – 31 ก.ย.) จากเดมิทีม่มีต ิครม. 

ไดก้ าหนดใหส้ว่นราชการตอ้งประเมนิปีละ 2 รอบ



ประเด็นประเมนิสว่นราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตัริาชการของ สพฐ.

2.1 โครงการพัฒนาครรูปูแบบครบวงจร

2.2 รอ้ยละการชีแ้จงประเด็นส าคญัทีท่นัตอ่สถานการณ์ (ถา้ม)ี  (ตวัชีว้ดับงัคบั)

3. Area Base สพฐ. ไมต่อ้งด าเนนิการ

1.1 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนนิการจัดเก็บขอ้มลูผลการเรยีนรายบคุคล

1.2 ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการศกึษาของประเทศไทยจากรายงาน (IMD 2018)

1.3 ระดบัคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET)

4.1 สว่นราชการทีม่กีารจดัท าคูม่อืส าหรบัประชาชน ตาม พรบ.การอ านวยความ
สะดวกฯ  (ประเมนิความส าเร็จของการลดข ัน้ตอนและระยะเวลาการใหบ้รกิาร
ในคูม่อืส าหรบัประชาชนของสว่นราชการ)  (ตวัชีว้ดับงัคบั)

5.1 การประเมนิผลส าเร็จของการด าเนนิการขบัเคลือ่น
ตามแผนปฏริปูองคก์ารของสว่นราชการ (ตวัชีว้ดับงัคบั)

1.4 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนนิการจัดเก็บขอ้มลูบคุลากร ดว้ยระบบ EMIS



ประเด็นการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ประเด็นการประเมนิ

1. การลดพลงังาน

2. มาตรการลดและคดัแยกขยะ
มลูฝอยในหนว่ยงานภาครฐั

3. การประหยดังบประมาณ 

4. การก ากบัดแูลการทจุรติ

5. ภาวะผูน้ า

ประเด็นการประเมนิ

6. ระบบตติดามการปฏบิตังิาน
เพือ่การบรหิารงานขององคก์าร

7. การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลัในองคก์าร

8. การสรา้งคณุะรรม จรยิธรรม
ในองคก์าร

9. การเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ/
การดแูลเอาใจใส่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

10. การบรูณาการขอ้มลูระหวา่ง
หนว่ยงาน (Integration)



ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานตามหลกัภารกจิพืน้ฐาน งานประจ างานตาม
หนา้ทีป่กต ิหรอืงานตามหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบหลกั งานตามกฎหมาย กฎ 
นโยบายของรฐับาล หรอืมตคิณะรฐัมนตรี

6

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต/ิการบรูณาการ  (Joint KPIs)

ภารกจิพืน้ฐาน/งานประจ า/งานตามหนา้ทีป่กต/ิงานหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบหลกั

นโยบายและแผนของรฐับาลและมตคิณะรฐัมนตรี

การด าเนนิงานตามมาตรฐานสากล (International Standards )



เกณฑก์ารใหค้ะแนน

ตวัชีว้ดัที่ 1.1  รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนนิการจดัเก็บขอ้มลู
ผลการเรยีนรายบคุคล

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

รอ้ยละ 60 รอ้ยละ 70 รอ้ยละ 80 รอ้ยละ 90 รอ้ยละ 100

แนวทางการด าเนนิการ

สพท. แจง้ให ้สถานศกึษาในสงักดับนัทกึขอ้มลูผลการเรยีน
ของนกัเรยีนรายบคุคลดว้ย SchoolMIS ส าหรบัโรงเรยีน

ประถมศกึษา หรอื 
SGS online ส าหรบัโรงเรยีนมธัยม หรอื

ระบบ DMC ตามที ่สพฐ. ก าหนด
ภายในวนัที ่10 มถินุายน 2562
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ตวัชีว้ดัที่ 1.2 ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการศกึษา

ของประเทศไทยจากรายงาน (IMD 2019)

1.2.1 อนัดบั
ตามรายงานดา้น

การศกึษา 
(Education)

เป้าหมายข ัน้ต า่
(0.5)

เป้าหมายมาตรฐาน
(0.75)

เป้าหมายข ัน้สงู
(1.00)

56 55 54
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ตวัชีว้ดัที่ 1.2 ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการศกึษา

ของประเทศไทยจากรายงาน (IMD 2019)

1.2.2 อนัดบัตามรายงานดา้นทีเ่ก ีย่วขอ้งกบับทบาทภารกจิของสว่นราชการ

ตวัชีว้ดั หนว่ยงานทีว่ดัผล 57 58 59 60 61 เฉลีย่3 ปี เฉลีย่5 ปี

1) งบประมาณดา้นการศกึษาตอ่ผลติภณัฑม์วลรวมของประเทศ 45

2) งบประมาณดา้นการศกึษาตอ่ประชากร คดิเป็น US$ ตอ่หัว 54

3) งบประมาณดา้นการศกึษาตอ่นักเรยีนระดับมธัยมศกึษา 41

4) อตัราสว่นนักเรยีนตอ่ครรูะดับประถมศกึษา 40

5) อตัราสว่นนกัเรยีนตอ่ครรูะดบัมธัยมศกึษา สป.ศธ.และ สพฐ. 54 55 54 63 62 59.67 57.60

6) อตัราการเขา้เรยีนระดบัมธัยมศกึษา สป.ศธ.และ สพฐ. 55 52 53 53 55 53.67 53.60

7) ผลสมัฤทธิข์องการอดุมศกึษา สอศ. และ สกอ. 50 53 52 37 41 43.33 46.60

8) รอ้ยละของผูห้ญงิทีจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป 44

9) นักศกึษาตา่งชาตทิีเ่ขา้มาเรยีนระดับอดุมศกึษาในประเทศตอ่ประชากร 
1,000 คน

53

10) นักเรยีนไทยทีไ่ปศกึษาตอ่ตา่งประเทศในระดับอดุมศกึษาตอ่ประชากร 
1,000 คน

53

11) ผลการทดสอบ PISA 49

12) ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ (TOEFL scores) สป.ศธ.และ สพฐ. 57 57 57 58 59 58.00 57.60

13) ความคดิเห็นตอ่การตอบสนองความสามารถในการแขง่ขนัทาง
เศรษฐกจิของระบบการศกึษา  

สอศ. สกอ.และ สกศ 49 46 44 46 46 45.33 46.20

14) ความคดิเห็นตอ่การเรยีนการสอนวทิยาศาสตรใ์นโรงเรยีน สป.ศธ.และ สพฐ. 44 50 49 46 45 46.67 46.80

15) ความคดิเห็นตอ่การตอบสนองความสามารถในการแขง่ขนัทาง
เศรษฐกจิของการอดุมศกึษา

สกอ. 48 53 47 46 46 46.33 48.00

16) ความคดิเห็นตอ่การจัดการศกึษาสาขาบรหิารจัดการทีต่อบสนองความ
ตอ้งการของภาคธรุกจิ

สกอ. 42 52 45 43 43 43.67 45.00

17) อตัราการไมรู่ห้นงัสอืของประชากรอาย ุ15 ปีข ึน้ไป สป.ศธ. สพฐ.และ สกอ. 50 43 45 47 59 50.33 48.80

18) ความคดิเห็นตอ่ทักษะทางภาษาทีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการ 

สอศ. และ สกอ. 51 53 52 50 49 50.33 51.00



ตวัชีว้ดัที่ 1.2 ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการศกึษา

ของประเทศไทยจากรายงาน (IMD 2019)
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน

ระดบัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน

1.2.1 อนัดบัตามรายงานดา้นการศกึษา (Education)

เป้าหมายข ัน้ต า่
(0.5)

เป้าหมายมาตรฐาน
(0.75)

เป้าหมายข ัน้สงู
(1.00)

56 55 54

1.2.2 อนัดบัตามรายงานดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทภารกจิของสว่นราชการ

ตวัชีว้ดั
ที่

รายละเอยีด

เป้าหมาย
ข ัน้ต า่
(0.5)

เป้าหมาย
มาตรฐาน
(0.75)

เป้าหมาย
ข ัน้สงู
(1.00)

5 อตัราสว่นนักเรยีนตอ่ครรูะดบัมธัยมศกึษา 62 61 60

6 อตัราการเขา้เรยีนระดบัมธัยมศกึษา 55 54 53

12 ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ (TOEFL) 59 58 57

14 ความคดิเห็นตอ่การเรยีนการสอนวทิยาศาสตรใ์นโรงเรยีน 45 44 43

17 อตัราการไมรู่ห้นังสอืของประชากรอาย ุ15 ปีขึน้ไป 59 58 57



ตวัชีว้ดัที ่ 1.3  ระดบัคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษา
ระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET)

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

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

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

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

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

X หมายถงึ ระดบัคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ (O-NET) ปีงบประมาณ 2561

Y หมายถงึ ชว่งการปรบัระดบัคะแนน หรอืระยะหา่งของเกณฑ ์(interval)



ตวัชีว้ดัที ่ 1.3  ระดบัคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษา
ระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET)

