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แนวทางการประเมินตัวชี้วัด 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 หลักการและท่ีมา 

รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ส่วนราชการมีการปรับปรุงและ
ยกระดับคุณภาพการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจึงต้องมี  
การด าเนินงานตามแผนงานโครงการที่สอดรับกับนโยบายที่ส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่รัฐบาลก าหนด ดังนี้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 3/1 บัญญัติว่า       
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตาม
ความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
ก าหนดว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือก าหนด
มาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืนใด  
เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระ
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ 
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา  
ที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

ค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  ที่  5/2559 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 
เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการ
แผ่นดิน มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  
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 มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 เห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมินข้าราชการพลเรือน 
ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและแบบประเมินส่วนราชการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 5/2559 และให้น าแบบประเมินฯ นี้ไปใช้ในการประเมินข้าราชการและการประเมินส่วนราชการ ในรอบการ

ฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ป  1 ตุลาคม 2558 

 ข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการพัฒนา
และปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ 

 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ณ วันที่ 29 
มิถุนายน 2560 ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคลื่อนปฏิรูปองค์กร (โครงสร้าง/กระบวนการท างาน) 

 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการรายงานผลการด าเนินการการประเมินหัวหน้าส่วนราชการ (สิงหาคม 
2560) โดยส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 26 กันยายน 2560 ก าหนดแนวทางการประเมินผลผู้น า
องค์การเพ่ิมจากการประเมินปกติประจ าปี คือ ก าหนดอีก 10 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน ประเมินทุก 6 เดือน  
ผู้ถูกประเมิน ได้แก่ ปลัดกระทรวง/เทียบเท่า อธิบดี/เทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น 
ก านันผู้ใหญ่บ้าน 

 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ  
โดยมีกรอบการประเมินใน 5 องค์ประกอบ แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ โดยพิจารณาจากคะแนน
เฉลี่ยในภาพรวมทุกองค์ประกอบ รวมทั้งก าหนดให้ประเมินส่วนราชการและจังหวัดปีละ 1 ครั้ง (รอบการประเมิน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี) ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2559 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ได้ใช้การประเมินส่วนราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการประเมินส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) เสนอ เห็นชอบกรอบและแนวทางการประเมิน
ส่วนราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเป็นการน าองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบเดิมตามที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ (6 พฤศจิกายน 2561) ไว้ มาจัดกลุ่มและจ าแนกเป็น 2 องค์ประกอบ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้  

กรอบการประเมิน องค์ประกอบการประเมิน / ประเด็นการประเมิน  
1. การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) น้ าหนักร้อยละ 70 จ านวน 3 – 5 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
1.1 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายส าคัญของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี หรือภารกิจ

ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda KPI)  
1.2 ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (บังคับส่วนราชการระดับกรม)  
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1.3 ผลการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญที่เป็นการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน 
(Joint KPIs)  

1.4 ผลการด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบหลัก  
งานตามกฎหมาย กฎ หรือภารกิจในพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Function KPI / Area KPI)  

2. การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) น้ าหนักร้อยละ 30 จ านวน 1 ตัวชี้วัด  
ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0  

2.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (น้ าหนักร้อยละ 15) เช่น การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล  
(Digitize Data) และการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) เป็นต้น  

2.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (Public Sector Management 
Quality Award – PMQA 4.0) (น้ าหนักร้อยละ 15)  
 โดยมีเกณฑ์การประเมิน จะพิจารณาจากคะแนนในภาพรวมโดยแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ 
ดังนี้ ระดับผลการด าเนินงาน - คะแนนผลการด าเนินงาน (ร้อยละ)   

ระดับคุณภาพ 90.00 – 100.00   
ระดับมาตรฐานขั้นสูง 75.00 – 89.99  
ระดับมาตรฐานขั้นต้น 60.00 – 74.99   
ระดับต้องปรับปรุง ต่ ากว่า 60.00  
โดยมี กรอบระยะเวลาการประเมิน : 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของทุกปี (ปีละ 1 ครั้ง)  
กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน : ส่วนราชการและจังหวัด (ส าหรับส่วนราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม  

กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้น าแนวทางการประเมิน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการฝ่ายบริหารไปประยุกต์ใช้ และส่งผลการประเมินให้ส านักงาน 
ก.พ.ร. เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมกับส่วนราชการ)  

ผู้ท าหน้าที่ในการประเมิน : เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นผู้ประเมินส่วนราชการ  
(ฝ่ายบริหาร) และจังหวัดในเบื้องต้น แล้วรายงานผลการประเมินต่อรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ  
ของหน่วยงาน และรายงานนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล หรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี
ต่อไป 
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 กรอบการประเมินส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมีหลักการและแนวทางในการประเมิน ดังนี้ 
 1. ประเมินใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ Performance Base และ Potential Base โดยก าหนดสัดส่วน
เท่ากับ 70:30 
 2. จ านวนตัวชี้วัด Performance Base 3 - 5 ตัวชี้วัด (กรมต้องถ่ายทอดจากกระทรวงอย่างน้อย 1 
ตัวชี้วัด) Potential Base 1 ตัวชี้วัด 
 3. เน้นตัวชี้วัดที่สะท้อนยุทธศาสตร์ชาติ / แผนแม่บทฯ / แผนฯ 12 / นโยบายรัฐบาล และยึดประโยชน์
ที่ประชาชนจะได้รับ 
 4. ส่วนราชการระดับกรมต้องมีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ อย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด   
(1 กรม 1 ปฏิรูป) 
 5. เน้น Joint KPIs ที่ส าคัญเพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกัน เช่น อากาศ แหล่งน้ า ขยะ 
 6. เน้นการพัฒนาการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล  (e-Service, Digitize Data, Digitalize Process, Sharing Data) 
 7. น าผลการประเมิน PMQA 4.0 มาเป็น ส่วนหนึ่งของการประเมิน Potential Base 
 8. ตัวชี้วัดที่มีความส าคัญและไม่สามารถวัดผลได้ในรอบปีถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัด Monitor 
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1. การประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) น้ าหนักร้อยละ 70 จ านวน  
3 – 5 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  
 1.1 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายส าคัญของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี หรือภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda KPI)  
 1.2 ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ (บังคับส่วนราชการระดับกรม)  
 1.3 ผลการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญที่เป็นการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน 
(Joint KPIs)  
 1.4 ผลการด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบหลัก  
งานตามกฎหมาย กฎ หรือภารกิจในพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Function KPI / Area KPI)  

 ส่วนราชการระดับกรมต้องมีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ อย่างน้อย 1 ตัวชี้วัด  
(1 กรม 1 ปฏิรูป) ทั้งนี้ในการก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งก าหนด 1 กรม 1 ปฏิรูป
นั้น ส่วนราชการได้ก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเลือกประเด็นปฏิรูปในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตามที่ได้ส่งแผน ฯ ให้กับ สศช. จ านวน 1 ตัวชี้วัด 
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ทั้งนี้ตัวชี้วัดร่วมได้แก่ประเด็นเกี่ยวกับ อากาศ แหล่งน้ า ขยะ ป่าไม้  การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการ
ด้านการศึกษา ดังนี้ 

ประเด็น Joint KPIs ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท/
SCG/International KPIs 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.การจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน* 

ร้อยละของปริมาณขยะ
มูลฝอยชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง 

-ของเสียอันตรายต่อหัว (สัดส่วน
ของเสียที่ได้รับการบ าบัดของเสีย
จ าแนกตามประเภทการบ าบัด
(SDG) 
-อัตราการน าขยะกลับมาใช้ใหม่
(recycling rate)ใน
ระดับประเทศ (จ านวนตันของ
วัสดุที่ถูกน ากลับมาใช้ใหม่(SDG) 

-กรมควบคุมมลพิษ 
-กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
-กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
-จังหวัดที่มขียะจ านวน
มาก 

2.การแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ 

อันดับในรายงานประจ าปี
สถานการณ์การค้ามนุษย์ 

-รายงานสถานการณ์การค้า
มนุษย์ ประจ าปี Trafficking in 
Persons Report TIP Report 
ของสหรัฐอเมริกา 

-สป.พัฒนาสังคมฯ 
-สป.แรงงาน 
-กรมการจัดหางาน 
-กรมสวัสดิการคุ้มครอง
แรงงาน 

3.การลดอัตรา
ผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน* 

อัตราผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนต่อ
ประชากรแสนคน (อัตรา
ต่อประชากรแสนคน) 

อัตราผู้เสียชีวิตจากการบาดเจ็บ
จากอุบัติเหตุทางถนน(SDG)/ 
แผนฯ12 

-สป.สาธารณสุข 
-กรมควบคุมโรค 
-สป.คมนาคม 
-กรมทางหลวง 
-กรมทางหลวงชนบท 
-กรมการขนส่งทางบก 
-กรมป้องกันฯ 
-จังหวัดที่มีอุบัติเหตุสูง 

4.ความยากง่ายใน
การประกอบธุรกิจ 
(Doing Business) 

ความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกิจตาม
รายงานของธนาคารโลก 
ภาพรวม/รายด้าน 

การจัดอันดับความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ (Doing 
Business) ของธนาคารโลก 
(แผนฯ12) 

-ส านักงาน ก.พ.ร.
(อันดับภาพรวม/
คะแนน) 
กรมท่ีเกี่ยวข้องวัดราย
ด้าน 
-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
-ส านักงานประกันสังคม 
-กรมสรรพากร 
-กรมศุลกากร 
-กรมบังคับคดี 
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ประเด็น Joint KPIs ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท/
SCG/International KPIs 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.คุณภาพแหล่ง
น้ า* 

-ร้อยละของแหล่งน้ าที่มี
คุณภาพน้ าที่ดี หรือ  
-คุณภาพน้ าของแม่น้ า
สายหลักท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี
เพ่ิมข้ึน(จ านวนแหล่งน้ าที่
มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 

-คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าฯ อยู่
ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภท
ของการใช้ประโยชน์ 
(แผนแม่บทฯ) 
-ร้อยละของน้ าเสียที่ได้รับการ
บ าบัดได้อย่างปลอดภัย (SDG) 
-ร้อยละของแหล่งน้ าที่มีคุณภาพ
น้ าโดยรอบที่ดี (SDG) 

-สป.ทรัพยากรฯ 
-กรมควบคุมมลพิษ 
-กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
-กรมทรัพยากรน้ า 
-กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม+กรม
ส่งเสริมการเกษตร 
-จังหวัดที่มีแหล่งน้ า
เสื่อมโทรม 

6.การคุณภาพ
อากาศ* 

-ระดับค่าเฉลี่ยทั้งปีของ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM2.5) 
-ร้อยละของคุณภาพ
อากาศในพ้ืนที่วิกฤต
หมอกควันอยู่ในระดับ
มาตรฐาน 

-ระดับค่าเฉลี่ยทั้งปีของฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก เช่น PM 2.5 PM 10 
ในเขตเมืองถ่วงน้ าหนักกับ
ประชากร (SDG) 

สป.ทรัพยากรฯ 
-กรมควบคุมมลพิษ 
-กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
-กรมขนส่งทางบก 
-9 จังหวัดภาคเหนือ 

7.การลดก๊าซเรือน
กระจกในภาค
พลังงานและ
คมนาคมขนส่ง 

การประเมินผลการลด
ก๊าซเรือนกระจกในภาค
พลังงานและคมนาคม
ขนส่ง 

-ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก
โดยรวมในสาขาพลังงานและ
ขนส่ง สาขากระบวนการ
อุตสาหกรรมและการใช้
ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการ
ของเสียลดลง (ล้านตัน) 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(แผนแม่บทฯ) 

-ส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรฯ  
-สป.พลังงาน 
-ส านักนโยบายและแผน
พลังงาน 
-องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก 
(องค์กรมหาชน) 

8.จ านวนพื้นที่ 
ป่าไม้* 

-จ านวนพื้นที่ป่าไม้ของ
ประเทศ  
-ภาพถ่ายดาวเทียม 
-จ านวนพื้นป่าที่ทวงคืน
ได้ 

-สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ
(ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ  
ป่าชายเลน พ้ืนที่ปลูกและฟ้ืนฟู
ป่าต้นน้ า (แผนฯ12) 
-ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่
ทั้งหมด (SDG) 

-สป.ทรัพยากรฯ 
-กรมป่าไม้ 
-กรมอุทยานแห่งชาติ 
-กรมทรัพยากร 
 ทางทะเลฯ 
-จังหวัดที่มีพ้ืนที่ป่าไม้
ลดลง 
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ประเด็น Joint KPIs ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท/
SCG/International KPIs 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

9.งานวิจัยและ
นวัตกรรมทางด้าน
วิทยาศาสตร์ 

-อันดับความสามารถ
ทางการแข่งขันด้าน 
Scientific 
Infrastructure ของ
ประเทศไทยตามการจัด
อันดับของ IMD 

-ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการศึกษาของประเทศไทย
จากรายงาน IMD /แผนฯ12 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

10.ความสามารถ
ในการแข่งขันด้าน
การศึกษาของ
ประเทศไทย 

อันดับตามรายงานด้าน
การศึกษา(Education) 
ภาพรวม รายด้านในส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง 

-ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละ
วิชา (แผนฯ12) 

-ทุกส่วนราชการใน
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 2. การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) น้ าหนักร้อยละ 30 จ านวน 1 ตัวช้ีวัด      
ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
 2.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (น้ าหนักร้อยละ 15 ) เป็นตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็น
ดิจิทัล (Digitize data) เพ่ือน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) มี 2 แนวทางคือ 
  1) ตัวชี้วัดการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงาน (e-Service)   
  การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นการด าเนินการเพื่อยกระดับงานบริการ
ของส่วนราชการไปสู่การให้บริการแบบออนไลน์ เพ่ือลดภาระการเดินทางมาติดต่อราชการของประชาชน เลือก
งานบริการของหน่วยงาน 1 งานบริการ แนวทางการคัดเลือกงานบริการ คือ เป็นงานบริการที่ยังไม่มีระบบ
ออนไลน์ เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน เป็นงานบริการที่จบในหน่วยงาน (Standalone) เป็นงานบริการที่
ต้องมีการเชื่อมข้อมูลหรือธุรกรรมกับหน่วยงานอื่น เป็นงานบริการที่มีจ านวนผู้ใช้บริการมากเป็นล าดับต้นๆ 
ของงานบริการทั้งหมดของงานบริการทั้งหมดของหน่วยงาน เป็นงานบริการที่ไม่มีข้อจ ากัดทางกฎหมาย 
เป้าหมายการยกระดับงานบริการ 3 ระดับ ได้แก่  
  ระดับ 1 (Level 1 : L1) งานบริการที่ยื่นค าขอและเอกสารที่เก่ียวข้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  
  ระดับ 2 (Level 2 : L2) งานบริการที่ยื่นค าขอและช าระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือช่องทางอ่ืน ๆ และมีการออกใบเสร็จรับเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  
  ระดับ 3 (Level 3 : L3) งานบริการที่ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียม และออกใบอนุมัติ/ อนุญาต/
เอกสาร ทางราชการได้ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการอนุมัติผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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 2) ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) เพ่ือน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูล 
ภาครัฐ (Open Data) 
 แนวทางการประเมินตัวชี้วัด ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าชุดข้อมูลเปิด (Open Data)  
เพ่ือน าไปเผยแพร่ อย่างน้อย 1 ข้อมูล ให้เป็นไปตามมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการเปิดเผยข้อมูล  
เปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ ชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ดังกล่าว ต้องเป็นข้อมูลที่ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการต้องการและน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 เป้าหมายขั้นต้น (50) เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ทุกรูปแบบ และสามารถน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงาน เช่น pdf .doc เป็นต้น 
 เป้าหมายมาตรฐาน (75) เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine Readable) 
เช่น Excel เป็นต้น 
 เป้าหมายขั้นสูง (100) เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานแบบเปิด (Open Format) และไม่
จ ากัดสิทธิ โดยบุคคลใด และเครื่องอ่านได้ 
 ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. ประเมินโดยการเข้าถึงของหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต ์



10 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (น้ าหนักร้อยละ 15) 
  เพ่ือประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วน
ราชการในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน พิจารณาจาก ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยประกอบด้วยองค์ความรู้ 7 หมวด คือ หมวด 1 การน าองค์การ หมวด 2 การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ หมวด 7 
ผลลัพธ์การด าเนินการ โดย เกณฑ์การประเมินจะพิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาการด าเนินงาน  
เพ่ือยกระดับผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมีเป้าหมายให้ส่วนราชการมี
คะแนนผลการประเมินในขั้นตอนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ จากผลคะแนนในขั้นตอนที่ 1 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 โดยจัดกลุ่มส่วนราชการตามคะแนนผลการประเมินปี 2563 และก าหนดเกณฑ์การประเมิน (เป้าหมาย
การเพ่ิมคะแนนผลการประเมิน) ให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่ม 
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 โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 ส่วนราชการที่คะแนนผลการประเมินในขั้นตอนที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่ ากว่า 350 คะแนน กลุ่มที่ 2 ส่วนราชการที่มีคะแนนผลการประเมินในขั้นตอนที่ 1 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ 350 - 399 คะแนน  กลุ่มที่ 3 ส่วนราชการที่มีคะแนนผลการประเมินในขั้นตอนที่ 1 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป ทั้งนี้แบ่งเป็นเป้าหมายขั้นต้น เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายขั้นสูง ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
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 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึดหลัก
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่ Thailand 4.0  
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบาย ดังนี้ 
 - วิสัยทัศน์ สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน  
 - พันธกิจ  
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา อย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม  
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล   
 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี 
สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึง 
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล  
มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส ทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
 1. ด้านความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  
 2. ด้านโอกาส 
  2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
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  2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อย่างเท่า
เทียมกัน  
  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 3. ด้านคุณภาพ  
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในแต่ละระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล              
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่
สามารถด ารงอยู่ไดอ้ย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่   
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน   
  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้ง
ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ  
  4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ พ.ศ. 2561 -
2580 ประกอบด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 12 (ปี พ.ศ. 2560 -2564 ) แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล  ทั้งนี้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 - 2565 
โดยสอดคล้องกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
 2. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา (IMD) 
 3. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
(O–NET, V–NET, N–NET) 
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 ทั้งนี้ตัวชี้วัดระดับกรมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งเป็น 1) การประเมิน
ประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) ร้อยละ 70 และ 2) การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน 
(Potential Base) ร้อยละ 30 

ที ่ ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

1 การประเมินประสิทธิผล
การด าเนินงาน 
(Performance Base) 
(ร้อยละ 70) 

1. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ใน ศตวรรษท่ี 21 (ร้อยละ 30) 

เป็นตัวชี้วัด 1 กรม 1 ปฏิรูป เป็น
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
ตามกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  เป็น
การจัดท าและด าเนินโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษท่ี 21 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยพิจารณาจากกิจกรรม 
หรือผลผลิตที่เกิดขึ้นจริงตามแผน และ
มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับ
การอนุมัติ (จากระบบ GFMIS) 
ประชาชนจะได้รับประโยชน์จาก
โครงการนี้ คือ เป็นการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันด้าน
การศึกษาของประเทศ ส่งผลให้
ประชาชนได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน
ระดับสากลมากข้ึน 

  2. ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการศึกษาของประเทศไทย
จากรายงาน  (IMD 2020) 
2.1 อันดับตามรายงานด้าน
การศึกษา (Education)  
2.2 อันดับตามรายงานด้านที่
เกี่ยวข้องกับบทบาท ภารกิจของ
ส่วนราชการ 
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ที ่ ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

  3. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET) 

 

4 การประเมินศักยภาพใน
การด าเนินงาน 
(Potential Base) (ร้อย
ละ 30) 

ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่
การเป็นระบบราชการ 4.0  

4.1 (การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล  
Data Catalog  
การเก็บรวบรวมสถิติทางการ
ศึกษา 

• ข้อมูลนักเรียน 
• ข้อมูลโรงเรียน 

 

  4.2 ) การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 PMQA 

 

 
 การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกอบด้วยตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
 2. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา 
 3. การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล Data Catalogue 
  3.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่จริงในโรงเรียนด้วยระบบ  
                      DMC (Data Management Center) 
  3.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน 
                      ด้วยระบบ  HRMS (Human Resource Management System) 
 4. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 PMQA 
 และตัวชี้วัดผู้บริหารองค์การ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดร่วม ในเรื่อง การลดพลังงาน มาตรการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ การก ากับดูแลการทุจริต ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารงานขององค์การ 
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การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ และ ความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา จ านวน 7 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 5. การลดพลังงาน   
  5.1 พลังงานด้านไฟฟ้า  
  5.2 พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง  
 6. มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ   
 7. การก ากับดูแลการทุจริต   
 8. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ   
 9. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ   
  9.1 ความมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์ (Cyber) 
  9.2 การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 10.การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ  
  10.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
  10.2 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา  
      (ระบบบัญชี การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
  10.3 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบด้านการตรวจสอบการด าเนินงาน “โครงการสนับสนุน 
                        ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา  
                        สังกัด สพฐ.” 
  10.4 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ   
  10.5 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
 11. ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา 
 
โดยมีรายละเอียด องค์ประกอบ/ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด น้ าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

องค์ประกอบ/ 
ประเด็นการประเมิน 

ที ่ ตัวช้ีวัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
องค์ประกอบ 1 
Function Base 
 

1 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

9.090 ระดับ 1 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการ
ด าเนินกิจกรรมครบตามที่ก าหนดทุก
กิจกรรม ร้อยละ 100 และผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างร้อยละ 
80 – 84.99 
ระดับ 2 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการ
ด าเนินกิจกรรมครบตามที่ก าหนดทุก
กิจกรรม ร้อยละ 100 และผู้เรียนได้รับ
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องค์ประกอบ/ 
ประเด็นการประเมิน 

ที ่ ตัวช้ีวัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 

การพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างร้อยละ 

85 -  99.89 
ระดับ 3 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการ
ด าเนินกิจกรรมครบตามที่ก าหนดทุก
กิจกรรม ร้อยละ 100 และผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างร้อยละ 
90 – 94.99 
ระดับ 4 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการ
ด าเนินกิจกรรมครบตามที่ก าหนดทุก
กิจกรรม ร้อยละ 100 และผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างร้อยละ 
95.00 – 99.99 
ระดับ 5 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการ
ด าเนินกิจกรรมครบตามที่ก าหนดทุก
กิจกรรม ร้อยละ 100 และผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100 

องค์ประกอบ 1 
Function Base 
 

2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษา 

9.090 
 

ใช้ผลการทดสอบระดับชั้น ม.6 ส าหรับชั้น 
ป.6 และ ม.3 เป็นไปตามความสมัครใจ 
ระดับ 1 (X-Y)-Y 
ระดับ 2 X-Y 
ระดับ 3 X 
ระดับ 4 X+Y 
ระดับ 5 (X+Y)+Y 

องค์ประกอบ 1 
Function  

3 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล 
Data Catalogue 

9.090  

  3.1  ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนทีมีอยู่จริงในโรงเรียน

(4.545) ระดับ 1 - 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 - 
ระดับ 4 - 
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องค์ประกอบ/ 
ประเด็นการประเมิน 

ที ่ ตัวช้ีวัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 

ด้วยระบบ DMC (Data 
Manageent Center) 

ระดับ 5 100 

  3.2 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษารายคน
ด้วยระบบ  HRMS (Human 
Resource Management 
System)  

(4.545) ระดับ 1 - 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 - 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 100 

 4 การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

9.090 ระดับ 1 - 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3  3.0000 
ระดับ 4  4.0000 
ระดับ 5  5.0000 

การลดพลังงาน   5 การลดพลังงาน   9.090  
  5.1 พลังงานด้านไฟฟ้า (4.545) ระดับ 1 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง 

ร้อยละ 2 
ระดับ 2 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง 
ร้อยละ 4 
ระดับ 3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง 
ร้อยละ 6 
ระดับ 4 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง 
ร้อยละ 8 
ระดับ 5 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง 
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

  5.2 พลังงานด้านน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

(4.545) ระดับ 1 ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
ลดลงร้อยละ 2 
ระดับ 2 ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
ลดลงร้อยละ 4 
ระดับ 3 ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
ลดลงร้อยละ 6 
ระดับ 4 ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
ลดลงร้อยละ 8 
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องค์ประกอบ/ 
ประเด็นการประเมิน 

ที ่ ตัวช้ีวัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง
ลดลงร้อยละ 10 ขึ้นไป 

มาตรการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐ 

6 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยในหน่วยงานภาครัฐ   

9.090 ระดับ 1 สามารถด าเนินการตามประเด็น
การประเมินได้ 1-2 ประเด็น 
ระดับ 2 สามารถด าเนินการตามประเด็น
การประเมินได้ 3-4 ประเด็น 
ระดับ 3 สามารถด าเนินการตามประเด็น
การประเมินได้ 5-6 ประเด็น 
ระดับ 4 สามารถด าเนินการตามประเด็น
การประเมินได้ 7-8 ประเด็น 
ระดับ 5 สามารถด าเนินการตามประเด็น
การประเมินได้ 9-10 ประเด็น 

การก ากับดูแลการ
ทุจริต 
 
 
  

7 การก ากับดูแลการทุจริต   9.090 มิติของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับ 1 0 – 64.99 
ระดับ 2 65.00 – 74.99  
ระดับ 3 75.00 – 84.99 
ระดับ 4 85.00 – 94.99 
ระดับ 5 95.00 – 100 
มิติของสถานศึกษา 
ระดับ 1 0 – 19.99 
ระดับ 2 20.00 – 29.99 
ระดับ 3 30.00 – 39.99 
ระดับ 4 40.00 – 49.99 
ระดับ 5 ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

ระบบติดตามการ
ปฏิบัติงานเพื่อการ
บริหารงานของ
องค์การ 

8 ระบบติดตามการปฏิบัติงาน
เพ่ือการบริหารงานขององค์การ 

9.090 ตามรายละเอียดในคู่มือฯ 

  1) สพท.น าระบบอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ในการติดตามการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจงาน 4 
ด้าน ได้แก่ 
- ด้านบริหารงานทั่วไป 

(3.030) ระดับ 1 ไม่มี 
ระดับ 2 จัดเก็บเป็นปัจจุบันและเรียกดู
ข้อมูลได้แบบ Real time 
ระดับ 3 มีการสรุปผลออกรายงาน 
(Report) ได้ 
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องค์ประกอบ/ 
ประเด็นการประเมิน 

ที ่ ตัวช้ีวัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 

- ด้านบริหารแผนงานและ
งบประมาณ 
- ด้านบริหารงานบุคคล 
- ด้านบริหารวิชาการ 

ระดับ 4 ผลวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ปรับปรุง 
พัฒนาการให้บริการและการปฏิบัติงาน 
ระดับ 5 จัดเก็บข้อมูลครบ 4 ด้าน จัดเก็บ
เป็นปัจจุบันเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real 
timeและสรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าใช้
ในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ 

  2) สถานศึกษามีการน าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ติดตามการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ 
- ด้านบริหารงานทั่วไป 
- ด้านบริหารแผนงานและ
งบประมาณ 
- ด้านบริหารงานบุคคล 
- ด้านบริหารวิชาการ 

(3.030) ระดับ 1 ไม่มี 
ระดับ 2  จัดเก็บเป็นปัจจุบันและเรียกดู
ข้อมูลได้แบบ Real timeได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของสถานศึกษา ในสังกัด 
ระดับ 3 สถานศึกษามีการใช้ระบบ
สามารถสรุปผลออกรายงาน (Report) ได้
ตั้งแต่ร้อยละ 40 - 60 
ระดับ 4 สถานศึกษาสามารถน าผล
วิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการ
ให้บริการและการปฏิบัติงานได้ตั้งแต่ร้อย
ละ 61- 80  
ระดับ 5 สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลใน
ระบบทั้ง 4 ระบบที่เป็นปัจจุบันและ
สามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real time 
สรุปผลการด าเนินงานเพื่อน าใช้ในการ
ตัดสินใจของผู้บริหารได้มากกว่าร้อยละ 
81 ของสถานศึกษาในสังกัด 

  3) มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนหรือผู้รับบริการ 

(3.030) ระดับ 1 ไม่มี 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 - 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 มี 

การส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลใน
องค์การ 
 

9 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในองค์การ 

9.090  
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องค์ประกอบ/ 
ประเด็นการประเมิน 

ที ่ ตัวช้ีวัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 

  9.1 ความมั่นคงปลอดภัยทาง 
ไซเบอร์ (Cyber) 

(4.545) ระดับ 1 ได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 50 
ระดับ 2 ได้คะแนนร้อยละ 51 - 69 
ระดับ 3 ได้คะแนนร้อยละ 70 - 79 
ระดับ 4 ได้คะแนนร้อยละ 80 - 89 
ระดับ 5 ได้คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป 

  9.2 การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อ
การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(4.545) ระดับ 1  ไม่เข้าร่วมอบรม ไม่ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะท างานระดับ สพท. ไม่ก าหนด
แผนการเผยแพร่ระบบคลังสื่อ ฯ 
ด าเนินการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 
พัฒนาและสร้างเครือข่ายครูฯ น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ของจ านวนโรงเรียนทั้งหมดใน
สังกัด 
ระดับ 2  ก าหนดแผนการเผยแพร่ระบบ
คลังสื่อ ฯ ด าเนินการเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ พัฒนาและสร้างเครือข่าย
ครูฯ ร้อยละ 20 - 29 ของจ านวนโรงเรียน
ทั้งหมดในสังกัด 
ระดับ 3 ก าหนดแผนการเผยแพร่ระบบ
คลังสื่อ ฯ ด าเนินการเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ พัฒนาและสร้างเครือข่าย
ครูฯ ร้อยละ 30 - 39 ของจ านวนโรงเรียน
ทั้งหมดในสังกัด 
ระดับ 4 ก าหนดแผนการเผยแพร่ระบบ
คลังสื่อ ฯ ด าเนินการเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ พัฒนาและสร้างเครือข่าย
ครูฯ ร้อยละ 40 - 49 ของจ านวนโรงเรียน
ทั้งหมดในสังกัด 
ระดับ 5  ก าหนดแผนการเผยแพร่ระบบ
คลังสื่อ ฯ ด าเนินการเผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ พัฒนาและสร้างเครือข่าย
ครูฯ ร้อยละ 50 ขึ้นไปของจ านวนทั้งหมด
โรงเรียนในสังกัด 
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องค์ประกอบ/ 
ประเด็นการประเมิน 

ที ่ ตัวช้ีวัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 

การสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมในองค์การ  

10 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน
องค์การ  

9.090  

  10.1 การตรวจสอบทางการเงิน
และบัญชีของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

(1.818) 5 ระดับคะแนน 
ตามรายละเอียดในคู่มือฯ 

  10.2 โครงการพัฒนาระบบ
รายงานข้อมูลการเงินด้าน
การศึกษาของสถานศึกษา 
(ระบบบัญชีการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน) 

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

  10.3 ระดับความส าเร็จของการ
ตรวจสอบด้านการตรวจสอบ
การด าเนินงาน “โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษา สังกัด สพฐ.” 

