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1. กรอบแนวทางการประเมนิ
- หลกัการและทีม่า
- กรอบการประเมนิสว่นราชการ
ประจ าปี พ.ศ. 2564

- นโยบาย สพฐ. (ปี 2564 - 2565)
- การประเมนิตวัชีว้ดัของ สพฐ. และ สพท.
- หลกัเกณฑก์ารประเมนิตวัชีว้ดัฯ ของ สพท.
- ปัจจัยแหง่ความส าเร็จ
- ปฏทินิการด าเนนิงานการประเมนิตวัชีว้ดั
- การรายงานผลตวัชีว้ดั

สว่นประกอบคูม่อืตวัชีว้ดัฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



สว่นประกอบคูม่อืตวัชีว้ดัฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. รายละเอยีดตวัชีว้ดัฯ
- ประเด็นตวัชีว้ดั จ านวน 11 ตวั และ
ตวัชีว้ดัยอ่ย 

- ในแตล่ะตวัชีว้ดั ประกอบดว้ย 
หนว่ยวดั
ค าอธบิาย 
หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนน
แนวทางการด าเนนิการ 
ผูร้บัผดิชอบตวัชีว้ดั

3. ภาคผนวก



โรงเรยีนกลุม่เป้าหมาย
มกีารด าเนนิกจิกรรม
ครบตามทีก่ าหนดทกุ
กจิกรรม รอ้ยละ 100 
และผูเ้รยีนไดร้ับการ
พัฒนาใหม้คีณุลกัษณะ
และทักษะการเรยีนรูใ้น

ศตวรรษที ่21
ระหวา่ง

รอ้ยละ 80 – 84.99

2 คะแนน1 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

โรงเรยีนกลุม่เป้าหมาย
มกีารด าเนนิกจิกรรม
ครบตามทีก่ าหนดทกุ
กจิกรรม รอ้ยละ 100 
และผูเ้รยีนไดร้ับการ
พัฒนาใหม้คีณุลกัษณะ
และทักษะการเรยีนรูใ้น

ศตวรรษที ่21
ระหวา่ง

รอ้ยละ 85 - 89.99

โรงเรยีนกลุม่เป้าหมาย
มกีารด าเนนิกจิกรรม
ครบตามทีก่ าหนดทกุ
กจิกรรม รอ้ยละ 100 
และผูเ้รยีนไดร้ับการ
พัฒนาใหม้คีณุลกัษณะ
และทักษะการเรยีนรูใ้น

ศตวรรษที ่21
ระหวา่ง

รอ้ยละ 90 – 94.99

โรงเรยีนกลุม่เป้าหมาย
มกีารด าเนนิกจิกรรม
ครบตามทีก่ าหนดทกุ
กจิกรรม รอ้ยละ 100 
และผูเ้รยีนไดร้ับการ
พัฒนาใหม้คีณุลกัษณะ
และทักษะการเรยีนรูใ้น

ศตวรรษที ่21
ระหวา่งรอ้ยละ 
95.00 – 99.99

โรงเรยีนกลุม่เป้าหมาย
มกีารด าเนนิกจิกรรม
ครบตามทีก่ าหนดทกุ
กจิกรรม รอ้ยละ 100 
และผูเ้รยีนไดร้ับการ
พัฒนาใหม้คีณุลกัษณะ
และทักษะการเรยีนรูใ้น

ศตวรรษที ่21
รอ้ยละ 100

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิโครงการสง่เสรมิผูเ้รยีน
ใหม้คีณุลกัษณะและทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21

ตวัชีว้ดัที ่

1

การด าเนนิโครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรูท้ัง้ระบบ
สูก่ารยกระดับผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และการเตรยีมผูเ้รยีน
ใหส้อดคลอ้งกบัศตวรรษที ่21 ของส านักวชิาการและมาตรฐาน
การศกึษา สพฐ. ในเรือ่งทักษะการเรยีนรู ้(Learning Skill)

คอื การเรยีนรู ้3Rs 8Cs



การถอดบทเรยีน 
(Lesson learned)

แนบไฟล ์.docx 
พรอ้มไฟล ์.pdf

แบบฟอรม์ที ่
สพท.3

สรุปขอ้มลูการ
ด าเนินงานโครงการ

แนบไฟล ์.docx 
พรอ้มไฟล ์.pdf

แบบฟอรม์ที ่
สพท.1

สรุปขอ้มลูการพฒันา
ผูเ้รยีนใหมี้ทกัษะการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี 2
1 ตามทกัษะการ
เรยีนรู ้3Rs8Cs

แนบไฟล ์.xlsx

แบบฟอรม์ที ่
สพท.2

เอกสารประกอบอ่ืนๆ

ไฟลภ์าพถา่ย 
วดีทิัศน ์ฯลฯ
(ถา้ม)ี

ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิโครงการสง่เสรมิผูเ้รยีน
ใหม้คีณุลกัษณะและทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21

ตวัชีว้ดัที ่

1

แนวทางด าเนนิการ

เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการรายงานผา่นระบบ KRS

1. สพท. ตดิตามการด าเนนิงานของโรงเรยีนตามกจิกรรมทีก่ าหนด โดยดแูลใหโ้รงเรยีน
กลุม่เป้าหมาย จัดท ารายงาน (แบบฟอรม์ รร.1-2 และเอกสารประกอบ)*

2. สพท. รายงานการด าเนนิงานตามกจิกรรม ฯ ของโรงเรยีนกลุม่เป้าหมาย และจัดท ารายงานใน
ภาพรวมของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (แบบฟอรม์ สพท.1-3)

*เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน ไมต่อ้งสง่ให ้สพฐ. 

เปิดระบบ 1 – 20 ก.ย. 64 หรอืตามทีส่ านกังาน ก.พ.ร. ก าหนด

file:///D:/ตัวชี้วัด 64/คู่มือเขตปี 64/แบบฟอร์มรายงาน/ตัวชี้วัดที่ 1 แบบฟอร์ม สพท2 ศตวรรษ 21.xlsx


ส าหรบั สพป.
ใชผ้ลคะแนนเฉลีย่ของการประเมนิ
คณุภาพผูเ้รยีน (National Test: NT)
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
โดยค านวณคะแนนเฉลีย่จากผลการ
ทดสอบ 2 วชิา คอื ภาษาไทย และ
คณติศาสตร์

ส าหรบั สพม.
ใชผ้ลการทดสอบทางการศกึษา
ระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET)  
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6  ของสถาบนั
ทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ
(องคก์ารมหาชน) โดยค านวณ
คะแนนเฉลีย่จากผลการทดสอบ 
5 วชิา คอื ภาษาไทย ภาษาองักฤษ 
คณติศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์และ
สงัคมศาสตร์

ระดบัคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษา 
ตวัชีว้ดัที ่

2

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

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

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

หมายเหต ุ: 
1. คะแนนระดบั 3 ก าหนดจากคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ (NT/O-NET) ปีการศกึษา 2562
2. ชว่งการปรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- Y หนว่ย  ตอ่ 1 คะแนน



ระดบัคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษา 
ตวัชีว้ดัที ่

2

วธิกี าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน :

น าคา่ระดบัคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ (NT/O-NET) ปีการศกึษา 2562 ของส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษา ต ัง้ไวท้ ีร่ะดบัคะแนนที ่3 แลว้หาระยะหา่งของเกณฑ ์โดยน าผลตา่งของระดบัคะแนนเฉลีย่ผลการ
ทดสอบ (NT/ O-NET) 3 ปี (2560 – 2562) มาเฉลีย่ แลว้ก าหนดเป็นระยะหา่งของเกณฑ ์(interval)  โดยที่

X หมายถงึ ระดบัคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบ (O-NET) ปีการศกึษา 2562
Y หมายถงึ คา่เฉลีย่ของระยะหา่งของคะแนนเฉลีย่ระหวา่งปี (Mean of Gap)

ตวัชีว้ดั
2559 
(1)

2560 
(2)

2561 
(3)

ระยะหา่งของเกณฑ์

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

ระดบัคะแนน (Y)

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

ตวัอยา่ง



ระดบัคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษา 
ตวัชีว้ดัที ่

2

แนวทางด าเนนิการ

ใชค้ะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) 
ของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จากส านกัทดสอบทาง

การศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ใชผ้ลการสอบประเมนิคณุภาพการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน (NT) 
ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
จากส านกัทดสอบทางการศกึษา สพฐ.

ใชค้ะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ
ข ัน้พืน้ฐาน (O-NET) ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา จากส านกัทดสอบทางการศกึษา สพฐ.