ตวัอยา่ง วธิกี าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน

ตวัชีว้ดั
2559 
(1)

2560 
(2)

2561 
(3)

ระยะหา่งของเกณฑ์

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

ระดบัคะแนน
เฉลีย่ผล

การทดสอบ 
(O-NET)

38.55 37.90 36.45
38.55 – 37.90 

= 0.65
37.90 – 36.45 

= 1.45
0.65 + 1.45 = 

2.10
2.10/2 
= 1.05

กลุม่อายุ น า้หนกั
เกณฑก์ารใหค้ะแนน

1 2 3 4 5

ระดบัคะแนนเฉลีย่
ผลการทดสอบทางการศกึษา
ระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET)

1.00 34.35 35.40 36.45 37.50 38.55



ตวัชีว้ดัที ่ 1.3  ระดบัคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษา
ระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET)

แนวทางการด าเนนิการ

ใชค้ะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษา
ระดบัชาตขิ ัน้พืน้ฐาน (O-NET) 

ของแตล่ะส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
จากส านกัทดสอบทางการศกึษา 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน

กพร. สพฐ. จะกรอกขอ้มลูในระบบ KRS ให้



ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานตามหลกัภารกจิยทุธศาสตร ์แนวทางปฏริปู
ภาครฐั นโยบายเรง่ดว่น หรอืภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นพเิศษ

14

ขอ้ส ัง่การของนายกรฐัมนตร/ีวาระการขบัเคลือ่นและการปฏริปูประเทศ

แกไ้ขปญัหาส าคญัเฉพาะเรือ่งหรอืภารกจิทีไ่ดร้บัมอบหมายพเิศษ

แนวปฏริปูเรง่ดว่น 6 ดา้นของรฐับาล

ชีแ้จงประเด็นส าคญัทีท่นัตอ่สถานการณ์ (ถา้ม)ี



ตวัชีว้ดัที ่ 2.1 โครงการพฒันาครรูปูแบบครบวงจร

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

ระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

1 คะแนน รอ้ยละ 22 ของขา้ราชการครใูน สพท. ไดเ้ขา้รับการพัฒนาตนเองตามโครงการฯ

2 คะแนน รอ้ยละ 24 ของขา้ราชการครใูน สพท. ไดเ้ขา้รับการพัฒนาตนเองตามโครงการฯ

3 คะแนน รอ้ยละ 26 ของขา้ราชการครใูน สพท. ไดเ้ขา้รับการพัฒนาตนเองตามโครงการฯ

4 คะแนน รอ้ยละ 28 ของขา้ราชการครใูน สพท. ไดเ้ขา้รับการพัฒนาตนเองตามโครงการฯ

5 คะแนน รอ้ยละ 30 ของขา้ราชการครใูน สพท. ไดเ้ขา้รับการพัฒนาตนเองตามโครงการฯ



ตวัชีว้ดัที ่ 2.1 โครงการพฒันาครรูปูแบบครบวงจร

แนวทางการด าเนนิการ

1. สพท. กรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์อา้งองิที ่2.1
(ในคูม่อืหนา้ 46)

2. รายงานผล พรอ้มแนบไฟล ์ผา่นระบบ  KRS
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ตวัชีว้ดัที ่ 2.2 รอ้ยละการชีแ้จงประเด็นส าคญัทีท่นัตอ่สถานการณ ์(ถา้ม)ี



ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานตามหลกัภารกจิพืน้ที/่ทอ้งถิน่ ภมูภิาค 
จงัหวดั กลุม่จงัหวดั (ถา้ไมม่ภีารกจินีไ้มต่อ้งประเมนิ)

18

ไมป่ระเมนิองคป์ระกอบนี้



ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการและพฒันานวตักรรม
ในการบรหิารจดัการระบบงาน งบประมาณทรพัยากรบคุคล 

และการใหบ้รกิารประชาชนหรอืหนว่ยงานของรฐั 
เพือ่ไปสูร่ะบบราชการ 4.0

19

ปรบัปรงุคูม่อืประชาชนตาม พรบ. การอ านวยความสะดวกฯ

ขอ้เสนอการพฒันานวตักรรม
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ตวัชีว้ดัที ่ 4.1 สว่นราชการทีม่กีารจดัท าคูม่อืส าหรบัประชาชน 
ตาม พรบ.การอ านวยความสะดวกฯ

คูม่อืส าหรับประชาชนตาม พรบ.การอ านวยความสะดวกฯ ระดบัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

คูม่อืส าหรับประชาชนตาม พรบ.การอ านวยความสะดวกฯ ระดบัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาและ
ระดบัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา

คูม่อืส าหรับประชาชนตาม พรบ.การอ านวยความสะดวกฯ โรงเรยีนในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน

คูม่อืส าหรับประชาชนตาม พรบ.การอ านวยความสะดวกฯ โรงเรยีนวตัถปุระสงคพ์เิศษสงักดัส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

คูม่อืส าหรับประชาชนตาม พรบ.การอ านวยความสะดวกฯ กลุม่โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห ์ส านักบรหิารงาน
การศกึษาพเิศษ สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

คูม่อืส าหรับประชาชนตาม พรบ.การอ านวยความสะดวกฯ กลุม่โรงเรยีนเฉพาะความพกิาร ส านักบรหิารงาน
การศกึษาพเิศษ สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

คูม่อืส าหรบัประชาชนตามพระราชบญัญตักิารอ านวยความสะดวก
ในการพจิารณาขออนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบบัปรบัปรงุ)

ประกอบดว้ย
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ตวัชีว้ดัที ่ 4.1 สว่นราชการทีม่กีารจดัท าคูม่อืส าหรบัประชาชน 
ตาม พรบ.การอ านวยความสะดวกฯ



ศกัยภาพในการด าเนนิการของสว่นราชการตามแผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี

การด าเนนิการตามแผนปฏริปูองคก์ารของสว่นราชการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

22
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ตวัชีว้ดัที ่ 5.1 การประเมนิผลส าเร็จของการด าเนนิการขบัเคลือ่น
ตามแผนปฏริปูองคก์ารของสว่นราชการ 

ประเด็น
หนว่ยงาน
ทีร่บัผดิชอบ

1.ด าเนินการปรับระเบยีบภายในสว่นราชการปรับกระบวนการขัน้ตอน
การท างานภายในสว่นราชการ โดยการน าเทคโนโลยดีจิทิัลเขา้มาใชใ้น
การปฏิบัตงิานภายในส่วนราชการ และน า e-Learning มาใชใ้นการ
เรียนการสอนเพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูป้ฏบิัตงิานและชว่ยใหจ้ัด
การศกึษามมีาตรฐานใกลเ้คยีงกันใหเ้กดิประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้รวมถงึ
สามารถแกปั้ญหาการขาดแคลนครูในพืน้ทีห่่างไกลไดด้ว้ย

1.1 ระบบส านักงานอเิล็กทรอนกิส ์: Smart OBEC โมดลู "สทิธโิอกาส
ทางการศกึษาของประชากรในวยัเรยีน" สทร.

1.2 การพัฒนาเทคโนโลยดีจิทิลับนศนูยข์อ้มลู (Data Center)
สทร.

1.3 น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชพั้ฒนาสง่เสรมิ และจัดกระบวนการ
จัดการเรยีนรู ้รวมทัง้สนับสนุนอปุกรณ์ส าหรับ DLTV / DLIT ศพก.

1.4 แผนพัฒนาขา้ราชการพลเรอืนเกีย่วกบัเทคโนโลยี
สพร.

2. พัฒนาฐานขอ้มูล เช่นสถานศกึษา ครู/คณาจารย์ นักเรียน นิสติ 
นักศกึษาผลสัมฤทธิท์างการศกึษาและฐานขอ้มูลอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ให ้
ครบถว้น ทันสมัยสามารถใชป้ระโยชน์ร่วมกันของหน่วยงานภายใน
กระทรวงและเชือ่มโยงกหัน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง

2.1 การพัฒระบบขอ้มลูนักเรยีน
(Data Management Center :DMC) สทศ.

2.2 ฐานขอ้มลูผลสมัฤทธิท์างการเรยีน สทศ.

2.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอ้มลูสารสนเทศดา้นการศกึษาพเิศษ
สศศ.

2.4 พัฒนาระบบฐานขอ้มลูบคุลากร ใน สพฐ.
สพร.

3. เนน้บทบาททางวชิาการใหเ้กดิความเขม้แข็งเพื่อก าหนดมาตรฐาน
หลักสตูรกระบวนการเรียนการสอนหรือการบรหิารการศกึษาใหท้ันต่อ
การเปลีย่นแปลงและเปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งทกุภาคสว่นเขา้มา
มสีว่นร่วมในการด าเนนิการ

3.1 การบรหิารจัดการหลกัสตูร
สวก.

3.2 โรงเรยีนประชารัฐ สนก.

3.3 การน าแนวทางการบรหิารดว้ยระบบคณุภาพตามเกณฑค์ณุภาพแหง่
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน OBECQA สมป.