(1.818) ระดับ 1 ไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบ 
ระดับ 2 ตรวจสอบแล้วเสร็จตามประเด็น
ที่ก าหนดแต่จัดส่งแบบที่ 1 และ 10 ทาง
ระบบ KRS ไม่ทันเวลาที่ก าหนด 
ระดับ 3 ตรวจสอบแล้วเสร็จตามประเด็น
ที่ก าหนดและครบจ านวนหน่วยรับตรวจ
และลงนามรับรอง โดยผู้ตรวจสอบภายใน 
สพท. 
ระดับ 4 ตรวจสอบแล้วเสร็จตามประเด็น
ที่ก าหนดครบทุกหน่วยรับตรวจมีการลง
นามรับรองโดย ผู้ตรวจสอบภายใน สพท. 
และสรุปผลการตรวจสอบครบถ้วน จัดส่ง
แบบที่ 1 และ 10 ทางระบบ KRS ตาม
ก าหนด 
ระดับ 5 ตรวจสอบตามประเด็นที่ก าหนด
ครบทุกหน่วยรับตรวจ มีการลงนาม
รับรองโดยผู้ตรวจสอบภายใน สพท. 
สรุปผลครบถ้วน แบบสรุปผลการ
ตรวจสอบมีข้อมูลสรุปผลภาพรวมในแต่
ละประเด็นครบถ้วน และจัดส่งในระบบ 
KRS ตามก าหนด 
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องค์ประกอบ/ 
ประเด็นการประเมิน 

ที ่ ตัวช้ีวัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 

  10.4 ระดับความส าเร็จการ
ด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

(1.818) ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่  
3 ขึ้นไป 
ระดับ 1 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 60 ของ
เขตพ้ืนที่ 
ระดับ 2 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 65 ของ
เขตพ้ืนที่ 
ระดับ 3 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 70 ของ
เขตพ้ืนที่ 
ระดับ 4 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 75 ของ
เขตพ้ืนที่ 
ระดับ 5 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 80 ของ
เขตพ้ืนที่ 

  10.5 ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

(1.818) ระดับ 1 ไม่ส่งข้อมูลรายงานค่าใช้จ่ายใน
ระบบ GFMIS และส่งข้อมูลไม่
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์ม 

ระดับ 2 - 
ระดับ 3 - 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 ส่งข้อมูลรายงานค่าใช้จ่ายใน

ระบบ GFMIS และส่งข้อมูล 
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์ม 

การเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจ/การดูแลเอา
ใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

11 ความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

9.090 ระดับ 1 ผู้ตอบแบบสอบถามตอบ 
ไม่ครบตามจ านวน 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 - 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 ผู้ตอบแบบสอบถามตอบครบ
ตามจ านวน 

   100  
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 หลักเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 1. ให้ทุกตัวชี้วัดมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ (คะแนนเต็ม 5.00000) หากตัวชี้วัดใดมีตัวชี้วัดย่อย
มากกว่า 1 ตัวชี้วัด ให้พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละตัวชี้วัดย่อยค านวณร่วมกับน้ าหนักตัวชี้วัดย่อย เพ่ือ
เป็นคะแนนของตัวชี้วัดนั้น 
 2. น าค่าคะแนนรวมของทุกตัวชี้วัด (คะแนนเต็ม 5.00000) เทียบบัญญัติไตรยางศ์เป็นค่าคะแนนร้อยละ 
 3. พิจารณาค่าคะแนนร้อยละ เทียบเกณฑ์การประเมินเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

 ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง 90.00-100 คะแนน 

ระดับมาตรฐานขั้นสูง มีคะแนนผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง 75.00-89.99 คะแนน 

ระดับมาตรฐานขั้นต้น มีคะแนนผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง 60.00-74.99 คะแนน 

ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการด าเนินงาน 
ต่ ากว่า 60.00 คะแนน 

 4. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประเมินฯ ให้ด าเนินการในรูปแบบคณะท างาน/
คณะกรรมการ และได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รอบการรายงานผล 

การรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 2 ครั้ง ดังนี้ 
 รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564  
 รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 
 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1. ความพร้อมขององค์การในการบริหารจัดการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่มีกรอบทิศทางการด าเนินงาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมายและกรอบแผนตามโครงการ รายละเอียด ด้านงบประมาณ และ
แนวทางการติดตามประเมินผลตามแผน นอกจากนี้ อาจต้องมีแผนเฉพาะกิจขององค์การ เช่น แผนพัฒนาวิชาการ 
แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แผนพัฒนาวิชาชีพ แผนพัฒนาสุขอนามัย Active Learning STEM เป็นต้น 
 2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ต้องน าแนวทางการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง (Change Management)  แผนจัดการความรู้ (KM Active Plan) มาใช้ในการพัฒนาองค์การ 
รวมถึงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และใช้ระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
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 3. การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมในการท างานที่เน้นผลผลิตผลลัพธ์เพ่ือประชาชน บุคลากรใน
องค์การทุกระดับ ทุกคนได้รับการเสริมสร้างให้มีวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ โดยมุ่งสร้างประโยชน์ 
ให้ประชาชนและประเทศชาติ มีทัศนคติและอุดมการณ์เพ่ือส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีจิตบริการ เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน เป็นมิตรกับประชาชน พร้อมให้
ความช่วยเหลือ ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและมั่นคงในอารมณ์ มีความรับผิดชอบเป็นที่พ่ึงของประชาชน ท าหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นที่จะอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ยืนหยัดในคุณธรรม เกียรติภูมิ  
มีศักดิ์ศรี กล้าหาญ ทนทานต่ออุปสรรค ยึดถือประโยชน์ของชาติและประชาชน มีความทันสมัย ทันโลก  
ทันสถานการณ์ ใฝ่ความรู้ รู้จักมองการณ์ไกลและมีวิสัยทัศน์ มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน รู้จักเรียนรู้
ร่วมกัน ยอมรับข้อผิดพลาดและปรับปรุงให้มีคุณภาพอยู่เสมอ 
 4. การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์การ (Capacity Building) ส่วนราชการทุกระดับได้พัฒนาให้มี
ความสามารถในการด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งการเพ่ิมสมรรถนะด้านสารสนเทศ (IT) หรือการเพ่ิมสมรรถนะ
บุคลากรตามหลักการวิเคราะห์ Gap Analysis 
 5. การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการและการประเมินผลส่วนราชการทุกระดับต้องเสริมสร้าง  
ให้บุคลากรมีความเข้าใจในการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปี 
อย่างถูกต้อง สามารถประเมินผลและรายงานผลตามระบบ/วิธีการที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็น 
 
การด าเนินงานระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดให้เรื่องการประเมินผลตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เป็นวาระร่วมกันของทุกหน่วยงานโดยให้มีผู้อ านวยการส านัก/
หน่วยงานเทียบเท่า และเจ้าหน้าที่ในส านักดูแลรับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือให้มีการด าเนินการเป็นไปอย่างทั่วถึง  
โดยหลักการมีส่วนร่วม และมีการบูรณาการการด าเนินงาน  
 2. แต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผน  
เป็นหัวหน้าผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO) เป็นผู้รับผิดชอบหลักและแต่งตั้ง
คณะกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือให้รับผิดชอบประเด็นการประเมินแต่ละประเด็นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 3. แต่งตั้งคณะท างาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพ่ือ
ใช้ในการสื่อสารให้สามารถเข้าใจได้ตรงกันทุกระดับ และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้ผู้แทนจาก
ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า /ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถด าเนินการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นการวัดและประเมินผล ผ่านระบบการสื่อสาร
ทางไกล Video Conference 
 5. บูรณาการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกับ แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี เพ่ือให้มีเอกภาพน าสู่การปฏิบัติในทุกระดับของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัด และจัดท า
แผนงานโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด 
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 6. พัฒนาระบบควบคุม ก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานหลากหลายช่องทาง เช่น  
การรายงานเอกสาร การรายงานผ่านระบบสารสนเทศ ระบบอ่ืนๆ เช่น  Data Management Center ระบบ KRS 
และ AMSS ก าหนดผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด และผู้รายงานตัวชี้วัดผ่านระบบติดตามประเมินผล
การด าเนินงานฯ พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้สะดวก รวดเร็ว ทันสถานการณ์  
 7. จัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ แสดงความ
ชัดเจนเกี่ยวกับการก าหนดการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม  ในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือใช้ก ากับ
ติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามปฏิทิน 
 8. ประสานและส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้ผลตอบแทนและการเสริมแรงจูงใจ ประกอบด้วย  
การก าหนดมาตรการให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา น าตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการไปเชื่อมโยงกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือน การก าหนดเกณฑ์การจัดสรรเงิน
รางวัลให้เหมาะสมและส่งผลให้ฝ่ายบริหารทุกระดับสามารถ น าผลการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและพัฒนาองค์การให้บรรลุ
วิสัยทัศน์องค์การ ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 
 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 1. สร้างความรู้ความเข้าใจ การด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ           
ให้บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาตระหนักในภารกิจที่จะต้องด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) รับทราบเพื่อให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือ 
เพ่ือการระดมทรัพยากร 
 2. ก าหนดให้มีผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัดและผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด และจัดท าแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด 
 3. มอบหมายให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รับผิดชอบงานการปฏิบัติราชการตามตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ และมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ในการประสาน ก ากับ ติดตามประเมินและ
รายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 
 4. เร่งรัดด าเนินการตามตัวชี้วัดเพ่ือให้สามารถปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5. จัดท าแบบวัดความพึงพอใจในกระบวนงานบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการให้บริการ 
 6. จัดท าและด าเนินการลดรอบระยะเวลาลดขั้นตอนการด าเนินงาน ก ากับติดตามให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการตามกรอบระยะเวลาของขั้นตอนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 7. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของหน่วยงาน/สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนจากภายในและ
ผู้แทนจากภายนอกองค์กร เพ่ือรับรองการประเมินตนเอง และวิเคราะห์น าผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 
 8. ก าหนดให้มีการตรวจเยี่ยมติดตามผลการด าเนินงาน (Site Visit) เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคและ
น ามาก าหนดแนวทางแก้ไข 
 9. รายงานผลการประเมินตนเองในรอบการรายงานผลตามปฏิทินการรายงานผ่านระบบ KRS ที่ก าหนด 
 10.จัดสรรสิ่งจูงใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้ผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ 
 
ระดับสถานศึกษา 
 1. สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งอาจ
รวมถึงชุมชนด้วย 
 2. ก าหนดให้มีผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมจัดท าแผนงานโครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด 
 3. มอบหมายให้มีผู้ประสานงานหลัก หรือเจ้าภาพในการก ากับ ติดตามและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการรายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและ
สาธารณชน 
 4. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยการด าเนินการ รองรับการติดตามจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ ผู้แทน
จากส านักงาน ก.พ.ร. ที่มาติดตามประเมินผล  
 5. จัดท าแบบวัดความพึงพอใจในการให้บริการของสถานศึกษาและน าข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ 
 6. จัดให้มีการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ต้องปฏิบัติ  โดยอาจเชิญกรรมการสถานศึกษามาร่วมเป็น
คณะกรรมการประเมิน และรายงานผลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาก าหนด  
 7. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลตอบแทนการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติราชการ ทั้งที่เป็นผลตอบแทนอ่ืนที่ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 
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 ปฏิทินการด าเนินงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 เพ่ือให้การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงได้ก าหนดปฏิทินขั้นตอนการด าเนินงานไว้ 4 ขั้นตอน  ประกอบด้วย  

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการและการจัดท าตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ 
ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการปฏิบัติตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ 
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการและการจัดท าตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงฯ 
1 รับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผลฯ ปี 2564 

จากส านักงาน ก.พ.ร. 
9 กันยายน 2563 ได้รับทราบกรอบการประเมินผลฯ 

2 คณะกรรมการของส านักงาน ก.พ.ร. พิจารณา 
ก าหนดตัวชี้วัด/เป้าหมาย และรายละเอียด
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ 

พฤศจิกายน 2563– 
กุมภาพันธ์ 2564 

ก าหนดตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงฯ ของกระทรวง และของ 
สพฐ. 

3 ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งรายละเอียดตัวชีว้ัด 
ตามมาตรการปรับปรุงฯ ที ่สพฐ. ต้องด าเนินการ 

กุมภาพันธ์ 2564 ได้ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรงุฯ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ 
สพฐ. 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการปฏิบัติตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ 
4 แจ้งที่ประชุมผู้บริหาร สพฐ.ทราบแนวทางการ

ด าเนินการตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กุมภาพันธ์ 2564 ผู้บริหาร สพฐ.ได้รับทราบตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุงฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

5 ประชุมสร้างความเข้าใจให้ส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ 
ใน สพฐ. 

กุมภาพันธ์ 2564 ส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ มีความเข้าใจในการ
ด าเนินงานตวัชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงฯ  

6 จัดท าแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และพัฒนาระบบ
รายงานผล 

กุมภาพันธ์ 2564 ได้คู่มือการประเมินตัวชี้วัดฯ 
ได้ระบบรายงานผล 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 

7 ประชุมชี้แจงแก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาทราบแนวทางการด าเนินการ
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

11 มีนาคม 2564 
 

สพท. มีความเข้าใจในแนวทาง 
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงฯ เพ่ือน าสู่การ
ปฏิบัติ 

8 ส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษา
และสถานศึกษาด าเนินการตามตัวชี้วัด 
ตามมาตรการปรับปรุงฯ 

มีนาคม – กันยายน
2564 

 

ทุกหน่วยงานด าเนินงานตามบทบาท
ภารกิจที่รับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ 3  การติดตามและประเมินผล 

9 ส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษา
และสถานศึกษา มีระบบการก ากับ ติดตาม 
เพ่ือส่งเสริมช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

มีนาคม – กันยายน 
2564 

หน่วยงานทุกระดับมีระบบการก ากับ
ติดตามการปฏิบัติราชการ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

10 ส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการประเมิน
ตนเองเพ่ือปรับปรุงพัฒนา  

มีนาคม – กันยายน 
2564 

 

หน่วยงานทุกระดับมีระบบการประเมิน 
และรายงานผลการประเมินตนเอง
ได้ตามก าหนด 

11 คณะท างานสุ่มติดตาม/ประเมินในระดับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

พฤษภาคม – 
กันยายน 2564 

(กิจกรรม
เปลี่ยนแปลงวิธีการ
และช่วงเวลาตาม

สถานการณ์) 

ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือใช้ผลักดัน
ในระดับนโยบาย 

ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงฯ 

12 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานผล
ด าเนินการตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ 
(ผ่านระบบ KRS) 
รอบท่ี 1 (1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2564) 
รอบท่ี 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2564) 
*การเปิดระบบการรายงานแต่ละรอบจะมี
หนังสือราชการแจ้งให้ทราบทุกครั้ง 

1 – 15 เม.ย. 2564  
(เปลี่ยนแปลงช่วงเวลา
ตามสถานการณ์) 
1 – 15 ตุลาคม 2564 
(เปลี่ยนแปลงช่วงเวลา
ตามสถานการณ์) 

สพป. สพม.รายงานตาม 
แบบประเมินตัวชี้วัด โดย ผอ.สพป. 
สพม.รับรอง 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 

13 สพฐ. รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด  
(ผ่านระบบ e-SAR Card) เข้าระบบในเว็บไซต์ 
ของส านักงาน ก.พ.ร. 
รอบท่ี 1 (1 ต.ค. 2563– 31 มี.ค. 2564) 
รอบท่ี 2 ( 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2564) 

เมษายน 2564 
ตุลาคม 2564 

สพฐ. รายงาน ส านักงาน ก.พ.ร. 

14 เลขาธิการ ก.พ.ร. รายงานผลการประเมินฯ 
เบื้องต้นต่อนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการฯ หรือ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ 

ภายในเดือน 
ตุลาคม 2564 

รายงานผลการประเมินฯ เบื้องต้น 

15 ส านักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลการประเมิน 
ส่วนราชการ เสนอนายกรัฐมนตรี 

ภายในเดือน 
ตุลาคม 2564 

ได้ผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัด 
ตามมาตรการปรับปรุงฯ 

 
 การรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด 
ระดับ สพฐ. ระดับ สพท. 

รอบท่ี 
1 

รอบท่ี 
2 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษที่ 21 

- √ - เปิดระบบ 
1 – 30 ก.ย. 64 

หรือตามที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. ก าหนด 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษา 

- √ ใช้ข้อมูล NT และ O-NET  
จาก สทศ. (ส่วนกลาง) 

สพท. ไม่ต้องรายงานในระบบ KRS 

ตัวช้ีวัดที่ 3 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล Data 
Catalogue 

    

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่จริงใน

- √ - โรงเรียนกรอก
ข้อมูลในโปรแกรม 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับ สพฐ. ระดับ สพท. 

รอบท่ี 
1 

รอบท่ี 
2 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

โรงเรียนด้วยระบบ DMC  (Data 
Management Center) 

DMC ภายในวันที่ 
10 มิถุนายน 2564 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษารายคนด้วยระบบ  HRMS 
(Human Resource Management 
System) 

- √ - สพท./โรงเรียน
กรอกข้อมูลใน

โปรแกรม HRMS 
ภายใน 30 กันยายน  

2564 

ตัวช้ีวัดที่ 4 การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) 

- √ - สพท. รายงาน 
ในระบบ KRS  
รอบ 12 เดือน 

การประเมินผู้บริหารองค์การ  

ตัวช้ีวัดที่ 5 การลดพลังงาน   ผ่านระบบ e-
report.energy.go.th 

กันยายน 63 – 
กุมภาพันธ์ 64 

ผ่านระบบ e-
report.energy.go.th 

มีนาคม 64 – 
สิงหาคม 64 

ตัวชี้วัดที่ 5.1 พลังงานด้านไฟฟ้า   
ตัวชี้วัดที่ 5.2 พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง   

ตัวช้ีวัดที่ 6 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยในหน่วยงานภาครัฐ   - √ 

ตัวช้ีวัดที่ 7 การก ากับดูแลการทุจริต 
  

ใช้ข้อมูล ITA จาก สนก. (ส่วนกลาง) 
สพท. ไม่ต้องรายงานในระบบ KRS 

ตัวช้ีวัดที่ 8 ระบบติดตามการปฏิบัติงาน       
เพื่อการบริหารขององค์การ 

  - √ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในองค์การ 

    

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ความมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์
(Cyber) 

  
ใช้ข้อมูลจาก สทร. 

สพท. ไม่ต้องรายงานในระบบ KRS 
ตัวชี้วัดที่ 9.2 การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการ
เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

  - √ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับ สพฐ. ระดับ สพท. 

รอบท่ี 
1 

รอบท่ี 
2 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การสร้างคุณธรรม จริยธรรม   
ในองค์การ 

    

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การตรวจสอบทางการเงินและ
บัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  
เปิดระบบ 

5 – 30 เม.ย. 64 
เปิดระบบ 

1 – 30 ต.ค. 64 
ตัวชี้วัดที่ 10.2 โครงการพัฒนาระบบการ
รายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของ
สถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) 

  

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

ครั้งที่ 1  
17 พ.ค. – 30 มิ.ย. 64 

ครั้งที่ 2  
1 – 22 ต.ค. 64 

ตัวชี้วัดที่ 10.3 ระดับความส าเร็จของการ
ตรวจสอบด้านการตรวจสอบการด าเนินงาน
“โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.” 

  

เปิดระบบรายงานระหว่างวันที่ 
 1 - 30 มิถุนายน 2564 

ตัวชี้วัดที่ 10.4 ร้อยละของโรงเรียนวิธีพุทธที่
ผ่านการประเมินผลการด าเนินการ 29 
ประการสู่โรงเรียนวิถีพุทธ   

รายงานผ่านเว็บไซต์วิถีพุทธ  
www.vitheebuddha.com 

1 พ.ค. 2564 –  
30 มิ.ย. 2564 

1 ส.ค. 2564 –  
30 ก.ย. 2564 

ตัวชี้วัดที่ 10.5 ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต   

เปิดระบบ 
5 – 30 เม.ย. 64 

เปิดระบบ 
1 – 30 ต.ค. 64 

ตัวช้ีวัดที่ 11 การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/
การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

  
Survey Online  

ระหว่างเดือน ส.ค. – ก.ย. 2564 
 



คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการของ สพท. 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
  และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
หน่วยวัด : ระดับ 
ค าอธิบาย : ความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้  
ในศตวรรษที ่21 หมายถึง การด าเนินกิจกรรม/โครงการ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สพฐ. ในเรื่องทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill)  คือ การเรียนรู้ 3Rs8Cs 

3Rs คือ Reading (อ่านออก) , (W) Riting (เขียนได้) และ (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น)  
8Cs ได้แก่ 
- Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) 
- Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
- Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 
- Collaboration , Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) 
- Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 
- Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
- Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)  
- Compassion (ความมีเมตตากรุณา มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม) 

ใหส้ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับสถานศึกษาด าเนินงาน โดยด าเนินงานใน 3 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 มีการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม    
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทของพ้ืนที่และผู้เรียน 

กิจกรรมที่ 2 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และผู้เรียน เช่น        
การน าเสนอผลงานนักเรียน ประกวด แข่งขัน จัดค่าย ฯลฯ เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษา และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รายงานความก้าวหน้า (6 เดือน) การประเมิน (12 เดือน) 
- ประเมินผ่านระบบ KRS เมื่อสิ้นสุดโครงการ  

(ก.ย. 2564) 
 

 

 



คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการของ สพท. 
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เกณฑ์การให้คะแนน (ต่อ) : 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1 คะแนน 
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการด าเนินกิจกรรมครบตามที่ก าหนดทุกกิจกรรม ร้อยละ 100     
และผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ระหว่าง 
ร้อยละ 80 – 84.99 

2 คะแนน 
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการด าเนินกิจกรรมครบตามที่ก าหนดทุกกิจกรรม ร้อยละ 100     
และผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ระหว่าง 
ร้อยละ 85 -  89.99 

3 คะแนน 
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการด าเนินกิจกรรมครบตามที่ก าหนดทุกกิจกรรม ร้อยละ 100     
และผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ระหว่าง 
ร้อยละ 90 – 94.99 

4 คะแนน 
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการด าเนินกิจกรรมครบตามที่ก าหนดทุกกิจกรรม ร้อยละ 100 และ
ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 ระหว่าง 
ร้อยละ 95.00 – 99.99  

5 คะแนน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการด าเนินกิจกรรมครบตามที่ก าหนดทุกกิจกรรม ร้อยละ 100     
และผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100 

             
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ระดับ - -      100 

 

กลุ่มงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล  

1. สพป./สพม. ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนตามกิจกรรมที่ก าหนด และรายงานผล           
การด าเนินงานตามโครงการ โดยส่งผ่านระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. สพป./สพม. แนบไฟล์ข้อมูล(.docx พร้อม.pdf/.xls/ ฯลฯ) และไฟล์ภาพถ่าย หรือวีดิทัศน์ (ถ้ามี) 
ส่งผ่านระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

3. สพฐ. ด าเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและรายงานผล 

แนวทางการด าเนินงาน : 
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. จัดท าแบบส ารวจข้อมูลการเข้าร่วมโครงการของโรงเรียน 
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2. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
3. ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ แนวทางการด าเนินกิจกรรมตามโครงการของโรงเรียนและส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา   
4. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม ดูแลและให้ค าแนะน าแกโ่รงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
6. จัดท าบทวิเคราะห์และสรุปบทเรียนจากการด าเนินการ (Lesson learned) ส่งส านักงาน ก.พ.ร. 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต แต่งตั้งศึกษานิเทศก์หลักผู้รับผิดชอบโครงการ และ

คณะท างาน เพ่ือประสานงานกับ สพฐ. และโรงเรียน 
2. ศึกษานิเทศก์ด าเนินงานจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
3. ศึกษานิเทศก์ประสานงานกับโรงเรียนในการรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ และแจ้งรายชื่อ

โรงเรียนส่ง สพฐ. ผ่าน google form โดยแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาต้องมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จ านวน 10 โรง 
4. คณะศึกษานิเทศก์ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม ดูแล และให้ค าปรึกษาแก่โรงเรียนให้สามารถ

ด าเนินงานตามกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายโครงการ  
5. คณะศึกษานิเทศก์ดูแลให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย* จัดท ารายงาน (แบบฟอร์ม รร.1- 2)  
6. ศึกษานิเทศก์สังเคราะห์รายงานการด าเนินงานตามกิจกรรม ฯ ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย และ

จัดท ารายงานในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา (แบบฟอร์ม สพท.1-3) 
7. ศึกษานิเทศก์สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  (แบบฟอร์ม สพท.1-3) โดยส่งผ่าน

ระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระดับสถานศึกษา 
1. พิจารณาคัดเลือกเทคนิค/วิธีจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะ       

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นกิจกรรมปกติในการจัดการเรียนการสอนระดับห้องเรียนที่โรงเรียน
ด าเนินการอยู่  

2. ก าหนดนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย** และออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยต้องด าเนินการครบทุกกิจกรรมตามที่ โครงการก าหนด โดยมี
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นที่ปรึกษา 

3. ออกแบบเครื่องมือประเมินผลที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น แบบสังเกต
พฤติกรรม แบบสัมภาษณ์ แบบตรวจสอบรายการ (checklist) แบบทดสอบ แบบประเมิน ชิ้นงาน ภาระงาน ฯลฯ        
เพ่ือใช้ประเมินว่าผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามเป้าหมายของการจัด      
การเรียนรู้ 

4. รายงานผลการด าเนินงานรายกิจกรรมต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในระยะเวลา          
ที่ก าหนด (แบบฟอร์ม รร.1- 2) 
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* โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย – โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ เขตพื้นที่การศึกษาละ 10 โรง 
** นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย – กลุ่มนักเรียนที่ได้รับ treatment ตามกิจกรรมในโครงการ โดยนักเรียนกลุ่มเป้าหมายอาจเป็น
นักเรียนเพียงจ านวนหน่ึง/บางห้องเรียน ไม่ใช่นักเรียนทุกคนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เบอร์ติดต่อ : 02-288-5739 
  นางผาณิต ทวีศักดิ์ เบอร์ติดต่อ : 02-288-5765 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวภัทรา ด่านวิวัฒน ์ เบอร์ติดต่อ : 02-288-5766 
  นางสาวอธิฐาน คงช่วยสถิตย์ เบอร์ติดต่อ : 02-288-5766
  นายอภิศักดิ์  สิทธิเวช เบอร์ติดต่อ : 02-288-5765 
  นางสาวอัจฉราพร เทียงภักดิ์ เบอร์ติดต่อ : 02-288-5766 
  นางสาวปรมาพร เรืองเจริญ เบอร์ติดต่อ : 02-288-5765 
  นางสาววศินี เขียวเขิน เบอร์ติดต่อ : 02-288-5766 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมผูเ้รียน 
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 
 
 
 

ส่วนที่ 1  
แบบรายงานส าหรับโรงเรียน 

 
1) ค าชี้แจงการกรอกแบบฟอร์ม รร.1-2 

 
1. แบบฟอร์มที่ รร.1  สรุปข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามทักษะ     
การเรียนรู้ 3Rs8Cs 
 - ข้อมูลจ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในภาพของโรงเรียน  

2. แบบฟอร์มท่ี รร.2  การถอดบทเรียน (Lesson learned)  
 - สังเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการ ฯ ของโรงเรียน และสรุปรายงานตามหัวข้อ           
เป็นรายกิจกรรม  

3. เอกสารประกอบอ่ืน ๆ /หลักฐาน/ร่องรอย (แนบตามความจ าเป็น) เช่น ตัวอย่างสื่อ/นวัตกรรม 
แบบทดสอบ แบบประเมิน ชิ้นงาน รายงานวิจัย ภาพถ่าย วีดิทัศน์ (ถ้ามี) ฯลฯ 
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โรงเรียน.....................................A.........................................สพป./สพม. ................................. เขต ............ 
จ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายท้ังหมด       200    คน  (*นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนกลุ่มเดียวกันในทุก
กิจกรรม) 
 

กิจกรรมที่ด าเนินการส่งผลให้   
นักเรียนกลุม่เป้าหมาย 

เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ดังนี ้

จ านวนนักเรียนที่ได้รับการพัฒนา 
(คน) 

สรุปนักเรียน
ที่ได้รับการ

พัฒนา 
(ร้อยละ) 

เอกสาร/
หลักฐาน/
ร่องรอย 

ทั้งหมด ได้รับ 
การพัฒนา 

ไม่ได้รับ 
การพัฒนา 

3Rs      
1. Reading (อ่านออก)   200 200 0 100  
2. (W) Riting (เขียนได้)   200 200 0 100  
3. (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) 200 200 0 100  
8Cs      
1. Critical Thinking and Problem 
Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) 

200 200 0 100  

2. Creativity and Innovation (ทักษะ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 

200 200 0 100  

3. Cross-cultural Understanding 
(ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม 
ต่างกระบวนทัศน์) 

     

4. Collaboration, Teamwork and 
Leadership (ทักษะดา้นความร่วมมือ 
การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) 

200 200 0 100  

5. Communications, Information, 
and Media Literacy (ทักษะด้าน   
การสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทนัสื่อ) 

200 200 0 100  

6. Computing and ICT Literacy 
(ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 

     

7. Career and Learning Skills 
(ทักษะอาชีพ และทักษะการเรยีนรู้)  

     

8. Compassion (ความมีเมตตากรุณา 
มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม) 

200 200 0 100  

 
หมายเหตุ การเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ขึ้นอยู่กับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้นั้น
ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเรื่องใดบ้าง ดังนั้น นักเรียนกลุ่มเป้าหมายอาจมีทักษะการเรียนรู้      
ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ไม่ครบท้ังหมดภายในระยะเวลาการจัดกิจกรรมของโครงการ (โครงการสิ้นสุด 30 ก.ย. 2564) 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(ส าหรับโรงเรียน) 

 

แบบฟอร์มที่ รร.1  สรุปข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามทักษะการเรยีนรู้ 3Rs8Cs 
 



คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการของ สพท. 
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โรงเรียน.....................................................................................................................................................  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................................................................ เขต ....................................  
ชื่อผู้รายงาน ................................................................ ต าแหน่ง .............................................................  
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้............................................. E-mail………………………………………………………. 
 
1. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
2. เป้าหมายในการด าเนินงานโครงการ 
    2.1 เชิงปริมาณ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
    2.2 เชิงคุณภาพ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
กิจกรรมที่ 1 มีการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทของพ้ืนที่และผู้เรียน 
โครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ด าเนินงาน 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    1.1 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)  ที่นักเรียนได้รับการพัฒนา  
         1) ..................................2) ..................................ฯลฯ 

    1.2 แนวทางการด าเนินงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(ส าหรับโรงเรียน) 

 

แบบฟอร์มที่ รร.2 การถอดบทเรียน  (Lesson learned) 
 



คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการของ สพท. 
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    1.3 ผลการด าเนินงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    2.1 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)  ที่นักเรียนได้รับการพัฒนา 
         1) ..................................2) ..................................ฯลฯ 
    2.2 แนวทางการด าเนินงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
    2.3 ผลการด าเนินงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
3. .............................................................................................................................................................. 
ฯลฯ 
 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
กิจกรรมที่ 2 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และผู้เรียน เช่น การน าเสนอ
ผลงานนักเรียน ประกวด แข่งขัน จัดค่าย ฯลฯ เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  



คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการของ สพท. 
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43 
 

ผลการด าเนินงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษา และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 ผลการด าเนินงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
 



คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการของ สพท. 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมผูเ้รียน 
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 
 

ส่วนที่ 2  
แบบรายงานส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
 

1) ค าชี้แจงการกรอกแบบฟอร์ม สพท.1-3 
ศึกษานิเทศก์หลักด าเนินการรวบรวมรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมผู้ เรียนให้มี

คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย แล้วสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท า
รายงานในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 
1. แบบฟอร์มท่ี สพท.1 สรุปข้อมูลการด าเนินงานโครงการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  

 - สังเคราะห์และรายงานจ านวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด จ านวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
ที่ด าเนินการ/ไม่ด าเนินการในแต่ละกิจกรรม และสรุปสัดส่วนร้อยละของโรงเรียนที่ด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม 
(ต้องด าเนินงานทุกกิจกรรม 100% จึงจะผ่านการประเมินตัวชี้วัด) 
2. แบบฟอร์มที่ สพท.2 สรุปข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามทักษะ   
การเรียนรู้ 3Rs8Cs 
 - สังเคราะห์ข้อมูลร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการเรียนรู้   
ในศตวรรษท่ี 21 ในภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 - วิเคราะห์สรุปข้อมูลทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs ที่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา และจัด
อันดับทักษะการเรียนรู้ ฯ ที่ได้รับการพัฒนาจากน้อยไปมาก 
3. แบบฟอร์มท่ี สพท.3 การถอดบทเรียน (Lesson learned)  
 - สังเคราะห์ข้อมูลจากรายงานของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกโรง และสรุปรายงานเป็นภาพรวมของ
เขตพ้ืนที่การศึกษาตามหัวข้อ เป็นรายกิจกรรม  
 - จ านวนไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 
 
2) เอกสารที่ใช้ประกอบการรายงานผ่านระบบ KRS 
1. แบบฟอร์มที่ สพท.1 สรุปข้อมูลการด าเนินงานโครงการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (แนบไฟล์ .docx 
พร้อมไฟล ์.pdf) 
2. แบบฟอร์มที่ สพท.2 สรุปข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามทักษะการเรียนรู้ 
3Rs8Cs (แนบไฟล์ .xlsx) 
3. แบบฟอร์มท่ี สพท.3 การถอดบทเรียน (Lesson learned) (แนบไฟล์ .docx พร้อมไฟล์ .pdf) 
4. เอกสารประกอบอ่ืน ๆ ได้แก่ ไฟล์ภาพถ่าย วีดิทัศน์ ฯลฯ (ถ้ามี) 
 
หมายเหตุ  รายงานการด าเนินงานของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (แบบฟอร์ม รร.1-2 และเอกสารประกอบ)     
ให้ศึกษานิเทศก์เก็บไว้เป็นหลักฐานร่องรอย ไม่ต้องส่งให้ สพฐ.  



คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการของ สพท. 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................................................................ เขต ...................................... 

ช่ือผู้รายงาน........................................................................................ ต าแหน่ง…………………………………… 
เบอร์โทรศัพท์..................................................................E-mails………………………………………………………. 
 

กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

จ านวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
(โรง) 

สรุปโรงเรียน
ด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

เอกสาร/
หลักฐาน/
ร่องรอย ทั้งหมด ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 มีการด าเนินงานจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้เทคนิค/วิธีการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม  เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ตามบริบทของพื้นที่และผู้เรียน 

10 10 0 100 

แนบ 
- ไฟล์ข้อมูล 
(.docx พร้อม.pdf/ 
.xls/ ฯลฯ)  
- ไฟลภ์าพถา่ย  
- วีดิทัศน์ (ถ้ามี)  
- ฯลฯ 
ส่งผ่านระบบ
รายงานผล
การประเมิน
ส่วนราชการ
ตามมาตรการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการของ
ส่วนราชการ 
ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

กิจกรรมที่ 2 จัดการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับบรบิทของ
พื้นที่และผู้เรียน เช่น การน าเสนอ
ผลงานนักเรียน ประกวด แข่งขัน      
จัดคา่ย ฯลฯ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21  

10 10 0 100 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ากับติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

10 10 0 100 

  
หมายเหตุ ให้ด าเนินการทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 10 โรงเรียน : 1 เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(ส าหรับ สพท.) 

 

แบบฟอร์มที่ สพท.1  สรุปข้อมูลการด าเนินงานโครงการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ........................................................................................ เขต ................................................................. 
จ านวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายท้ังหมด..................10.................. โรง จ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายท้ังหมด...................................... คน    
เรียงล าดับทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs ที่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาจากมากไปหาน้อย (ตอบโดยใช้ข้อมูลจากตาราง checklist ด้านล่าง)  
เช่น 1. R1, R2, R3, C8    2. C1    3. ...  

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนนักเรียน

กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ

การพัฒนา (คน) 

จ านวนนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การพัฒนา (ร้อยละ) 

ทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs ที่ได้รับการพัฒนา 

R1 R2 R3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 
 1. ร.ร. A 200 200 100 / / / / /  / /   / 
 2. ร.ร. B 350 350 100 / /  / / / / / / /  
…   … … … … … … … … … … … … … 
10. ร.ร. J 100 85 85 / / / / / / / / / / / 

สรุปรวม ... ... … 10 10 10 8 … … … … … … 10 
 

หมายเหตุ  1. การเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs) ขึ้นอยู่กับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้นั้นส่งผลให้นักเรียนเกดิทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเรื่องใดบ้าง   
                           ดังนั้น นักเรียนกลุม่เป้าหมายอาจมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ไม่ครบท้ังหมดภายในระยะเวลาการจัดกิจกรรมของโครงการ (โครงการสิ้นสุด 30 ก.ย. 2564) 

2. R1 = Reading (อ่านออก) R2 = (W) Riting (เขียนได้) R3 = (A) Rithemetics (คดิเลขเป็น)  
     C1 = Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคดิอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)      C2 = Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
     C3 = Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทศัน์)           C4 = Collaboration , Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ  
                                                                                                                                                                                                       การท างาน  เป็นทีม และภาวะผู้น า)    

   C5 = Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ)         C6 = Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ 
                                                                                                                                               เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร) 

     C7 = Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)                                              C8 = Compassion (ความมีเมตตากรณุา มีวินัย คณุธรรม และจริยธรรม)  

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
(ส าหรับ สพท.) 

แบบฟอร์มที่ สพท.2  สรุปข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................................................................ เขต ...................................... 
ชื่อผู้รายงาน ................................................................  ต าแหน่ง .................................. ............................ 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้............................................. E-mail……………………………………………………… 
 

1. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. เป้าหมายในการด าเนินงานโครงการ 
    2.1 เชิงปริมาณ …………………………………………………………………………………………………… 
    2.2 เชิงคุณภาพ ………………………………………………………………………………………………….. 
 

3. ผลการด าเนินงานโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 มีการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทของพ้ืนที่และผู้เรียน 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ผลการด าเนินงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(ส าหรับ สพท.) 

 

แบบฟอร์มที่ สพท.3 การถอดบทเรียน  (Lesson learned) 
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ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
กิจกรรมที่ 2 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และผู้เรียน เช่น การน าเสนอ
ผลงานนักเรียน ประกวด แข่งขัน จัดค่าย ฯลฯ เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

แนวทางการจัดกิจกรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ผลการด าเนินงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษา และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
แนวทางการจัดกิจกรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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 ผลการด าเนินงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา  
หน่วยวัด : ระดับ 
ค าอธิบาย : 
 1. ผลการทดสอบทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ใช้ผลคะแนนเฉลี่ย
ของการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยค านวณคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบ 2 วิชา คือ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์  
 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ใช้ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) โดยค านวณคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบ 5 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (NT/O-NET) 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
(X-Y)-Y X-Y X X+Y (X+Y)+Y 
หมายเหตุ :   
1. คะแนนระดับ 3 ก าหนดจากคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2562  
2. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- Y หน่วย  ต่อ 1 คะแนน 

วิธีก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน : 
 น าค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (NT/O-NET) ปีการศึกษา2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ตั้งไว้ที่ระดับคะแนนที่ 3 แล้วหาระยะห่างของเกณฑ์ โดยน าผลต่างของระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ  
(NT/O-NET) 3 ปีการศึกษา (2560 – 2562) มาเฉลี่ย แล้วก าหนดเป็นระยะห่างของเกณฑ์ (interval)  โดยที่ 
  X หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2562 
  Y หมายถึง  ค่าเฉลี่ยของระยะห่างของคะแนนเฉลี่ยระหว่างปี (Mean of Gap) 
 

ตัวอย่าง วิธีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน   

ตัวชี้วัด 
ปีการศึกษา ระยะห่างของเกณฑ ์

2550 
(1) 

2561 
(2) 

2561 
(3) 

ผลต่าง (1)-(2) ผลต่าง (2)-(3) รวมผลต่าง 
ช่วงการปรับ 

ระดับคะแนน (Y) 

ระดับคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบ 
NT/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 

 
 
 
 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ผลการทดสอบ NT/O-NET 

1.00 34.35 35.40 36.45 37.50 38.55 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 
ผลคะแนน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     
ภาษาไทย            ร้อยละ 49.25 47.31 42.21 

ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 28.31 31.41 29.20 

คณิตศาสตร์ ร้อยละ 24.53 30.72 25.41 

วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 29.37 30.51 29.20 

สังคมศึกษาฯ ร้อยละ 34.7 35.16 35.70 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด  33.23 35.02 32.34 

 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 
ผลคะแนน NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3     
ภาษาไทย            ร้อยละ 52.67 53.18 46.46 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 37.75 47.19 44.94 

ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด  45.21 50.19 45.70 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

   1. ใช้ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา จากส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    2. ใช้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จากส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แนวทางการด าเนินงาน :  
 ระดับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. วิเคราะห์ผลการสอบ NT/O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือน าผลไปใช้ในการก าหนดนโยบาย
และแนวทางในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. การสร้างความตระหนักและสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบ NT/O-NET ให้แก่
บุคลากรในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3. พัฒนาวิทยากรแกนน าในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการยกระดับคุณภาพผู้ เรียนเพ่ือ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมุ่งเน้นที่การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
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 4. สร้างระบบส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการทดสอบระดับชาติของเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา เช่น การพัฒนาระบบคลังข้อสอบ Online เพ่ือให้บริการ การจัดท าข้อสอบ  
Pre O-NET/NT และข้อสอบมาตรฐานกลาง เป็นต้น 
 5. ก ากับและติดตามเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการทดสอบระดับชาติของส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละแห่งทั่วประเทศ 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. วิเคราะห์ผลการสอบ NT/O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือน าผลไปใช้ในการก าหนดนโยบาย 
และแนวทางในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. ค้นหาสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการทดสอบระดับชาติ 
และร่วมวางแผนในการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
 3. การสร้างความตระหนักและสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบ NT/O-NET ให้แก่
บุคลากรในระดับสถานศึกษาในสังกัดและต่างสังกัด 
 4. พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมุ่งเน้นที่การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง  
กับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
 5. สร้างระบบส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผู้ เรียนเพ่ือการทดสอบระดับชาติของ
สถานศึกษา เช่น การเข้าค่ายวิชาการ พัฒนาระบบคลังข้อสอบเพ่ือให้บริการ การจัดท าข้อสอบ Pre O-NET 
/NT ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้น 
 6. ก ากับและติดตามเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการทดสอบระดับชาติของสถานศึกษา 
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา 

 ระดับสถานศึกษา 
 1. วิเคราะห์ผลแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนและ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละสถานศึกษา (พิจารณาจากสภาพบริบทต่าง ๆ 
ของสถานศึกษา)  
 2. ก าหนดกลยุทธ์และแผนยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนของสถานศึกษาที่สอดคล้องสาเหตุ  
ของสภาพปัญหา 
 3. วิเคราะห์แผนผังโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ตัวชี้วัดที่ใช้ออกข้อสอบ รูปแบบข้อสอบ  
และลักษณะข้อสอบ เพ่ือวางแผนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
 4. พัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพผู้ เรียนในการทดสอบ                 
NT/ O-NET ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
 5. สร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ และการวัด
และประเมินผลในระดับกลุ่มสถานศึกษา และสถานศึกษา 
 
 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายชนาธิป  ทุ้ยแป เบอร์ติดต่อ : 081-432-4688 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวิทยา  บัวภารังส ี เบอร์ติดต่อ : 081-660-6326 
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ตัวช้ีวัดที่ : 3  การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล Data Catalogue  
ตัวช้ีวัดที่ : 3.1  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่มีอยู่จริงในโรงเรียน 
 ด้วยระบบ DMC : (Data Management Center) 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : การบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่มีอยู่จริงในโรงเรียนด้วยระบบ DMC : Data 
Management Center ซึ่งเป็นระบบที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาขึ้นเ พ่ือให้
สถานศึกษาทุกแห่งและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตด าเนินการ ตรวจสอบ และน าเข้าข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลที่มีอยู่จริงในโรงเรียน เพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยให้รับรองและยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลตามก าหนด 
สูตรการค านวณ :  
 
 
 จ านวนโรงเรียนท่ีเก็บข้อมลูนักเรยีนรายบุคคลที่มีอยู่จริงในโรงเรียนด้วยระบบ DMC : Data Management Center 

จ านวนโรงเรยีนทั้งหมดในเขตพื้นที่การศึกษา 
X100 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1 คะแนน - 

2 คะแนน - 
3 คะแนน - 
4 คะแนน - 
5 คะแนน จ านวนโรงเรียนทีจ่ัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่จริงด้วยระบบ DMC ครบ 100% 

 

กลุ่มงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี 
  สารสนเทศและการสื่อสาร 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
อัตราส่วนโรงเรียนที่ยืนยันการจัดเก็บข้อมูล

นักเรียนรายบุคคล / จ านวนโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ราย
โรงเรียน 

   

หมายเหตุ :  * (ถ้ามี) 
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
  ระดับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบตรวจสอบและน าเข้าข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีอยู่จริงใน
โรงเรียน DMC : Data Management Center 

2. พัฒนาบุคลากรระดับ สพป. สพม. และโรงเรียน ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูล
สารสนเทศ 

3. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ สพป. สพม. และโรงเรียนด าเนินการจัดท า
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่มีอยู่จริงในโรงเรียน DMC : Data Management Center ให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนด 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
       1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบตรวจสอบและน าเข้าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
       2. พัฒนาบุคลากรระดับ โรงเรียน ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
       3. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ โรงเรียนด าเนินการจัดท าข้อมูลนักเรียน

รายบุคคลที่มีอยู่จริงในโรงเรียน DMC : Data Management Center ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 
ระดับสถานศึกษา 

       1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีอยู่จริงใน
โรงเรียน DMC : Data Management Center 

       2. แต่งตั้งค าสั่งก าหนดตัวบุคคลในการรับผิดชอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีอยู่จริงในโรงเรียน DMC 
: Data Management Center 

       3. บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีอยู่จริงในโรงเรียน DMC : Data Management Center ตามที่ 
สพฐ.ก าหนด โดยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูลตามก าหนดกรอบ
เวลา 

 
แนวทางการด าเนินงาน : 
 ระดับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       1. สพฐ. ก าหนดนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่มีอยู่จริงในโรงเรียน DMC : Data 

Management Center วางแผนด าเนินการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
และรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนเพ่ือ ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง และรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่
มีอยู่จริงในโรงเรียน DMC : Data Management Center ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 

       2.  สร้างแนวทางการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในระดับ สพฐ. สพท. และโรงเรียน ชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานให้ สพท. และโรงเรียน 

     3. สพฐ. แจ้งปฏิทินกรอบการด าเนินงาน ระยะเวลาการตัดยอดข้อมูล เพ่ือการใช้บริหารจัดการศึกษา 
      4.บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่มีอยู่จริงในโรงเรียน DMC : Data Management    

Center เพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
       1. สพป. สพม. วางแผนด าเนินการด าเนินกรเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุตามเป้าหมาย ชี้แจง

แนวทางการด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา  ติดตามให้โรงเรียนด าเนินการกรอกข้อมูล และยืนยันข้อมูล 
       2. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่มีอยู่จริงในโรงเรียน 

DMC : Data Management Center ตามท่ีก าหนด  
 

ระดับสถานศึกษา 
       1.วางแผนด าเนินการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และจัดท าข้อมูล

นักเรียนรายบุคคลที่มีอยู่จริงในโรงเรียน DMC : Data Management Center 
        2.บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่มีอยู่จริงในโรงเรียน ด้วยระบบ DMC : Data Management 

Center ตามท่ี สพฐ. ก าหนด  
       3. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และยืนยันข้อมูลตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายเอกลักษณ์  ทิมทอง          เบอร์ติดต่อ : 089-7619207 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นายจิรโรจน์ โชตพิมพ์พิศา           เบอร์ติดต่อ : 0-2288 5831 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการของ สพท. 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

56 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน 
  ด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS (Human Resource Management System) 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : การบริหารจัดการข้อมูลครูและบุคลากรรายคนด้วยระบบ HRMS (Human Resource 
Management System) ซึ่งเป็นระบบที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาขึ้นเพ่ือให้
สถานศึกษาทุกแห่งและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตด าเนินการตรวจสอบ และน าเข้าข้อมูลครูแล ะ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวรายคน เพ่ือสนับสนุนฐานข้อมูลBig Data 
ด้านทะเบียนประวัติครูและบุคลากร โดยให้รับรองและยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลตามก าหนด 
 
สูตรการค านวณ :  

จ านวนโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เก็บข้อมูลครูและบุคลากรรายคนครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยระบบ HRMS 
X  100 จ านวนโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษาท้ังหมดในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รายงานความก้าวหน้า การประเมิน (12 เดือน) 
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 ประเมินผ่านระบบ HRMS 

 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

ระดับ 1 - 
ระดับ 2 - 
ระดับ 3 - 
ระดับ 4 - 
ระดับ 5 โรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรด้วยระบบ HRMS ครบ 100% 

 
กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
การจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรด้วยระบบ HRMS ร้อยละ  -  - - 

หมายเหตุ *เนื่องจากเป็นการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรด้วยระบบ HRMS ครั้งแรก จึงยังไม่มีผลการ
ด าเนินการย้อนหลัง 
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบตรวจสอบและน าเข้าข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. พัฒนาบุคลากรระดับ สพป. สพม. และโรงเรียน ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูล

สารสนเทศก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ สพป. สพม. และ สถานศึกษา ด าเนินการ
จัดท าข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS (Human Resource 
Management System) ให้เป็นไปตามท่ีก าหนด 

3. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. แต่งตั้งค าสั่งก าหนดตัวบุคคลในการรับผิดชอบข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   
3. พัฒนาบุคลากรในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษาให้มีความรู้

ความสามารถในการจัดการข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับสถานศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูลครูและบุคลากร

ทางการศึกษาด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS (Human Resource Management System)  ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
5. น าเข้าและปรับปรุงข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้าง

ชั่วคราวรายคนด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS (Human Resource Management System) 
ตามที่ สพฐ. ก าหนด โดยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และรับรองข้อมูลตามก าหนดกรอบเวลา  
(ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564) มีรายการข้อมูล ดังนี้ 

5.1 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที ่ รายการ หมายเหตุ 
1 ปีการศึกษา  
2 ภาคการศึกษา  
3 รหัสสถานศึกษา/หน่วยงาน  
4 หน่วยงานต้นสังกัด  

ข้อมูลพื้นฐานบุคคล (บันทึกทั้งต าแหน่งที่มีคนครองและต าแหน่งว่าง) 
5 เลขประจ าตัวประชาชน  
6 ค าน าหน้าชื่อ  
7 ชื่อ  
8 นามสกุล  
9 วัน เดือน ปีเกิด  
10 วัน เดือน ปีบรรจุ  
11 สถานภาพสมรส  
12 สัญชาติ  
13 ประเภทบุคลากร  
14 ต าแหน่งเลขที่  
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ที ่ รายการ หมายเหตุ 
15 ต าแหน่งเลขที่จ่ายตรง  
16 ชื่อต าแหน่ง   
17 ระดับ/อันดับ ปัจจุบัน  
18 ระดับ/อันดับ เดิม  
19 เงินเดือน ปัจจุบัน  
20 เงินเดือน เดิม  
21 ร้อยละปัจจุบัน  
22 ร้อยละเดิม  
23 เงินวิทยฐานะ  
24 เงินค่าตอบแทน  
25 เงินประจ าต าแหน่ง  
26 วิทยฐานะ   

ข้อมูลการสอน 
27 ช่วงชั้นที่สอน  
28 ระดับชั้นที่สอน  
29 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
30 วิชาที่สอน  

ข้อมูลด้านการศึกษา 
31 ระดับการศึกษา  
32 วุฒิการศึกษา  
33 วุฒิทางครู  
34 กลุ่มสาขาวิชาเอก  
35 สาขาวิชาเอก  
36 วันที่ปรับปรุงข้อมูล  

5.2 ข้อมูลลูกจ้างประจ า 
ข้อมูลพื้นฐานบุคคล  

1 เลขประจ าตัวประชาชน  
2 ค าน าหน้าชื่อ  
3 ชื่อ  
4 นามสกุล  
5 วัน เดือน ปีเกิด  
6 วัน เดือน ปีบรรจุ  
7 ต าแหน่งเลขท่ี  
8 ชื่อต าแหน่ง  
9 ระดับ  
10 กลุ่มงาน  
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11 ค่าจ้าง  
12 วุฒิการศึกษา  

5.3 ข้อมูลพนักงานราชการ 
ข้อมูลพื้นฐานบุคคล  

1 เลขประจ าตัวประชาชน  
2 ค าน าหน้าชื่อ  
3 ชื่อ  
4 นามสกุล  
5 วัน เดือน ปีเกิด  
6 วัน เดือน ปีท าสัญญาครั้งแรก  
7 ต าแหน่งเลขท่ี  
8 ชื่อต าแหน่ง  
9 กลุ่มงาน  
10 ค่าตอบแทน (เงินเดือน)  
11 วันที่เริ่มสัญญาปัจจุบัน  
12 วันที่สิ้นสุดสัญญาปัจจุบัน  
13 ร้อยละท่ีได้รับการเลื่อนเงินเดือน  

ข้อมูลด้านการศึกษา 
14 ระดับการศึกษา  
15 วุฒิการศึกษา  
16 กลุ่มสาขาวิชาเอก  
17 สาขาวิชาเอก  

5.4 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว (ในงบประมาณและนอกงบประมาณ) 
ข้อมูลพื้นฐานบุคคล  

1 เลขประจ าตัวประชาชน  
2 ค าน าหน้าชื่อ  
3 ชื่อ  
4 นามสกุล  
5 ต าแหน่งเลขท่ี  
6 ชื่อต าแหน่ง  
7 ค่าตอบแทน (เงินเดือน)  
8 วันที่เริ่มสัญญาปัจจุบัน  
9 วันที่สิ้นสุดสัญญาปัจจุบัน  
10 เลขที่สัญญาจ้าง  
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ข้อมูลด้านการศึกษา 
11 ระดับการศึกษา  
12 วุฒิการศึกษา  
13 กลุ่มสาขาวิชาเอก  
14 สาขาวิชาเอก  

ระดับสถานศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2. แต่งตั้งค าสั่งก าหนดตัวบุคคลในการรับผิดชอบข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   
3. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมเติม ด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

HRMS (Human Resource Management System) ตามที่ สพฐ. ก าหนด โดยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์ และรับรองข้อมูลตามก าหนดกรอบเวลา (ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564) มีรายการข้อมูล ดังนี้ 

3.1 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที ่ รายการ หมายเหตุ 
1 ปีการศึกษา  
2 ภาคการศึกษา  
3 รหัสสถานศึกษา/หน่วยงาน  
4 หน่วยงานต้นสังกัด  

ข้อมูลพื้นฐานบุคคล (บันทึกทั้งต าแหน่งที่มีคนครองและต าแหน่งว่าง) 
5 เลขประจ าตัวประชาชน  
6 ค าน าหน้าชื่อ  
7 ชื่อ  
8 นามสกุล  
9 วัน เดือน ปีเกิด  
10 วัน เดือน ปีบรรจุ  
11 สถานภาพสมรส  
12 สัญชาติ  
13 ประเภทบุคลากร  
14 ต าแหน่งเลขที่  
15 ต าแหน่งเลขทีจ่่ายตรง  
16 ชื่อต าแหน่ง  
17 ระดับ/อันดับ ปัจจุบัน  
18 ระดับ/อันดับ เดิม  
19 เงินเดือน ปัจจุบัน  
20 เงินเดือน เดิม  
21 ร้อยละปัจจุบัน  
22 ร้อยละเดิม  
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23 เงินวิทยฐานะ  
24 เงินค่าตอบแทน  
25 เงินประจ าต าแหน่ง  
26 วิทยฐานะ   

ข้อมูลการสอน 
27 ช่วงชั้นที่สอน  
28 ระดับชั้นที่สอน  
29 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
30 วิชาที่สอน  

ข้อมูลด้านการศึกษา 
31 ระดับการศึกษา  
32 วุฒิการศึกษา  
33 วุฒิทางครู  
34 กลุ่มสาขาวิชาเอก  
35 สาขาวิชาเอก  
36 วันที่ปรับปรุงข้อมูล  

3.2 ข้อมูลลูกจ้างประจ า 
ข้อมูลพื้นฐานบุคคล  

1 เลขประจ าตัวประชาชน  
2 ค าน าหน้าชื่อ  
3 ชื่อ  
4 นามสกุล  
5 วัน เดือน ปีเกิด  
6 วัน เดือน ปีบรรจุ  
7 ต าแหน่งเลขท่ี  
8 ชื่อต าแหน่ง  
9 ระดับ  
10 กลุ่มงาน  
11 ค่าจ้าง  
12 วุฒิการศึกษา  

3.3 ข้อมูลพนักงานราชการ 
ข้อมูลพื้นฐานบุคคล  

1 เลขประจ าตัวประชาชน  
2 ค าน าหน้าชื่อ  
3 ชื่อ  
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4 นามสกุล  
5 วัน เดือน ปีเกิด  
6 วัน เดือน ปีท าสัญญาครั้งแรก  
7 ต าแหน่งเลขท่ี  
8 ชื่อต าแหน่ง  
9 กลุ่มงาน  
10 ค่าตอบแทน (เงินเดือน)  
11 วันที่เริ่มสัญญาปัจจุบัน  
12 วันที่สิ้นสุดสัญญาปัจจุบัน  
13 ร้อยละท่ีได้รับการเลื่อนเงินเดือน 

 
 

ข้อมูลด้านการศึกษา 
14 ระดับการศึกษา  
15 วุฒิการศึกษา  
16 กลุ่มสาขาวิชาเอก  
17 สาขาวิชาเอก  

 
3.4 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว (ในงบประมาณและนอกงบประมาณ) 

ข้อมูลพื้นฐานบุคคล  
1 เลขประจ าตัวประชาชน  
2 ค าน าหน้าชื่อ  
3 ชื่อ  
4 นามสกุล  
5 ต าแหน่งเลขท่ี  
6 ชื่อต าแหน่ง  
7 ค่าตอบแทน (เงินเดือน)  
8 วันที่เริ่มสัญญาปัจจุบัน  
9 วันที่สิ้นสุดสัญญาปัจจุบัน  
10 เลขที่สัญญาจ้าง  

ข้อมูลด้านการศึกษา 
11 ระดับการศึกษา  
12 วุฒิการศึกษา  
13 กลุ่มสาขาวิชาเอก  
14 สาขาวิชาเอก  
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แนวทางการด าเนินการ : 
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. สพฐ. ก าหนดนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนด าเนินการ 

เพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมายและรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนเพ่ือ ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง 
และรายงานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 

2. สร้างแนวทางการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในระดับ สพฐ. สพท. และโรงเรียน ชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงานให้ สพท. และโรงเรียน 

3. สพฐ. แจ้งปฏิทินกรอบการด าเนินงาน ระยะเวลาการตัดยอดข้อมูล เพ่ือการใช้บริหารจัดการศึกษา 
4. บริหารจัดการข้อมูลครูและบุคลากร ด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS (Human Resource 

Management System)  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานบุคคลทุกระดับให้เกิดประสิทธิภาพ 
 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. สพป./สพม. วางแผนด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุตามเป้าหมาย ชี้แจงแนวทาง  
การด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา  ติดตามให้โรงเรียนด าเนินการกรอกข้อมูล และยืนยันข้อมูล 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ 
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS (Human Resource Management System) ตามก าหนด 

3. น าเข้าและบันทึกข้อมูลบุคลากรเพ่ิมเติม ด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS (Human 
Resource Management System)  ตามท่ี สพฐ. ก าหนด  
 ระดับสถานศึกษา 
 1. วางแผนด าเนินการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และจัดท าข้อมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษา  

2. บันทึกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ิมเติม ด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS 
(Human Resource Management System)  ตามท่ี สพฐ. ก าหนด  

3. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และยืนยันข้อมูลตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายธนากร  เปรมพลอย เบอร์ติดต่อ : 02-288-5636 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายธนากร  เปรมพลอย เบอร์ติดต่อ : 089-788-5122 
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ตวัชี้วัดที่ 4  การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
หน่วยวัด : ช่วงคะแนน 
ค าอธิบาย :  
  การประเมินสถานะของหน่วยงานเป็นระบบราชการ  4.0  (PMQA  4.0)  คือการบริหาร
จัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานของการด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร  โดยเมื่อยุคสมัยของการบริหารราชการแปรเปลี่ยนเข้าสู่ 
“ยุค 4.0”  ที่มุ่งเน้น “การพัฒนาภาครัฐให้เป็นระบบดิจิทัล สร้างนวัตกรรม ด้วยการสานพลังจากทุกภาคส่วน”  
จึงท าให้เกณฑ์ PMQA เริ่มมีรอยต่อระหว่างแนวคิดของเกณฑ์ PMQA แบบเดิม (ปี พ.ศ. 2562) กับเกณฑ์ 
PMQA 4.0 อันเป็นความท้าทายที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับขององค์กร  ทุกคนต้องร่วมกันเรียนรู้  
พัฒนา และปรับปรุงระบบการด าเนินงานให้ก้าวข้ามสู่ยุคใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมส าหรับการดูแล
และให้บริการประชาชนในยุค 4.0   
  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีจุดมุ่งหมายให้องค์กรภาครัฐต่าง ๆ  น าไปปรับใช้
เพ่ือพัฒนากระบวนการส่งมอบผลผลิตและการบริการให้ดีขึ้น ปรับปรุงผลการด าเนินการ และเพ่ิมความสามารถ 
ในการแข่งขัน โดยท าให้เกิดความสอดคล้องกันตั้งแต่ทิศทางองค์การ แผนปฏิบัติราชการ กระบวนการ 
การตัดสินใจ บุคลากร การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ การน าเกณฑ์นี้ไปใช้จะช่วยให้ องค์กรต่าง ๆ สามารถ
ตรวจสอบหรือประเมินองค์การตนเองในทุกระบบบริหารงาน การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ และผลลัพธ์
โดยตระหนักถึงคุณค่าที่ส่งมอบแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

  เกณฑ ์PMQA ประกอบด้วยองค์ความรู้ส าคัญในการบริหารและด าเนินงานของหน่วยงาน  
ประเด็นส าคัญ  7  หมวด  ดังนี้  ได้แก่ 
  หมวด  1  การน าองค์การ : เป็นการตรวจประเมินว่าผู้บริหารสั่งการ หรือชี้น าให้องค์กร 
มีความยั่งยืนอย่างไร นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินระบบการก ากับดูแลองค์กร วิธีการที่องค์กรใช้เพ่ือบรรลุ 
ผลด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย มีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
  หมวด  2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ : เป็นการตรวจประเมินวิธีการในการจัดท า
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการขององค์กรการน าไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์
เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า 
  หมวด  3  การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เป็นการตรวจประเมิน 
ว่าหน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือความส าเร็จของหน่วยงานในระยะยาว
อย่างไร รวมทั้งวิธีการในการค้นหาสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการสร้างความสัมพันธ์ 
และการใช้สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
  หมวด  4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ : เป็นการตรวจประเมินว่าองค์กร 
มีวิธีการอย่างไรในการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศและสินทรัพย์  
ทางความรู้ องค์กรมีการเรียนรู้และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร รวมทั้งตรวจประเมินว่า  
หน่วยงานใช้ผลการวิเคราะห์และทบทวนเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินการอย่างไร 
  หมวด  5  การมุ่งเน้นบุคลากร : เป็นการตรวจประเมินว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
ประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังด้านบุคลากร และในการสร้างสภาพแวดล้อม  
ด้านบุคลากรที่ก่อให้เกิดผลการด าเนินการที่ดี รวมทั้งตรวจประเมินถึงวิธีการสร้างความผูกพัน บริหารจัดการ 
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และพัฒนาบุคลากร เพ่ือน าศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่เพ่ือสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการขององค์กร 
  หมวด  6  การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ : เป็นการตรวจประเมินว่าองค์กรภาครัฐมีวิธีการ
อย่างไรในการออกแบบ จัดการและปรับปรุงผลผลิตและการบริการ กระบวนการท างาน รวมทั้งปรับปรุง
ประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติการ เพ่ือส่งมอบคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และท าให้องค์กร
ประสบความส าเร็จและยั่งยืน 
  หมวด  7  ผลลัพธ์การด าเนินการ : เป็นการตรวจประเมินว่าหน่วยงานภาครัฐมีวิธีการ
อย่างไรในการประเมินผลการด าเนินการและการปรับปรุงในด้านที่ส าคัญทุกด้านของหน่วยงาน ได้แก่ ผลลัพธ์
ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ ผลลัพธ์ด้านการให้ความส าคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการด าเนินงานของ สพท. สู่ความเป็นเลิศ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น
บุคลากร ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแลองค์การ ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและ 
การเติบโต และ ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ยังตรวจ
ประเมินระดับผลการด าเนินการของหน่วยงานเปรียบเทียบกับคู่เทียบและหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจคล้ายคลึงกัน 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 ก าหนดผลการประเมินเพ่ือเป็นแนวทางการประเมินระดับการพัฒนา 3 ระดับ 

 1.  ระดับพ้ืนฐาน   300 คะแนน (Basic) 
  2.  ระดับก้าวหน้า    400 คะแนน (Advance) 
  3.  ระดับพัฒนาจนเกิดผล  500 คะแนน (Significance) 

  1.  ระดับพื้นฐาน (Basic)  มีผลประเมินเทียบเท่า 300 คะแนน ส่วนราชการที่มีคะแนน
ประเมินโดยรวมในระดับ 300 คะแนน หมายถึง มีแนวทางและการด าเนินการในเรื่องส าคัญทุกหมวด   
อย่างเป็นระบบ  และมีการถ่ายทอดแนวทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ จนเกิดประสิทธิผลตอบสนองพันธกิจและ
หน้าที่ของส่วนราชการ มีแนวคิดริเริ่มไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 

  2.  ระดับก้าวหน้า (Advance)  มีผลประเมินเทียบเท่า 400 คะแนน ส่วนราชการที่มี
คะแนนประเมินโดยรวมในระดับ 400 คะแนน หมายถึง มีแนวทางและการด าเนินการในเรื่องส าคัญ   
ในทุกหมวดอย่างเป็นระบบ และมีการถ่ายทอดแนวทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบจนเกิดประสิทธิผลตอบสนอง
พันธกิจและหน้าที่ ของส่วนราชการ และเชื่อมโยงกับความต้องการและการบรรลุ เป้าหมายของประเทศ  
มีการพัฒนาตามแนวทางการเป็นระบบ ราชการ 4.0 

  3.  ระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance)  มีผลประเมิน เทียบเท่า 500 คะแนน  
ส่วนราชการที่มีคะแนนประเมินโดยรวม ในระดับ 500 คะแนน หมายถึงมีแนวทางและการด าเนินการ  ในเรื่อง
ส าคัญในทุกหมวดอย่างครบถ้วนเป็นระบบ และมีการถ่ายทอดแนวทางต่าง ๆ จนเกิดประสิทธิผลตอบสนอง
พันธกิจและหน้าที่ของส่วนราชการ   และเชื่อมโยงกับความต้องการและการบรรลุเป้าหมาย ของประเทศ  
มีการบูรณาการไปยังทุกภาคส่วน จนเกิดการพัฒนา ตามแนวทางการเป็นระบบราชการ 4.0 จนเกิดผล 
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เกณฑ์ระดับชาติ :   
 ฐานคะแนนเต็มจากการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ  4.0  ของส านักงาน ก.พ.ร. 
ทุกหมวดต้องได้คะแนนมากกว่า ร้อยละ  40 (ของเกณฑ์ PMQA ปี พ.ศ. 2562)  และมีคะแนนรวม 400  คะแนนขึ้นไป  
จึงจะได้ระดับดีเด่น  หรืออยู่ในระดับ Advance ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินสู่ระบบราชการ  4.0 
  ฐานคะแนนเต็มในการประเมิน      1,000  คะแนน 
  คะแนน  หมวด 1 – 6  คะแนนเต็ม       600  คะแนน 
  คะแนนผลลัพธ์ หมวด  7  แบ่งเป็น 6  มิติ (7.1 – 7.6)   400  คะแนน 
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เกณฑ์ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

หมวด 
ค่าน้ าหนัก 

ร้อยละ 
ระดับ 
Basic 

 

ระดับ 
Advance 

ระดับ 
Significance 

หมวด 1   การน าองค์กร 12 3.60 4.80 6.00 
หมวด 2   การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 8 2.40 3.20 4.00 
หมวด 3   การให้ความส าคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
             ส่วนเสีย 

11 3.30 4.40 5.50 

หมวด 4   การวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ 10 3.00 4.00 5.50 
หมวด 5   การมุ่งเน้นบุคลากร 9 2.70 3.60 4.50 
หมวด 6   การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 10 3.00 4.00 5.00 

รวม หมวด 1 - 6 60 18.00 24.00 30.00 

7.1  การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ 6 1.80 2.40 3.00 

7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการ 
     และประชาชน 

7 2.10 2.80 3.50 

7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนา
บุคลากร 

7 2.10 2.80 3.50 

7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ 7 2.10 2.80 3.50 
7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบ 
     ต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

6 1.80 2.40 3.00 

7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน 
     การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 

7 2.10 2.80 3.50 

รวม หมวด 7 40 12.00 16.00 20.00 
รวมทั้งสิ้น 100 30.00 40.00 50.00 

 **  น้ าหนักผลรวมหน้าระบบ KRS  เทียบค่าคะแนนเต็ม  5.0000  
เกณฑ์การให้คะแนน 
       ระดับ  1      ระดับ  2      ระดับ  3      ระดับ  4      ระดับ  5 

- - 3.00000 4.00000 5.00000 
 
ค าอธิบายเกณฑ์ 
 ค่าน้ าหนักช่วง  30.00 – 39.99  เทียบคะแนนระดับ  3  หมายถึง  มีผลการด าเนินงานอยู่ในขั้นพ้ืนฐาน 
 ค่าน้ าหนักช่วง  40.00 – 49.99  เทียบคะแนนระดับ  4  หมายถึง  มีผลการด าเนินงานผ่านการประเมิน 
               สถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ  4.0 
 ค่าน้ าหนัก  50.00  เทียบคะแนนระดับ  5  หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเป็นระบบราชการ  4.0 
         มีการพัฒนาจนเกิดผล หน่วยงานสามารถ 
         ประเมินขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขา PMQA  
                   ของส านักงาน ก.พ.ร. ต่อไป 



คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการของ สพท. 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

68 

 

กลุ่มงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :  
  คือกลุ่มงานหลักที่เกี่ยวข้องแนวทางการด าเนินการตามประเด็นส าคัญของแต่ละหมวด 
ซึ่งบางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอาจมีกลุ่มร่วมรับผิดชอบมากกว่าที่ยกตัวอย่าง ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเลือก
แนวทางการด าเนินการของกิจกรรม/โครงการ กลุ่มงานผู้รับผิดชอบมาตอบในประเด็นของแต่ละหมวด 
 หมวด  1  การน าองค์กร    :  กลุ่มอ านวยการ/กลุ่มกฎหมายและคดี 
 หมวด  2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์   :  กลุ่มนโยบายและแผน 
 หมวด  3  การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ 
       กลุ่มอ านวยการ/กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
 หมวด  4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ :   กลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มนิเทศติดตามฯ 
 หมวด  5  การมุ่งเน้นบุคลากร    : กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 หมวด  6  การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ   : ทุกกลุ่มใน สพท. 
 หมวด  7  ผลลัพธ์การด าเนินการ   : ทุกกลุ่มใน สพท. 
 **เลขาฯ ผู้รวบรวมการด าเนินการ จัดท าข้อมูลรายงานในระบบ KRS :  กลุ่มอ านวยการ   
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  
 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี 
2560 2561 2562  

การประเมินสถานะของหน่วยงาน 
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

ผลคะแนน 
(เต็ม 5.00) 

- - - 

**เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ ตามมติ ค.ร.ม. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงยังไม่มีผลการด าเนินการย้อนหลัง 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดย  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,  ส านักติดตามและ
ประเมนิผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ( ตัวชี้วัด ITA)  ได้จัดท า
บูรณาการตัวชี้วัดร่วมกันเพ่ือลดภาระการรายงานตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานที่มีความซ้ าซ้อนกัน  โดยสรุป
แนวทางใช้ผลคะแนน/ผลการด าเนินการ เพ่ือตอบแนวทางการประเมิน PMQA หมวด 1 – 7 ดังนี้ 
 หมวด  1  การน าองค์กร  :  ใช้ผลการรายงานคะแนนประเมิน ITA ของ สพท. ตอบประเด็นการประเมิน  

 หมวด  2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  :   
 มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การคาดการณ์ การเปรียบเทียบ  
 เพ่ือก าหนดแผนและเป้าหมายการด าเนินงาน 
 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และปัจจัยความส าเร็จที่ชัดเจน 
 มีการเชื่อมโยงเป้าหมายที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  มีการสื่อสาร ถ่ายทอดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานไปยังผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง 
 เป้าหมายการด าเนินงานสามารถติดตามและวัดผลส าเร็จได้ 
 มีระบบการก ากับ ติดตาม และปรับตัวเพ่ือตอบสนองได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
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 หมวด  3  การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
 มีวิธีการที่หลากหลายในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสม  เกินความคาดหวัง 
 มีการก าหนดมาตรฐานการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจ ความประทับใจ ความ 
 ผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย 
 มีการตอบสนอง ติดตาม และแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่รวดเร็ว 

 หมวด  4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ :    
 ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
 มีการสื่อสารข้อมูลผลการด าเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็วง่ายต่อการ 
  เข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์ 
 มีมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์) ได้มาตรฐาน 

 หมวด  5  การมุ่งเน้นบุคลากร   
 บุคลากรเห็นความส าคัญในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรอบรู้มีความสามารถ 

ในการแก้ไขปัญหา 
 มีจริยธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี และมีการเตรียมความพร้อมส าหรับภารกิจปัจจุบัน 

   และอนาคต 
 มีบุคลากรมีความสุข  มีความพึงพอใจ  และมีความผูกพันต่อองค์กร 
 บุคลากรมีความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตครอบครัว 
 บุคลากรได้รับการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างทั่วถึง 
 องค์กรมีสภาพแวดล้อมในการท างานมีความปลอดภัย เพ่ือสนับสนุนการท างานที่มี 

   ประสิทธิภาพแก่ผู้ปฏิบัติงาน มีวัฒนธรรมองค์กรถูกขับเคลื่อนด้วยบุคลากร 
 หมวด  6  การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  

 ระบบงานมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการในปัจจุบันและอนาคต 
 ก าหนดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายของกระบวนการ บนพ้ืนฐานความต้องการของผู้รับบริการ 
 มีการติดตาม ประเมินผล และควบคุมกระบวนการ ก่อนส่งมอบให้ผู้รับบริการ/ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 มีการบริหารความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 มีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 

 หมวด  7  ผลลัพธ์การด าเนินการ   :   
  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในหมวดผลลัพธ์การด าเนินการตามหมวด 7 เป็น

การตรวจประเมินผลการด าเนินการ และแนวโน้มของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในมิติต่าง ๆ เพื่อให้สอดรับกับ
ระบบการประเมินผลที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ด าเนินการสะท้อนตัววัดผลลัพธ์ที่แสดงถึงการพัฒนาสู่ระบบ
ราชการ 4.0 ทั้งหมด 6 มิติ  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าเสนอตัวชี้วัดตอบผลลัพธ์การด าเนินการตามหมวด  7  
มิติละ  1  ตัวชี้วัด เท่านั้น 
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 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าเสนอตัวชี้วัดของแต่ละผลลัพธ์ 
ผลความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ (3  ตัวชี้วัด)  เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
น ามาเลือกตอบในหมวด  7  ทั้ง  6  มิติ   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถน าเสนอตัวชี้วัดของแต่ละมิติได้นอกเหนือจากท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยกตัวอย่าง 

 ไม่ควรน าเสนอตัวชี้วัดเดียวกันซ้ าในแนวทางการตอบมิติหัวข้ออ่ืน ๆ 
 ค่าเป้าหมาย/ผลการด าเนินการ สามารถตอบได้ในรูปแบบ ร้อยละ, ระดับความส าเร็จ 

หรือระบุจ านวน   

 7.1  การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ 
  เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งตัววัดที่ด าเนินการตามนโยบาย
และแผนของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ประจ าปี  

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2564 

ความส าเร็จ 
การด าเนินการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน ระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย 

(1)  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียน 
     ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
(2)  ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 
     O-NET/NT  
(3)  ร้อยละความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน 
     ปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(4)  ตัวชี้วัดอื่น ๆ  ........................................... 

     

 7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการและประชาชน 
  เป็นการวัดผลด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับการบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจาก

การบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน  
การเติบโตของโครงการที่มุ่งเน้นประโยชน์แก่กลุ่มผู้รับบริการ การสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือ 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2564 

ความส าเร็จ 
การด าเนินการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน ระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย 

(1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบับริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
     ที่มีต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(2)  ร้อยละความส าเร็จในการส ารวจความพร้อมของนักเรียน 
     ในการเรียนการสอน ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
     ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(3)  ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบและแนวทางการ  
     บริหารจัดการให้เกิดคุณภาพ 
(4)  ตัวชี้วัดอื่น ๆ  ........................................... 
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 7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
  เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการด้านการบริหารบุคคล การพัฒนา และการสร้าง

การมีส่วนร่วมของบุคลากรของส่วนราชการ เพื่อให้มีสมรรถนะสูง 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2564 

ความส าเร็จ 
การด าเนินการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน ระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย 

(1)  จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจากการสร้างและพัฒนาแนวคิด 
     การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เช่น จ านวนบุคลากร 
     ในสังกัดที่ได้รับรางวลั OBEC AWARD 
(2)  จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อม 
      ส าหรับการข้ึนสู่ต าแหน่ง 
(3)  จ านวนโครงการการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอด 
      แนวทางน าไปต่อยอดเชิงลกึหรือน าไปใช้แก้ปัญหาการ 
      ด าเนินงานของหน่วยงานได้ 
(4)  ตัวชี้วัดอื่น ๆ  ........................................... 

     

 7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ 
  เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีหรือการ

เป็นต้นแบบของผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2564 

ความส าเร็จ 
การด าเนินการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน ระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย 

(1) จ านวนรางวัลทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัล 
     จากหน่วยงานภายนอก 
(2) ร้อยละระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนนิงาน 
     ของหน่วยงาน (ITA)  (ระดบั A ร้อยละ 85.00) 
(3)  รางวัลผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ 
     ปรับปรุงประสิทธิภาพสว่นราชการประจ าปี พ.ศ. 2563  
     มีผลการประเมินอยู่ในระดบัสูงกว่ามาตรฐานตามเกณฑ์ 
     ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด  
(4)  ตัวชี้วัดอื่น ๆ  ........................................... 

     

 7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
  เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ 

ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ของพ้ืนที่และประเทศ 
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ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2564 

ความส าเร็จ 
การด าเนินการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน ระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย 

(1)  ระดับความส าเร็จตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
     ในหน่วยงาน 
(2)  ร้อยละของสถานศึกษาในสงักัด จัดรายการอาหารกลางวัน 
      ตามโครงการฯ โดยใช้โปรแกรม Thai school lunch 
(3)  ร้อยละของสถานศึกษาในสงักัดจัดกิจกรรมให้ความรู้ 
     ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค 
     ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
(4)  ตัวชี้วัดอื่น ๆ  ........................................... 

     

 7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 
  เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการเพ่ือการลด

ต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2564 

ความส าเร็จ 
การด าเนินการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน ระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย 

(1)  ร้อยละของการลดพลังงานไฟฟ้า/น้ ามนัเชื้อเ 
(2)  ร้อยละของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาที่จดัท าแผน BCP 
     และส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดจัดท าแผน BCP 
     ใช้เป็นแนวปฏิบัติรองรับผลกระทบภัยพิบัติตามบรบิท 
(3)  ร้อยละของการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลด้านการเงิน 
      ของสถานศึกษา  ในสังกัด 
(4)  ตัวชี้วัดอื่น ๆ  ........................................... 