สพฐ. จะกรอกขอ้มลูในระบบ KRS



5 คะแนน

โรงเรยีนจดัเก็บ
ขอ้มลูนกัเรยีนที่

มอียูจ่รงิ
ดว้ยระบบ DMC 
ครบ 100%

2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน1 คะแนน

- - - -

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

การพฒันาองคก์ารสูด่จิทิลั Data Catalogue
ตวัชีว้ดัที ่

3

ระดบัความส าเร็จของการด าเนนิการจดัเก็บขอ้มลูนกัเรยีนรายบคุคล
ทีม่อียูจ่รงิในโรงเรยีน ดว้ยระบบ DMC : (Data Management Center)

ตวัชีว้ดัยอ่ย 
3.1

แนวทางด าเนนิการ

สพท. แจง้ใหส้ถานศกึษาด าเนนิการจัดเก็บขอ้มลูนักเรยีนรายบคุคล
ทีม่อียูจ่รงิในโรงเรยีน DMC : Data Management Center ตามที ่สพฐ. ก าหนด
(10 มถินุายน 2564)

สพฐ. จะกรอกขอ้มลูในระบบ KRS



5 คะแนน2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน1 คะแนน

- - - -

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

การพฒันาองคก์ารสูด่จิทิลั Data Catalogue
ตวัชีว้ดัที ่

3

รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนนิการจดัเก็บขอ้มลูครแูละบคุลากรทางการศกึษารายคน 
ดว้ยระบบบรหิารทรพัยากรบคุคล HRMS (Human Resource Management System)

ตวัชีว้ดัยอ่ย 
3.2

แนวทางด าเนนิการ

1. สพท. แจง้ใหส้ถานศกึษาด าเนนิการจัดเก็บขอ้มลูครแูละบคุลากรทางการศกึษาดว้ย
ระบบ ระบบบรหิารทรัพยากรบคุคล HRMS (Human Resource Management 
System) ตามที ่สพฐ. ก าหนด (ใชข้อ้มลู ณ วนัที ่1 กนัยายน 2564)

สพฐ. จะกรอกขอ้มลูในระบบ KRS

โรงเรยีนและเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา

จัดเก็บขอ้มลูครแูละ
บคุลากรดว้ยระบบ 
HRMS ครบ 100%

2. สพท. น าเขา้และบนัทกึขอ้มลูบคุลากรเพิม่เตมิ ดว้ยระบบบรหิารทรัพยากรบคุคล HRMS
ภายใน วนัที ่30 กนัยายน 2564

ตวัชีว้ดัใหม่



หมวด 1 การน าองคก์าร
การตรวจประเมนิวา่ผูบ้รหิารสัง่การ 
หรอืชีน้ าใหอ้งคก์ร มคีวามยั่งยนือยา่งไร

การประเมนิสถานะของหนว่ยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ตวัชีว้ดัที ่

4

เกณฑ ์PMQA ประกอบดว้ยองคค์วามรูส้ าคญั
ในการบรหิารและด าเนนิงานของหนว่ยงาน 
ประเด็นส าคญั  7 หมวด  ดงันี ้ ไดแ้ก่

หมวด 2 การวางแผนเชงิยทุธศาสตร ์
การตรวจประเมนิวธิกีารในการจดัท า
วัตถปุระสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์
และแผนปฏบิตักิารขององคก์ร

หมวด 3 การใหค้วามส าคญั
กบัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

การตรวจประเมนิวา่หน่วยงานภาครัฐ
ใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบรกิารและ

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพือ่ความส าเร็จของ
หน่วยงานในระยะยาวอยา่งไร

หมวด 4 การวดั การวเิคราะห ์และ
การจดัการความรู ้
การตรวจประเมนิวา่องคก์รมวีธิกีารอยา่งไร
ในการเลอืก รวบรวม วเิคราะห ์จัดการ และ
ปรับปรงุขอ้มลู 

หมวด 5 การมุง่เนน้บคุลากร
การตรวจประเมนิวา่องคก์รมวีธิกีารอยา่งไร
ในการประเมนิความตอ้งการดา้นขดี
ความสามารถและอตัราก าลงัดา้นบคุลากร

หมวด 6 การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร
การตรวจประเมนิวา่องคก์รภาครัฐมวีธิกีาร
อยา่งไรในการออกแบบ จัดการและปรับปรงุ
ผลผลติและการบรกิาร กระบวนการท างาน

หมวด 7 ผลลพัธก์ารด าเนนิการ
เป็นการตรวจประเมนิวา่หน่วยงาน
ภาครัฐมวีธิกีารอยา่งไรในการ
ประเมนิผลการด าเนนิการและการ
ปรับปรงุในดา้นทีส่ าคญัทกุดา้นของ
หน่วยงาน



5 คะแนน2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน1 คะแนน

- - 3.0000 4.0000

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

5.0000

การประเมนิสถานะของหนว่ยงาน
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ตวัชีว้ดัที ่

4

ค าอธบิายเกณฑ์
- คา่น ้าหนักชว่ง  30.00 – 39.99  เทยีบคะแนนระดบั  3  หมายถงึ  มผีลการด าเนนิงาน

อยูใ่นขัน้พืน้ฐาน
- คา่น ้าหนักชว่ง  40.00 – 49.99  เทยีบคะแนนระดบั  4  หมายถงึ  มผีลการด าเนนิงาน

ผา่นการประเมนิสถานะของหน่วยงานสูร่ะบบราชการ  4.0
- คา่น ้าหนัก  50.00  เทยีบคะแนนระดบั  5  หมายถงึ  มผีลการด าเนนิงานเป็นระบบ

ราชการ  4.0 มกีารพัฒนาจนเกดิผล หน่วยงานสามารถประเมนิขอรับรางวัลเลศิรัฐ สาขา PMQA
ของส านักงาน ก.พ.ร. ตอ่ไป



เกณฑก์ารใหค้ะแนน

การประเมนิสถานะของหนว่ยงาน
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ตวัชีว้ดัที ่

4

หมวด
คา่

น า้หนกั
รอ้ยละ

ระดบั
Basic

ระดบั
Advance

ระดบั
Significance

หมวด 1   การน าองคก์ร 12 3.60 4.80 6.00
หมวด 2   การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์ 8 2.40 3.20 4.00
หมวด 3   การใหค้วามส าคญัผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นได้
สว่นเสยี

11 3.30 4.40 5.50

หมวด 4   การวดั  การวเิคราะห ์ และการจดัการความรู ้ 10 3.00 4.00 5.50
หมวด 5   การมุง่เนน้บคุลากร 9 2.70 3.60 4.50
หมวด 6   การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร 10 3.00 4.00 5.00

รวม หมวด 1 - 6 60 18.00 24.00 30.00
7.1  การบรรลผุลลพัธข์องตวัชีว้ดัตามพนัธกจิ 6 1.80 2.40 3.00
7.2 การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชีว้ดัดา้นผูร้บับรกิาร และ
ประชาชน

7 2.10 2.80 3.50

7.3 การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชีว้ดัดา้นการพฒันา
บคุลากร

7 2.10 2.80 3.50

7.4 การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชีว้ดัดา้นการเป็นตน้แบบ 7 2.10 2.80 3.50
7.5 การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชีว้ดัดา้นผลกระทบตอ่
เศรษฐกจิ สงัคม สาธารณสขุ และสิง่แวดลอ้ม

6 1.80 2.40 3.00

7.6 การบรรลผุลลพัธต์ามตวัชีว้ดัดา้นการลดตน้ทนุ การ
สรา้งนวตักรรม และการจดัการกระบวนการ

7 2.10 2.80 3.50

รวม หมวด 7 40 12.00 16.00 20.00
รวมท ัง้ส ิน้ 100 30.00 40.00 50.00



การประเมนิสถานะของหนว่ยงาน
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ตวัชีว้ดัที ่

4

PMQA กลุม่งานทีเ่ก ีย่วขอ้ง

หมวด  1 การน าองคก์ร กลุม่อ านวยการ/กลุม่กฎหมายและคดี

หมวด  2  การวางแผนเชงิยทุธศาสตร์ กลุม่นโยบายและแผน

หมวด  3  การใหค้วามส าคญักบัผูร้บับรกิาร
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

กลุม่สง่เสรมิการจัดการศกึษา/กลุม่อ านวยการ/
กลุม่สง่เสรมิการศกึษาทางไกลฯ

หมวด  4  การวดั การวเิคราะห ์
และการจดัการความรู ้

กลุม่นโยบายและแผน/กลุม่นเิทศตดิตามฯ

หมวด  5  การมุง่เนน้บคุลากร กลุม่บรหิารงานบคุคล/กลุม่พัฒนาครแูละ
บคุลากรทางการศกึษา

หมวด  6  การมุง่เนน้ระบบปฏบิตักิาร ทกุกลุม่ใน สพท.