3.4 การพัฒนามาตรฐานหลกัสตูรนานาชาตใินการจัดการเรยีนการสอน
ของโรงเรยีนทีเ่ปิดสอนหลกัสตูร International Program (IP) โครงการ
พัฒนาประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการศกึษาในภมูภิาค (Education Hub)

สมป.
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ตวัชีว้ดัที ่ 5.1 การประเมนิผลส าเร็จของการด าเนนิการขบัเคลือ่น
ตามแผนปฏริปูองคก์ารของสว่นราชการ 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน



ตวัชีว้ดัการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

25
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การเปรยีบเทยีบประเด็นการประเมนิผูบ้รหิารองคก์ารใหม่



ประเด็นการประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

27

ประเด็นการประเมนิ

1. การลดพลงังาน

2. มาตรการลดและคดัแยกขยะ
มลูฝอยในหนว่ยงานภาครฐั

3. การประหยดังบประมาณ 

4. การก ากบัดแูลการทจุรติ

5. ภาวะผูน้ า

ประเด็นการประเมนิ

6. ระบบตติดามการปฏบิตังิาน
เพือ่การบรหิารงานขององคก์าร

7. การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลัในองคก์าร

8. การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม
ในองคก์าร

9. การเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ/
การดแูลเอาใจใส่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

10. การบรูณาการขอ้มลูระหวา่ง
หนว่ยงาน (Integration)



ตวัชีว้ดัที่ 6.1 การลดพลงังาน

ตวัชีว้ดัที ่ 6.1.1 พลงังานดา้นไฟฟ้า

ตวัชีว้ดัที ่ 6.1.2  พลงังานดา้นน า้มนัเชือ้เพลงิ



ตวัชีว้ดัที่ 6.1 การลดพลงังาน

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

ระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน

1 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงรอ้ยละ 2

2 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงรอ้ยละ 4

3 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงรอ้ยละ 6

4 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงรอ้ยละ 8

5 ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าลดลงรอ้ยละ 10 ขึน้ไป

ตวัชีว้ดัที ่ 6.1.1 พลงังานดา้นไฟฟ้า



ตวัชีว้ดัที่ 6.1 การลดพลงังาน

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

ระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ตวัชีว้ดัที ่ 6.1.2  พลงังานดา้นน า้มนัเชือ้เพลงิ

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

1 ปรมิาณการใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิลดลงรอ้ยละ 2

2 ปรมิาณการใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิลดลงรอ้ยละ 4

3 ปรมิาณการใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิลดลงรอ้ยละ 6

4 ปรมิาณการใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิลดลงรอ้ยละ 8

5 ปรมิาณการใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิลดลงรอ้ยละ 10 ขึน้ไป



ตวัชีว้ดัที่ 6.1 การลดพลงังาน

แนวทางการด าเนนิการ

สพท. รายงานขอ้มลูคา่ไฟฟ้าและคา่น ้ามนัเชือ้เพลงิ
เป็นประจ าทกุเดอืน และรายงานขอ้มลูอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

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

ภายในวนัสดุทา้ยของเดอืนถดัไป

* กพร. จะน าคา่คะแนนจาก สนพ. มาลงในระบบ KRS 
ใหเ้ขตพืน้ทีก่ารศกึษาเอง

สพฐ. จะกรอกขอ้มลูในระบบ KRS ให ้



ตวัชีว้ดัที ่ 6.2  มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอย
ในหนว่ยงานภาครฐั

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

ระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

1 คะแนน สามารถด าเนนิการตามประเด็นการประเมนิได ้1 - 2 ประเด็น

2 คะแนน สามารถด าเนนิการตามประเด็นการประเมนิได ้3 - 4 ประเด็น

3 คะแนน สามารถด าเนนิการตามประเด็นการประเมนิได ้5 - 6 ประเด็น

4 คะแนน สามารถด าเนนิการตามประเด็นการประเมนิได ้7 - 8 ประเด็น

5 คะแนน สามารถด าเนนิการตามประเด็นการประเมนิได ้9 - 10 ประเด็น



ตวัชีว้ดัที ่ 6.2  มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอย
ในหนว่ยงานภาครฐั

ประเด็นการประเมนิ จ านวน 10 ประเด็น ดงันี้

1. มีการสื่อสารจากผู ้บร ิหารองค์การให้
บุคลากรได้รบัรู ้และเข้าใจอย่างท ั่วถ ึงต่อ
นโยบายการลด คดัแยกขยะมูลฝอยใน
หนว่ยงานภาครฐั

2. มีการแต่งต ัง้คณะท างานปฏิบตักิารลด
และคดัแยกขยะมูลฝอย โดยมีผู ้บร ิหาร
องคก์ารเป็นประธานคณะท างานและผูแ้ทน
จากบคุลากรทกุระดบัและทกุฝ่าย



ตวัชีว้ดัที ่ 6.2  มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอย
ในหนว่ยงานภาครฐั

ประเด็นการประเมนิ จ านวน 10 ประเด็น ดงันี้

3. มกีารส ารวจ และจดัเก็บขอ้มูลขยะมูลฝอย 
โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสตกิหูห ิว้ และแกว้
พลาสตกิแบบใชค้ร ัง้เดยีวของหนว่ยงาน

4. มกีารจดัท าแผนปฏบิตักิารลด คดัแยกขยะ
มูลฝอยของหน่วยงานเพือ่เป็นแนวทางและ
กรอบใหบุ้คลากรถอืเป็นหลกัปฏบิตัใินการ
ด าเนนิงาน โดยมผีูบ้รหิารองคก์ารใหค้วาม
เห็นชอบ



ตวัชีว้ดัที ่ 6.2  มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอย
ในหนว่ยงานภาครฐั

ประเด็นการประเมนิ จ านวน 10 ประเด็น ดงันี้

5. มกีจิกรรมเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ
เพือ่ใหบ้คุลากรมกีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมใน
การลด คดัแยกขยะมลูฝอยในหนว่ยงาน

6.  มีการประชาสมัพนัธ์ให้บุคลากรและ
ประชาชนทีม่าใชบ้รกิารทราบและมสี่วนร่วม
ในการด าเนนิการลด คดัแยกขยะมลูฝอย



ตวัชีว้ดัที ่ 6.2  มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอย
ในหนว่ยงานภาครฐั

ประเด็นการประเมนิ จ านวน 10 ประเด็น ดงันี้

7. มกีารคดัแยกขยะมูลฝอยในหนว่ยงานเพือ่
น าไปใช้ประโยชนต์ามความเหมาะสมของ
หนว่ยงาน

8. มกีารลดใชโ้ฟมบรรจุอาหารในรา้นคา้ตา่ง 
ๆ ที่ต ัง้ในหน่วยงาน และงดน าโฟมบรรจุ
อาหารเขา้มาในหนว่ยงาน



ตวัชีว้ดัที ่ 6.2  มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอย
ในหนว่ยงานภาครฐั

ประเด็นการประเมนิ จ านวน 10 ประเด็น ดงันี้

9. มีกจิกรรมส่งเสรมิสนบัสนุนการใช้แก้ว
สว่นตวัเพือ่ลดการใชแ้กว้น า้พลาสตกิแบบใช้

คร ัง้เดยีว 

10. มกีจิกรรมสง่เสรมิสนบัสนุนการใชต้ะกรา้ 
ถุงผ้า ป่ินโต ภาชนะหรือบรรจุภณัฑท์ี่เ ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม เพือ่ลดการใชถ้งุพลาสตกิ
หหู ิว้



แนวทางการด าเนนิการ

สพท. ด าเนนิการเรือ่งมาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐ ตามประเด็นการประเมนิจ านวน 10 ประเด็น 
พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานการด าเนนิงาน เชน่ ประกาศฯ 
หนังสอืราชการ รายงานผลการด าเนนิงาน แผนการด าเนนิงาน 

ภาพถา่ย ภาพขา่ว ฯลฯ ในระบบ KRS เทา่น ัน้ 

(โดยไมต่อ้งรายงานไปยงักรมควบคมุมลพษิ)

ตวัชีว้ดัที ่ 6.2  มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอย
ในหนว่ยงานภาครฐั



ตวัชีว้ดัที่ 6.3  การประหยดังบประมาณ : 
ระดบัความส าเร็จของการจดัท าบญัชตีน้ทนุตอ่หนว่ยผลผลติ

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

ระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประเด็น น า้หนกั
คะแนน

1 5

1. สง่ขอ้มลูรายงานคา่ใชจ้า่ยในระบบ

GFMIS (KSB1) มายงัส านกัการคลงัและ

สนิทรพัย ์(การรายงานรอบที ่1)

0.5

ไมส่ง่ขอ้มลู

รายงานคา่ใชจ้า่ย

ในระบบ GFMIS

สง่ขอ้มลูรายงาน

คา่ใชจ้า่ยในระบบ

GFMIS

2. สง่ขอ้มลูถกูตอ้ง ครบถว้น ตาม

แบบฟอรม์อา้งองิตวัชีว้ดัที ่6.3 (การ

รายงานรอบที ่2)