     

แนวทางการด าเนินงาน :  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  1. ศึกษาแนวทางการประเมินตนเองแต่ละหมวด (หมวด 1 – หมวด 6) เพ่ือวิเคราะห์ 
สถานะการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ในระดับใด ระดับพ้ืนฐาน (Basic),  ระดับก้าวหน้า  
(Advance) และระดับเกิดพัฒนาจนเกิดผล (Significance) พร้อมจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน แนบการรายงาน
ในระบบ KRS 
  2. วิเคราะห์กิจกรรม/โครงการ ในแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  เพ่ือน ามาตอบผลส าเร็จ ผลลัพธ์การด าเนินการในหมวด 7  ทั้ง  6 มิต ิ 
  3.  ศึกษารายละเอียด องค์ความรู้  แนวทางการด าเนินการ เกณฑ์การให้คะแนนได้จาก 
“คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  ประจ าปี พ.ศ. 2564”   

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร    เบอรต์ิดต่อ : 02-2885875 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางปุณฑริกา  พันธุ        เบอร์ติดต่อ : 081-735-8759 
 : นางสาวสุนิตย์  ฟูกลาง    เบอร์ติดต่อ : 062-5924641 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 การลดพลังงาน 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย :   

❖ การลดพลังงาน พิจารณาจากพลังงาน 2 ชนิด คือ พลังงานด้านไฟฟ้า และพลังงานด้านน ้ามัน
เชื อเพลิง (เป้าหมายประเทศลดได้ร้อยละ 10)  

❖ มีการใช้พลังงานไฟฟ้า / การใช้พลังงานเชื อเพลิงลดลงในแต่ละด้านร้อยละ 10 เทียบกับค่า
มาตรฐานการใช้พลังงานในแต่ละส่วนราชการ  

❖ ใช้ผลการประเมินจากระบบ e-report.energy.go.th ของส้านักงานงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน (จะใช้ผลการประเมินรายเดือนเฉลี่ยในแต่ละรอบ โดยรอบที่ 1 นับตั งแต่ กันยายน 2563 - 
กุมภาพันธ์ 2564 รอบท่ี 2 นับตั งแต่ มีนาคม 2564 - สิงหาคม 2564 เนื่องจากใบเสร็จค่าไฟฟ้าจะออกล่าช้าไป
ประมาณ 1 เดือน) 

❖ เกณฑ์การให้คะแนน คิดค่าระดับคะแนนเต็มด้านละ 5 คะแนน 
 
ตัวช้ีวัดที่ 5.1 พลังงานด้านไฟฟ้า 
หน่วยวัด  :    ร้อยละ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 2 
2 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 4 
3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 6 
4 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 8 
5 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 10 ขึ นไป 

 
ตัวช้ีวัดที่ 5.2 พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 
หน่วยวัด  :    ร้อยละ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
1 ปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลิงลดลงร้อยละ 2 
2 ปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลิงลดลงร้อยละ 4 
3 ปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลิงลดลงร้อยละ 6 
4 ปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลิงลดลงร้อยละ 8 
5 ปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลิงลดลงร้อยละ 10 ขึ นไป 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :  กลุ่มอ้านวยการ 
 



คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการของ สพท. 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

74 

 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2561 2562 2563 

5. การลดพลังงาน 
   5.1 ด้านไฟฟ้า 
   5.2 ด้านน ้ามันเชื อเพลิง 

ร้อยละ  
-35.39 
76.56 

 
-4.55 
80.93 

 
-0.37 
79.34 

หมายเหตุ :  * ผลการประเมินตนเอง 
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 1. ใช้ผลการประเมินจากระบบ e-report.energy.go.th ของส้านักนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน (จะใช้ผลการประเมินรายเดือนเฉลี่ยในแต่ละรอบ โดยรอบที่ 1 นับตั งแต่ กันยายน 2563 - 
กุมภาพันธ์ 2564 รอบที่ 2 นับตั งแต่ มีนาคม 2564 - สิงหาคม 2564 เนื่องจากใบเสร็จค่าไฟฟ้าจะออกล่าช้า
ไปประมาณ 1 เดือน) 
 2. สพฐ. จะน้าข้อมูลจากส้านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ สพท. ได้รับการ
ประเมิน มากรอกลงระบบ KRS เพ่ือน้าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนเป็นค่าคะแนนของ สพท. ต่อไป 
 
แนวทางการด าเนินงาน : 

ระดับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ด้าเนินการรายงานข้อมูลไฟฟ้าและน ้ามันเชื อเพลิง

เป็นรายเดือนและรายงานข้อมูลอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องในระบบ e-report.energy.go.th 
2. ส้าหรับ สพฐ. ส่วนกลาง จะมีหน่วยงานที่จะน้าผลมารวมเป็นค่าคะแนนของส้านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน  (ส่วนกลาง) ได้แก่ ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และโรงเรียนเศรษฐเสถียร  

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา ด้าเนินการรายงานข้อมูลไฟฟ้าและน ้ามันเชื อเพลิง เป็นประจ้าทุก

เดือน และรายงานข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบ e-report.energy.go.th ส้านักนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป โดยด้าเนินการรายงานข้อมูลฯ ตั งแต่เดือน กันยายน 
2563 ถึง สิงหาคม 2564  

ระดับสถานศึกษา 
- 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ้านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร           เบอร์ติดต่อ : 02-288-5875 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนภัทร อินทรุณ                           เบอร์ติดต่อ : 02-288-5875 
 :   นางสาวฐิตาภา เข็มเจริญ                         เบอร์ติดต่อ : 02-288-5875 
 :   นายปัญจพล มโนหาญ                            เบอร์ติดต่อ : 02-288-5875 
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ตัวช้ีวัดที่ 6 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ   
หน่วยวัด : ความส าเร็จ 
ค าอธิบาย :      

❖ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพเรื่องมาตรการลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  17 กรกฎาคม 2561  
ที่มีมติเห็นชอบกับมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐโดยมอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ตามข้อเสนอของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

❖ เป็นการลดขยะใน 4 ประเภท ได้แก่  
❖ ขยะมูลฝอยที่ส่งก าจัด หมายถึง ขยะมูลฝอยที่หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการหาวิธี 

เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้ และส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปก าจัดต่อ โดยส่วนมาก  
จะเป็นขยะอันตรายและขยะทั่วไป แต่ไม่รวมถึงขยะจากการก่อสร้าง และขยะติดเชื้อจาก
สถานพยาบาล 

❖ ถุงพลาสติกหูหิ้ว หมายถึง ถุงพลาสติกหูหิ้ว สายเดี่ยว พวง ที่ผลิตจากพลาสติกทั่วไป  
ท าให้ย่อยสลายได้ยากและส่วนใหญ่กลายเป็นขยะทันทีหลังการใช้งานเพียงครั้งเดียว 

❖ แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง หมายถึง แก้วพลาสติกที่ผลิตจากพลาสติกทั่วไปที่ไม่ได้
ออกแบบมาเพ่ือการใช้ซ้ าและส่วนใหญ่กลายเป็นขยะทันทีหลังการใช้งานเพียงครั้งเดียว 

❖ โฟมบรรจุอาหาร หมายถึง ภาชนะที่ใช้ส าหรับใส่อาหารที่มีการท าจากโฟม อันได้แก่ 
กล่องข้าว ถาดขนม ถาดผลไม้ ฯลฯ แต่ไม่รวมถึงภาชนะที่ท าจากพลาสติกหรือ โฟม
ส าหรับใช้กันกระแทกหรือโฟมส าหรับใส่ตัวอย่างเพ่ือการทดลองหรือวิเคราะห์ผล 
ตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

❖ การประเมินระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะใช้วิธีการประเมินโดยถ่ายทอดจากแนวทางการ
ประเมินของกรมควบคุมมลพิษ ประกอบกับแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของส านั กงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาโดยการประเมินผลการด าเนินการ/กิจกรรมตามที่กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้ทุกส่วนราชการด าเนินการ ตามประเด็นการประเมิน 10 ประเด็น ประกอบด้วย  

ประเด็น การประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 
1.  มีการจัดท าแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของ

หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารองค์การหรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจาก
ผู้บริหารองค์การ 

เอกสารแผนปฏิบัติการฯ  
ที่ผู้บริหารองค์การหรือผู้ที่
ได้รับมอบอ านาจจาก
ผู้บริหารองค์การเห็นชอบ  

2.  มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือน าไปจัดการอย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ไม่เกิดการน าขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้วกลับไป
รวมอีก โดยมีการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างน้อย 
เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป 

รูปภาพหรือเอกสารใน 
การด าเนินกิจกรรม 

3.  มีป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยที่ถังขยะอย่างชัดเจน  
เพ่ือให้ผู้มาใช้บริการสามารถทิ้งขยะได้อย่างถูกต้องโดยสะดวก 

รูปภาพหรือเอกสารใน 
การด าเนินกิจกรรม 

4.  มีการจัดท าสื่อรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน (วิดีโอ /อินโฟ
กราฟฟิก เป็นต้น)  

ช่องทางการเผยแพร่สื่อ
รณรงค์การจัดการขยะใน
หน่วยงาน 
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ประเด็น การประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 
5.  มีจุดเก็บรวบรวมขยะอันตรายที่เหมาะสม ถูกต้องตามหลัก

วิชาการ 
รูปภาพหรือเอกสารใน 
การด าเนินกิจกรรม 

6.  มีกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งแก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ การอบรม 
KM การจัดนิทรรศการเพ่ือให้ความรู้ เป็นต้น 

รูปภาพหรือเอกสารใน 
การด าเนินกิจกรรม 

7.  มีกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการน าขยะมูลฝอยมา
ใช้ประโยชน์ เช่น หมักท าปุ๋ย น้ าหมักชีวภาพ เลี้ยงไส้เดือน 
ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น 

รูปภาพหรือเอกสารใน 
การด าเนินกจิกรรม 

8.  มีกิจกรรมเพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เช่น การส่งเสริมการใช้
ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในการซื้อสินค้า เป็นต้น 

รูปภาพหรือเอกสารใน 
การด าเนินกิจกรรม 

9.  มีกิจกรรมเพ่ือลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น การ
รณรงค์ให้ใช้แก้วส่วนตัว การลดราคาให้กับลูกค้าที่น าแก้ว
ส่วนตัวมาซื้อน้ า เป็นต้น 

รูปภาพหรือเอกสารใน 
การด าเนินกิจกรรม 

10.  ไม่มีการใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ที่ตั้งในหน่วยงาน 
รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในหน่วยงาน และไม่มีการน าโฟม
บรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน 

รูปภาพหรือเอกสารใน 
การด าเนินกิจกรรม 

หมายเหตุ  :  รูปภาพหรือเอกสารในการด าเนนิกิจกรรม ต้องแสดงให้เห็นสภาพแวดล้อมว่าเป็นกิจกรรมท่ี
ด าเนินการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1 คะแนน สามารถด าเนินการตามประเด็นการประเมินได้ 1 - 2 ประเด็น 
2 คะแนน สามารถด าเนินการตามประเด็นการประเมินได้ 3 - 4 ประเด็น 
3 คะแนน สามารถด าเนินการตามประเด็นการประเมินได้ 5 - 6 ประเด็น 
4 คะแนน สามารถด าเนินการตามประเด็นการประเมินได้ 7 - 8 ประเด็น 
5 คะแนน สามารถด าเนินการตามประเด็นการประเมินได้ 9 - 10 ประเด็น 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :  
กลุ่มอ านวยการ  

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีตของ สพฐ. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563* 

6.1 การด าเนินการตามมาตรการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ  10 ประเด็น 

ความส าเร็จ - 10 9.75 

หมายเหตุ :  * ผลการประเมินตนเอง 
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

ภาครัฐ ตามประเด็นการประเมินจ านวน 10 ประเด็น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการด าเนินงาน เช่น ประกาศ
ฯ หนังสือราชการ รายงานผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน ภาพถ่าย ภาพข่าว ฯลฯ โดยรายงานใน
ระบบ KRS เท่านั้น (ไม่ต้องรายงานไปยังกรมควบคุมมลพิษ) 

สามารถศึกษาแนวทางตามมาตรการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ http://zerowaste.eesdobec.com                    
และ เข้ า ร่ วมกลุ่ ม เ ครื อข่ า ยสื่ อสั ง คมออน ไลน์  สพฐ .  ท าควา มดี ด้ ว ยหั ว ใ จลดภั ยสิ่ ง แวดล้ อม
ทีh่ttp://facebook.com/groups/eesdobec 
 
แนวทางการด าเนินงาน : 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. รับนโยบายเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่มีมติเห็นชอบกับมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  
โดยมอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐด าเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้ งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2561  
ตามข้อเสนอของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. วางแผนการด าเนินงานเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการ
ถ่ายทอดสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 

3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นชอบการด าเนินการตามมาตรการลดและ  
คัดแยกขยะมูลฝอยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และลงนามในแผนปฏิบัติการเพ่ือเป็น
แนวปฏิบัติร่วมกัน 

4. ก าหนดแนวทางการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยถ่ายทอดจากแนวทางการประเมิน
ของกรมควบคุมมลพิษ ประกอบกับแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้กรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ทราบตามก าหนด 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบแนวทางการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 

2.  วางแผนการด าเนินการเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ในประเด็นการประเมินที่ก าหนด ตามแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพจริง และประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกได้ทราบ  

4. เก็บข้อมูล เอกสารหลักฐาน และรายงานผลการด าเนินงานในระบบ KRS 
 
ระดับสถานศึกษา 

 เตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินในสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการส านักพัฒนานวัตกรรมการจดัการศึกษา เบอร์ติดต่อ : 02-288-5897 
  นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด เบอร์ติดต่อ : 02-288-5897 
  นางสาวนลินี จีนกูล เบอร์ติดต่อ : 02-288-5897 
  นางมัณฑนา ปรียาวนิตย์ เบอร์ติดต่อ : 02-288-5897 
  นายพรชัย ถาวรนาน เบอร์ติดต่อ : 02-288-5897 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวนภัทร  อินทรุณ เบอร์ติดต่อ : 02-288-5875 
  นางสาวฐิตาภา เข็มเจริญ เบอร์ติดต่อ : 02-288-5875 
  นายปัญจพล มโนหาญ เบอร์ติดต่อ : 02-288-5875 
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ตัวช้ีวัดที่  7  การก ากับดูแลการทุจริต   
หน่วยวัด : ร้อยละ  
ค าอธิบาย :  

❖ การประเมินการก ากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การ สะท้อนจากผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ความส าคัญกับการประเมิน 
เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการ
ขยายผลการน าเครื่องมือการประเมิน ITA ไปใช้เพ่ือประเมินสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

❖ ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน ส านักงาน ป.ป.ช. มีการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศอย่าง
เป็นรูปธรรม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเชื่อมโยงกับเครื่องมืออ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส  
และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง  
กับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยง  
ที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ 
โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

 1)   การปฏิบัติหน้าที่    6)   คุณภาพการด าเนินงาน 
 2)   การใช้งบประมาณ    7)   ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 3)   การใช้อ านาจ    8)   การปรับปรุงระบบการท างาน 
 4)   การใช้ทรัพย์สินของราชการ   9)   การเปิดเผยข้อมูล 
 5)   การแก้ไขปัญหาการทุจริต   10) การป้องกันการทุจริต 
  

❖ ใช้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากส านัก
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
    ส่วนที่ 1 พิจารณาจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 จ าแนกระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน คะแนนการประเมิน ITA สพท. 

1 
0 – 49.99 

50.00 – 54.99 
55.00 – 64.99 

2 65.00 – 74.99 
3 75.00 – 84.99 
4 85.00 – 94.99 
5 95.00 – 100 

 
    ส่วนที่ 2 พิจารณาจากร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการด าเนินงานของสถานศึกษา (85 คะแนน ขึ้นไป) 
 จ าแนกระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

1 
0 – 9.99 

10.00 – 19.99 
2 20.00 – 29.99 
3 30.00 – 39.99 
4 40.00 – 49.99 
5 ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ตามที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มอบหมาย 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 2562 2563 
6.4 การก ากับดูแลการทุจริต ร้อยละ 81.36 84.70 85.12 85.58 85.20 
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 ใช้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จากส านักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา (ส่วนกลาง) และ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
สถานศึ กษา  ( Integrity and Transparency Assessment:  ITA)  ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  2564                      
จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ส่วนภูมิภาค) 
 

แนวทางการด าเนินงาน : 
 ระดับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการ และพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: 
ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามขั้นตอนการประเมิน 
และกรอบระยะเวลาด าเนินการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1. ศึกษาเอกสารคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และด าเนินการตามขั้นตอนการประเมิน กรอบระยะเวลา
ด าเนินการ และการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) เพ่ือให้การประเมิน
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

2. ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามขั้นตอนการประเมิน และกรอบ
ระยะเวลาด าเนินการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

ระดับสถานศึกษา 
ศึกษาเอกสารคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 และด าเนินการตามขั้นตอนการประเมิน กรอบระยะเวลาด าเนินการ และการใช้งาน
ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ( Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online) เพ่ือให้การประเมินบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และ
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  : นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย เบอร์ติดต่อ  : 02-288-5888 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์ เบอร์ติดต่อ  : 02-288-5878  
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ตัวช้ีวัดที่ 8 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ 
หน่วยวัด : ความส าเร็จ 
ค าอธิบาย :   

❖ ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารงานขององค์การ เป็นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้  
ในการติดตามและบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการและจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม  
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และเกิดประโยชน์สูงสุด  

❖ การประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ประเด็นการประเมินการใช้งานระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++) หรือระบบอ่ืน ๆ ที่ช่วยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ใช้ติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารงานขององค์การ และส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา                 
ใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) หรือระบบอ่ืน ๆ ตามภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่                
1) ด้านบริหารงานทั่วไป  2) ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ 3) ด้านบริหารงานบุคคล และ  
4) ด้านบริหารวิชาการ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประเด็นการประเมิน น้ าหนัก 1 2 3 4 5 
1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามกีาร
น าระบบอิเล็กทรอนิกสม์าใช้ในการ
ติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจงาน 
4 ด้าน ได้แก ่
- ด้านบริหารงานท่ัวไป 
- ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ 
- ด้านบริหารงานบุคคล 
- ด้านบริหารวิชาการ 
มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบท่ีเป็น
ปัจจุบันและสามารถเรียกดูข้อมลูได้
แบบ Real time สรุปผลข้อมลูที่ได้
จากการใช้ระบบและน าผลวเิคราะห์
ข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการปฏิบัติงาน 
 

0.4 ไม่ม ี ส านักงานเขต
พื้นที่
การศึกษามี
การจัดเก็บ
ข้อมูลใน
ระบบท่ีเป็น
ปัจจุบัน
สามารถ
เรียกดูข้อมลู
ได้แบบ Real 
time ได ้

ส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา     
มีการ
สรุปผลออก
รายงาน 
(Report) ได ้
 

ส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา
สามารถน า
ผลวิเคราะห์
ข้อมูลไปใช้
ปรับปรุง 
พัฒนาการ
ให้บริการ
และการ
ปฏิบัติงาน
ได ้
 

ส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา มี
การจัดเก็บ
ข้อมูลใน
ระบบท้ัง 4 
ระบบ ที่เป็น
ปัจจุบันและ
สามารถ
เรียกดูข้อมลู
ได้แบบ 
Real time 
สรุปผลการ
ด าเนินงาน
เพื่อน าใช้ใน
การตัดสินใจ
ของผู้บริหาร
ได ้

2. สถานศึกษาในสังกัดมีการน าระบบ
อิเล็กทรอนิกสม์าใช้ระบบสนับสนนุ
การบริหารจัดการสถานศึกษา ท้ัง 4 
ด้าน ได้แก่  
- ด้านบริหารงานท่ัวไป 
- ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ 
- ด้านบริหารงานบุคคล 

0.4 ไม่ม ี สถานศึกษา
ในสังกัดมีการ
จัดเก็บข้อมลู
ในระบบท่ี
เป็นปัจจุบัน
สามารถ
เรียกดูข้อมลู

สถานศึกษา
ในสังกัดที่มี
การใช้ระบบ
สามารถ
สรุปผลออก
รายงาน 
(Report) ได ้

สถานศึกษา
สามารถน า
ผลวิเคราะห์
ข้อมูลไปใช้
ปรับปรุง 
พัฒนาการ
ให้บริการ

สถานศึกษา
มีการจัดเก็บ
ข้อมูลใน
ระบบท้ัง 4 
ระบบ           
ที่เป็น
ปัจจุบันและ
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ประเด็นการประเมิน น้ าหนัก 1 2 3 4 5 
- ด้านบริหารวิชาการ 
มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบท่ีเป็น
ปัจจุบันและสามารถเรียกดูข้อมลูได้
แบบ Real time สรุปผลข้อมลูที่ได้
จากการใช้ระบบและน าผลวเิคราะห์
ข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการปฏิบัติงาน 

ได้แบบ Real 
time ได ้
น้อยกว่าร้อย
ละ 40 ของ
สถานศึกษา
ในสังกัด 

ตั้งแต่ร้อยละ 
40 - 60 
ของ
สถานศึกษา
ในสังกัด 

และการ
ปฏิบัติงาน
ได ้
ตั้งแต่ร้อยละ 
61- 80 ของ
สถานศึกษา
ในสังกัด 

สามารถ
เรียกดูข้อมลู
ได้แบบ 
Real time 
สรุปผลการ
ด าเนินงาน
เพื่อน าใช้ใน
การตัดสินใจ
ของผู้บริหาร
ได้มากกว่า
ร้อยละ 81 
ของ
สถานศึกษา
ในสังกัด 

3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามกีาร
ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนหรือ
ผู้รับบริการโดยมีการรวบรวมผลการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ 

0.2 ไม่ม ี - - - มี 

 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ : 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหาร
ขององค์การ 

ความส าเร็จ ร้อยละ 70 ร้อยละ 85 ร้อยละ 95 

หมายเหตุ :  * ผลการประเมินตนเอง 
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
ประเด็นการประเมิน หลักฐาน 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการน าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการติดตามการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ 
- ด้านบริหารงานทั่วไป 
- ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ 
- ด้านบริหารงานบุคคล 
- ด้านบริหารวิชาการ 
มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบันและ
สามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real time สรุปผล
ข้อมูลที่ได้จากการใช้ระบบและน าผลวิเคราะห์ข้อมูล
ไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการ
ปฏิบัติงาน 

1.1 ชื่อระบบงาน / URL / คู่มือการใช้งาน  
1.2 ภาพหลักฐานการใช้งานที่เป็นปัจจุบัน  
1.3 สรุปผลการด าเนินงานรายสัปดาห์/รายเดือน 
(Capture) หน้าจอ  
1.4 การน าข้อมูลที่ได้จากระบบไปเสนอต่อผู้บริหาร
เพ่ือพัฒนากระบวนงาน หรือสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 

2. สถานศึกษาในสังกัดมีการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  
- ด้านบริหารงานทั่วไป 
- ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ 
- ด้านบริหารงานบุคคล 
- ด้านบริหารวิชาการ 
มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบันและ
สามารถเรียกดูขอ้มูลได้แบบ Real time สรุปผล
ข้อมูลที่ได้จากการใช้ระบบและน าผลวิเคราะห์ข้อมูล
ไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการ
ปฏิบัติงาน 

2.1 จ านวนโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด และจ านวน
โรงเรียนที่มกีารน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน 
2.2 ชื่อระบบงาน / URL / คู่มือการใช้งาน  
2.3 ตัวอย่างภาพหลักฐานการใช้งานที่เป็นปัจจุบัน 
ของโรงเรียน 
2.4 สรุปผลการด าเนินงานรายสัปดาห์/รายเดือน 
(Capture) หน้าจอ  
2.5 การน าข้อมูลที่ได้จากระบบไปเสนอต่อผู้บริหาร
เพ่ือพัฒนากระบวนงาน หรือสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 
*** ข้อ 2.3 - 2.5 อาจไม่ต้องส่งมาครบทุกโรงเรียน แต่ 
สพท.ต้องมีหลักฐานเก็บไว้ประกอบหาก สพฐ. 
ต้องการตรวจสอบ 
 

3. มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ 

ภาพหลักฐานหน้าจอระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน หรือผู้รับบริการ 
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แนวทางการด าเนินงาน : 
ระดับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดนโยบายในการน าเทคโนโลยีดิจิทัล 

มาใช้ในการติดตามและบริหารงานอย่างเป็นระบบ  
2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีกระบวนการและจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และเกิดประโยชน์สูงสุด 
3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีปฏิทินในการปฏิบัติงาน และแจ้งเวียนให้

หน่วยงานในสังกัดทราบ 
4. บริหารจัดการการใช้ระบบงานและสรุปผลการด าเนินงาน 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดนโยบายในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการติดตามและ

บริหารงานอย่างเป็นระบบ  
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกระบวนการและจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนด และเกิดประโยชน์สูงสุด 
3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีปฏิทินในการปฏิบัติงาน และแจ้งเวียนให้หน่วยงาน และ 

สถานศึกษา ในสังกัดทราบ 
4. บริหารจัดการการใช้ระบบงานและสรุปผลการด าเนินงาน 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน เบอร์ติดต่อ : 02-288-5699 
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเปรมฤทัย เลิศบ ารุงชัย เบอร์ติดต่อ : 02-288-5705 
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ตวัชี้วัดที่  9   การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ 
ตวัชี้วัดที่  9.1 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber) 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ หมายถึง การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน การบริหารจัดการภายใน การอ านวยความสะดวกประชาชน การบริการภาครัฐ 
และการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เห็น
ความส าคัญในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กร เพ่ือความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ให้ความส าคัญกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จึงส ารวจการด าเนินการข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ส าหรับระบบสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการหรือการกระท า
ทั้งหมดที่จ าเป็น เพ่ือท าให้องค์กรปราศจากความเสี่ยง และความเสียหายที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูล
ข่าวสาร (Information) ในทุกรูปแบบ รวมถึงการระวังป้องกันต่อการอาชญากรรม การโจมตี การบ่อนท าลาย 
การจารกรรม และความผิดพลาดต่าง ๆ โดยค านึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานของความปลอดภัยของข้อมูล 
 
สูตรการค านวณ :  

คะแนนที่ได้ x 100 
คะแนนเต็ม 7 คะแนน จากวิธีการคิดคะแนน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1 คะแนน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 
2 คะแนน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 51-69 
3 คะแนน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 70-79 
4 คะแนน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 80-89 
5 คะแนน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป 

วิธีการคิดคะแนน (คะแนนเต็ม 7 คะแนน) 
1. มาตรการทางเทคนิค (5 คะแนน) 

1.1 มีการติดตั้งใช้งานระบบหรืออุปกรณ์ Network Firewall เพ่ือป้องกันการโจมตีจากเครือข่าย
ภายนอก (1 คะแนน) 

1.2 มีการติดตั้งใช้งานโปรแกรม Antivirus/AntiMalware แบบรวมศูนย์ (Server-Client) เพ่ือ
ป้องกัน แก้ไขการโจมตีของมัลแวร์ (1 คะแนน) 

1.3 มีการติดตั้งใช้งานระบบ Endpoint Security ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เพ่ือควบคุม
จัดการ และดูแลแบบรวมศูนย์ (1 คะแนน) 

1.4 มีการติดตั้งใช้งานระบบยืนยันตัวตน และควบคุมสิทธิ(Authentication / Authorization / 
Accounting) เพ่ือควบคุมดูแลการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม และมั่นคงปลอดภัย 
(1 คะแนน) 
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1.5 มีการติดตั้งใช้งานระบบจัดเก็บล็อก (Centralize Log)ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ พรบ.
คอมพิวเตอร์  (1 คะแนน) 

2. มาตรการด้านโครงสร้างองค์กร และระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (1 คะแนน) 
 มีการจัดตั้งคณะท างานเพ่ือบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

3. มาตรการด้านบุคลากร (1 คะแนน) 
 มีการอบรมและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

กลุ่มงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ข้อมูลจากการส ารวจการด าเนินการ
ข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์ส าหรับระบบสารสนเทศของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

225 เขต  129 เขต ผ่าน
เกณฑ์ 70% 
และไม่ผ่าน

เกณฑ์ 96 เขต 

134 เขต ผ่าน
เกณฑ์ 70% 
และไม่ผ่าน

เกณฑ์ 91 เขต 
หมายเหตุ :  * (ถ้ามี) 
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  

1. ข้อมูลจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 225 เขต 
2. จัดท าแบบส ารวจให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดเพ่ือแจ้งให้ส านักงานเขตด าเนินการ   

      
แนวทางการด าเนินงาน : 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ Network Firewall 
2. ติดตั้งใช้งานโปรแกรม Antivirus/AntiMalware 
3. ติดตั้งใช้งานระบบ Endpoint Security 
4. ติดตั้งใช้งานระบบยืนยันตัวตน และควบคุมสิทธิ 
5. ติดตั้งใช้งานระบบจัดเก็บ Log File ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ พรบ. คอมพิวเตอร์ 
6. จัดตั้งคณะท างานเพื่อบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
7. อบรมและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์    เบอร์ติดต่อ : 091-4280443 
ผู้จัดเก็บข้อมูล    : นายสมคิด จรียานุวัฒน์             เบอร์ติดต่อ : 093-0591555 
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แบบส ารวจ 
ข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ส าหรับระบบสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. รายละเอียดผู้ให้ข้อมูล 
ชื่อหน่วยงาน ……………………………………………………………………………. 
ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………………………………………. 
ต าแหน่ง ………………………………………………………………………………….. 
เบอร์โทรศัพท…์…………………………………………………………………………. 
อีเมล………………………………………………………………………………………… 

2. ค าถามแบบส ารวจ  
   2.1  ท่านมีการติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ด้านความม่ันคงปลอดภยัใดบ้างต่อไปนี้ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1)  

☐ Network Firewall    
☐ Web Application Firewall  
☐ Antivirus/Antimalware 
☐ Endpoint Security   
☐ อุปกรณ์หรือระบบอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุข้างต้น โปรดระบุ (ยี่ห้อ/ชื่อ/จ านวน)……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

2.2  ท่านมีการติดตั้งใช้งานระบบจัดเก็บ Log File ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และพรบ. หรือไม่ 

☐ มี โปรดระบุ ยี่ห้อ/ชื่อ…………………………………………………………………………………………………... 
ระบุพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล Log ต่อวัน (Gigabyte/Day)……………………………………………………………… 
☐ ไม่มี 

2.3  ท่านมีการติดตั้งใช้งานระบบยืนยันตัวตน และควบคุมสิทธิ (Authentication / 
Authorization / Accounting) หรือไม่ 

☐ มี โปรดระบุ ยี่ห้อ/ชื่อ …….…………………………………………………………………………………………… 
☐ ไม่มี 

2.4  โปรดระบุจ านวนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเพื่อใช้งานระบบเครือข่ายของท่าน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……........................................................................................................................... ............................................ 