หมวด  7  ผลลพัธก์ารด าเนนิการ ทกุกลุม่ใน สพท.

กลุม่งานหลกัทีเ่กีย่วขอ้งแนวทางการด าเนนิการตามประเด็นส าคญัของแตล่ะหมวด
ซึง่บางส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา อาจมกีลุม่รว่มรับผดิชอบมากกวา่ทีย่กตวัอยา่ง 
ขึน้อยูก่บั ผอ.สพท. พจิารณามอบหมาย และการพจิารณาเลอืกแนวทางการด าเนนิการ

ของกจิกรรม/โครงการ กลุม่งานผูรั้บผดิชอบ มาตอบในประเด็นของแตล่ะหมวด



การประเมนิสถานะของหนว่ยงาน
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ตวัชีว้ดัที ่

4

แนวทางด าเนนิการ

1. ศกึษาแนวทางการประเมนิตนเองแตล่ะหมวด (หมวด 1 – หมวด 6) เพือ่วเิคราะห์
สถานะการด าเนนิงานของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอยูใ่นระดับใดระดับพืน้ฐาน (Basic),  
ระดับกา้วหนา้  (Advance) และระดับเกดิพัฒนาจนเกดิผล (Significance) พรอ้มจัดเตรยีม
เอกสาร หลักฐาน แนบการรายงานในระบบ KRS

2. วเิคราะหก์จิกรรม/โครงการ ในแผนปฏบิัตริาชการของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  เพือ่น ามาตอบผลส าเร็จ ผลลัพธก์ารด าเนนิการในหมวด 7 
ทัง้  6 มติ ิ

3. ศกึษารายละเอยีด องคค์วามรู ้ แนวทางการด าเนนิการ เกณฑก์ารใหค้ะแนนไดจ้าก  
“คูม่อืการประเมนิสถานะของหนว่ยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  ของ
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  ประจ าปี พ.ศ. 2564”

4. สพท. สามารถดาวนโ์หลด คลปิ VDO แนะน าการด าเนนิการ PMQA รายหมวดได ้
จาก Web site / facebook ของ กพร.สพฐ. / ค าถาม   (โดย กพร.สพฐ. จะมหีนังสอื
ประชาสมัพันธแ์นวทางการแจง้ใหท้ราบอกีครัง้)



การประเมนิสถานะของหนว่ยงาน
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ตวัชีว้ดัที ่

4

แนวทางการรายงาน

1. รายงานในระบบ KRS รอบ 12 เดอืน

2. จัดท าแบบฟอรม์ ลกัษณะส าคญัขององคก์ร โดยดาวนโ์หลดจากแบบฟอรม์

และแนบเอกสารรายงานในระบบ KRS 

3. แนบ เอกสาร หลกัฐาน ประกอบตามประเด็นการพจิารณาในแตล่ะหมวด

ที ่สพท. ประเมนิตนเอง แนบในระบบ KRS (ตามภาคผนวก จ)



5 คะแนน2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน1 คะแนน

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า
ลดลงรอ้ยละ 2

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

การลดพลงังาน
ตวัชีว้ดัที ่

5

พลงังานดา้นไฟฟ้าตวัชีว้ดัยอ่ย 5.1

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า
ลดลงรอ้ยละ 4

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า
ลดลงรอ้ยละ 6

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า
ลดลงรอ้ยละ 8

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า
ลดลงรอ้ยละ 10 

ขึน้ไป

5 คะแนน2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน1 คะแนน

ปรมิาณการใช ้

น ้ามันเชือ้เพลงิ
ลดลงรอ้ยละ 2

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

ตวัชีว้ดัยอ่ย 5.2

ปรมิาณการใช ้

น ้ามันเชือ้เพลงิ
ลดลงรอ้ยละ 4

ปรมิาณการ
ใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิ
ลดลงรอ้ยละ 6

ปรมิาณการใช ้

น ้ามันเชือ้เพลงิ
ลดลงรอ้ยละ 8

ปรมิาณการใช ้

น ้ามันเชือ้เพลงิ
ลดลงรอ้ยละ 10 

ขึน้ไป

พลงังานดา้นน า้มนัเชือ้เพลงิ



การลดพลงังาน
ตวัชีว้ดัที ่

5

แนวทางด าเนนิการ
ส าหรบัตวัชีว้ดัยอ่ย 5.1 และ 5.2

สพฐ. จะกรอกขอ้มลูในระบบ KRS

สพท. รายงานขอ้มลูคา่ไฟฟ้าและ
คา่น ้ามันเชือ้เพลงิ เป็นประจ าทกุเดอืน 
และรายงานขอ้มลูอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

ในระบบ 
e-report.energy.go.th

- ใหร้ายงานขอ้มลูภายในวนัสดุทา้ยของเดอืนถดัไป
- สามารถกรอกขอ้มลูต ัง้แต ่ก.ย. 63 – ส.ค. 64

e-report.energy.go.th

ส านักนโยบายและแผน
พลังงาน (สนพ.) 
กระทรวงพลังงาน

กพร.สพฐ. จะน าคา่คะแนน
จาก สนพ. มาลงในระบบ KRS 
ใหเ้ขตพืน้ทีก่ารศกึษาเอง



1. มกีารจดัท าแผนปฏบิตักิารลด และ
คดัแยกขยะมลูฝอยของหนว่ยงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
ไดร้บัความเห็นชอบจากผูบ้รหิาร

มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอย
ในหนว่ยงานภาครฐั

ตวัชีว้ดัที ่

6

สพท. ด าเนนิการตามประเด็นการประเมนิ 10 ประเด็น ประกอบดว้ย

2. มกีารคดัแยกขยะมลูฝอย
เพือ่น าไปจดัการอยา่งเหมาะสม 
ถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ

3. มป้ีายแสดงประเภทของขยะ
มลูฝอยทีถ่งัขยะอยา่งชดัเจน

4. มกีารจดัท าสือ่รณรงค์
การจดัการขยะในหนว่ยงาน 
เชน่ VDO/Infographic เป็นตน้

5. มจีดุเก็บรวบรวมขยะอนัตรายที่
เหมาะสม ถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ

6. มกีจิกรรมใหค้วามรูใ้นการคดัแยก
ขยะมลูฝอยกอ่นทิง้แกเ่จา้หนา้ทีใ่น
หนว่ยงาน

7. มกีจิกรรมสง่เสรมิใหเ้จา้หนา้ที่
มสีว่นรว่มในการน าขยะมลูฝอย
มาใชป้ระโยชน์

8. มกีจิกรรมเพือ่ลดการใชถ้งุพลาสตกิ
หหูิว้ เชน่ การสง่เสรมิการใชต้ะกรา้ ถงุ
ผา้ ป่ินโต 

9. มกีจิกรรมเพือ่ลดการใชแ้กว้
พลาสตกิใชค้ร ัง้เดยีวทิง้ 

10. ไมม่กีารใชโ้ฟมบรรจอุาหารใน
รา้นคา้ตา่ง ๆ ทีต่ ัง้ในหนว่ยงาน รวมถงึ
กจิกรรมตา่ง ๆ ทีจ่ดัข ึน้ในหนว่ยงาน 



เกณฑก์ารใหค้ะแนน

แนวทางด าเนนิการ

5 คะแนน2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน1 คะแนน

สามารถด าเนนิการ
ตามประเด็น
การประเมนิได ้
1 - 2 ประเด็น

สามารถด าเนนิการ
ตามประเด็น
การประเมนิได ้
3 - 4 ประเด็น

สามารถด าเนนิการ
ตามประเด็น
การประเมนิได ้
5 - 6 ประเด็น

สามารถด าเนนิการ
ตามประเด็น
การประเมนิได ้
7 - 8 ประเด็น

สามารถด าเนนิการ
ตามประเด็น
การประเมนิได ้
7 - 8 ประเด็น

สพท. ด าเนนิการเรือ่งมาตรการลดและคัดแยกขยะมลูฝอย 
ใน สพท. ตามประเด็นการประเมนิจ านวน 10 ประเด็น 

พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานการด าเนนิงาน เชน่ ประกาศฯ หนังสอืราชการ รายงานผลการ
ด าเนนิงาน แผนการด าเนนิงาน ภาพถา่ย ภาพขา่ว ฯลฯ 

ในระบบ KRS เทา่น ัน้ 

(โดยไมต่อ้งรายงานไปยงักรมควบคมุมลพษิ)

มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอย
ในหนว่ยงานภาครฐั

ตวัชีว้ดัที ่

6



เกณฑก์ารใหค้ะแนน  แบง่เป็น 2 สว่น ดงันี้

การก ากบัดแูลการทจุรติ
ตวัชีว้ดัที ่

7

การประเมนิการก ากบัดแูลการทจุรติของผูบ้รหิารองคก์าร สะทอ้นจาก
ผลการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนนิงานของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

และสถานศกึษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

01 02
พจิารณาจากผลการประเมนิคณุธรรมและความ
โปรง่ใสในการด าเนนิงานของส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษา จ าแนกระดบัคะแนนออกเป็น 5 ระดบั 

พจิารณาจากรอ้ยละของสถานศกึษาทีผ่า่นเกณฑ์
การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสการด าเนนิงาน
ของสถานศกึษา (85 คะแนน ขึน้ไป) 
จ าแนกระดบัคะแนนออกเป็น 5 ระดบั

ระดบัคะแนน คะแนนการประเมนิ ITA สพท.