0.5

สง่ขอ้มลูไม่

ถกูตอ้ง ครบถว้น 

ตามแบบฟอรม์

สง่ขอ้มลูถกูตอ้ง 

ครบถว้น ตาม

แบบฟอรม์



แนวทางการด าเนนิการ

สพท. จัดสง่รายงานคา่ใชจ้า่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ทีผ่า่นการรับรองขอ้มลูจาก ผอ.สพท. หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย 
ในรปูแบบแผน่ขอ้มลู CD-ROM รปูแบบไฟล ์PDF/Image ให ้สคส. 
สพฐ. ภายในวนัที ่10 กมุภาพนัธ ์ 2562 และให ้สพท. เขา้ไป
รายงานผลการด าเนนิงานดงักลา่วในระบบ KRS (ถา้จัดสง่ขอ้มลูแลว้
ใหร้ะบใุนระบบ KRS เป็น (1) หากไมไ่ดจ้ัดสง่ขอ้มลูใหร้ะบใุนระบบ 
KRS เป็น (0))

ตวัชีว้ดัที่ 6.3  การประหยดังบประมาณ : 
ระดบัความส าเร็จของการจดัท าบญัชตีน้ทนุตอ่หนว่ยผลผลติ

การรายงานรอบที ่1

สพท. รายงานผลการด าเนนิงานตาม แบบฟอรม์อา้งองิที ่6.3

(ในคูม่อืหนา้ 66 - 73) และรายงานในระบบ KRS

การรายงานรอบที ่2



ตวัชีว้ดัที่ 6.4 การก ากบัดแูลการทจุรติ

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

ระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ระดบัคะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน

1 มผีลการประเมนิ ITA นอ้ยกวา่รอ้ยละ 55.00

2 มผีลการประเมนิ ITA รอ้ยละ 55.00 – 64.99 

3 มผีลการประเมนิ ITA รอ้ยละ 65.00 – 74.99

4 มผีลการประเมนิ ITA รอ้ยละ 75.00 – 84.99

5 มผีลการประเมนิ ITA รอ้ยละ 85.00 ขึน้ไป



แนวทางการด าเนนิการ

ใชผ้ลการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสการ
ด าเนนิงานของหนว่ยงานภาครฐั (ITA) 
ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

จากส านกัพฒันานวตักรรมการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน 
(สว่นกลาง)

(สพฐ. จะกรอกขอ้มลูในระบบ KRS ให)้

ตวัชีว้ดัที่ 6.4 การก ากบัดแูลการทจุรติ



ตวัชีว้ดัที่ 6.5 ภาวะผูน้ า 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

ระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

1 คะแนน
มผีลการประเมนิมาตรฐานที ่1 ตวับง่ชีท้ี ่1 นอ้ยกวา่ 10 คะแนน 
หรอื ไมไ่ดด้ าเนนิการ

2 คะแนน
มผีลการประเมนิมาตรฐานที ่1 ตวับง่ชีท้ี ่1 ชว่งคะแนน 10.00 – 17.50 
หรอื ระดบัพอใช ้

3 คะแนน
มผีลการประเมนิมาตรฐานที ่1 ตวับง่ชีท้ี ่1 ชว่งคะแนน 17.51 – 25.00 
หรอื ระดบัดี

4 คะแนน
มผีลการประเมนิมาตรฐานที ่1 ตวับง่ชีท้ี ่1 ชว่งคะแนน 25.01 – 32.50 
หรอื ระดบัดมีาก

5 คะแนน
มผีลการประเมนิมาตรฐานที ่1 ตวับง่ชีท้ี ่1 ชว่งคะแนน 32.51 – 40.00 
หรอื ระดบัดเียีย่ม



แนวทางการด าเนนิการ

ใชผ้ลการประเมนิมาตรฐานของ สพท. 
จากส านกัตดิตามและประเมนิผลการจดัการศกึษา

ข ัน้พืน้ฐาน มาตรฐานที ่1 การบรหิารจดัการ
องคก์ารสูค่วามเป็นเลศิ ตวับง่ชีท้ ี ่1 การบรหิาร

จดัการทีด่ ี จ านวน 6 ประเด็น
(สพฐ. จะกรอกขอ้มลูในระบบ KRS ให)้

ตวัชีว้ดัที่ 6.5 ภาวะผูน้ า 



ตวัชีว้ดัที ่6.7.1 การใชร้ะบบ VIDEO Conference ในองคก์าร
(1)  การเขา้รว่มประชุมทางไกล VIDEO Conference กบัสว่นกลาง 
(2) การใชร้ะบบประชุมทางไกลระหวา่งส านกังานเขตพืน้ทีก่บัโรงเรยีน

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

ตวัชีว้ดัที ่6.7.2 ความม ัน่คงปลอดภยัใน cyber

ตวัชีว้ดัที ่ 6.6  ระบบตดิตามการปฏบิตังิาน
เพือ่การบรหิารงานขององคก์าร



ตวัชีว้ดัที ่ 6.6  ระบบตดิตามการปฏบิตังิาน
เพือ่การบรหิารงานขององคก์าร

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประเด็นการประเมนิ น า้หนกั 1 2 3 4 5

1. ใชร้ะบบอเิล็กทรอนกิส์

ในการตดิตามการ
ปฏบิตังิานขององคก์าร 
4 ดา้น ไดแ้ก่
- ดา้นบรหิารงานท ัว่ไป
- ดา้นบรหิารแผนงานและ
งบประมาณ
- ดา้นบรหิารงานบคุคล
- ดา้นบรหิารวชิาการ

0.3 ไมม่ี 1 ดา้น 2 ดา้น 3 ดา้น 4 ดา้น

2. มกีารจดัเก็บขอ้มลูใน
ระบบทีเ่ป็นปจัจบุนัและ
สามารถเรยีกดขูอ้มลูได้
แบบ Real time สรปุผล
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการใชร้ะบบ

0.4 ไมม่ี -

ระบบทีใ่ช ้

สามารถเรยีกดู
ขอ้มลูไดแ้บบ 
Real time
จัดเก็บขอ้มลูที่
เป็นปัจจบุนั (1)

ระบบทีใ่ช ้

สามารถมกีาร
สรปุผลการ
ด าเนนิงาน (2)

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

3. มกีารใชร้ะบบ
อเิล็กทรอนกิสใ์นการ
ประเมนิความพงึพอใจของ
ประชาชนหรอืผูร้บับรกิาร

0.3 ไมม่ี - - - มี



แนวทางการด าเนนิการ
ใชป้ระเด็นการประเมนิการใชง้านระบบสนบัสนนุการบรหิารจดัการของ

สพท. (AMSS++) หรอืระบบอืน่ ๆ

ตวัชีว้ดัที ่ 6.6  ระบบตดิตามการปฏบิตังิาน
เพือ่การบรหิารงานขององคก์าร

ประเด็นการประเมนิ เอกสาร / หลกัฐาน

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

รปูถา่ย / URL / คูม่อืการใชง้าน / 
หนงัสอืราชการ / สรปุผลการด าเนนิงาน

2. มกีารจดัเก็บขอ้มลูในระบบทีเ่ป็นปจัจุบนั
และสามารถเรยีกดขูอ้มลูไดแ้บบ Real time
สรปุผลขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการใชร้ะบบ

ภาพหลกัฐานการใชง้านทีเ่ป็นปจัจบุนั 
หรอืสรปุผลการด าเนนิงานรายสปัดาห/์รายเดอืน 
(Capture) หนา้จอ

3. มกีารใชร้ะบบอเิล็กทรอนกิสใ์นการประเมนิ
ความพงึพอใจของประชาชนหรอืผูร้บับรกิาร

ภาพหลกัฐานหนา้จอระบบอเิล็กทรอนกิสใ์นการ
ประเมนิความพงึพอใจของประชาชน หรอื
ผูร้บับรกิาร

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



ตวัชีว้ดัที่ 6.7 การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
ในองคก์าร

ตวัชีว้ดัที ่6.7.1 การใชร้ะบบ VIDEO Conference ในองคก์าร

(1) การเขา้รว่มประชุมทางไกล VIDEO Conference กบัสว่นกลาง

- รวมพธุเชา้ขา่ว สพฐ. และงานประชุมอืน่ ๆ  ที ่สพฐ. จดัประชุมทางไกลฯ

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
ระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