2.5  ท่านมีการจัดตั้งคณะท างานเพื่อประสานงานกับคณะท างานเพื่อบริหารจัดการความม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ของส านักงานส่วนกลาง หรือไม่ 

☐ มี โปรดระบุ เลขที่ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน…………………………………………………………………..... 
☐ ไม่มี 

2.6  ท่านมีการจัดฝึกอบรมความรู้ความตระหนักด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือไม่ 

☐ ไม่เคยจัดการฝึกอบรม  
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☐ เคยจัดการฝึกอบรม โปรดระบุ วันเวลาและสถานที่จัดฝึกอบรม……………………………………….. 
……………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

3. ข้อมูลรายละเอียดระบบสารสนเทศ 
โปรดระบุ รายละเอียดของอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ระบบปฏิบัติการ และ 

แอปพลิเคชัน 
3.1  อุปกรณ์เครือข่าย (Network Device) 

ยี่ห้อ/รุ่น จ านว
น 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

   
   
   

3.2  อุปกรณ์ด้านความม่ันคงปลอดภัย (Security Device) 

ยี่ห้อ/รุ่น จ านว
น 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

   
   
   

3.3  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ทั้งท่ีเป็นแบบ Physical และ Virtual Machine) 

ประเภทของ Server ระบบปฏิบัติกา
ร 

จ านว
น 

รายละเอียดเพ่ิมเติม Applicationที่
ติดต้ัง 

     
     
     

3.4  ระบบ Virtualization หรือการใช้บริการ Cloud  

☐ VMware   ☐ Microsoft Hyper-V ☐ Amazon Cloud  ☐ Azure 
☐ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  

ยี่ห้อ/รุ่น จ านวน รายละเอียดเพ่ิมเติม 
   
   
   

3.5  อุปกรณ์ หรือระบบอ่ืน ที่ให้บริการสารสนเทศ 

ยี่ห้อ/รุ่น จ านวน รายละเอียดเพ่ิมเติม 
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ตวัชี้วัดที่  9.2 การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หน่วยวัด  :  ความส าเร็จ 
ค าอธิบาย  :  การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง 
การด าเนินการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่โรงเรียน อย่างน้อยจ านวนร้อยละ 50 ของจ านวนโรงเรียนทั้งหมดในสังกัด โดย
ด าเนินการตาม 6 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าร่วมการอมรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคลังสื่อการ
เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กิจกรรมที่ 2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนคลังสื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กิจกรรมที่ 3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดแผนการด าเนินการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการ
เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระบบคลังสื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับโรงเรียนในสังกัด รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึกษาให้มีความรู้ในการใช้และสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้ 

กิจกรรมที่ 4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ ระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้กับโรงเรียนในสังกัด 

กิจกรรมที่ 5  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในการใช้และสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนได ้

กิจกรรมที่ 6  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสร้างเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัด ในการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
รายการประเมิน น้ าหนัก 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

กิจกรรมที่ 1 0.1 ไม่เข้าร่วมอบรม - - - เข้าร่วมอบรม 
กิจกรรมที่ 2 0.1 ไม่ด าเนินการ

แต่งตั้งคณะท างาน 
ระดับ สพท. 

- - - ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะท างาน 
ระดับ สพท. 

กิจกรรมที่ 3 0.2 ก าหนดแผนการ
เผยแพรร่ะบบคลัง

สื่อฯ 

ก าหนดแผนการ
เผยแพร่ และ
ประชาสมัพันธ์
ระบบคลังสื่อฯ 

ก าหนดแผนการ
เผยแพร่ และ
ประชาสมัพันธ์
ระบบคลังสื่อฯ 

และแผนพัฒนาให้
ความรู้การใช้สื่อ

การเรยีนรู้
เทคโนโลยีดิจิทลั
ในการจัดการ

เรียนรู้ ให้แก่ครู

ก าหนดแผนการ
เผยแพร่ และ
ประชาสมัพันธ์
ระบบคลังสื่อฯ 

และแผนพัฒนาให้
ความรู้การใช้และ
การสร้างสื่อการ
เรียนรูเ้ทคโนโลยี

ดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู้ 

ก าหนดแผนการ
เผยแพร่ และ
ประชาสมัพันธ์
ระบบคลังสื่อฯ 

และแผนพัฒนาให้
ความรู้การใช้และ
การสร้างสื่อการ
เรียนรูเ้ทคโนโลยี

ดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู้ 
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รายการประเมิน น้ าหนัก 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ให้แก่ครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

ให้แก่ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ระยะสั้น 
ระยะปานกลาง 
และระยะยาว 

กิจกรรมที่ 4 0.2 ด าเนินการเผยแพร่ และประชาสมัพันธ์ระบบคลังสื่อฯ ให้กับโรงเรยีนในสังกัด 
  น้อยกว่าร้อยละ 

20 ของจ านวน
โรงเรียนทั้งหมด

ในสังกัด 

ร้อยละ 20 – 29 
ของจ านวน

โรงเรียนทั้งหมด
ในสังกัด 

ร้อยละ 30 – 39 
ของจ านวน

โรงเรียนทั้งหมด
ในสังกัด 

ร้อยละ 40 – 49 
ของจ านวน

โรงเรียนทั้งหมด
ในสังกัด 

ตั้งแต่ร้อยละ 50 
ขึ้นไปของจ านวน
โรงเรียนทั้งหมด

ในสังกัด 
กิจกรรมที่ 5 0.2 ด าเนินการพัฒนาให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรยีนในสังกัดในการใช้และ

สร้างสื่อการเรยีนรู้เทคโนโลยีดิจิทลัในการจัดการเรียนรู้ 
  น้อยกว่าร้อยละ 

20 ของจ านวน
โรงเรียนทั้งหมด

ในสังกัด 

ร้อยละ 20 – 29 
ของจ านวน

โรงเรียนทั้งหมด
ในสังกัด 

ร้อยละ 30 – 39 
ของจ านวน

โรงเรียนทั้งหมด
ในสังกัด 

ร้อยละ 40 – 49 
ของจ านวน

โรงเรียนทั้งหมด
ในสังกัด 

ตั้งแต่ร้อยละ 50 
ขึ้นไปของจ านวน
โรงเรียนทั้งหมด

ในสังกัด  
กิจกรรมที่ 6 0.2 สร้างเครือข่ายครูและบคุลากรทาง การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในการขับเคลื่อนระบบคลัง

สื่อการเรียนรูเ้ทคโนโลยดีิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  น้อยกว่าร้อยละ 

20 ของจ านวน
โรงเรียนทั้งหมด

ในสังกัด 

ร้อยละ 20 – 29 
ของจ านวน

โรงเรียนทั้งหมด
ในสังกัด 

ร้อยละ 30 – 39 
ของจ านวน

โรงเรียนทั้งหมด
ในสังกัด 

ร้อยละ 40 – 49 
ของจ านวน

โรงเรียนทั้งหมด
ในสังกัด 

ตั้งแต่ร้อยละ 50 
ขึ้นไปของจ านวน
โรงเรียนทั้งหมด

ในสังกัด 

 

กลุ่มงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ความ 
ส าเร็จ 

- - - 

 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  

รายการประเมิน หลักฐาน 
กิจกรรมที่ 1 ภาพหลักฐานการเข้าร่วมการอบรม / หนังสือราชการ / สรุปความรู้ที่ได้จาก

การอบรม 
กิจกรรมที่ 2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
กิจกรรมที่ 3 แผนการด าเนินงาน 
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รายการประเมิน หลักฐาน 
กิจกรรมที่ 4 ภาพหลักฐานการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ / สรุปการ

ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด / แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 5 ภาพหลักฐานการพัฒนาให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้

และสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้  / สรุปการ
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด / แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 6 หลักฐานการสร้างเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ 
/ แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

 
แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. จัดอบรมผู้รับผิดชอบ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคลังสื่อการ
เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น าไปสู่การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียน 
 2. บริหารจัดการระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 3. จัดท ารายละเอียดข้อมูล (Metadata) รายการสื่อที่เป็นระบบหมวดหมู่ และน าเข้าระบบคลังสื่อ
การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อน 
 2. เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นผู้จัดอบรม 
 3. จัดท าแผนการด าเนินการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด  
 4. ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้กับโรงเรียนในสังกัด 
 5. ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในการใช้และ
สร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้ 
 6. สร้างเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อ
การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :  ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน เบอร์ติดต่อ : 02-288-5699 
ผู้จัดเก็บข้อมูล     :  นายอุทัย ไชยกลาง  เบอร์ติดต่อ : 02-288-5718 - 20 

   นางสาวณารีย์อร ภรณ์ธนธร เบอร์ติดต่อ : 02-288-5718 - 20 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
แบบฟอร์มที่ 9.2  การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................................................................................  เขต .......................... 

กิจกรรม จ านวนโรงเรียนที่ด าเนินการ (โรง) หลักฐาน 
ทั้งหมด ด าเนินการ ร้อยละ 

1 - - -  
2 - - -  
3 - - -  
4     
5     
6     
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ตัวช้ีวัดที่ 10 การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 

ตัวช้ีวัดที ่ 10.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ค าอธิบาย : ระดับความส าเร็จของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถด าเนินการด้านบัญชีได้ตามเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยเป็นการประเมินผลจากจ านวนเรื่องของข้อมูล 
ทางบัญชีที่ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย 
20 ข้อย่อย การประเมินรอบที่ 1 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) และ รอบที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2564)  
โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  

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

ส่วนที่ 1 บัญชีแยกประเภทในงบทดลองมีการแสดงยอดคงเหลือ ถูกต้องตรงกับเอกสาร
หรือหลักฐาน 

ค าอธิบาย  ยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้อง
ตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน  โดยพิจารณาประเมินใน 5 ข้อย่อย ดังนี้ 

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

และรอบที่ 2 ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวันที่จัดท าตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562   

1.2) บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)   
ค าอธิบาย  มีการจัดท างบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารครบทุกบัญชี ณ วันสิ้นรอบ

การประเมินที่  1 และรอบที่ 2 ด้วยวิธีการจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารตามหนังสือกรมบัญชีกลาง  
ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง วิธีการตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคารและแนวทาง 
การจัดท างบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ  

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

ค าอธิบาย  ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ และบัญชีลูกหนี้เงินยืม
นอกงบประมาณ ณ วันสิ้นรอบการประเมินที่ 1 และรอบที่ 2 ตรงกับสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบส าคัญ 
กรณีมีลูกหนี้เงินยืมเกินก าหนด ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 68 

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

ค าอธิบาย  ยอดคงเหลือของบัญชีใบส าคัญค้างจ่าย บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ 
และบัญชีเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก ณ วันสิ้นรอบการประเมินที่ 1 และรอบที่ 2 ตรงกับใบแจ้งหนี้ 
ใบส าคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องช าระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิยังไม่ได้จ่ายเงิน  

1.5) งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ และต้องไม่มีบัญชีพัก 
ที่มียอดคงค้าง 

ค าอธิบาย  จ านวนเงินในช่อง “ยอดยกไป”ของทุกบัญชีในงบทดลองแสดงตัวเลข
ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ ยกเว้น 
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บัญชีแยกประเภท 
ดุลบัญชี 

เดบิต เครดิต 
1. บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)  ✓ 
2. บัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 

(3101010101) ✓ ✓ 

3. บัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา 
(3102010101) ✓ ✓ 

4. บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
(3102010102) ✓ ✓ 

5. บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-รายได้แผ่นดิน
รอน าส่งคลัง (5210010112) ✓ ✓ 

 

บัญชีพักในงบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ไม่มีจ านวนเงินคงค้างในช่อง 
“ยอดยกไป” ของทุกบัญชีดังต่อไปนี้ 

- บัญชีพักเงินน าส่ง (1101010112) และบัญชีพักเงินสดรับ (1101010110) 
-  บัญชีพักรอ Clearing (1101010113) ยกเว้นบัญชีพักรอ Clearing ที่เกิดจากเช็ค

ที่ธนาคารยังไม่สามารถเรียกเก็บได้ทันภายในสิ้นเดือนซึ่งบัญชีพักรอ Clearing ดังกล่าว ต้องมียอดคงค้าง
ด้านเครดิตเท่ากับยอดคงค้างของบัญชีพักเงินน าส่งด้านเดบิตที่หน่วยเบิกจ่ายบันทึกการน าส่งเงินในระบบ GFMIS 

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

รับรายได้แทนหน่วยงานอ่ืนในวนัสิ้นเดือนแลว้น าส่งเงินในเดือนถัดไป 
- บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง (ระบุประเภท) (21020401xx) 
-  บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าส่ง (2116010104) ยกเว้น กรณีหน่วยเบิกจ่ายบันทึกรับเงิน

เบิกเกินส่งคืนในวันสิ้นเดือนแล้วน าส่งในเดือนถัดไป ทั้งนี้ หากหน่วยเบิกจ่ายมีบัญชีพักคงค้างจากสาเหตุ
การยกเว้นให้ระบุสาเหตุไว้ในแบบประเมินผลฯ หัวข้อค าชี้แจงด้วย 

- บัญชีพักค่าใช้จ่าย (5301010103) 
- บัญชีปรับหมวดรายจ่าย (5301010101) 
 
ส่วนที่ 2 ความถูกต้องของการเคลื่อนไหวในบัญชีแยกประเภท 

  ค าอธิบาย  แสดงวิธีการตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการบัญชี ในการจับคู่ประเภท
เอกสารที่เกี่ยวข้องกัน เพ่ือให้สามารถพิสูจน์ได้ว่ารายการเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีความถูกต้อง เช่น การท าด้วย Pivot Table หรือการใช้เครื่องมือ ฟังก์ชั่น 
สูตรต่างๆ หรือวิธีการใดก็ได้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 281 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555  
เรื่อง แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการ ในระบบ GFMIS โดยพิจารณาประเมินใน 3 ข้อย่อย ดังนี้ 

2.1) บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) บัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลัง (1101020601) 
บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพ่ือน าส่งคลัง (110101020606)  
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ค าอธิบาย  แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชี
ดังกล่าว ที่มีการบันทึกข้อมูลจัดเก็บ น าส่งหรือน าฝากเงิน เงินเบิกเกินส่งคืน เงินรายได้แผ่นดิน หรือเงินฝากคลัง 
ได้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน (หากจัดท าด้วย Pivot Table ให้ใช้ข้อมูลจากช่อง “ABS” ในการจับคู่ประเภทเอกสาร) 

2.2) บัญชีลูกหนี้ เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) และบัญชีลูกหนี้ เงินยืม 
นอกงบประมาณ (1102010102)  

ค าอธิบาย   แสดงรายละเอียดการเคลื่ อนไหวจับคู่ประเภทเอกสารของ
บัญชีลูกหนี้ เงินยืม ที่มีการบันทึกการจ่ายเงินและชดใช้คืนเงินยืมแต่ละฎีกาได้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน  
(หากจัดท าด้วย Pivot Table ให้ใช้ข้อมูลจากช่อง “การอ้างอิง” ซึ่งจะต้องเป็นการอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับ
เอกสารขอเบิกในการจับคู่ประเภทเอกสาร) 

2.3) บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) บัญชีเงินฝากธนาคาร 
(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย 
(2101010101) บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ (2101010101) และบัญชีเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก 
(2101010102)  

ค าอธิบาย  แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชี
ดังกล่าว ที่มีการบันทึกขอเบิกและจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ ได้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน (หากจัดท าด้วย 
Pivot Table ให้ใช้ข้อมูลจากช่อง “ABS” หรือ “Clrng doc” แล้วแต่กรณี ในการจับคู่ประเภทเอกสาร) 

 เรื่องท่ี 2 ความโปร่งใส (Transparency)  มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ โดยพิจารณา
ประเมินใน 1 ข้อย่อย  
   2.1 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ 

ค าอธิบาย  มีการเผยแพร่งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายเป็นประจ าทุกเดือน โดยเปิดเผย
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ (หากจัดท าไมค่รบทุกเดือนจะถือคะแนนเป็นศูนย์) 

เรื่องที่ 3 ความรับผิดชอบ (Accountability)  มีการตอบและแก้ไขข้อทักท้วงข้อมูลทางบัญชี 
โดยพิจารณาประเมินใน 3 ข้อย่อย 
   3.1 การจัดส่งงบทดลองให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมิภาค 

ค าอธิบาย  การน าส่งรายงานงบทดลองประจ าเดือนให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (หากจัดท าไม่ครบทุก
เดือนจะถือคะแนนเป็นศูนย์) 

  3.2 การตอบข้อทักท้วงด้านบัญชีการเงิน ตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ปีล่าสุด (ถ้ามี) 

ค าอธิบาย  การตอบข้อทักท้วงด้านบัญชีการเงิน ตามข้อสังเกตประกอบการ
ตรวจสอบรายงานการเงินของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนภูมิภาค ให้ตอบภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
  3.3 การแก้ไขข้อทักท้วงด้านบัญชีตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
ภายในปีที่ได้รับการทักท้วง 
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ค าอธิบาย  มีการแก้ไขข้อทักท้วงด้านบัญชีตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบภายใน ภายในปีที่ได้รับการทักท้วง 
        เรื่องที่ 4 ความครบถ้วน (Completeness)  มีการแสดงรายละเอียดการปรับปรุงบัญชี งบทดลอง
ไม่ปรากฏยอดคงค้างบัญชีพักสินทรัพย์ ไม่มีบัญชีเฉพาะกิจ และความครบถ้วนของสถานศึกษาภายใต้
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยพิจารณาประเมินใน 4 ข้อย่อย 
  4.1 บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด  (3102010102)  

ค าอธิบาย  แสดงรายละเอียดการปรับปรุงบัญชีเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดของปีงบประมาณก่อน 
พร้อมแนบส าเนาใบส าคัญการปรับปรุงบัญชีและหนังสือขออนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 60 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 
  4.2 งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ไม่ปรากฏยอดคงค้างบัญชีพักสินทรัพย์ 
(ระบุประเภท)  

ค าอธิบาย จ านวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) 
ในงบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายต้องไม่มียอดคงค้าง โดยปรับปรุงเป็นสินทรัพย์รายตัวหรือเป็นค่าใช้จ่าย 
ยกเว้น บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง (1211010102) ให้ปรับปรุงบัญชีและไม่ให้มียอดคงค้างใน งบทดลอง
ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
  4.3 งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ
ที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน 

ค าอธิบาย  จ านวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีในงบทดลองแสดงบัญชี
ถูกต้องตามประเภทของสินทรัพย์และไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่มีภารกิจเฉพาะด้าน เช่น 
บัญชีครุภัณฑ์โรงงาน บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง บัญชีครุภัณฑ์ดนตรี บัญชีครุภัณฑ์กีฬา บัญชีครุภัณฑ์อื่น 
บัญชีส่วนปรับปรุงอาคาร บัญชีครุภัณฑ์สนาม บัญชีสินทรัพย์พ้ืนฐานอ่ืน บัญชีสินทรัพย์ถาวร – ที่ราชพัสดุ 
บัญชีสินทรัพย์ – Interface บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ถนน สะพาน เขื่อน อ่างเก็บน้ า 
และสินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืน 

4.4 ความครบถ้วนของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกภายใต้สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ
จัดส่งข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ค าอธิบาย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการเร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของสถานศึกษาหน่วยเบิกภายใต้สังกัด ให้จัดส่งข้อมูลมายังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ภายใน 20 วันนับจากวันสิ้นรอบการประเมินที่ 1 และ 30 วันนับจากวันสิ้นรอบการประเมินที่ 2 โดยเมื่อ
สถานศึกษาหน่วยเบิกได้จัดส่งเอกสารประกอบการประเมินฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว 
สถานศึกษาจะต้องส าเนาหน้าหนังสือน าส่งรายงานผลการประเมินฯ ที ่ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใน 15 วันนับจากวันสิ้นรอบการ
ประเมินรอบที่ 1 และรอบที่ 2 เพ่ือเข้ารายงานผลในระบบ KRS ของ กพร. ต่อไป ซึ่งการรับรองรายงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในข้อนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะให้
คะแนนต่อเมื่อได้รับเอกสารประกอบการประเมินฯ ของสถานศึกษาทุกแห่งครบถ้วนเท่านั้น  
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เรื่องที่ 5 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  มีการด าเนินการปรับปรุงและปิดบัญชีให้ถูกต้อง
และครบถ้วนตามหลักการบัญชี (ประเมินผลเฉพาะในรอบที่ 2) โดยพิจารณาประเมินใน 4 ข้อย่อย 

5.1 แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่ส าคัญของงบทดลอง 
ค าอธิบาย   มีการจัดท ารายละเอียดรายการบัญชีที่ส าคัญประกอบงบทดลอง

ประจ าเดือนกันยายน 2564 และให้เปิดเผยสู่สาธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันนับจากวันที่ส่งงบทดลอง
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค เช่น ลงใน Website หรือ 
ปิดประกาศในที่สาธารณะ โดยรายการบัญชีที่ส าคัญประกอบด้วยรายการบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลฯ 
เรื่องท่ี 1.1.1 - 1.1.3 

5.2 บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ในงบทดลองมีการแสดงยอดคงเหลือ ถูกต้องตรงกับ
เอกสารหลักฐาน 

ค าอธิบาย  มียอดคงเหลือของบัญชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 
ตรงกับรายงานการตรวจนับพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ที่มีคณะกรรมการตรวจนับลงลายมือชื่อ  

 บัญชีครุภัณฑ์ (12xxxxxxxx) ในงบทดลองมีการแสดงยอดคงเหลือถูกต้องตรงกับเอกสาร
หลักฐาน 

ค าอธิบาย  มียอดคงเหลือบัญชีครุภัณฑ์ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนภายใต้สังกัด  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS ตรงกับรายงานการตรวจนับพัสด ุประจ าปีงบประมาณ 2564  

5.3 การค านวณค่าเสื่อมราคาส าหรับหน่วยเบิกจ่ายที่มีบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุ ฯลฯ 
ค าอธิบาย  กรณีที่หน่วยเบิกจ่ายมีบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุ เช่น บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ไม่ระบุรายละเอียด บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด ฯลฯ ต้องค านวณค่าเสื่อมราคาด าเนินการปรับปรุง  
ค่าเสื่อมราคา ณ สิ้นปีงบประมาณเอง  

5.4 การปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (3101010101) และบัญชีผลสะสมจาก
การแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)  

ค าอธิบาย  ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายเรียกรายงานงบทดลองประจ าปี ระบุงวด 1 - 16 
โดยปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (3101010101) และบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
(3102010102) ตามจ านวนเงินคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” เข้าบัญชีรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา 
(3102010101) ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 

เกณฑ์การให้คะแนน :  

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

การประเมิน รอบที่ ๑ การประเมิน รอบที่ ๒ 
รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เรื่องท่ี ประเด็น รายการ 
คะแนน 

รอบท่ี 
1 

รอบท่ี 2 

1 ความ
ถูกต้อง 

1.1 ยอดคงเหลือในช่อง“ยอดยกไป”ของบัญชี       แยกประเภท
ถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน  

1.80 1.00 

1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ 0.30 0.15 
1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร 0.50 0.30 
1.1.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 
         บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 

0.40 0.20 

1.1.4 บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย 
         บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ 
         บัญชีเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก 

0.30 0.20 

1.1.5 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีและต้อง
ไม่มีบัญชีพักท่ีมียอดคงค้าง ณ วันสิ้นรอบรายงาน 

0.30 0.15 

ความ
ถูกต้อง 

1.2 ความถูกต้อง เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบัญชี
แยกประเภท ในระบบ GFMIS ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.00 1.00 

1.2.1 บัญชีเงินสดในมือ 
        บัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลัง 
        บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพ่ือน าส่งคลัง 

0.30 0.30 

1.2.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 
        บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 

0.30 0.30 

1.2.3 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 
        บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 
        บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย 
        บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ 
        บัญชีเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก     
 

0.40 0.40 

2 ความ
โปร่งใส 

มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ 0.20 0.20 

2.1 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ  0.20 0.20 

3 ความ
รับผิดชอบ 

มีการตอบและแก้ไขข้อทักท้วงข้อมูลทางบัญชี          1.00 0.90 

3.1 การจัดส่งงบทดลองให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ 15 
ของเดือนถัดไป 

0.30 0.30 
 

3.2  การตอบข้อทักท้วงด้านบัญชีการเงิน ตามข้อสังเกต 0.50 0.50 
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เรื่องท่ี ประเด็น รายการ 
คะแนน 

รอบท่ี 
1 

รอบท่ี 2 

ประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของ สตง.ปีล่าสุด 
3.3 การแก้ไขข้อทักท้วงด้านบัญชีตามข้อสังเกตประกอบการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ภายในปีที่ได้รับการทักท้วง 

0.20 0.10 

4 ความ
ครบถ้วน 

มีการแสดงรายละเอียดการปรับปรุงบัญชี งบทดลองไม่ปรากฏ
ยอดคงค้างบัญชีพักสินทรัพย์ ไม่มีบัญชี    เฉพาะกิจ และความ
ครบถ้วนของสถานศึกษาหน่วยเบิกภายใต้สังกัด 

1.00 0.60 

 

4.1 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 0.30 0.20 
4.2 งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS        ไม่ปรากฏ
ยอดคงค้างบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) 

0.30 0.20 

4.3 งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ไม่มีบัญชีที่
เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน 

0.30 0.10 

4.4 ความครบถ้วนของสถานศึกษาหน่วยเบิกภายใต้สังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษา ในการจัดส่งข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

0.10 0.10 

5 ความมี
ประสิทธิผล 

มีการด าเนินการปรับปรุงและปิดบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วนตาม
หลักการบัญชี  

- 1.30 

 
5.1 แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่ส าคัญ   ของงบ
ทดลอง ประจ าเดือนกันยายน 2564 

 0.10 

5.2 บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) - 0.20 
     บัญชีครุภัณฑ ์(12XXXXXXXX) - 0.80 

5 ความมี
ประสิทธิผล 

5.3 การค านวณค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนราชการระดับหน่วย
เบิกจ่ายที่มีบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุ ฯลฯ 

- 0.10 

5.4 การปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ และบัญชีผล
สะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 

- 0.10 

หมายเหตุ : - 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ ท่ีรับผิดชอบ :  
 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 163 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 
 2. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04002/ว2209 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 
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 3. ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 แห่ง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 แห่ง โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย 133 แห่ง และหน่วยเบิก
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้อ านวยการส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 166 แห่ง รายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของตนเอง โดยใช้ “แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ระดับหน่วยเบิกจ่าย” รายงานผ่านระบบ KRS ของ กพร. โดย การประเมินรอบที่ 1 เปิดระบบระหว่างวันที่  
5 – 30 เมษายน 2564  และการประเมินรอบที่ 2 เปิดระบบระหว่างวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2564 (ช่วงระยะเวลา
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามท่ี สพฐ. ก าหนด) 

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. แจ้งเวียนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีที่กรมบัญชีกลางก าหนด ซึ่งเป็นตัวชี้วัด 

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

2. รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย ในรอบการประเมินที่ 1  
และ รอบที่ 2 ภายใน 60 วัน และ 90 วัน นับแต่วันสิ้นรอบการประเมินแต่ละรอบตามล าดับ และรายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีในภาพรวมระดับกรม ให้กรมบัญชีกลางทราบ 

3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท ารายงานการเงินระดับกรมของปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ส่งให้ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและส าเนารายงานการเงินดังกล่าวให้กระทรวงการคลังทราบภายใน 90 วัน 
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิก 
 รายงานผลตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ พร้อมเอกสารประกอบ  
การประเมินตามแต่ละข้อเป็นไฟล์ข้อมูล โดยรายงานผ่านระบบการประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS) ของ กพร. สพฐ. รอบการประเมินที่ 1 และ 2  
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แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล ระดับสพป./สพม. และระดับสถานศึกษา (ถ้าม)ี 

เรื่องท่ี รายละเอียด 
 

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ รอบการ
รายงาน 

1 
ความ
ถูกต้อง 

1.1 ยอดคงเหลือในช่อง“ยอดยกไป”
ของบัญชีแยกประเภทถูกต้องตรงกับ
เอกสารหรือหลักฐาน  
1.1.1 บัญชีเงินสด (1101010101) 
 
 
 
1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร 
(ทุกบัญชี) 
 
 
 
 
 
1.1.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 
(1102010101) 
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 
(1102010102) 
 
 
 
 
1.1.4 บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย 
(2102040102) 
บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ 
(2101010101) 
บัญชีเจ้าหนี้การค้า –ภายนอก 
(2101010102) 
 