5 95.00 – 100

4 85.00 – 94.99

3 75.00 – 84.99

2 65.00 – 74.99

1

55.00 – 64.99

50.00 – 54.99

0 – 49.99

ระดบัคะแนน
รอ้ยละของสถานศกึษาทีผ่า่นเกณฑ์

การประเมนิ ITA

5 รอ้ยละ 50 ขึน้ไป

4 40.00 – 49.99

3 30.00 – 39.99

2 20.00 – 29.99

1
10.00 – 19.99

0 – 9.99



การก ากบัดแูลการทจุรติ
ตวัชีว้ดัที ่
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แนวทางด าเนนิการ

 ใชผ้ลการประเมนิ ITA ของส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา จากส านักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศกึษา (สว่นกลาง)

 และผลการประเมนิ ITA ของสถานศกึษา 
จากส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
(สว่นภมูภิาค) 

ผลการประเมนิ ITA
ของ

สพท. + 
สถานศกึษา

กพร.สพฐ. จะน าคา่คะแนนจาก 
สนพ. มาลงในระบบ KRS 
ใหเ้ขตพืน้ทีก่ารศกึษาเอง

สพฐ. จะกรอกขอ้มลูในระบบ KRS



เกณฑก์ารใหค้ะแนน

ระบบตดิตามการปฏบิตังิาน
เพือ่การบรหิารงานขององคก์าร
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ประเด็นการประเมนิ น า้หนกั 1 2 3 4 5

1. ส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามกีารน าระบบ
อเิล็กทรอนกิสม์าใชใ้นการ
ตดิตามการปฏบิตังิานตาม
ภารกจิงาน 4 ดา้น ไดแ้ก่
- ดา้นบรหิารงานทัว่ไป
- ดา้นบรหิารแผนงานและ
งบประมาณ
- ดา้นบรหิารงานบคุคล
- ดา้นบรหิารวชิาการ
มกีารจัดเก็บขอ้มลูในระบบที่
เป็นปัจจบุนัและสามารถเรยีกดู
ขอ้มลูไดแ้บบ Real time 
สรปุผลขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการใช ้

ระบบและน าผลวเิคราะหข์อ้มลู
ไปใชป้รับปรงุพัฒนาการ
ใหบ้รกิารและการปฏบิตังิาน

0.4 ไมม่ี ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามี
การจัดเก็บขอ้มลู
ในระบบทีเ่ป็น
ปัจจบุนัสามารถ
เรยีกดขูอ้มลูได ้
แบบ Real time 
ได ้

ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา     
มกีารสรปุผล
ออกรายงาน 
(Report) ได ้

ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา
สามารถน าผล
วเิคราะหข์อ้มลูไป
ใชป้รับปรงุ 
พัฒนาการ
ใหบ้รกิารและการ
ปฏบิตังิานได ้

ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา มี
การจัดเก็บขอ้มลู
ในระบบทัง้ 4 
ระบบ ทีเ่ป็น
ปัจจบุนัและ
สามารถเรยีกดู
ขอ้มลูไดแ้บบ 
Real time 
สรปุผลการ
ด าเนนิงานเพือ่น า
ใชใ้นการตดัสนิใจ
ของผูบ้รหิารได ้

1.1 ชือ่ระบบงาน / URL / คูม่อืการใชง้าน 
1.2 ภาพหลกัฐานการใชง้านทีเ่ป็นปัจจบุนั 
1.3 สรปุผลการด าเนนิงานรายสปัดาห/์รายเดอืน (Capture) หนา้จอ 
1.4 การน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากระบบไปเสนอตอ่ผูบ้รหิารเพือ่พฒันากระบวนงาน หรอืสนับสนุนการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร



เกณฑก์ารใหค้ะแนน

ระบบตดิตามการปฏบิตังิาน
เพือ่การบรหิารงานขององคก์าร
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ประเด็นการประเมนิ น า้หนกั 1 2 3 4 5

2. สถานศกึษาในสงักดัมกีารน า
ระบบอเิล็กทรอนกิสม์าใชร้ะบบ
สนับสนุนการบรหิารจัดการ
สถานศกึษา ทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก ่
- ดา้นบรหิารงานทัว่ไป
- ดา้นบรหิารแผนงานและ
งบประมาณ
- ดา้นบรหิารงานบคุคล
- ดา้นบรหิารวชิาการ
มกีารจัดเก็บขอ้มลูในระบบที่
เป็นปัจจบุนัและสามารถเรยีกดู
ขอ้มลูไดแ้บบ Real time 
สรปุผลขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการใช ้

ระบบและน าผลวเิคราะหข์อ้มลู
ไปใชป้รับปรงุพัฒนาการ
ใหบ้รกิารและการปฏบิตังิาน

0.4 ไมม่ี สถานศกึษาใน
สงักดัมกีารจัดเกบ็
ขอ้มลูในระบบที่
เป็นปัจจบุนั
สามารถเรยีกดู
ขอ้มลูไดแ้บบ 
Real time ได ้
นอ้ยกวา่รอ้ยละ 
40 ของ
สถานศกึษาใน
สงักดั

สถานศกึษาใน
สงักดัทีม่กีารใช ้

ระบบสามารถ
สรปุผลออก
รายงาน 
(Report) ได ้
ตัง้แตร่อ้ยละ
40 - 60 ของ
สถานศกึษาใน
สงักดั

สถานศกึษา
สามารถน าผล
วเิคราะหข์อ้มลูไป
ใชป้รับปรงุ 
พัฒนาการ
ใหบ้รกิารและการ
ปฏบิตังิานได ้
ตัง้แตร่อ้ยละ 61-
80 ของ
สถานศกึษาใน
สงักดั

สถานศกึษามกีาร
จัดเก็บขอ้มลูใน
ระบบทัง้ 4 ระบบ           
ทีเ่ป็นปัจจบุนัและ
สามารถเรยีกดู
ขอ้มลูไดแ้บบ 
Real time
สรปุผลการ
ด าเนนิงานเพือ่น า
ใชใ้นการตดัสนิใจ
ของผูบ้รหิารได ้
มากกวา่รอ้ยละ 
81 ของ
สถานศกึษาใน
สงักดั

2.1 จ านวนโรงเรยีนในสงักดัทัง้หมด และจ านวนโรงเรยีนทีม่กีารน าระบบอเิล็กทรอนกิสม์าใชร้ะบบสนับสนุนการ
บรหิารจัดการสถานศกึษา ทัง้ 4 ดา้น
2.2 ชือ่ระบบงาน / URL / คูม่อืการใชง้าน 
2.3 ตวัอยา่งภาพหลกัฐานการใชง้านทีเ่ป็นปัจจบุนั ของโรงเรยีน
2.4 สรปุผลการด าเนนิงานรายสปัดาห/์รายเดอืน (Capture) หนา้จอ 
2.5 การน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากระบบไปเสนอตอ่ผูบ้รหิารเพือ่พฒันากระบวนงาน หรอืสนับสนุนการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร
*** ขอ้ 2.3 - 2.5 อาจไมต่อ้งสง่มาครบทกุโรงเรยีน แต ่สพท.ตอ้งมหีลักฐานเก็บไวป้ระกอบหาก สพฐ. ตอ้งการตรวจสอบ
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ประเด็นการประเมนิ น า้หนกั 1 2 3 4 5