1 คะแนน สพท. มกีารเขา้รว่มประชมุทางไกล VDO Conference รอ้ยละ 60

2 คะแนน สพท. มกีารเขา้รว่มประชมุทางไกล VDO Conference รอ้ยละ 65

3 คะแนน สพท. มกีารเขา้รว่มประชมุทางไกล VDO Conference รอ้ยละ 70

4 คะแนน สพท. มกีารเขา้รว่มประชมุทางไกล VDO Conference รอ้ยละ 75

5 คะแนน สพท. มกีารเขา้รว่มประชมุทางไกล VDO Conference รอ้ยละ 80

เร ิม่ต ัง้แต ่เดอืนเมษายน 2562 ถงึส ิน้ปีงบประมาณ



แนวทางการด าเนนิการ

ตวัชีว้ดัที ่6.7.1 การใชร้ะบบ VIDEO Conference ในองคก์าร

(1) การเขา้รว่มประชุมทางไกล VIDEO Conference กบัสว่นกลาง

- รวมพธุเชา้ขา่ว สพฐ. และงานประชุมอืน่ ๆ  ที ่สพฐ. จดัประชุมทางไกลฯ

สพท. เขา้รว่มประชมุทางไกล VIDEO

Conference กบัสว่นกลาง 
(รวมพธุเชา้ขา่ว สพฐ. และงานประชมุอืน่ ๆ 
ที ่สพฐ. จัดประชมุทางไกลฯ) ตามแบบฟอรม์

อา้งองิที ่6.7.1 (หนา้ 83)

ระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา



เกณฑก์ารใหค้ะแนน

ระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

(2) การใชร้ะบบประชุมทางไกลระหวา่งส านกังานเขตพืน้ทีก่บัโรงเรยีน

เพือ่การบรหิารหรอืการจดัการเรยีนการสอน เชน่ การใช ้Scopia , Facebook       

(Live) , Youtube , Hang out , Skype ในการประชุม ฯลฯ

1 คะแนน ไมม่กีารใช ้VIDEO Conference กบัโรงเรยีน

2 คะแนน 1 - 3 เรือ่ง

3 คะแนน 4 - 6 เรือ่ง

4 คะแนน 7 - 11 เรือ่ง

5 คะแนน 12 เรือ่งขึน้ไป

เร ิม่นบัตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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(2) ใชร้ะบบประชุมทางไกลระหวา่งส านกังานเขตพืน้ทีก่บัโรงเรยีน

เพือ่การบรหิารหรอืการจดัการเรยีนการสอน เชน่ การใช ้Facebook 

(Live) , Youtube , Scopia , Hang out , Skype ในการประชุม ฯลฯ

สพท. ใชร้ะบบประชมุทางไกลระหวา่ง
ส านักงานเขตพืน้ทีก่บัโรงเรยีนเพือ่การบรหิาร
หรอืการจัดการเรยีนการสอน เชน่ การใช ้

Scopia , Facebook (Live) , Youtube , Hang 
out , Skype ในการประชมุ ฯลฯ ตาม
แบบฟอรม์อา้งองิที ่6.7.1 (หนา้ 84)



ตวัชีว้ดัที่ 6.7 การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
ในองคก์าร

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
ระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ตวัชีว้ดัที ่6.7.2 ความม ัน่คงปลอดภยัใน cyber

1 คะแนน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ไดค้ะแนนเทา่กบัหรอืนอ้ยกวา่รอ้ยละ 50

2 คะแนน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ไดค้ะแนนรอ้ยละ 55

3 คะแนน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ไดค้ะแนนรอ้ยละ 60

4 คะแนน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ไดค้ะแนนรอ้ยละ 65

5 คะแนน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ไดค้ะแนนรอ้ยละ 70 ขึน้ไป
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สพท. จดัท าแบบส ารวจ
ตามแบบฟอรม์อา้งองิที ่6.7.2 (หนา้ 87) 

และรายงานในระบบ KRS

ตวัชีว้ดัที ่6.7.2 ความม ัน่คงปลอดภยัใน cyber



ตวัชีว้ดัที่ 6.8 การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร

ตวัชีว้ดัที่ 6.8.1
การตรวจสอบทางการเงนิและบญัชี

ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ตวัชีว้ดัที่ 6.8.2

ตวัชีว้ดัที่ 6.8.3

ตวัชีว้ดัที่ 6.8.4

โครงการพฒันาระบบการรายงานขอ้มลูการเงนิ
ดา้นการศกึษาของสถานศกึษา

(ระบบบญัชกีารศกึษาข ัน้พืน้ฐาน)

ระดบัความส าเร็จของการตรวจสอบดา้นการเงนิ
การบญัช ีของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

รอ้ยละของโรงเรยีนวถิพีทุธทีผ่า่นการประเมนิผล
การด าเนนิการ 29 ประการ
สูค่วามเป็นโรงเรยีนวถิพีทุธ



ตวัชีว้ดัที ่6.8.1 การตรวจสอบทางการเงนิและบญัชี

ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

ล าดบั ประเด็น รายการ น า้หนกั
คะแนน

1 5

1 1. ความถกูตอ้ง 1.1 ยอดคงเหลอืในชอ่ง“ยอด
ยกไป”ของบัญชแียกประเภท
ถูกตอ้งตรงกับเอกสารหรือ
หลกัฐาน 

0.2 - ไมด่ าเนนิการจัดสง่
เอกสาร

- จัดสง่เอกสารไม่
ครบถว้น และไมถ่กูตอ้ง
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

จัดสง่เอกสารครบถว้น
และถกูตอ้งตามเกณฑท์ี่
ก าหนด

2 1. ความถกูตอ้ง 1.2 ความถกูตอ้ง เป็นปัจจบุนั
เกีย่วกบัการเคลือ่นไหวของ
บญัชแียกประเภท ในระบบ 
GFMIS ระหวา่งปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

0.2 - ไมด่ าเนนิการจัดสง่
เอกสาร

- จัดสง่เอกสารไม่
ครบถว้น และไมถ่กูตอ้ง
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

จัดสง่เอกสารครบถว้น
และถกูตอ้งตามเกณฑท์ี่
ก าหนด

3 2. ความโปรง่ใส 2.1 การเปิดเผยงบทดลองสู่

สาธารณะ 
2.2 แสดงรายละเอยีดประกอบ
รายการบัญชทีี่ส าคัญของงบ
ทดลอง ประจ าเดอืนกันยายน 
2562 

0.2 - ไมด่ าเนนิการจัดสง่
เอกสาร

- จัดสง่เอกสารไม่
ครบถว้น และไมถ่กูตอ้ง
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

จัดสง่เอกสารครบถว้น
และถกูตอ้งตามเกณฑท์ี่
ก าหนด

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
ระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา



ล าดบั ประเด็น รายการ น า้หนกั
คะแนน

1 5

4 3.ความ
รับผดิชอบ

3.1. การจัดสง่งบทดลองใหส้ านักงานการ
ตรวจเงนิแผน่ดนิ (สตง.) หรอืส านักงาน
การตรวจเงนิแผน่ดนิสว่นภมูภิาค ภายใน
วันที ่15 ของเดอืนถดัไป
3.2. การตอบขอ้ทักทว้งดา้นบญัชกีารเงนิ 
ตามขอ้สงัเกตประกอบการตรวจสอบ
รายงานการเงนิของ สตง.ปีลา่สดุ
3.3. การแกไ้ขขอ้ทักทว้งดา้นบญัชตีาม
ขอ้สงัเกตประกอบการตรวจสอบของผู ้
ตรวจสอบภายใน ภายในปีทีไ่ดร้ับการ
ทักทว้ง

0.2 - ไมด่ าเนนิการจดัสง่
เอกสาร

- จัดสง่เอกสารไม่
ครบถว้น และไม่
ถกูตอ้ง ตามเกณฑท์ี่
ก าหนด

จัดสง่เอกสาร
ครบถว้นและถกูตอ้ง
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

5 4. ความ
ครบถว้น

ความครบถว้นของสถานศกึษาหน่วยเบกิ
ภายใตส้ังกัดเขตพื้นที่การศกึษา ในการ
จัดส่งขอ้มูลการปฏบิัตงิานดา้นบัญช ีให ้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น
พืน้ฐาน ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

0.2 - ไมด่ าเนนิการจดัสง่
เอกสาร

- จัดสง่เอกสารไม่
ครบถว้น และไม่
ถกูตอ้ง ตามเกณฑท์ี่
ก าหนด

จัดสง่เอกสาร
ครบถว้นและถกูตอ้ง
ตามเกณฑท์ีก่ าหนด

เกณฑก์ารใหค้ะแนน (ตอ่)
ระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ตวัชีว้ดัที ่6.8.1 การตรวจสอบทางการเงนิและบญัชี

ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
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ตวัชีว้ดัที ่6.8.1 การตรวจสอบทางการเงนิและบญัชี

ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 

สพท. รายงานผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นบญัชี

ของตนเอง และของโรงเรยีนทีเ่ป็นหน่วยเบกิจา่ยในสงักดั 
โดยใช ้“แบบรายงานการประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้น
บญัชขีองสว่นราชการระดบัหน่วยเบกิจา่ย” หรอื แบบ
สรก. 62-1 พรอ้มเอกสารประกอบการประเมนิ

ในคูม่อืหนา้ (96 - 100) และรายงานผา่นระบบ KRS



ตวัชีว้ดัที่ 6.8.2 โครงการพฒันาระบบการรายงานขอ้มลูการเงนิ

ดา้นการศกึษาของสถานศกึษา (ระบบบญัชกีารศกึษาข ัน้พืน้ฐาน)