1.1.5 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชี
ที่ถูกต้องตามดุลบัญชีและต้องไม่มี
บัญชีพักที่มียอดคงค้าง ณ วันสิ้นรอบ
รายงาน 

● แบบรายงาน สรก.64-1 
● งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่าย 
    
● ส าเนารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน
ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด ณ 
วันสิ้นเดือน 
 
● งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุก
บัญชี พร้อม Statement เงินฝากธนาคาร 
(เฉพาะหน้าสุดท้าย) หรือ สมุดบัญชี
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์
และประจ า (หน้าแรกและหน้าสุดท้าย) 
  
 
● สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้
เงินยืม ณ วันสิ้ นรอบรายงาน ระบุ 
(เลขที่สัญญายืม , ชื่อผู้ยืม, วันที่ยืม , 
จ านวนเงินคงเหลือ, วันครบก าหนดช าระ
, เหตุผลที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม) 
● เอกสารหลักฐานเร่งรัดติดตามลูกหนี้
ทีเ่กินก าหนดที่ด าเนินการตามระเบียบฯ 
 

● สรุปรายละเอียดใบแจ้งหนี้ ใบส าคัญ
ที่ยังไม่ช าระเงิน ณ วันสิ้นรอบรายงาน 
ระบุ (รายชื่อผู้มีสิทธิ, รายการที่ยังไม่
ช าระหนี้, จ านวนเงิน, วันที่ต้องช าระหนี้, 
เหตุผลที่ยังไม่ช าระหนี้)   
 
 

●  รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล หรือ 
ค าสั่งงาน ZFI_RPT0029 
 
 

รอบท่ี 1 และ 
รอบท่ี 2 
 
รอบท่ี 1 และ 
รอบท่ี 2 
 
 

 
รอบท่ี 1 และ 
รอบท่ี 2 
 
 
 
 
 
รอบท่ี 1 และ 
รอบท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
รอบท่ี 1 และ 
รอบท่ี 2 
 
 
 
 
 

รอบท่ี 1 และ 
รอบท่ี 2 
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เรื่องท่ี รายละเอียด 
 

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ รอบการ
รายงาน 

1 
ความ
ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.2 ความถูกต้อง เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท 
ในระบบ GFMIS ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
1.2.1 บัญชีเงินสดในมือ
(1101010101) 
บัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลัง 
(1101020601) 
บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชี เพ่ือ
น าส่งคลัง (1101020606) 
 
1.2.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมใน
งบประมาณ (1102010101) 
บัญชีลูกหนี้ เงินยืมนอกงบประมาณ 
(1102010102) 
 
1.2.3 บัญชเีงินฝากธนาคารในงบประมาณ 
(1101020603) 
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 
(1101020604) 
บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) 
(1101020605) 
บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย (2102040102) 
บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ 
(2101010101) 
บัญชีเจ้าหนี้การค้า – ภายนอก 
(2101010102) 

(แนบแต่ละข้อย่อยรวมใน Excel 1 ไฟล์ 
โดยแยกเป็นแต่ละ Sheet) 
 
 
● แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหว
จับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีดังกล่าว 
ด้วยวิธีการจับคู่  หรือ Pivot Table 
เป็นไฟล์ Excel  
 
    
 
● แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหว
จับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีดังกล่าว 
ด้วยวิธีการจับคู่  หรือ Pivot Table 
เป็นไฟล์ Excel 
 
● แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหว
จับคู่ประเภทเอกสารของบัญชีดังกล่าว 
ด้วยวิธีการจับคู่  หรือ Pivot Table 
เป็นไฟล์ Excel   
 
 
 

 
 
 
 
รอบท่ี 1 และ 
รอบท่ี 2 
 
 
 
 
 
รอบท่ี 1 และ 
รอบท่ี 2 
 
 
 
รอบท่ี 1 และ 
รอบท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  

ความ 
โปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ 
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับ
จากวันที่ส่งให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน หรือส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมิภาค 

● หลักฐานแสดงการเผยแพร่งบทดลอง
ในแต่ละเดือน เช่น การลง Website  
(ให้แนบ link หน้าที่เผยแพร่งบทดลอง) 
หรือการปิดประกาศในที่ สาธารณะ 
(ภาพถ่ายการปิดประกาศให้ชัดเจนของ
แต่ละเดือนที่เผยแพร่) 

รอบท่ี 1 และ 
รอบท่ี 2 
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เรื่องท่ี รายละเอียด 
 

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ รอบการ
รายงาน 

3 
ความ 

รับผิดชอบ 

3.1 การจัดส่งงบทดลองให้ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วน
ภูมิภาค ภายในวันที่  15 ของเดือน
ถัดไป 
 
 
 
3.2 การตอบข้อทักท้วงด้ านบัญชี
การเงินตามข้อสังเกตประกอบการ
ต รว จ ส อบ ราย งาน ก าร เงิ น ข อ ง
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนภูมิภาค ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับแจ้ง  
 
3.3 การแก้ไขข้อทักท้วงด้านบัญชี ตาม
ข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบของ  
ผู้ตรวจสอบภายใน ภายในปีที่ได้รับ
ทักท้วง 

● ส าเนาหนังสือน าส่งงบทดลองให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วน
ภูมิภาคเป็นประจ าทุกเดือน (รอบ 6 เดือน 
ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 และ
รอบ 12 เดือน ตั้งแต่ เมษายน – กันยายน 
2564) 
 

● หลักฐานการตอบข้อทักท้วงตาม
ข้อสังเกตของสตง.ปีล่าสุด 
 
 
 
 
 
 
● หลักฐานการตอบข้อทักท้วงตาม
ข้อสั ง เกตของผู้ ต รวจสอบภายใน 
ภายในปีที่ได้รับการทักท้วง 

รอบท่ี 1 และ 
รอบท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
รอบท่ี 1 และ 
รอบท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
รอบท่ี 1 และ 
รอบท่ี 2 

4  
ความ

ครบถ้วน 

4 .1  บัญ ชี ผลสะสมจากการแก้ ไข
ข้อผิดพลาด (3102010102) 
 
 
 
 
 

4.2 งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายใน
ระบบ GFMIS ไม่ปรากฏยอดคงค้าง
บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) 
 

4.3 งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ 
GFMIS ไม่มีบัญชีที่ เกี่ยวข้องกับส่วน
ราชการใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน 

● หนังสือขออนุมัติการปรับปรุงจาก
หัวหน้าส่วนราชการ ส าเนาใบส าคัญการ
ปรับปรุ งบัญชี  ส าเนารายงานสรุป
รายการปรับปรุงบัญชี และรายละเอียด
การปรับปรุงบัญชีเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาด
ของปีงบประมาณก่อน  
 

● งบทดลอง ณ วันสิ้นรอบรายงาน 
 
 
 

● งบทดลอง ณ วันสิ้นรอบรายงาน 
 
 

รอบท่ี 1 และ 
รอบท่ี 2 
 
 
 
 
 
รอบท่ี 1 และ 
รอบท่ี 2 
 
 

รอบท่ี 1 และ 
รอบท่ี 2 
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เรื่องท่ี รายละเอียด 
 

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ รอบการ
รายงาน 

4 
ความ

ครบถ้วน 

4.4 ความครบถ้วนของสถานศึกษา
หน่ วย เบิ กภ าย ใต้ สั งกั ด เขต พ้ื นที่
การศึ กษาในการจั ดส่ งข้ อมู ลการ
ปฏิ บั ติ งานด้ านบัญชี ให้ ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

● ส าเนาหน้าหนังสือน าส่งรายงานผล
การประเมินฯ ของสถานศึกษาที่ เป็น
หน่วยเบิกที่ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รอบท่ี 1 และ 
รอบท่ี 2 

5 
ความมี

ประสิทธิผล 

5.1 แสดงรายละเอียดประกอบรายการ
บั ญ ชี ที่ ส า คั ญ ข อ ง ง บ ท ด ล อ ง 
ประจ าเดื อน กันยายน 2564 และ
เปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน 
นับจากวันที่ส่งให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินหรือส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมิภาค 

 
 

5.2 บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) 
 
 
 
 
 
 
 
     บัญชีครุภัณฑ์ (12XXXXXXXX) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● แสดงรายละเอียดประกอบรายการ
บัญชีที่ส าคัญของงบทดลอง ประจ า 
เดือน กันยายน 2564 ประกอบด้วย
รายการบัญชีตามเกณฑ์การประเมินผลฯ 
เรื่องที่ 1.1.1 ถึง 1.1.3  
● หลักฐานการเปิดเผยสู่สาธารณะ เช่น 
ลง Website หรื อปิ ดประกาศในที่
สาธารณะ  

 
●  รายงานผลการตรวจนั บ พั สดุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 พร้อม
คณะกรรมการตรวจนับลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้อง 
● รายงานสรุปผลการตรวจนับพัสดุ ที่
แสดงรายการวัสดุคงคลัง ราคาต่อ
หน่วย จ านวนเงิน 
 

● ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
นับครุภัณฑ์ประจ าปี 
● รายงานการตรวจนับพัสดุ ของเขต
พ้ืนที่การศึกษาที่คณะกรรมการตรวจ
นับพัสดุประจ าปีลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้อง  
 

รอบท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
รอบท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
รอบท่ี 2 
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เรื่องท่ี รายละเอียด 
 

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ รอบการ
รายงาน 

5 
ความมี

ประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 การค านวณค่าเสื่อมราคาส าหรับ
ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายที่มี
บัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุ ฯลฯ 
 
 
5.4 การปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่ า) กว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิ (3101010101) และ
บั ญ ชี ผ ล ส ะ ส ม จ า ก ก า ร แ ก้ ไ ข
ข้อผิดพลาด (3102010102) 
 

●  รายงานการตรวจนับ พัสดุของ
โรงเรียนภายใต้สังกัด ที่คณะกรรมการ
ตรวจนับครุภัณฑ์ประจ าปีลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้อง จ านวน 5 แห่ง 
(ไม่ซ้ ากับ โรงเรียน 5 แห่ ง ที่ ส่ งใน
ปีงบประมาณ 2563) 
● รายงานสรุปผลการตรวจนับพัสดุ 
ตามที่กรรมการตรวจนับ ตรวจสอบกับ 
รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือในระบบ 
GFMIS โดยแยกเป็ นของเขต พ้ืนที่
การศึกษาและโรงเรียนภายใต้สังกัด 
แต่ละแห่ง 
 
● เอกสารการปรับปรุงบัญชี ประเภท
เอกสาร JV ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
งวดที่  12 (เอกสารอ้างอิง SAP/R3 
หรือค าสั่งงาน ZINF_R09) 
 
●  เอกสารการปิ ดบัญชี  ประเภท
เอกสาร JV ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
งวดที่  12 (เอกสารอ้างอิง SAP/R3 
หรือค าสั่งงาน ZINF_R09) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบท่ี 2 
 
 
 
. 
รอบท่ี 2 

 

 หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินฯ ให้แนบในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล เช่น PDF / Image / 
Excel / Word  โดยต้องแนบไฟล์ให้ตรงตามแต่ละหัวข้อย่อย และระบุชื่อไฟล์ให้ถูกต้องกับเอกสารหลักฐาน  
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นางศิรประภา  วรพิวุฒิ (สคส.) เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5614 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      : น.ส.ตรีนุช  พิพัฒน์   เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5613 

      น.ส.ปาริชาติ  เอนกคณา  เบอร์ติดต่อ : 0-2628-5104 
      น.ส.สุดารัตน์  มาส าราญ  เบอร์ติดต่อ : 0-2628-5104 
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ตัวช้ีวัดที ่ 10.2 โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา 
 (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย : ระบบบัญชีทางการเงินด้านการศึกษานับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถใช้เป็นกรอบในการรวบรวม 
เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลการจัดสรร และการใช้จ่ายทรัพยากรด้านการศึกษาของสถานศึกษา ความเข้าใจถึง
แหล่งที่มาของทรัพยากรและการกระจายทรัพยากรทางการศึกษาระดับต่าง  ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ก าหนดนโยบาย โดยเฉพาะในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ แนวทางการจัดสรรทรัพยากร
ให้เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการศึกษาและการใช้จ่ายที่จ าเป็น สามารถลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา
นอกจากนี  ยังช่วยบ่งบอกถึงความเพียงพอของทรัพยากรด้านการศึกษา สามารถพัฒนาระบบบัญชีการศึกษา
ขั นพื นฐานส าหรับใช้ในการก ากับ ติดตามการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั นพื นฐาน โดยให้สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
https://e-budget.jobobec.in.th จ านวน 2 ครั ง ดังนี  

 ครั งที่ 1 จะเปิดระบบระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564 
                 โดยใช้ข้อมูลช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)  

 ครั งที่ 2 จะเปิดระบบระหว่างวันที่ 1 – 22 ตุลาคม 2564 
       โดยใช้ข้อมูลช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)  

 

สูตรการค านวณ :  

   จ านวนสถานศึกษาที่รายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       X 100 
                            จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื นที่การศึกษา 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมิน ครั้งที ่1  การประเมิน ครั้งที ่2 

สถานศึกษารายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษา            
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ร้อยละ 100 

สถานศึกษารายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษา            
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ร้อยละ 100 
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ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ก าหนดเป็นระดับขั นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา 
จากจ านวนสถานศึกษาที่รายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามระดับ ดังนี  
 

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

ร ้อยละ 29   ร้อยละ 49  ร้อยละ 69  ร้อยละ 89  ร้อยละ 100 
 

เป้าหมาย : สถานศึกษารายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ร้อยละ 100 (ระดับ 5) 
 
กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ ท่ีรับผิดชอบ :  
 กลุ่มนโยบายและแผน/ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/ หน่วยตรวจสอบภายใน/ ตามที่ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื นที่การศึกษามอบหมาย 
 
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

1. ให้ สถานศึกษารายงานข้อมูลทางการเงินผ่าน เว็บ ไซต์  https://e-budget.jobobec.in.th 
จ านวน 2 ครั ง ดังนี   

 ครั งที่ 1 จะเปิดระบบระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564 
                 โดยใช้ข้อมูลช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)  

 ครั งที่ 2 จะเปิดระบบระหว่างวันที่ 1 - 22 ตุลาคม 2564 
       โดยใช้ข้อมูลช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)  

           2. คู่มือการรายงานข้อมูลทางการเงินสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://e-budget.jobobec.in.th 
และเว็บไซตก์ลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน http://psdg-obec.go.th 
 
แนวทางการด าเนินงาน : 
 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. ประชุมคณะท างานจัดท าระบบบัญชีการศึกษาขั นพื นฐาน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
 2. ท าหนังสือแจ้งให้ส านักงานเขตพื นที่การศึกษา และสถานศึกษา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 3. ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 4. ประมวลผลข้อมูลและประกาศผลการรายงานข้อมูลให้ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาและสถานศึกษาทราบ 
 5. ตอบข้อหารือ ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
 6. รายงานผลการด าเนินงานให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐานทราบ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ตรวจสอบการรายงานข้อมูลในระบบบัญชีของสถานศึกษา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
2. ก ากับ ติดตาม ให้สถานศึกษารายงานข้อมูลตามเวลาที่ก าหนด 
3. ตอบข้อหารือ ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 

ระดับสถานศึกษา 
          1. ศึกษาข้อมูลคู่มือการรายงานข้อมูลทางการเงินสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://e-budget.jobobec.in.th 
และเว็บไซตก์ลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน http://psdg-obec.go.th 
           2. รายงานข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th จ านวน 2 ครั ง ดังนี   

 ครั งที่ 1 จะเปิดระบบระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564 
                 โดยใช้ข้อมูลช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)  

 ครั งที่ 2 จะเปิดระบบระหว่างวันที่ 1 - 22 ตุลาคม 2564 
       โดยใช้ข้อมูลช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 

 3. ตรวจสอบการรายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั นพื นฐาน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :  1. นางเบญจวรรณ ดวงใจ            เบอร์ติดต่อ : 02 288 5851 
   2. นายชาญณรงค์ มงคลศิวกุล                เบอร์ติดต่อ : 02 288 5512 
   3. นางสาวปพิชญา พุฒนา   เบอร์ติดต่อ : 02 288 5851 
 

https://e-budget.jobobec.in.th/
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ตวัชี้วัดที่  10.3  ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบ ด้านการตรวจสอบด าเนินงาน “โครงการ
 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  
 ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หน่วยวัด  : ระดับ 
ค าอธิบาย : การตรวจสอบด า เนิ น งาน  (Performance Audit) เป็ น การต รวจสอบ ที่ เน้ น ผ ล                                   
ของการด าเนินงาน ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนงาน งาน/โครงการ หรือไม่ 
ตลอดจนความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด 
               กระดาษท าการ หมายถึง เครื่องมือที่ ใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบ                                       
ผลการวิเคราะห์และผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               ส าหรับผลการตรวจสอบการด าเนินงาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา                        
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีกระดาษท าการที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลผลการตรวจสอบ          
จ านวน 10 แบบ ดังนี้ 

     แบบที่ 1 แบบเก็บข้อมูลผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ     
จัดการศึกษาฯ 
      แบบที่ 2 แบบเก็บข้อมูลการตรวจสอบเงินอุดหนุนฯ ที่โรงเรียนได้รับจัดสรร 
                แบบที่ 3 รายละเอียดเงินอุดหนุนฯ คงเหลือ ส าหรับโรงเรียนที่ปฏิบัติตามคู่มือการบัญชี    
ส าหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2515  
                แบบที่ 3/1 รายละเอียดเงินอุดหนุนฯ คงเหลือ ส าหรับโรงเรียนที่ปฏิบัติตามระบบการควบคุม
การเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544  
                แบบที่ 4 กระดาษท าการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุนฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน 
(เงินอุดหนุนรายหัว) 
                แบบที ่5 กระดาษท าการตรวจสอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
                แบบที่ 6 กระดาษท าการตรวจสอบการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 
                แบบที่ 7 กระดาษท าการตรวจสอบการแจกหนังสือเรียน 
                แบบที่  8 กระดาษท าการตรวจสอบการจ่ายเงินอุดหนุนฯ รายการค่าอุปกรณ์การเรียน         
และค่าเครื่องแบบนักเรียน 
                แบบที่ 9 กระดาษท าการตรวจสอบการจ่ายเงินอุดหนุนฯ รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                แบบที่ 10 แบบสรุปผลการตรวจสอบด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ 

 ทั้งนี้ ก าหนดให้จัดส่งรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบในระบบ KRS จ านวน 2 แบบ ได้แก่ 
                       1. แบบเก็บข้อมูลผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย             
ในการจัดการศึกษา (แบบท่ี 1) 
                       2. แบบสรุปผลการตรวจสอบด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ
(แบบท่ี 10) 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ KRS 

1 ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่ได้ด าเนินการ
ตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบด าเนินงาน “โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทีส่ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้ด าเนินการ 

 
 
 

2 1. ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการ
ตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบด าเนินงาน “โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                    
ทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้ด าเนินการ 
2. ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ ตามประเด็นที่ก าหนด 
3. จัดส่งแบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบ (แบบที่ 1 และ   
แบบที ่10) ถึงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ทางระบบ KRS  ไม่ทันเวลาที่ก าหนด (หลังวันที่ 30 มิถุนายน 2564) 

แบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบ 
(แบบที ่1 และแบบที่ 10) 

3 1. ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการ
ตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบด าเนินงาน “โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล       
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                   
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้ด าเนินการ 
2. ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามประเด็นที่ก าหนด        
และครบถ้วนตามจ านวนหน่วยรับตรวจที่ก าหนด โดย                 
แบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบทั้ง 2 แบบ มีการลงนาม
รับรองผลการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. จัดส่งแบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบ (แบบที่ 1 และ 
แบบที ่10) ถึงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ทางระบบ KRS ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

แบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบ 
(แบบที ่1 และแบบที่ 10)           
มีการด าเนินการ ดังนี้ 
    1. แบบรายงานข้อมูล           
ผลการตรวจสอบทั้ง 2 แบบ         
มีการลงนามรับรองผลการตรวจสอบ 
โดยผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
    2. แบบรายงานข้อมูลผล      
การตรวจสอบ (แบบที่ 1)                
มีรายละเอียดข้อมูลผล             
การตรวจสอบครบถ้วนทุกประเด็น 
    3. แบบสรุปผลการตรวจสอบ
การด าเนินงานเงินอุดหนุนโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(แบบที่ 10) มีข้อมูลสรุปผล       
การตรวจสอบภาพรวมในแต่ละ
ประเด็นครบถ้วน  

4 1. ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการ
ตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบด าเนินงาน “โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล       
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                   
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้ด าเนินการ 
2. ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามประเด็นที่ก าหนด        
และครบถ้วนตามจ านวนหน่วยรับตรวจที่ก าหนด โดย 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ KRS 
    2.1 แบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบทั้ง 2 แบบ  
มีการลงนามรับรองผลการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    2.2 แบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบทั้ง 2 แบบ 
มีรายละเอียดข้อมูล พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบครบถ้วน  
ตามประเด็นการตรวจสอบ 
3. จัดส่งแบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบ (แบบที่ 1 และ 
แบบที ่10) ถึงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ทางระบบ KRS ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

5 1. ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการ
ตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบด าเนินงาน “โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             
ทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งให้ด าเนินการ 
2. ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จตามประเด็นที่ก าหนด                    
และครบถ้วนตามจ านวนหน่วยรับตรวจที่ก าหนด โดย 
    2.1 แบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบทั้ง 2 แบบ              
มีการลงนามรับรองผลการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    2.2 แบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบทั้ง 2 แบบ               
มีรายละเอียดข้อมูล พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบครบถ้วน    
ตามประเด็นการตรวจสอบ 
3. แบบสรุปผลการตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบท่ี 10) มีข้อมูลสรุปผล
การตรวจสอบภาพรวมในแต่ละประเด็นครบถ้วน  
4. จัดส่งแบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบ (แบบที่ 1 และ   
แบบที ่10) ถึงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
ทางระบบ KRS ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 

กลุ่มงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
รายละเอยีดข้อมูลพื้นฐาน : - 
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
      แหล่งข้อมูล 
      1. เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องทั้ งในระดับสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง 
        2. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง บัญชี/ทะเบียน และรายงานต่าง ๆ 
      3. แนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
      วิธีจัดเก็บข้อมูล 
      ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      1. ด าเนินการตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบพร้อมสรุปผลการตรวจสอบในแต่ละประเด็น     
ลงในแบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบที่ก าหนด 
        2. จัดท าแบบสรุปผลการตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา         
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาพรวมในแต่ละประเด็น 
สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบ (แบบท่ี 1 – 10) ในหน้าเว็บไซด์ ตสน. สพฐ. 
      ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  วิเคราะห์/สอบทานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จากข้อมูลที่จัดเก็บพร้อมสรุปผลการตรวจสอบในแต่ละประเด็น        
จากแบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบตามท่ีก าหนดให้จัดส่ง 

แนวทางการด าเนินงาน 
      ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการดังนี้ 
      1. จัดท าแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) โดยก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
ขอบเขตการตรวจสอบ ประเด็นการตรวจสอบและแนวการตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั ้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                     
แบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบส าหรับบันทึกข้อมูลผลการตรวจสอบแต่ละประเด็น  รวมทั้ ง                           
กรอบการรายงานผลการตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบ     
โดยแจ้งให้ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
      2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน ส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ประมาณเดือน
มีนาคม – เมษายน 2564 (เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019              
( COVID-19) โดยก าหนดให้มีการซักซ้อมท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวการตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ                        
พ.ศ. 2564 และแบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบที่เก่ียวข้อง รวมทั้งแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบ 
       3. ก าหนดการจัดส่งแบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบ (แบบที่ 1 และแบบที่ 10) พร้อมเอกสารประกอบ 
(ถ้ามี) โดยให้ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดส่งแบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบ (แบบที่ 1 
และแบบที ่10) ถึงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทางระบบ KRS ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564  
       4. กลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ. รับรองข้อมูลในระบบ KRS ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2564 
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       ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
       ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
       1. ตรวจสอบการด าเนินงาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ตามแนวทางการตรวจสอบที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งให้ด าเนินการ พร้อมจัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบ (แบบที่ 1 – 10)                      
โดยแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจสอบ และสรุปผลการตรวจสอบในแต่ละประเด็นครบถ้วนสมบูรณ์  
       2. จัดส่งแบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบ (แบบที่ 1 และแบบที่ 10) “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย    
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทางระบบ KRS ภายในวันที่  30 มิถุนายน 2564 โดยถ้าจัดส่ง                                              
ให้ระบุหนึ่ง (1) ถ้าไม่ส่งให้ระบุศูนย์ (0) ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ. จะรับรองข้อมูลในระบบ KRS 
ระหว่างวันที ่1 – 15 กรกฎาคม 2564 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :  นางสาวภัชราภรณ์  มงคลพูนเกษม  เบอร์ติดต่อ 02-2885671, 084-6743484 
                       นางณัชนิษฐ์  จงจิรวัฒน์               เบอร์ติดต่อ 02-2885685, 081-8992286  
                       นางสาวนฤมล พงศ์ไพสิทธิ์            เบอร์ติดต่อ 02-2885686, 089-1038070 
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แบบที่ 1 
แบบเก็บข้อมูลผลการตรวจสอบด าเนินงานโครงการสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โรงเรียน....................................................สังกดั............................................. 

วันที่เข้าตรวจสอบ................................................................... 
********************************************** 

ค าชี้แจง 
  ให้ผู้ตรวจสอบเก็บข้อมูลผลการตรวจสอบการด าเนนิงานโครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐานของโรงเรียน โดยใช้วิธีการสอบถาม สัมภาษณ์ 
ตรวจสอบเอกสาร และสังเกตสภาพแวดล้อม ตามความเหมาะสม โดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  หรือ  
หน้าข้อความทีต่รงกบัค าตอบหรือเติมข้อความให้สมบูรณ์ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อผู้บริหาร................................................................................................................................ 
2. ขนาดของโรงเรียน 
  ขนาดเล็ก (1 - 120 คน) จ านวนนักเรียน................................คน       
  ขนาดกลาง (121 - 499 คน) จ านวนนักเรียน................................คน       
  ขนาดใหญ่ (500 - 1,200 คน) จ านวนนักเรียน................................คน       
  ขนาดใหญ่พิเศษ (1,201 คนขึ้นไป) จ านวนนักเรียน................................คน       

3. ระดับการจัดการศึกษา  ตั้งแต่ชั้น ...............................................................................................  
    ถึงชั้น .................................................................................................... 

ตอนที่ 2 การด าเนินงานงบเงินอุดหนุน  
           1. เงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนนุค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา      
ขั้นพื้นฐานทีไ่ด้รับจัดสรร 
     1.1 เงินอุดหนุนฯ ที่โรงเรียนได้รับจัดสรรครบถ้วนตรงตามจ านวนนักเรียนที่มีอยู่จริง 

  ใช่ 
  ไม่ใช่ เนื่องจาก................................................................................................................... 

……………............................……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………............................……………………………………………………………………………………………………………………. 
     1.2 มีการออกใบเสร็จรบัเงนิตามแบบของทางราชการ ตามจ านวนเงินทีไ่ด้รับ สง่ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไว้เปน็หลักฐาน 

  มี ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที.่..................เลขที่...............ลงวันที่................................... 
     จ านวนเงิน................................................บาท 

     ไม่มี เนื่องจาก.................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………................................................................... 
………………………………………………………………………………………………................................................................... 
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2. การควบคุมและการรายงานผลการด าเนินงาน 
     2.1 มีการบันทึกควบคุมการรับ - จ่ายเงินอุดหนนุฯ ในทะเบยีนคุมเงินนอกงบประมาณ 
แยกตามประเภทเงินทีไ่ด้รับจัดสรร 

  ใช่  
  ไม่ใช่  เนื่องจาก..............................................................………............................................ 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 
     2.2 กรณีมีเงินอุดหนุนฯ เหลือจ่ายเกินกวา่ 2 ปีงบประมาณ น าสง่คลังเป็นรายได้แผ่นดนิ หรือไม่ 

  ใช่ 
  ไม่ใช่ เนื่องจาก.................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................................... 
     2.3 มีการน าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเงินอุดหนนุฯ ส่งคลังเป็นรายได้แผน่ดิน  

  ใช่  
  ไม่ใช่  เนื่องจาก................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
................................................................................................................................................................... 
     2.4 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

     มี ตามค าสั่ง ....................................................................................................................... 
         โดยคณะกรรมการ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล ประกอบด้วย        
                     ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
                     ผู้แทนครู  
                     ผู้แทนผู้ปกครอง  
                     ผู้แทนนักเรียน  
     ไม่มี   เนื่องจาก.................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..................
................................................................................................................................................................... 
     2.5 มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการสนบัสนุนคา่ใชจ้่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนบุาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564 ส่งให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด (เดือนเมษายน 
2564) 

  ส่ง 
 ทันตามก าหนด 
 ไม่ทันตามก าหนด เนื่องจาก..................................................................................... 