3. ส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามกีารใชร้ะบบ
อเิล็กทรอนกิสใ์นการประเมนิ
ความพงึพอใจของประชาชน
หรอืผูร้ับบรกิารโดยมกีาร
รวบรวมผลการประเมนิอยา่ง
เป็นระบบ

0.2 ไมม่ี - - - มี

ภาพหลักฐานหนา้จอระบบอเิล็กทรอนกิสใ์นการประเมนิความพงึพอใจของประชาชน 
หรอืผูรั้บบรกิาร

แนวทางด าเนนิการ



5 คะแนน

ไดค้ะแนน
รอ้ยละ 90 ขึน้ไป

2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน1 คะแนน

ไดค้ะแนน
นอ้ยกวา่หรอื

เทา่กบั รอ้ยละ 50
ไดค้ะแนน

รอ้ยละ 51-69
ไดค้ะแนน

รอ้ยละ 70-79
ไดค้ะแนน

รอ้ยละ 80-89

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในองคก์าร
ตวัชีว้ดัที ่
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ความม ัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ์(Cyber)
ตวัชีว้ดัยอ่ย 

9.1

แนวทางด าเนนิการ
สพท. ด าเนนิการ 3 มาตรการ ดงันี ้(คะแนนเต็ม 7 คะแนน)
1. มาตรการทางเทคนคิ (5 คะแนน)
2. มาตรการดา้นโครงสรา้งองคก์ร และระบบบรหิารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์(1 คะแนน)
3. มาตรการดา้นบคุลากร (1 คะแนน)

สพท. จดัท าแบบส ารวจตามแบบฟอรม์ในคูม่อืฯ  และ
รายงานผา่น www.techno.bopp.go.th ตามที ่สพฐ. แจง้

การด าเนนิการขอ้มลูดา้นความม ัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร์
ส าหรบัระบบสารสนเทศของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

http://www.techno.bopp.go.th/
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การขบัเคลือ่นระบบคลงัสือ่การเรยีนรู ้
เทคโนโลยดีจิทิลั ระดบัการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน

ตวัชีว้ดัยอ่ย 
9.2

การด าเนนิการของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ในการขบัเคลือ่นระบบคลงัสือ่การเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทัิล 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานสูโ่รงเรยีน อยา่งนอ้ยจ านวนรอ้ยละ 50 
ของจ านวนโรงเรยีนทัง้หมดในสงักดั โดยด าเนนิการตาม 6 กจิกรรม

01
สพท. เขา้รว่มการอมรมใหค้วามรูเ้ก ีย่วกบั
ระบบคลงัสือ่การเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลัฯ 
ที ่สพฐ. จดัขึน้

02
สพท. ด าเนนิการแตง่ต ัง้คณะท างาน
ขบัเคลือ่นคลงัสือ่การเรยีนรูเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลัฯ

04
สพท. ด าเนนิการตามแผนทีก่ าหนด 
ในการเผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ ์
ใหก้บัโรงเรยีนในสงักดั

05

สพท. ด าเนนิการตามแผนการพฒันาครแูละ
บคุลากรทางการศกึษาใหม้คีวามรูใ้นการใช้

และสรา้งสือ่การเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลัฯ  
ใหแ้กน่กัเรยีน

03
สพท. ก าหนดแผนการด าเนนิการ
ขบัเคลือ่นระบบคลงัสือ่ฯ 
เพือ่เผยแพรแ่ละประชาสมัพนัธ ์

06
สพท. สรา้งเครอืขา่ยครแูละบคุลากร
ทางการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดั

ตวัชีว้ดัใหม่



การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในองคก์าร
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เกณฑก์ารใหค้ะแนน

รายการ
ประเมนิ

น า้หนกั 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

กจิกรรมที่
1

0.1
ไมเ่ขา้รว่ม
อบรม

- - - เขา้รว่มอบรม

กจิกรรมที่
2

0.1 ไม่
ด าเนนิการ
แตง่ตัง้

คณะท างาน
ระดับ สพท.

- - - ด าเนนิการแตง่ตัง้
คณะท างาน 
ระดับ สพท.

กจิกรรมที่
3

0.2 ก าหนด
แผนการ
เผยแพร่
ระบบคลัง
สือ่ฯ

ก าหนดแผนการ
เผยแพร ่และ
ประชาสมัพันธ์
ระบบคลังสือ่ฯ

ก าหนดแผนการ
เผยแพร ่และ
ประชาสมัพันธ์

ระบบคลังสือ่ฯ และ
แผนพัฒนาให ้
ความรูก้ารใชส้ือ่
การเรยีนรู ้

เทคโนโลยดีจิทัิล
ในการจัดการเรยีนรู ้
ใหแ้กค่รแูละ

บคุลากรทางการ
ศกึษา

ก าหนดแผนการ
เผยแพร ่และ
ประชาสมัพันธ์

ระบบคลังสือ่ฯ และ
แผนพัฒนาให ้
ความรูก้ารใชแ้ละ
การสรา้งสือ่การ
เรยีนรูเ้ทคโนโลยี
ดจิทัิลในการจัดการ
เรยีนรู ้ใหแ้กค่รูและ
บคุลากรทางการ

ศกึษา

ก าหนดแผนการ
เผยแพร ่และ
ประชาสมัพันธ์

ระบบคลังสือ่ฯ และ
แผนพัฒนาให ้
ความรูก้ารใชแ้ละ
การสรา้งสือ่การ
เรยีนรูเ้ทคโนโลยี
ดจิทัิลในการจัดการ
เรยีนรู ้ใหแ้กค่รแูละ
บคุลากรทางการ
ศกึษา ระยะสัน้ 

ระยะปานกลาง และ
ระยะยาว



การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในองคก์าร
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รายการ
ประเมนิ

น า้หนกั 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน

กจิกรรมที่
4

0.2 ด าเนนิการเผยแพร ่และประชาสมัพันธร์ะบบคลังสือ่ฯ ใหก้บัโรงเรยีนในสังกัด

นอ้ยกวา่รอ้ยละ 
20 ของจ านวน
โรงเรยีน
ทัง้หมดใน
สงักดั

รอ้ยละ 20 – 29 
ของจ านวน

โรงเรยีนทัง้หมด
ในสงักดั

รอ้ยละ 30 – 39 
ของจ านวน

โรงเรยีนทัง้หมด
ในสงักดั

รอ้ยละ 40 – 49 
ของจ านวน

โรงเรยีนทัง้หมด
ในสงักดั

ตัง้แตร่อ้ยละ 50 
ขึน้ไปของ

จ านวนโรงเรยีน
ทัง้หมดในสงักดั

กจิกรรมที่
5

0.2 ด าเนนิการพัฒนาใหค้วามรูค้รแูละบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดัในการ
ใชแ้ละสรา้งสือ่การเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทัิลในการจัดการเรยีนรู ้

นอ้ยกวา่รอ้ยละ 
20 ของจ านวน
โรงเรยีน
ทัง้หมดใน
สงักดั

รอ้ยละ 20 – 29 
ของจ านวน

โรงเรยีนทัง้หมด
ในสงักดั

รอ้ยละ 30 – 39 
ของจ านวน

โรงเรยีนทัง้หมด
ในสงักดั

รอ้ยละ 40 – 49 
ของจ านวน

โรงเรยีนทัง้หมด
ในสงักดั

ตัง้แตร่อ้ยละ 50 
ขึน้ไปของ

จ านวนโรงเรยีน
ทัง้หมดในสงักดั 

กจิกรรมที่
6

0.2 สรา้งเครอืขา่ยครแูละบคุลากรทาง การศกึษาของโรงเรยีนในสังกดั ในการขับเคลือ่น
ระบบคลังสือ่การเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทัิล ระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

นอ้ยกวา่รอ้ยละ 
20 ของจ านวน
โรงเรยีน
ทัง้หมดใน
สงักดั

รอ้ยละ 20 – 29 
ของจ านวน

โรงเรยีนทัง้หมด
ในสงักดั

รอ้ยละ 30 – 39 
ของจ านวน

โรงเรยีนทัง้หมด
ในสงักดั

รอ้ยละ 40 – 49 
ของจ านวน

โรงเรยีนทัง้หมด
ในสงักดั

ตัง้แตร่อ้ยละ 50 
ขึน้ไปของ

จ านวนโรงเรยีน
ทัง้หมดในสงักดั



การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในองคก์าร
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แนวทางด าเนนิการ