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
ระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

92 94 96 98 100

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

เป้าหมาย : สถานศกึษารายงานขอ้มลูทางการเงนิดา้นการศกึษามคีวามถกูตอ้ง 
ครบถว้น สมบรูณ์ รอ้ยละ 100 (5 คะแนน)



แนวทางการด าเนนิการ

ใหส้ถานศกึษารายงานขอ้มลูทางการเงนิผา่นเว็บไซต ์

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

- ชว่ง 6 เดอืนแรก (1 ตลุาคม 2561 – 31 มนีาคม 2562) 
- ชว่ง 6 เดอืนหลงั (1 เมษายน 2562 – 30 กนัยายน 2562)

และสถานศกึษาตอ้งรายงานขอ้มลูในระบบบญัชขีองสถานศกึษาให้
ถกูตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ์ และทนัตามระยะเวลา ดงันี้

- คร ัง้ที ่1 ภายใน วนัที ่1 กรกฎาคม 2562
- คร ัง้ที ่2 ภายใน วนัที ่31 ตลุาคม 2562

ตวัชีว้ดัที่ 6.8.2 โครงการพฒันาระบบการรายงานขอ้มลูการเงนิ

ดา้นการศกึษาของสถานศกึษา (ระบบบญัชกีารศกึษาข ัน้พืน้ฐาน)

(สพฐ. จะกรอกขอ้มลูในระบบ KRS ให)้



ตวัชีว้ดัที่ 6.8.3  ระดบัความส าเร็จของการตรวจสอบดา้นการเงนิ

การบญัช ีของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
ระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

คะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน หลกัฐานทีต่อ้งแนบในระบบ KRS

1 ผูต้รวจสอบภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาไมไ่ด ้
ด าเนนิการตามแนวทางการตรวจสอบทางดา้นการเงนิ
บัญช ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ทีส่ านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานแจง้ใหด้ าเนนิการ

-

2 1. ผูต้รวจสอบภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ด าเนนิการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบทางดา้น
การเงนิการบัญช ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานแจง้ให ้
ด าเนนิการ
2. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบแลว้เสร็จ
3. จัดสง่รายงานผลการตรวจสอบถงึส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไมทั่นเวลาทีก่ าหนด
ตามแนวทางการตรวจสอบ (หลังวนัที ่15 มถินุายน 2562)

1. รายงานผลการตรวจสอบดา้นการเงนิ
การบัญช ีของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
2. หนังสอืราชการ ของส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาทีส่ง่รายงานผลการตรวจสอบให ้
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน



ตวัชีว้ดัที่ 6.8.3  ระดบัความส าเร็จของการตรวจสอบดา้นการเงนิ

การบญัช ีของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

เกณฑก์ารใหค้ะแนน (ตอ่)
ระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

คะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน

3 1. ผูต้รวจสอบภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ด าเนนิการตรวจสอบตามแนว
ทางการตรวจสอบทางดา้นการเงนิการบัญช ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ที่
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานแจง้ใหด้ าเนนิการ
2. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบแลว้เสร็จ และเสนอผลการตรวจสอบใหผู้อ้ านวยการ
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทราบ
และพจิารณาสัง่การ 
3. สง่รายงานผลการตรวจสอบถงึส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ภายในวนัที ่15 มถินุายน 2562



ตวัชีว้ดัที่ 6.8.3  ระดบัความส าเร็จของการตรวจสอบดา้นการเงนิ

การบญัช ีของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

เกณฑก์ารใหค้ะแนน (ตอ่)
ระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

คะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน

4 1. ผูต้รวจสอบภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ด าเนนิการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบทางดา้น
การเงนิการบญัช ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทีส่ านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานแจง้ให ้
ด าเนนิการ
2. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบแลว้เสร็จโดยมปีระเด็นการรายงานครบทกุเรือ่งทีก่ าหนดใหต้รวจสอบพรอ้ม
ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ
3. เสนอผลการตรวจสอบใหผู้อ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทราบเพือ่พจิารณาสัง่การ
4. สง่รายงานการตรวจสอบพรอ้มกระดาษท าการแบบที ่1 - 7 ถงึส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน ภายในวันที ่15 มถินุายน 2562
5. กระดาษท าการแบบที ่1 – 7 แสดงขอ้มลูผลการตรวจสอบพรอ้มสรปุผลการตรวจสอบทีค่รบถว้นสมบรูณ์
โดย
5.1 กระดาษท าการแบบที ่3 และแบบที่ 4 จัดสง่ครบทัง้

บญัชเีงนิฝากธนาคารในงบประมาณ และบญัชเีงนิฝากธนาคารเงนินอกงบประมาณ (ทกุบญัช)ี
5.2 กระดาษท าการแบบที ่5 จัดสง่ครบทัง้ลกูหนีเ้งนิยมื

ในงบประมาณ และลกูหนีเ้งนิยมืนอกงบประมาณ
5.3 กระดาษท าการแบบที ่6 ประเมนิการปฏบิตังิานดา้นบญัชขีองส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ไดค้รบถว้น

ตามแบบทีก่ าหนด
6. กระดาษท าการทกุแบบมกีารลงนามรับรองผลการตรวจสอบและประเมนิโดยผูต้รวจสอบภายใน ส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา



ตวัชีว้ดัที่ 6.8.3  ระดบัความส าเร็จของการตรวจสอบดา้นการเงนิ

การบญัช ีของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

เกณฑก์ารใหค้ะแนน (ตอ่)
ระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

คะแนน เกณฑก์ารใหค้ะแนน

5 1. ผูต้รวจสอบภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ด าเนนิการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบทางดา้นการเงนิบัญช ีประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ทีส่ านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานแจง้ใหด้ าเนนิการ
2. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบแลว้เสร็จโดยมปีระเด็นการรายงานครบทกุเรือ่งทีก่ าหนดใหต้รวจสอบ พรอ้มขอ้สงัเกตและ
ขอ้เสนอแนะ
3. เสนอผลการตรวจสอบใหผู้อ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทราบเพือ่พจิารณาสัง่การ
4. สง่รายงานการตรวจสอบพรอ้มกระดาษท าการแบบที ่1 - 7 ถงึส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ภายในวนัที ่   15 
มถินุายน 2562
5. กระดาษท าการแบบที ่1 – 7 แสดงขอ้มลูผลการตรวจสอบพรอ้มสรปุผลการตรวจสอบทีค่รบถว้นสมบรูณ์ โดย
5.1 กระดาษท าการแบบที ่3 และแบบที่ 4 จัดสง่ครบทัง้บญัชเีงนิฝากธนาคารในงบประมาณ และบัญชเีงนิฝากธนาคารเงนินอก

งบประมาณ (ทกุบัญช)ี
5.2 กระดาษท าการแบบที ่5 จัดสง่ครบทัง้ลกูหนีเ้งนิยมืในงบประมาณ และลกูหนีเ้งนิยมืนอกงบประมาณ
5.3 กระดาษท าการแบบที ่6 ประเมนิการปฏบิัตงิานดา้นบัญชขีองส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ไดค้รบถว้นสมบรูณ์ตามแบบทีก่ าหนด 

6. กระดาษท าการทกุแบบมกีารลงนามรับรองผลการตรวจสอบและประเมนิโดยผูต้รวจสอบภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา7. ผล
การตรวจสอบทกุเรือ่งทกุประเด็นในรายงานการตรวจสอบมคีวามสอดคลอ้งกบัสรปุผลการตรวจสอบตามกระดาษท าการ
ทีก่ าหนดทกุแบบ 
8. กรณีการรายงานผลการตรวจสอบการเงนิการบัญช ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มขีอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะผูต้รวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ไดม้กีารตดิตามปรับปรงุแกไ้ขและรายงานผลมาพรอ้มกับรายงานผลการตรวจสอบการเงนิการบัญชี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ตวัชีว้ดัที่ 6.8.3  ระดบัความส าเร็จของการตรวจสอบดา้นการเงนิ

การบญัช ีของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

เกณฑก์ารใหค้ะแนน (ตอ่)
ระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

หลกัฐานทีต่อ้งแนบในระบบ KRS (ส าหรบัเกณฑก์ารประเมนิที่ 3 - 5)

1. รายงานผลการตรวจสอบทางดา้นการเงนิการบญัช ีของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา โดยรายงานตอ้งมปีระเด็นการรายงาน 
ในเรือ่งดงันี้
1.1 การเบกิจา่ยเงนิ
1.2 การควบคมุเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคาร (ทกุบญัช)ี เงนิฝากคลงั และลกูหนีเ้งนิยมื (ทกุบญัช)ี
1.3 การประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นบญัชี

1.4 การควบคมุเงนิทดรองราชการ  
1.5 รายงานผลการตดิตามการปรับปรงุแกไ้ข ตามรายงานผลการตรวจสอบการเงนิ การบญัช ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 (ถา้ม)ี

2. กระดาษท าการแบบที ่1- แบบที ่7 โดยสง่ใหค้รบทัง้ 7 แบบ และมกีารลงนามรับรองผล  การตรวจสอบและประเมนิจาก
ผูต้รวจสอบภายในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

3. บนัทกึเสนอผลการตรวจสอบและขอ้สงัเกตใหผู้อ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทราบและพจิารณาสัง่การ

4. หนังสอืราชการ ของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีจั่ดสง่รายงานผลการตรวจสอบทางดา้นการเงนิการบญัช ี
โดยหนังสอืราชการ สง่ถงึส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ภายในวนัที ่15 มถินุายน 2562



แนวทางการด าเนนิการ

จดัสง่รายงานผลการตรวจสอบการเงนิการบญัช ีพรอ้มท ัง้แนบ
กระดาษท าการ แบบที ่1 – แบบที ่7 (ในคูม่อืหนา้ 109 – 137)
และบนัทกึทีเ่สนอผลการตรวจสอบตอ่ ผอ.สพท. โดย

- สง่หนงัสอืราชการให ้สพฐ. ภายในวนัที ่15 มถินุายน 2562 
- สง่ไฟลร์ายงานผา่นระบบ KRS ภายใน 30 มถินุายน 2562 
โดยถา้จะสง่ใหร้ะบหุนึง่ (1) ถา้ไมส่ง่ใหร้ะบศุนูย ์(0) และ 

- กลุม่ตรวจสอบภายใน สพฐ. จะรบัรองขอ้มลูในระบบ KRS
ระหวา่งวนัที่ 1- 15 กรกฎาคม 2562

ตวัชีว้ดัที่ 6.8.3  ระดบัความส าเร็จของการตรวจสอบดา้นการเงนิ

การบญัช ีของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา



ตวัชีว้ดัที่ 6.8.4 รอ้ยละของโรงเรยีนวถิพีทุธทีผ่า่นการประเมนิผล

การด าเนนิการ 29 ประการ สูค่วามเป็นโรงเรยีนวถิพีทุธ

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
ระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

คะแนน ความหมาย

1
โรงเรยีนวถิพีทุธ รอ้ยละ 60 ของเขตพืน้ที ่ไดร้ะดบัคะแนน
รายโรงเรยีน ตัง้แต่ 3 ขึน้ไป

2
โรงเรยีนวถิพีทุธ รอ้ยละ 65 ของเขตพืน้ที ่ไดร้ะดบัคะแนน
รายโรงเรยีน ตัง้แต่ 3 ขึน้ไป

3
โรงเรยีนวถิพีทุธ รอ้ยละ 70 ของเขตพืน้ที ่ไดร้ะดบัคะแนน
รายโรงเรยีน ตัง้แต่ 3 ขึน้ไป

4
โรงเรยีนวถิพีทุธ รอ้ยละ 75 ของเขตพืน้ที ่ไดร้ะดบัคะแนน
รายโรงเรยีน ตัง้แต่ 3 ขึน้ไป

5
โรงเรยีนวถิพีทุธ รอ้ยละ 80 ของเขตพืน้ที ่ไดร้ะดบัคะแนน
รายโรงเรยีน ตัง้แต่ 3 ขึน้ไป



แนวทางการด าเนนิการ
สพท. แจง้ใหส้ถานศกึษาในโครงการโรงเรยีนวถิพีทุธและเขตพืน้ที่

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

ตวัชีว้ดัที่ 6.8.4 รอ้ยละของโรงเรยีนวถิพีทุธทีผ่า่นการประเมนิผล

การด าเนนิการ 29 ประการ สูค่วามเป็นโรงเรยีนวถิพีทุธ

รอบที ่1 - โรงเรยีนวถิพีทุธประเมนิตนเอง ภายใน 
1 พ.ค. 2562 – 15 ม.ิย. 2562

- สพท. รบัรองการประเมนิตนเองของโรงเรยีน ภายใน 
1 ม.ิย. 2562 – 30 ม.ิย. 2562

รอบที ่2 - โรงเรยีนวถิพีทุธประเมนิตนเอง ภายใน 
1 ส.ค. 2562 – 15 ก.ย. 2562

- สพท. รบัรองการประเมนิตนเองของโรงเรยีน ภายใน 
1 ก.ย. 2562 – 30 ก.ย. 2562

(สพฐ. จะกรอกขอ้มลูในระบบ KRS ให)้



ตวัชีว้ดัที่ 6.9  การเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ/การดแูลเอาใจใส่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
ระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

Survey Online จ านวน 20 ประเด็น ผา่นระบบ Smart OBEC

ประเด็นการประเมนิ

การเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ / การดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา

1. ผูบ้งัคบับญัชามกีารสอนงานใหแ้กท่า่น มโีอกาสรว่มคดิรว่มท า

2. ผูบ้งัคบับญัชาชว่ยเหลอืแกไ้ขปัญหาในการท างานของทา่น

3. ผูบ้งัคบับญัชารับผดิชอบในความผดิพลาดของทา่น

4. ผูบ้งัคบับญัชาดแูลเอาใจใสค่วามเป็นอยูข่องทา่น

5. ผูบ้งัคบับญัชาไดช้มเชยทา่นเมือ่มผีลการปฏบิตังิานทีด่ี



ตวัชีว้ดัที่ 6.9  การเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ/การดแูลเอาใจใส่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

Survey Online จ านวน 20 ประเด็น

ประเด็นการประเมนิ

การก ากบัดแูลการทจุรติ
1.ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่า่นมา ผูบ้งัคบับญัชาของหนว่ยงานทา่น มกีารก าหนดนโยบายโครงการหรอืสมัปทานของ
หนว่ยงานเพือ่แสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน

2.หนว่ยงานของทา่นมโีครงการหรอืกจิกรรม เพือ่ป้องกนัการทจุรติหรอืสง่เสรมิคณุธรรมในหนว่ยงาน

3.ผูบ้งัคบับญัชาของหนว่ยงานทา่นไดใ้หค้วามส าคญัในการตรวจสอบการด าเนนิงาน และมกีารลงโทษทางวนิยัตอ่
เจา้หนา้ทีผู่ก้ระท าการทจุรติอยา่งจรงิจงั

4.ผูบ้งัคบับญัชาของหนว่ยงานทา่นไดม้กีารซือ้ขายต าแหนง่หรอืเสน้สายในการบรรจุ แตง่ต ัง้โยกยา้ย เลือ่นระดบั 
เลือ่นต าแหนง่ของผูบ้รหิารและเจา้หนา้ทีใ่นหนว่ยงานของทา่นใชห่รอืไม่

5.ผูบ้งัคบับญัชาของหนว่ยงานใหค้วามส าคญัในการปฏบิตังิานอยา่งโปรง่ใสและซือ่สตัยส์ุจรติ โดยมกีารก าหนด
ข ัน้ตอนการปฏบิตังิานไวอ้ยา่งชดัเจน เป็นระบบ และท าใหเ้กดิความสะดวกในการตดิตอ่หรอืขอรบับรกิาร

6.หนว่ยงานของทา่นมกีารใชจ้า่ยเงนิงบประมาณเกนิกวา่ความจ าเป็นและไมเ่กดิประโยชนแ์ละความคุม้คา่

7.ผูบ้งัคบับญัชาไดม้อบหมายงานแกท่า่นตามความรูค้วามสามารถอยา่งเป็นธรรม

8.ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่า่นมา ทา่นพบเห็นวา่หนว่ยงานทา่น มกีารเรยีกรบัสนิบนจากผูอ้ ืน่ใชห่รอืไม่

9.ในระยะเวลา 1 ปีทีผ่า่นมา หนว่ยงานของทา่นมกีารปฏบิตัหินา้ทีห่รอืใชอ้ านาจเพือ่ประโยชนแ์กญ่าตพิีน่อ้ง พวก
พอ้ง หรอืผูอ้ ืน่

10.หนว่ยงานของทา่นมกีารก ากบัหรอืตรวจสอบการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามคูม่อืหรอืมาตรฐานการ
ปฏบิตังิานอยูเ่สมอ



ตวัชีว้ดัที่ 6.9  การเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ/การดแูลเอาใจใส่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

เกณฑก์ารใหค้ะแนน
ระดบัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประเด็นการประเมนิ

การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร

1.ผูบ้งัคบับญัชาของทา่นไดป้ฏบิตัตินเป็นแบบอยา่งทีด่ใีหท้า่นไดย้ดึถอืและปฏบิตัติาม

2.หน่วยงานของท่านมีการสื่อสาร (communication) ภายในองค์กรถึงคุณธรรม 
จรยิธรรมที่พงึประสงคท์ี่พนกังานทุกท่านควรปฏิบตัติามเพื่อลดความคลุมเครือของ
จรยิธรรม

3.หน่วยงานของท่านมกีารจดัอบรมสมัมนา หรอืประชุมเชงิปฏบิตักิาร เพือ่เสรมิสรา้ง/
กระตุน้เตอืนมาตรฐานการด าเนนิงานของหน่วยงานเพือ่หลกีเลีย่งประเด็นขดัแยง้ด้าน
จรยิธรรมทีอ่าจจะเกดิขึน้

4.หน่วยงานของทา่นมกีารประกาศเกยีรตคิุณ/ใหร้างวลั/ยกยอ่งเชดิชูเจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบิตั ิ
ตามหลกัคณุธรรม และมกีารลงโทษตอ่ผูป้ระพฤตขิดัตอ่คณุธรรม

5.หน่วยงานของท่านมกีารสรา้งกลไกหรอืระบบทีเ่ปิดโอกาสใหเ้จา้หนา้ทีส่ามารถพูดคุย
เกีย่วกบัประเด็นขดัแยง้ทางจรยิธรรม รวมถงึช่องทางในการรายงานหากมผีู ้พบเห็น
พฤตกิรรมทีผ่ดิหลกัจรยิธรรม



แนวทางการด าเนนิการ

สพท. ตอบแบบส ารวจ (Survey Online) 
ผา่นระบบ Smart OBEC

ตามประเด็นการประเมนิทีก่ าหนด ผา่นทางระบบ
อเิล็กทรอนกิส ์โดย กพร. สพฐ. 