รายการประเมนิ หลกัฐานทีต่อ้งแนบ

กจิกรรมที ่1
ภาพหลักฐานการเขา้รว่มการอบรม / หนังสอืราชการ / 
สรปุความรูท้ีไ่ดจ้ากการอบรม

กจิกรรมที ่2 ค าสัง่แตง่ตัง้คณะท างาน

กจิกรรมที่ 3 แผนการด าเนนิงาน

กจิกรรมที่ 4
ภาพหลักฐานการเผยแพรแ่ละประชาสมัพันธผ์า่นชอ่งทางตา่งๆ / 
สรปุการด าเนนิงานตามแผนทีก่ าหนด / แบบรายงานผลการด าเนนิงาน

กจิกรรมที่ 5
ภาพหลักฐานการพัฒนาใหค้วามรูค้รูและบคุลากรทางการศกึษาในการใชแ้ละ
สรา้งสือ่การเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทัิลในการจัดการเรยีนรู ้/ สรปุการด าเนนิงาน
ตามแผนทีก่ าหนด / แบบรายงานผลการด าเนนิงาน

กจิกรรมที ่6
หลักฐานการสรา้งเครอืขา่ยครแูละบคุลากรทางการศกึษาผา่นชอ่งทางตา่งๆ / 
แบบรายงานผลการด าเนนิงาน

สพท. แนบแบบรายงานผลการด าเนนิงาน
ตามแบบฟอรม์ที ่9.2 และรายงานในระบบ KRS
รอบ 12 เดอืน



เกณฑก์ารใหค้ะแนน

การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร
ตวัชีว้ดัที ่

10

การตรวจสอบทางการเงนิและบญัชขีองส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ตวัชีว้ดัยอ่ย 

10.1

เร ือ่งที่ ประเด็น รายการ
คะแนน

รอบที ่1 รอบที ่2

1 ความถกูตอ้ง 1.1 ยอดคงเหลอืในชอ่ง“ยอดยกไป”ของบัญช ี      แยกประเภทถกูตอ้งตรงกับเอกสารหรอืหลักฐาน 1.80 1.00

1.1.1 บัญชเีงนิสดในมอื 0.30 0.15

1.1.2 บัญชเีงนิฝากธนาคาร 0.50 0.30

1.1.3 บัญชลีกูหนีเ้งนิยมืในงบประมาณ
บัญชลีกูหนีเ้งนิยมืนอกงบประมาณ

0.40 0.20

1.1.4 บัญชใีบส าคัญคา้งจา่ย
บัญชเีจา้หนีก้ารคา้ – หน่วยงานภาครัฐ
บัญชเีจา้หนีก้ารคา้ – บคุคลภายนอก

0.30 0.20

1.1.5 งบทดลองแสดงขอ้มลูทางบัญชทีีถ่กูตอ้งตามดลุบัญชแีละตอ้งไมม่บีัญชพัีกทีม่ยีอดคงคา้ง ณ 
วนัสิน้รอบรายงาน

0.30 0.15

ความถกูตอ้ง 1.2 ความถกูตอ้ง เป็นปัจจบุันเกีย่วกับการเคลือ่นไหวของบัญชแียกประเภท ในระบบ GFMIS ระหวา่ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.00 1.00

1.2.1 บัญชเีงนิสดในมอื
บัญชเีงนิฝากธนาคารเพือ่น าสง่คลัง
บัญชเีงนิฝากธนาคารรายบัญชเีพือ่น าสง่คลัง

0.30 0.30

1.2.2 บัญชลีกูหนีเ้งนิยมืในงบประมาณ
บัญชลีกูหนีเ้งนิยมืนอกงบประมาณ

0.30 0.30

1.2.3 บัญชเีงนิฝากธนาคารในงบประมาณ
บัญชเีงนิฝากธนาคารนอกงบประมาณ
บัญชใีบส าคัญคา้งจา่ย
บัญชเีจา้หนีก้ารคา้ – หน่วยงานภาครัฐ
บัญชเีจา้หนีก้ารคา้ – บคุคลภายนอก

0.40 0.40



การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร
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การตรวจสอบทางการเงนิและบญัชขีองส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ตวัชีว้ดัยอ่ย 

10.1

เร ือ่งที่ ประเด็น รายการ
คะแนน

รอบที ่1 รอบที ่2

2 ความ
โปรง่ใส

มกีารเปิดเผยขอ้มลูทางบญัชตีอ่สาธารณะ 0.20 0.20

2.1 การเปิดเผยงบทดลองสูส่าธารณะ 0.20 0.20

3 ความ
รับผดิชอบ

มกีารตอบและแกไ้ขขอ้ทกัทว้งขอ้มลูทางบญัช ี        1.00 0.90

3.1 การจัดสง่งบทดลองใหส้ านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ (สตง.) หรอืส านักงานการ
ตรวจเงนิแผน่ดนิสว่นภมูภิาค ภายในวันที ่15 ของเดอืนถดัไป

0.30 0.30

3.2  การตอบขอ้ทักทว้งดา้นบญัชกีารเงนิ ตามขอ้สงัเกตประกอบการตรวจสอบ
รายงานการเงนิของ สตง.ปีลา่สดุ

0.50 0.50

3.3 การแกไ้ขขอ้ทักทว้งดา้นบัญชีตามขอ้สังเกตประกอบการตรวจสอบของผู ้
ตรวจสอบภายใน ภายในปีทีไ่ดร้ับการทักทว้ง

0.20 0.10

4 ความ
ครบถว้น

มกีารแสดงรายละเอยีดการปรับปรุงบัญช ีงบทดลองไม่ปรากฏยอดคงคา้งบัญชพีัก
สนิทรัพย ์ไมม่บีญัช ี   เฉพาะกจิ และความครบถว้นของสถานศกึษาหน่วยเบกิภายใต ้
สงักดั

1.00 0.60

4.1 ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด (3102010102) 0.30 0.20

4.2 งบทดลองรายหน่วยเบกิจ่ายในระบบ GFMIS ไม่ปรากฏยอดคงคา้งบัญชพีัก
สนิทรัพย ์(ระบปุระเภท)

0.30 0.20

4.3 งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ไม่มีบัญชทีี่เกี่ยวขอ้งกับส่วน
ราชการทีใ่ชเ้ฉพาะภารกจิของหน่วยงาน

0.30 0.10

4.4 ความครบถว้นของสถานศกึษาหน่วยเบกิภายใตส้งักัดเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ในการ
จัดสง่ขอ้มลูการปฏบิัตงิานดา้นบัญช ีใหส้ านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

0.10 0.10



เกณฑก์ารใหค้ะแนน

การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร
ตวัชีว้ดัที ่
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การตรวจสอบทางการเงนิและบญัชขีองส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ตวัชีว้ดัยอ่ย 

10.1

เร ือ่งที่ ประเด็น รายการ

คะแนน

รอบที่
1

รอบที่
2

5 ความมปีระสทิธผิล มีการด าเนินการปรับปรุงและปิดบัญชใีหถู้กตอ้งและ
ครบถว้นตามหลักการบัญช ี

- 1.30

5.1 แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชทีี่ส าคัญ  
ของงบทดลอง ประจ าเดอืนกนัยายน 2564

0.10

5.2 บัญชวีสัดคุงคลัง (1105010105) - 0.20

บัญชคีรภุัณฑ ์(12XXXXXXXX) - 0.80

5.3 การค านวณคา่เสือ่มราคาส าหรับสว่นราชการระดบั
หน่วยเบกิจา่ยทีม่บีัญชสีนิทรัพยไ์มร่ะบ ุฯลฯ

- 0.10

5.4 การปิดบัญชีรายไดสู้ง/(ต ่า) กว่าค่าใชจ้่ายสุทธ ิ
และบัญชผีลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด

- 0.10



การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร
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การตรวจสอบทางการเงนิและบญัชขีองส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ตวัชีว้ดัยอ่ย 

10.1

สพท. รายงานผลการประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นบญัชขีองตนเอง 
และของโรงเรยีนทีเ่ป็นหน่วยเบกิจา่ยในสงักดั 

โดยใช ้“แบบรายงานการประเมนิผลการปฏบิตังิานดา้นบญัชี

ของสว่นราชการระดบัหน่วยเบกิจา่ย” หรอื 
แบบ สรก.64-1 พรอ้มเอกสารประกอบการประเมนิ

และรายงานผา่นระบบ KRS
รอบที ่1 ระหวา่งวันที ่1 – 20 เมษายน 2564
รอบที ่2 ระหวา่งวันที ่1 – 30 ตลุาคม 2564 