จะแจง้วธิกีารตอบแบบสอบถามและก าหนดเวลา
ใหท้ราบภายหลงั

ตวัชีว้ดัที่ 6.9  การเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ/การดแูลเอาใจใส่

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา



ตวัชีว้ดัที่ 6.10  การบรูณาการขอ้มลูระหวา่งหนว่ยงาน

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

ระดบัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน

ประเด็นการประเมนิ 6 เดอืน ประเด็นการประเมนิ 12 เดอืน

 มีรายงานการส ารวจขอ้มูลทุก
กระบวนงานที่มีการเชื่อมโยง
ข ้อ มู ล กั บ ห น่ ว ย ง า น อื่ น ที่
เกีย่วขอ้ง

 เชือ่มโยงขอ้มูลกับหน่วยงานอืน่
ไดค้รบทกุกระบวนงาน



การรายงานผลตวัชีว้ดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตวัชีว้ดั
ระดบั สพฐ. ระดบั สพท.

รอบที ่1 รอบที2่ รอบที ่1 รอบที ่2

องคป์ระกอบที ่1 ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานตามหลกัภารกจิพืน้ฐาน งานประจ าตามหนา้ทีป่กต ิหรอืงานตามหนา้ทีค่วาม

รับผดิชอบหลกั งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาลหรอืมตคิณะรัฐมนตร ี(Function base)

ตวัชีว้ัดที ่1.1 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนนิการจัดเก็บ

ขอ้มลูผลการเรยีนรายบคุคล
- √

โรงเรยีนกรอกขอ้มลูในโปรแกรม SchoolMIS

และ SGS ภายในวนัที ่10 มถินุายน 2562

ตวัชีว้ัดที ่1.2 ขดีความสามารถในการแขง่ขนัดา้นการศกึษาของ

ประเทศไทยจากรายงาน (IMD 2019)

ไมต่อ้งด าเนนิการตวัชีว้ดั

ตวัชีว้ัดที ่1.3 ระดบัคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษา

ระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET)
- √ ใชข้อ้มลูจาก สทศ.

ตวัชีว้ัดที ่1.4 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนนิการจัดเก็บ

ขอ้มลูบคุลากร ดว้ยระบบ EMIS

องคป์ระกอบที ่2 ประสทิธภิาพในการด าเนนิงานตามหลกัภารกจิยทุธศาสตร ์แนวทางปฏริปูภาครัฐ นโยบายเรง่ดว่น หรอืภารกจิ

ทีไ่ดร้ับมอบหมายเป็นพเิศษ (Agenda base)

ตวัชีว้ัดที ่2.1 โครงการพัฒนาครรูปูแบบครบวงจร √ √ √ √

ตวัชีว้ัดที ่2.2 รอ้ยละการชีแ้จงประเดน็ส าคญัทีท่ันตอ่

สถานการณ์ (ถา้ม)ี

ด าเนนิการตาม

ประเด็นสถานการณ์

ไมต่อ้งด าเนนิการตวัชีว้ดั

องคป์ระกอบที ่4 ประสทิธภิาพในการบรหิารจัดการและพฒันานวัตกรรมในการบรหิารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากร

บคุคล และการใหบ้รกิารประชาชนหรอืหน่วยงานของรัฐ เพือ่ไปสูร่ะบบราชการ 4.0 (Innovation Base)

ตวัชีว้ัดที ่4.1 ความส าเร็จของการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการ

ใหบ้รกิารในคูม่อืส าหรับประชาชนของสว่นราชการ 
√ √ ไมต่อ้งด าเนนิการตวัชีว้ดั

องคป์ระกอบที ่5  ศกัยภาพในการด าเนนิการของสว่นราชการตามแผนยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี (Potential Base)

ตวัชีว้ัดที ่5.1 การประเมนิผลส าเร็จของการด าเนนิการขบัเคลือ่น

ตามแผนปฏริปูองคก์ารของสว่นราชการ
√ √ ไมต่อ้งด าเนนิการตวัชีว้ดั



ตวัชีว้ดั
ระดบั สพฐ. ระดบั สพท.

รอบที ่1 รอบที2่ รอบที ่1 รอบที ่2

การประเมนิผูบ้รหิารองคก์าร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตวัชีว้ัดที ่6.1 การลดพลงังาน √ √

สพท. กรอกขอ้มลู

ผา่นระบบ e-

report.energy.go.th

สพท. กรอกขอ้มลู
ผา่นระบบ e-
report.energy.go.th

ตวัชีว้ัดที ่6.1.1 พลงังานดา้นไฟฟ้า √ √ กนัยายน 61 –

กมุภาพนัธ ์62

มนีาคม 62 –

สงิหาคม 62
ตวัชีว้ัดที ่6.1.2 พลงังานดา้นน ้ามนัเชือ้เพลงิ √ √

ตวัชีว้ัดที ่6.2 มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอยใน

หน่วยงานภาครัฐ  
√ √ √ √

ตวัชีว้ัดที ่6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดบัความส าเร็จ

ของการจัดท าบญัชตีน้ทนุตอ่หน่วยผลผลติ
√ √ √ √

ตวัชีว้ัดที ่6.4 การก ากบัดแูลการทจุรติ √ √ ใชข้อ้มลู ITA จาก สนก.

ตวัชีว้ัดที ่6.5 ภาวะผูน้ า √ √ ใชข้อ้มลูมาตรฐานเขตฯ จาก สตผ.

ตวัชีว้ัดที ่6.6 ระบบตดิตามการปฏบิตังิานเพือ่การบรหิารงาน

ขององคก์าร
√ √ √ √

ตวัชีว้ัดที ่6.7 การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัใน

องคก์าร

ตวัชีว้ัดที ่6.7.1 การใชร้ะบบ VDO Conference ในองคก์าร √ √ √ √

ตวัชีว้ัดที ่6.7.2 ความมัน่คงปลอดภัยใน cyber √ √ √ √

การรายงานผลตวัชีว้ดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตอ่)



ตวัชีว้ดั
ระดบั สพฐ. ระดบั สพท.

รอบที ่1 รอบที2่ รอบที ่1 รอบที ่2

ตัวชีว้ดัที ่6.8 การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร

ตัวชีว้ดัที ่6.8.1 การตรวจสอบทางการเงนิและบัญชี

ของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
√ √ √ √

ตัวชีว้ดัที ่6.8.2 โครงการพัฒนาระบบการรายงาน

ขอ้มลูการเงนิดา้นการศกึษาของสถานศกึษา 

(ระบบบัญชกีารศกึษาขัน้พืน้ฐาน)

√ √ √ √

ตัวชีว้ัดที ่6.8.3 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบดา้น

การเงนิการบัญชขีองส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
√ √

เปิดระบบรายงานเป็นกรณีพเิศษ

ภายในวนัที ่30 มถินุายน 2562

ตัวชีว้ดัที ่6.8.4 ระดับความส าเร็จการด าเนนิงาน

โรงเรยีนวถิพีทุธ
√ √

ผา่นเว็บไซตว์ถิี

พทุธ 
www.vitheebuddha.

com 

1 พ.ค. 2562 –
30 ม.ิย. 2562

ผา่นเว็บไซตว์ถิี
พทุธ 
www.vitheebuddha.
com 

1 พ.ค. 2562 -
30 ม.ิย. 2562

ตัวชีว้ดัที ่6.9 การเสรมิสรา้งขวญัก าลังใจ/การดแูลเอา

ใจใสผู่ใ้ตบ้ังคับบัญชา
√ √

ท า Survey Online ตามชว่งเกณฑ์

ที ่ก.พ.ร. ก าหนด

ตัวชีว้ดัที ่6.10 การบรูณาการขอ้มลูระหวา่งหน่วยงาน √ √ ไมต่อ้งด าเนนิการตัวชีว้ดั

การรายงานผลตวัชีว้ดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตอ่)
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