(ชว่งระยะเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามที ่สพฐ. ก าหนด)

แนวทางด าเนนิการ
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โครงการพฒันาระบบรายงานขอ้มลูการเงนิดา้นการศกึษา
ของสถานศกึษา  (ระบบบญัชกีารศกึษาข ัน้พืน้ฐาน)

ตวัชีว้ดัยอ่ย 
10.2

5 คะแนน2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน1 คะแนน

รอ้ยละ 92 รอ้ยละ 94 รอ้ยละ 96 รอ้ยละ 98

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

รอ้ยละ 100
ผา่นการประเมนิ

เป้าหมาย : 
สถานศกึษารายงานขอ้มลูทางการเงนิดา้นการศกึษา

มคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ์ รอ้ยละ 100 (ระดบั 5)

ก าหนดเป็นระดับขัน้ของความส าเร็จ (Milestone) แบง่เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดับ พจิารณา
จากจ านวนสถานศกึษาทีร่ายงานขอ้มลูทางการเงนิดา้นการศกึษา  มคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ์
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โครงการพฒันาระบบรายงานขอ้มลูการเงนิดา้นการศกึษา
ของสถานศกึษา  (ระบบบญัชกีารศกึษาข ัน้พืน้ฐาน)

ตวัชีว้ดัยอ่ย 
10.2

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

และสถานศกึษาตอ้งรายงานขอ้มลูในระบบบญัชขีองสถานศกึษา
ใหถ้กูตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ์ และทนัตามระยะเวลา ดงันี้

- คร ัง้ที ่1 ระหวา่งวนัที ่17 พ.ค. - 30 ม.ิย. 2564
โดยใชข้อ้มลูชว่ง 6 เดอืนแรก (1 ตลุาคม 2563 – 31 มนีาคม 2564)  

- คร ัง้ที ่2 ระหวา่ง วนัที ่1-22 ต.ค. 2564
โดยใชข้อ้มลูชว่ง 6 เดอืนหลงั (1 เมษายน 2564 – 30 กนัยายน 2564)

แนวทางด าเนนิการ

สพฐ. จะกรอกขอ้มลูในระบบ KRS
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ระดบัความส าเร็จของการตรวจสอบ ดา้นการตรวจสอบด าเนนิงาน “โครงการ
สนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนจบการศกึษาข ัน้
พืน้ฐาน” ของสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน

ตวัชีว้ดัยอ่ย 
10.3

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

ระดบั เกณฑก์ารใหค้ะแนน หลกัฐานทีต่อ้งแนบในระบบ KRS

1 ผูต้รวจสอบภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ไมไ่ดด้ าเนนิการ
ตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบด าเนนิงาน “โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ย
ในการจัดการศกึษาตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทีส่ านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน แจง้ใหด้ าเนนิการ

2 1. ผูต้รวจสอบภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ด าเนนิการตรวจสอบ
ตามแนวทางการตรวจสอบด าเนนิงาน “โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยใน
การจัดการศกึษาตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทีส่ านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
แจง้ใหด้ าเนนิการ
2. ด าเนนิการตรวจสอบแลว้เสร็จ ตามประเด็นทีก่ าหนด
3. จัดสง่แบบรายงานขอ้มลูผลการตรวจสอบ (แบบที่ 1 และ แบบที ่10) 
ถงึส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทางระบบ KRS  
ไมท่ันเวลาทีก่ าหนด (หลงัวันที ่30 มถินุายน 2564)

แบบรายงานขอ้มลูผลการตรวจสอบ
(แบบที ่1 และแบบที ่10)
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ระดบั เกณฑก์ารใหค้ะแนน

3 1. ผูต้รวจสอบภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ด าเนนิการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบด าเนนิงาน
“โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาตัง้แตร่ะดบัอนุบาล จนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทีส่ านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แจง้ใหด้ าเนนิการ

2. ด าเนนิการตรวจสอบแลว้เสร็จตามประเดน็ทีก่ าหนด และครบถว้นตามจ านวนหน่วยรับตรวจทีก่ าหนด
โดย แบบรายงานขอ้มลูผลการตรวจสอบทัง้ 2 แบบ มกีารลงนามรับรองผลการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบภายใน   
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

3. จัดสง่แบบรายงานขอ้มลูผลการตรวจสอบ (แบบที่ 1 และ แบบที ่10) ถงึส านักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ทางระบบ KRS ภายในวนัที ่30 มถินุายน 2564

4 1. ผูต้รวจสอบภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ด าเนนิการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบด าเนนิงาน
“โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทีส่ านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แจง้ใหด้ าเนนิการ

2. ด าเนนิการตรวจสอบแลว้เสร็จตามประเดน็ทีก่ าหนดและครบถว้นตามจ านวนหน่วยรับตรวจทีก่ าหนด โดย
2.1 แบบรายงานขอ้มลูผลการตรวจสอบทัง้ 2 แบบ มกีารลงนามรับรองผลการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบภายใน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
2.2 แบบรายงานขอ้มลูผลการตรวจสอบทัง้ 2 แบบ มรีายละเอยีดขอ้มลู พรอ้มทัง้สรปุผลการตรวจสอบครบถว้น

ตามประเด็นการตรวจสอบ
3. จัดสง่แบบรายงานขอ้มลูผลการตรวจสอบ (แบบที่ 1 และ แบบที ่10) ถงึส านักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ทางระบบ KRS ภายในวนัที ่30 มถินุายน 2564

ระดบัความส าเร็จของการตรวจสอบ ดา้นการตรวจสอบด าเนนิงาน “โครงการ
สนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนจบการศกึษาข ัน้
พืน้ฐาน” ของสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน

ตวัชีว้ดัยอ่ย 
10.3
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ระดบั เกณฑก์ารใหค้ะแนน

5 1. ผูต้รวจสอบภายใน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ด าเนนิการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบด าเนนิงาน
“โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทีส่ านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แจง้ใหด้ าเนนิการ

2. ด าเนนิการตรวจสอบแลว้เสร็จตามประเดน็ทีก่ าหนดและครบถว้นตามจ านวนหน่วยรับตรวจทีก่ าหนด โดย
2.1 แบบรายงานขอ้มลูผลการตรวจสอบทัง้ 2 แบบมกีารลงนามรับรองผลการตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบภายใน

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
2.2 แบบรายงานขอ้มลูผลการตรวจสอบทัง้ 2 แบบมรีายละเอยีดขอ้มลู พรอ้มทัง้สรปุผลการตรวจสอบครบถว้น

ตามประเด็นการตรวจสอบ
3. แบบสรปุผลการตรวจสอบเงนิอดุหนุนโครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาตัง้แตร่ะดบัอนุบาลจนจบ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบที ่10) มขีอ้มลูสรปุผลการตรวจสอบภาพรวมในแตล่ะ
ประเด็นครบถว้น

4. จัดสง่แบบรายงานขอ้มลูผลการตรวจสอบ (แบบที ่1 และ แบบที ่10) ถงึส านักงานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ทางระบบ KRS ภายในวนัที ่30 มถินุายน 2564

ระดบัความส าเร็จของการตรวจสอบ ดา้นการตรวจสอบด าเนนิงาน “โครงการ
สนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนจบการศกึษาข ัน้
พืน้ฐาน” ของสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน

ตวัชีว้ดัยอ่ย 
10.3

หลกัฐานทีต่อ้งแนบในระบบ KRS (ส าหรบัเกณฑก์ารประเมนิที ่3 - 5)

แบบรายงานขอ้มลูผลการตรวจสอบ (แบบที ่1 และ แบบที ่10) มกีารด าเนนิการ ดงันี้
1. แบบรายงานขอ้มลูผลการตรวจสอบทัง้ 2 แบบ มกีารลงนามรับรองผลการตรวจสอบ โดยผูต้รวจสอบภายใน
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

2. แบบรายงานขอ้มลูผลการตรวจสอบ (แบบที ่1) มรีายละเอยีดขอ้มลูผลการตรวจสอบครบถว้นทกุประเด็น
3. แบบสรปุผลการตรวจสอบการด าเนนิงานเงนิอดุหนุนโครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาตัง้แตร่ะดบั
อนุบาลจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบที ่10) มขีอ้มลูสรปุผลการตรวจสอบภาพรวมใน
แตล่ะประเด็นครบถว้น 
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ระดบัความส าเร็จของการตรวจสอบ ดา้นการตรวจสอบด าเนนิงาน “โครงการ
สนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนบุาลจนจบการศกึษาข ัน้
พืน้ฐาน” ของสถานศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน

ตวัชีว้ดัยอ่ย 
10.3

แนวทางด าเนนิการ

จัดสง่แบบรายงานขอ้มลูผลการตรวจสอบ (แบบที ่1 และ แบบที ่10) 
“โครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจดัการศกึษาต ัง้แตร่ะดบัอนุบาล

จนจบการศกึษาข ัน้พืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 

- โดยสง่ไฟลร์ายงานผา่นระบบ KRS ภายใน 30 มถินุายน 2564
โดยถา้จะสง่ใหร้ะบหุนึง่ (1) ถา้ไมส่ง่ใหร้ะบศุนูย ์(0)

และ
- กลุม่ตรวจสอบภายใน สพฐ. จะรบัรองขอ้มลูในระบบ KRS

ระหวา่งวนัที ่ 1- 15 กรกฎาคม 2564
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ระดบัความส าเร็จการด าเนนิงานโรงเรยีนวถิพีทุธตวัชีว้ดัยอ่ย 
10.4

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

5 คะแนน
(ผา่นการประเมนิ)

2 คะแนน 3 คะแนน
(ผา่นการประเมนิ)

4 คะแนน
(ผา่นการประเมนิ)

1 คะแนน

โรงเรยีนวถิพีทุธ 
รอ้ยละ 60
ของเขตพืน้ที่
ไดร้ะดับคะแนน
รายโรงเรยีน 
ตัง้แต่ 3 ขึน้ไป

โรงเรยีนวถิพีทุธ 
รอ้ยละ 65
ของเขตพืน้ที่
ไดร้ะดบัคะแนน
รายโรงเรยีน 
ตัง้แต่ 3 ขึน้ไป

โรงเรยีนวถิพีทุธ
รอ้ยละ 70
ของเขตพืน้ที่
ไดร้ะดบัคะแนน
รายโรงเรยีน 
ตัง้แต่ 3 ขึน้ไป

โรงเรยีนวถิพีทุธ 
รอ้ยละ 75
ของเขตพืน้ที่
ไดร้ะดบัคะแนน
รายโรงเรยีน 
ตัง้แต่ 3 ขึน้ไป

โรงเรยีนวถิพีทุธ
รอ้ยละ 80
ของเขตพืน้ที่
ไดร้ะดบัคะแนน
รายโรงเรยีน 
ตัง้แต่ 3 ขึน้ไป

การด าเนนิการ 29 ประการ สูค่วามเป็นโรงเรยีนวถิพีทุธ
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ระดบัความส าเร็จการด าเนนิงานโรงเรยีนวถิพีทุธตวัชีว้ดัยอ่ย 
10.4

แนวทางด าเนนิการ

สพท. แจง้ใหส้ถานศกึษาในโครงการโรงเรยีนวถิพีทุธและเขตพืน้ที่
การศกึษา ประเมนิตนเองตามอตัลกัษณ์ 29 ประการ ผา่นเว็บไซต ์

www.vitheebuddha.com ตามระยะเวลา ดงันี้

รอบท่ี 1
- โรงเรยีนวถิพีทุธประเมนิตนเอง ภายใน 1 พ.ค. 2564 – 15 ม.ิย. 2564

- สพท. รบัรองการประเมนิตนเองของโรงเรยีน ภายใน 1 ม.ิย. 2564 – 30 ม.ิย. 2564

รอบท่ี 2
- โรงเรยีนวถิพีทุธประเมนิตนเอง ภายใน 1 ส.ค. 2564 – 15 ก.ย. 2564

- สพท. รบัรองการประเมนิตนเองของโรงเรยีน ภายใน 1 ก.ย. 2564 – 30 ก.ย. 2564

สพฐ. จะกรอกขอ้มลูในระบบ KRS
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ระดบัความส าเร็จของการจดัท าบญัชตีน้ทนุตอ่หนว่ยผลผลติตวัชีว้ดัยอ่ย 
10.5

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

ประเด็น น า้หนกั
คะแนน

1 5

1. สง่ขอ้มลูรายงานคา่ใชจ้า่ยในระบบ 

GFMIS (KSB1) มายังส านักการคลงัและ

สนิทรัพย ์(การรายงานรอบ 6 เดอืน)

0.5 ไมส่ง่ขอ้มลู

รายงานคา่ใชจ้า่ย

ในระบบ GFMIS 

สง่ขอ้มลูรายงาน

คา่ใชจ้า่ยใน

ระบบ GFMIS

2. สง่ขอ้มลูถกูตอ้ง ครบถว้น ตาม

แบบฟอรม์อา้งองิตวัชีว้ัด ที ่10.5

(การรายงานรอบ 12 เดอืน)

0.5 สง่ขอ้มลูไมถ่กูตอ้ง 

ครบถว้น ตาม

แบบฟอรม์

สง่ขอ้มลูถกูตอ้ง 

ครบถว้นตาม

แบบฟอรม์



การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมในองคก์าร
ตวัชีว้ดัที ่

10

ระดบัความส าเร็จของการจดัท าบญัชตีน้ทนุตอ่หนว่ยผลผลติตวัชีว้ดัยอ่ย 
10.5

แนวทางด าเนนิการ 

สพท. จัดสง่รายงานคา่ใชจ้า่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ทีผ่า่นการรับรองขอ้มลูจาก ผอ.สพท. หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมาย 
ให ้สคส. สพฐ. ภายในวนัที ่22 กมุภาพนัธ ์ 2564 (ตามหนังสอืที ่ศธ 
04002/ว593 ลงวันที ่10 กมุภาพันธ ์2564) และให ้สพท. เขา้ไปรายงาน
ผลการด าเนนิงานดังกลา่วในระบบ KRS (ถา้จัดสง่ขอ้มลูแลว้ใหร้ะบใุน
ระบบ KRS เป็น (1) หากไมไ่ดจั้ดสง่ขอ้มลูใหร้ะบใุนระบบ KRS เป็น (0))

การรายงานรอบที ่1  ผา่นระบบ KRS ระหวา่งวนัที ่1 – 20 เมษายน 2564

สพท. รายงานผลการด าเนนิงานในรปูแบบ Excel File 
ตามแบบฟอรม์อา้งองิที ่10.5 และรายงานในระบบ KRS

- สพป. แนบฟอรม์ แบบที ่1 , 3 และ 4
- สพม. แนบฟอรม์ แบบที ่5 , 7 และ 8 

การรายงานรอบที ่2 ผา่นระบบ KRS ระหวา่งวนัที ่1 – 30 ตลุาคม 2564 

รายงานในระบบ KRS 
ท ัง้ 2 รอบ 
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5 คะแนน2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน1 คะแนน

ผูต้อบแบบสอบถาม
ตอบไมค่รบตาม

จ านวน - - -

ผูต้อบ
แบบสอบถาม
ตอบครบตาม

จ านวน

เกณฑก์ารใหค้ะแนน

 เป็นการส ารวจปจัจยัการเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ/การดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา และ
ประเด็นอืน่ ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานของผูบ้งัคบับญัชา

 กลุม่เป้าหมายผูต้อบแบบส ารวจ : 
ผูใ้ตบ้ังคับบัญชาเป็นผูป้ระเมนิผูบ้ังคับบัญชา โดย

• ผูถ้กูประเมนิ คอื ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา หรอื
ผูรั้กษาการ (กรณีไมม่ผีูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา)

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

 ตอ้งไดรั้บผลการส ารวจผา่นระบบอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 80 ของกลุม่เป้าหมายทัง้หมด
 การคดิคะแนนคดิจากคะแนนเฉลีย่ของกลุม่เป้าหมายทัง้หมดทีไ่ดต้อบแบบส ารวจผา่นระบบ
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ประเด็นการประเมนิ (Survey Online)  
ม ี3 ประเด็นหลกั (จ านวนขอ้ค าถาม 25 ขอ้) ตามคูม่อืฯ

ภาวะผูน้ า 

การสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม
ในองคก์าร

การเสรมิสรา้งขวญัก าลงัใจ/
การดแูลเอาใจใสผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา
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แนวทางด าเนนิการ 

สพท. ตอบแบบส ารวจ (Survey Online) 
ผา่นระบบ Smart OBEC

ตามประเด็นการประเมนิทีก่ าหนด ผา่นทางระบบ
อเิล็กทรอนกิส ์

โดย กพร. สพฐ. จะแจง้วธิกีารตอบแบบสอบถาม 
ประมาณเดอืน ส.ค. – ก.ย. 2564