…………………………………........................................................................................................................................ 
  ไม่ส่ง  เนื่องจาก.................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 2.6 มีการรายงานผลการด าเนนิงานโครงการสนับสนนุค่าใช้จา่ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาลจน
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จบการศึกษาขั้นพืน้ฐานผ่านระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน (National Education Account : NEA)ตามระยะเวลาที่ 
สพฐ. ก าหนด 

  ใช่ 
  ไม่ใช่  เนื่องจาก.................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
          3. รายการค่าจัดการเรียนการสอน 
      3.1 เงินอุดหนุนรายหัว 
          3.1.1 มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนที่สอดคลอ้งกับภารกิจ นโยบาย 
และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

          ใช่ 
          ไม่ใช่ เนื่องจาก......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
           3.1.2 มีการน าเสนอแผนปฏิบตักิารประจ าปีให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานเห็นชอบ 

          ใช่ 
          ไม่ใช่ เนื่องจาก......................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 3.1.3 มกีารใช้จ่ายงบประมาณเงนิอุดหนนุใน 3 ประเภทงบรายจา่ย ได้แก่ งบบุคลากร  
งบด าเนนิงาน และงบลงทนุ 

          ใช่ 
          ไม่ใช่ เนื่องจาก......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
  3.1.4 มีการรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบ 

          ใช่ 
          ไม่ใช่ เนื่องจาก......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
     3.2 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  
   3.2.1 มีการส ารวจนักเรียนยากจน และรายงานข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
(Data Management Center : DMC) ประเภทเด็กด้อยโอกาส (เด็กยากจน)  

               ใช่ จ านวน...................คน 
                    ไม่ใช่ เนื่องจาก.............................................................................................……........ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..... 
        

3.2.2 มีการจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนให้กับนักเรียนตามข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC  
                          ใช่ 
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                         ไม่ใช่ เนื่องจาก......................................................................................................... 
……………………………………………………………….........................................................................................…………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
       3.2.3 การจ่ายเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินเป็นไปตามแนวทางที่ 
สพฐ. ก าหนด 
                          ใช่ ตามค าสั่ง............................................................................................................ 
                        ไม่ใช่ เนื่องจาก......................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
       3.2.4 การจ่ายเงินสดให้แก่นักเรียน มีใบส าคัญรับเงินเปน็หลักฐานการจา่ย 
                          ใช่   
                          ไม่ใช่ เนื่องจาก......................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………… 
       3.2.5 มีการจัดหาปัจจัยพืน้ฐานที่จ าเป็นให้แก่นักเรียนยากจนโดยตรงตามรายการดังนี้ 
                          มี ประกอบด้วย        

                            ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน    
                            ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนกัเรียน 
                            ค่าอาหารหรือคูปองค่าอาหาร 
                            ค่าพาหนะในการเดินทางหรือจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน 
                            ค่าใช้จ่ายที่จ าเปน็ในการด ารงชีวติประจ าวนั นอกเหนือจาก 4 รายการขา้งตน้  
             ระบุ............................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..……...........
................................................................................................................................................................... 
                          ไม่มี เนื่องจาก.......................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
         3.2.6 มีการติดตาม ควบคุม ก ากับ ให้นักเรียนยากจนใช้จา่ยงบประมาณให้เป็นไปตาม        ความ
ต้องการจ าเป็น 

               มี 
                  ไม่มี  เนื่องจาก........................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
     3.2.7 กรณีจัดหาปัจจยัพื้นฐานทีจ่ าเป็นให้แก่นักเรียนยากจน โรงเรียนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

               ใช่ 
                  ไม่ใช่ เนื่องจาก.......................................................................................................... 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
       3.2.8 กรณีนักเรียนยากจนที่ไดร้ับจัดสรรตามรายชื่อในบัญชีจัดสรร มีการย้าย ลาออก  
และไม่สามารถรับเงนิรายการปจัจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนได้ โรงเรียนมีการส่งคนืเงินตามแนวทาง 
ที่ก าหนด 

              โรงเรียนปกติ ส่งคืนเงนิให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
    ใช่ จ านวน.........................บาท เมื่อวันที่.......................................................... 
    ไม่ใช่ เนื่องจาก.................................................................................................. 

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….....…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
            โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ส่งคืนให้ สพฐ.   

    ใช่ จ านวน.........................บาท เมื่อวันที่.......................................................... 
    ไม่ใช่ เนื่องจาก.................................................................................................. 

…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….....…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
           4. รายการค่าหนังสือเรียน 
      4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด 
  4.1.1 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  

                     มี ตามค าสัง่............................................................................................................. 
             ไม่มี เนื่องจาก......................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  4.1.2 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  

                     มี ตามค าสัง่ ..................................................................................... ประกอบด้วย 
                  ผู้แทนครู จ านวน...................คน 
                             ผู้แทนผูป้กครอง จ านวน..................คน 
                             ผู้แทนชุมชน จ านวน.....................คน 
                             ผู้แทนนักเรียน จ านวน..................คน 
                     ไม่มี เนื่องจาก......................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 
4.2 การคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 
   4.2.1 การพิจารณาคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาลผ่านความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบถ้วน ตามแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด 

                     ใช่ 
                      ไม่ใช่ เนื่องจาก........................................................................................................ 
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.............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    4.2.2 การพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน มีการเสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ครบถ้วน ตามแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด 

                     ใช่ 
                      ไม่ใช่ เนื่องจาก........................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  4.3 การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 
  4.3.1 การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดมีการด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เก่ียวข้อง   
   (1) จัดซื้อโดยวิธ ี
                             คัดเลือก    เฉพาะเจาะจง  อ่ืน ๆ ................................. 
   (2) วงเงินที่จัดซื้อ .............................................. บาท 
   (3) ผู้ขาย (บริษัท/ร้าน) ............................................................................................. 
   (4) การส่งมอบหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดเป็นไปตามที่สัญญาก าหนด 

       ใช่ 
                 ไม่ใช่ เนื่องจาก............................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
   (5) การตรวจรับหนงัสือเรียนและแบบฝึกหัดครบถ้วน ถูกต้องเปน็ไปตามที่สญัญาก าหนด 

       ใช่ 
                 ไม่ใช่ เนื่องจาก............................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

(6) การเบิกจา่ยรายการคา่หนงัสือเรียนและแบบฝึกหัดมีหลักฐานประกอบการจ่ายเงินถูกต้อง
ตามระเบียบที่ก าหนด 
            ใช่ 
           ไม่ใช่ เนื่องจาก............................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      4.3.2 กรณีที่ผู้ขายส่งมอบหนังสือเรียนเกินระยะเวลาที่ก าหนด โรงเรียนมีการเรียกค่าปรบัจากผู้ขาย 

                 /  ใช่ 
          ไม่ใช่ เนื่องจาก......................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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4.4 การควบคุมหนังสือเรียน  
  4.4.1 มีการบันทึกควบคุมหนังสอืเรียนในบัญชีวัสดุ ครบถ้วน ถกูต้อง 

  ใช่ 
            ไม่ใช่ เนื่องจาก .................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................................. 

  4.4.2 มีการแจกหนังสือเรียนให้นักเรียนทันก่อนเปิดภาคเรียน 
  ใช่ 

            ไม่ใช่ เนื่องจาก .................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................................. 

4.4.3 มีการให้นักเรียนลงชื่อรับหนังสือไว้เปน็หลักฐาน 
  ใช่ 

            ไม่ใช่ เนื่องจาก .................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................................. 

 4.5 กรณีได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณยังไม่ครบตามวงเงินงบประมาณค่าหนังสือเรียน โรงเรียน 
มีการด าเนินการ ดงันี ้

4.5.1 ยืมเงินจากงบเงนิอุดหนุน รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นล าดบัแรก 
          ใช่ 

                               ไม่ใช่ เนื่องจาก....................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  4.5.2 หากยังไม่พอมีการยืมเงนิจากงบเงินอุดหนุนรายการค่าจดัการเรียนการสอนเปน็ล าดบัถัดไป 

 ใช่ 
                               ไม่ใช่ เนื่องจาก....................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  4.5.3 เมื่อได้รับการจัดสรรค่าหนงัสือเรียนเพิ่มเติมครบตามจ านวนนักเรียนจริง โรงเรียนมีการส่งใช้คืนเงิน
ยืมรายการเดิม (ตามข้อ 4.6.1 และ 4.6.2) 

         ใช่ 
           ไม่ใช่ เนื่องจาก.......................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

4.6 กรณีมีงบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด  
  4.6.1 โรงเรียนมีการด าเนินการตามแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด 

        ใช่ โดยน าไปจัดซื้อ/จดัท าส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน ดังนี้ 
                 ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย 
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 ซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติมที่เหมาะสม 
      และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

                 จัดท าส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เช่น ใบงาน ใบความรู้ เป็นต้น 
                 อ่ืน ๆ ระบุ  
         ไม่ใช่ เนื่องจาก............................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

4.6.2 การด าเนินการจัดซื้อ/จัดท าส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนผา่นความเห็นชอบ
ร่วมกันของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
                ใช่ 
                ไม่ใช่ เนื่องจาก ................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................................. 
 
           5. รายการค่าอุปกรณ์การเรียน 
      5.1 การจ่ายเงนิค่าอุปกรณก์ารเรียน มีการแต่งตั้งผู้จา่ยเงินอย่างน้อย 2 คน โดยมีครปูระจ าชั้น 
ร่วมเป็นผู้จ่ายเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง 

  ใช่  
  ไม่ใช่ เนื่องจาก................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
      5.2 การจ่ายเงนิให้นักเรียนครบถ้วนตามจ านวนเงนิทีไ่ด้รับจัดสรร และทนัวนัเปดิภาคเรียน  

  ใช่ 
  ไม่ใช่ เนื่องจาก................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
      5.3 นักเรียนหรือผู้ปกครองมีการลงลายมือชื่อรับเงินในแบบหลักฐานการจ่ายเงิน (ตามแบบฟอร์ม       
ที่ สพฐ. ก าหนด) 

  ใช่  
  ไม่ใช่ เนื่องจาก.................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................       
      5.4 มีการติดตามใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการจัดหาอปุกรณ์การเรียน  
           ใช่ 
           ไม่ใช่ เนื่องจาก.................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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      5.5 กรณีโรงเรียนอยู่ห่างไกลทุรกันดาร และได้ด าเนินการชว่ยเหลือในการจัดหาอุปกรณ์การเรียน 
มีการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  
   ใช่  
   ไม่ใช่ เนื่องจาก..................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

    5.6 กรณีผู้ปกครองมีความประสงค์จะบริจาคเงินทีไ่ด้รับสิทธคิ่าอุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียน 
มีการด าเนินการดงันี ้

5.6.1 มีแบบแสดงเจตจ านงบริจาคค่าอุปกรณ์การเรียน (ตามแบบฟอร์มที่ สพฐ. ก าหนด) 
        ใช่  
        ไม่ใช่ เนื่องจาก............................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
  5.6.2 มีการออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการให้กับผู้บริจาคครบถ้วน ถูกต้อง 

         ใช่  
         ไม่ใช่ เนื่องจาก........................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
           6. รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน 
      6.1 การจ่ายเงนิค่าเครื่องแบบนักเรียน มีการแต่งตั้งผู้จ่ายเงนิอย่างน้อย 2 คน โดยมีครูประจ าชัน้ร่วมเป็น
ผู้จ่ายเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง 

  ใช่  
  ไม่ใช่ เนื่องจาก................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
      6.2 การจ่ายเงนิให้นักเรียนครบถ้วนตามจ านวนเงนิทีไ่ด้รับจัดสรร และทนัวนัเปดิภาคเรียน  

  ใช่ 
  ไม่ใช่ เนื่องจาก................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
      6.3 นักเรียนหรือผู้ปกครองมีการลงลายมือชื่อรับเงินในแบบหลักฐานการจ่ายเงิน (ตามแบบฟอร์ม       
ที่ สพฐ. ก าหนด) 

  ใช่  
  ไม่ใช่ เนื่องจาก.................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 



คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการของ สพท. 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

124 

 

      6.4 มีการติดตามใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการจัดหาเครื่องแบบนักเรียน  
           ใช่ 
           ไม่ใช่ เนื่องจาก................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
      6.5 กรณีโรงเรียนอยู่ห่างไกลทุรกันดาร และได้ด าเนินการชว่ยเหลือในการจัดหาเครื่องแบบนักเรียน  
มีการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  
    ใช่  
   ไม่ใช่ เนื่องจาก..................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

         6.6 กรณีผู้ปกครองมีความประสงค์จะบริจาคเงินทีไ่ด้รับสิทธิค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับโรงเรียน
ด้วยความสมัครใจ มีการด าเนนิการดังนี ้

 6.6.1 มีแบบแสดงเจตจ านงบรจิาคค่าอุปกรณ์การเรียน (ตามแบบฟอร์มที่ สพฐ. ก าหนด) 
        ใช่  
        ไม่ใช่ เนื่องจาก........................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
  6.6.2 มีการออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการให้กับผู้บริจาค ครบถ้วน ถูกต้อง 

         ใช่  
         ไม่ใช่ เนื่องจาก........................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 
          7. รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

     7.1 การวางแผนก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมและพิจารณา 

  ใช่  
  ไม่ใช่ เนื่องจาก.................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
      7.2 มีการก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีครอบคลุม 

ทั้ง 5 กิจกรรม  
  ใช่  
  ไม่ใช่ เนื่องจาก................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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     7.3 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ รายการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเปน็ไปตามแผนปฏบิัตกิารประจ าปีที่
ก าหนด  

  ใช่  
  ไม่ใช่ เนื่องจาก................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
      7.4 การเบิกจ่ายคา่ใช้จา่ยในการจัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรยีนเปน็ไปตามแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด       

  ใช่  
  ไม่ใช่ เนื่องจาก................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 
     7.5 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการด าเนินการถูกต้อง           

ตามที่ระเบียบก าหนด และมีหลักฐาน ครบถ้วน ถูกต้อง 
  ใช่  
  ไม่ใช่ เนื่องจาก.................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
 
ตอนที่ 3    ปัญหา/อุปสรรค 

1. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิงานตามโครงการฯ 
 ..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

2. ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามโครงการฯ 
 ................................................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
ผู้ตรวจสอบ 1. ..................................................... ผู้สอบทาน .............................................................. 
 2. .....................................................  วันที่ ..................................................... 
 3. .....................................................   
 วันที่ ................................................   
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ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

แบบสรุปผลการตรวจสอบด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โรงเรียน............................................สังกดั........................................... 

วันที่เข้าตรวจสอบ................................................................... 
สรุปผลการตรวจสอบ 
      1. การตรวจสอบเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับจัดสรร 
.......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................................    
 
 
 
 
 
 
 2. การควบคุมเงินอุดหนุนฯ 
    2.1 การบันทึกควบคุมในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
  
 
 
 
 
 
 

 
       2.2 การควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 

 

 
 5. การควบคุมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน  
    5.1 สถานศึกษา จ านวน ... แห่ง ด าเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนคร 
 
 

2 
2 

       1. โรงเรียนได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนฯ แต่ละประเภทตรงตามจ านวนนักเรียน      
ทีม่ีอยู่จริงตามทะเบียน/บัญชีรายชื่อนักเรียน กรณีไม่ตรงกันโรงเรียนสามารถระบุสาเหตุความแตกต่างได้ 
       2. โรงเรียนมีการออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
ตรงตามหนังสือแจ้งจัดสรร 

 1. โรงเรียนมีการบันทึกควบคุมการรับ - จ่ายเงินอุดหนุนในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ   
แยกตามประเภทเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรครบถ้วน ถูกต้องตรงตามหลักฐาน 
 2. ยอดเงินอุดหนุนคงเหลือในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณแต่ล ะประเภทรวมกัน            
ถูกต้องตรงกับยอดเงินคงเหลือที่แสดงในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน กรณีไม่ตรงกันโรงเรียนสามารถ
ระบุสาเหตุความแตกต่างได้ 

      1. การบันทึกรายการจ่ายเงินอุดหนุนฯ มีหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่ระเบียบ
ก าหนด 
      2. การใช้จ่ ายเงินอุดหนุนฯ ให้ ด าเนินการภายในปี งบประมาณที่ ได้ รับจัดสรร กรณี มี เงินเหลือ 
ให้รีบด าเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้า ภายในปีงบประมาณถัดไป 
      3. กรณีมีเงินอุดหนุนฯ คงเหลืออยู่เกินกว่า 2 ปีงบประมาณ โรงเรียนมีการน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
      4. ดอกผลที่เกิดจากเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนฯ โรงเรียนน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และบันทึกรับและ
น าส่งในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนฯ  

แบบท่ี 10 
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ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

       2.3 การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
............................................................................................................................. ............................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 3. การตรวจสอบเงินอุดหนุนฯ ค่าจัดการเรียนการสอน 
    3.1 เงินอุดหนุนรายหัว 
  3.1.1 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี
............................................................................................................................. .............................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 
             
 
 
 
 

3 
 
  3.1.2 การใช้จ่ายเงิน 
.......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................................................. 
   
 
 
 
 
 
 

 

           1. โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ       
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
ครบถ้วนตามแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน  
        2. โรงเรียนมีการรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
    2.1 รายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่  1 ภายใน           
เดือนเมษายน 2564 
    2.2 รายงานผ่านระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (National Education Account : NEA)    
ตามระยะเวลาที่ สพฐ. ก าหนด 

         1. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนสอดคล้องกับภารกิจ นโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. 
      2. โรงเรียนมีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมจากเงินอุดหนุนฯ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี       
และเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นชอบ 

           1. การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแนวทางที่  สพฐ. ก าหนด และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ              
โดยใช้จ่ายในลักษณะ 3 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบลงทุน  
        2. มีหลักฐานการจ่ายครบถ้วน ถูกต้องตามที่ระเบียบก าหนด 
        3. การใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

  3.1.3 การรายงานผลการด าเนนิงาน 
............................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. .............................................................. 
 
 
 
 
    3.2 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
  3.2.1 การจัดสรรเงินอุดหนุนปจัจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

3.2.2 การจ่ายเงินอุดหนุนปัจจยัพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  
............................................................................................................................. ............................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          - มีการรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบ  
      

         1. โรงเรียนได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนตรงตามข้อมูลนักเรียน            
ในระบบ DMC หรือไม่ อย่างไร 
       2. มีการจ่ายเงินสดหรือจัดหาปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นให้แก่นักเรียนยากจนตรงตามรายชื่อ         
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.  
      3. โรงเรียนมีการติดตามควบคุม ก ากับ ให้นักเรียนใช้จ่ ายงบประมาณให้ เป็นไปตาม              
ความต้องการจ าเป็น 
       4. กรณีนักเรียนยากจนที่ได้รับจัดสรรตามรายชื่อในบัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน มีการลาออก   
หรือไม่สามารถรับเงินได้ โรงเรียนมีการด าเนินการเป็นไปตามแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด ดังนี้ 
      4.1 โรงเรียนปกติ มีการส่งคืนเงินอุดหนุนนฯ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือรวบรวม 
ส่งคืน สพฐ. 
    4.2 โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก มีการส่งคืนเงินอุดหนุนฯ ให้ สพฐ. โดยตรง 
 โดยโรงเรียนมีการจัดส่งหลักฐานการส่งคืน พร้อมหนังสือน าส่งแจ้งให้ สพฐ. ทราบ 
       

          การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ กล่าวคือ 
 1. การจ่ายเป็นเงินสดให้นักเรียน  
    1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ อย่างน้อย 3 คน ร่วมกันจ่ายเงิน  
    1.2 มีใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่ายครบถ้วนทุกรายการ   
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ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ : (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. การตรวจสอบเงินอุดหนุนฯ ค่าหนังสือเรียน 
    4.1 การคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
    4.2 การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 
......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 

        2. กรณีโรงเรียนมีการจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นให้แก่นักเรียนยากจนโดยตรง ในรายการดังต่อไปนี้ 
    2.1 ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน 
    2.2 ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน 
    2.3 ค่าอาหารหรือคูปองอาหาร 
    2.4 ค่าพาหนะในการเดินทางหรือจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน 
    2.5 ค่ า ใช้ จ่ ายที่ นั ก เรี ย น ยากจน ต้ อ งก ารจ า เป็ น ใน การด าร งชี วิ ต ป ระจ าวั น  น อก เห นื อ 
จาก 4 รายการข้างต้น 
 ในการจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นให้แก่นักเรียนยากจน ตามข้อ 2 กรณีที่ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
โรงเรียนมีการปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
 3. มีการติดตาม ควบคุม ก ากับ ให้นักเรียนยากจนใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการจ าเป็น 

                    1. การพิจารณาคัดเลื อกหนั งสื อเสริมประสบการณ์ ระดับอนุ บาลผ่ านความเห็ นชอบ 
ของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานครบถ้วน ตามแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด 
      2. การพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐาน มีการเสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครบถ้วน ตามแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด 

 1. การจัดซื้อหนั งสือเรียนและแบบฝึกหัด เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง               
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  
 2. กรณีได้รับแจ้งจัดสรรเงินอุดหนุนฯ รายการค่าหนังสือเรียนไม่ครบตามวงเงินงบประมาณ 
โรงเรียนมีการด าเนินการตามแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด ดังนี้ 
    2.1 ยืมเงินอุดหนุนฯ รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นล าดับแรก หากยังไม่เพียงพอ
ให้ยืมเงินจากรายการค่าจัดการเรียนการสอน 
    2.2 เมื่อได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมครบจ านวนนักเรียนจริง มีการส่งใช้คืนรายการเดิม 
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ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ : (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
    4.3 การควบคุมหนังสือเรียน 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
 
 
 
 
 
 
 5. การตรวจสอบเงินอุดหนุนฯ ค่าอุปกรณ์การเรียน 
         5.1. การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน  
............................................................................................................................. ............................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

 
            5.2 กรณีโรงเรียนมีการช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน  
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

      - โรงเรียนที่จะมีการช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน  
เป็นโรงเรียนที่ห่างไกลทุรกันดาร ผู้ปกครองหาซื้ออุปกรณ์การเรียนได้ล าบาก และต้องได้รับความเห็นชอบ     
จากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 1. มีการบันทึกควบคุมหนังสือเรียนในบัญชีวัสดุ ครบถ้วน ถูกต้อง 
 2. แจกหนังสือเรียนให้นักเรียนทนัก่อนเปิดภาคเรียน 
 3. มีการให้นักเรียนลงชื่อรับหนังสือไว้เป็นหลักฐาน    
  
   

 1. มีการแต่งตั้งมอบหมายผู้ท าหน้าที่จ่ายเงินอย่างน้อย 2 คน โดยมีครูประจ าชั้นร่วมเป็น              
ผู้จ่ายเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง  
      2. มีการจ่ายเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองทันวันเปิดภาคเรียน  
      3. มีการติดตามใบเสร็จรับเงินจากนักเรียนหรือผู้ปกครอง หรือหลักฐานการยืนยันการจัดหาครบถ้วน 
  
   

 3. กรณีมีเงินเหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พ้ืนฐานให้นักเรียนครบทุกคนแล้ว 
โรงเรียนมีการน าไปจัดซื้อหนังสือ หรือจัดท าส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนเพ่ิมเติม โดยผ่าน     
ความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือไม่ 
อย่างไร 
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ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

    5.3 กรณีผู้ปกครองบริจาคเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียน  
......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
 
 
 
 
 
  
 6. การตรวจสอบเงินอุดหนุนฯ ค่าเครื่องแบบนักเรียน  
    6.1 การจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน  
......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................ 
            

 
 
 
 
 
 

    6.2 กรณีโรงเรียนมีการช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียน
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
 
 
 
 
 
    
     6.3 กรณีผู้ปกครองบริจาคเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนให้กับโรงเรียน 
............................................................................................................................. ............................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1. มีการจัดท าใบแสดงเจตจ านงบริจาคค่าอุปกรณ์การเรียนตามแบบที่ สพฐ. ก าหนด  
       2. มีการออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานครบถ้วน และบันทึกรับเงินในระบบบัญชีของโรงเรียน 

 1. มีการแต่งตั้งมอบหมายผู้ท าหน้าที่จ่ายเงินอย่างน้อย 2 คน โดยมีครูประจ าชั้นร่วมเป็น              
ผู้จ่ายเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง  
      2. มีการจ่ายเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองทันวันเปิดภาคเรียน  
      3. มีการติดตามใบเสร็จรับเงินจากนักเรียนหรือผูป้กครอง หรือหลักฐานการยืนยนัการจัดหา ครบถ้วน 
   

 1. มีการจัดท าใบแสดงเจตจ านงบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียนตามแบบที่ สพฐ. ก าหนด  
       2. มีการออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานครบถ้วน และบันทึกรับเงินในระบบบัญชีของโรงเรียน 
  
   

      - โรงเรียนที่จะมีการช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนให้กับนักเรียน  
เป็นโรงเรียนที่ห่างไกลทุรกันดาร ผู้ปกครองหาซื้อเครื่องแบบนักเรียนได้ล าบาก และต้องได้รับความเห็นชอบ     
จากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

 7. เงินอุดหนุนฯ ค่ากิจกรรมคุณภาพพัฒนาผู้เรียน   
    7.1 การวางแผนในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
............................................................................................................................. ............................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 

 

    7.2 การควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................... .............................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8. ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ 
........................................................................................................................ ................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................  
 
       ผู้ตรวจสอบ................................................. 
                  ต าแหน่ง...................................................... 

       ผู้สอบทาน................................................. 
       ต าแหน่ง......................................................     
 

         - มีการวางแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีครอบคลุมทุกกิจกรรม      
ตามแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด และเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นชอบ 

     1. การใช้จ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี สพฐ. ก าหนด และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ   
     2. การใช้จ่ายเงินครอบคลุมกิจกรรมตามที่ สพฐ. ก าหนด ดังนี้ 
            2.1 กิจกรรมวิชาการ 
            2.2 กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
            2.3 กิจกรรมทัศนศึกษา 
            2.4 กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
            2.5 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ    
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
     3. มีหลักฐานการจ่ายครบถ้วน ถูกต้องตามที่ระเบียบก าหนด 
    4. การใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
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ตัวช้ีวัดที่  10.4 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย  : โรงเรียนวิถีพุทธ เริ่มด ำเนินกำรมำเมื่อปี 2545 โดยมีโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร ณ พ.ศ.2563 
จ ำนวนกว่ำ 22,000 โรงเรียน ซึ่งจำกแนวทำงกำรด ำเนินกำรที่รับทรำบร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น คณะผู้บริหำร ครู 
และพระอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ได้ร่วมกันวิเครำะห์ สังเครำะห์ แนวทำง
ด ำเนินกำรเดิม ยกร่ำงเป็นแนวทำงด ำเนินกำรที่ เป็นรูปธรรมอีกครั้ง สอดคล้องกับตัวชี้วัดแนวทำง               
กำรด ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธ พ.ศ. 2548  แบ่งเป็น 5 ด้าน รวม 29 ประการ และคณะยกร่ำงได้น ำร่ำงฯไป
สอบถำมควำมเห็นของผู้ เกี่ยวข้อง หลำยครั้ง รวมทั้งผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำน เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2553 จึงประกำศให้โรงเรียนวิถีพุทธทรำบและเป็นแนวทำงในกำรประเมิน
ตน เองตั้ งแต่  พ .ศ . 255 3 เป็ นต้ นมำ แนวทางด า เนิ นการ 29  ประการสู่ ความ เป็ น โรงเรียน 
วิถีพุทธ  ประกอบด้วย  

1. ด้ำนกำยภำพ 7 ประกำร 
1.1 มีป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ  
1.2 มีพระพุทธรูปหน้ำโรงเรียน 
1.3 มีพระพุทธรูปประจ ำห้องเรียน (อำจเป็นรูปภำพ หรือสัญลักษณ์) 
1.4 มีพระพุทธศำสนสุภำษิต วำทะธรรม พระรำชด ำรัสติดตำมท่ีต่ำง ๆ   
1.5 มีควำมสะอำด  สงบ ร่มรื่น          
1.6 มีห้องพระพุทธศำสนำหรือลำนธรรม 
1.7 ไม่มีสิ่งเสพติดเหล้ำบุหรี่ 100 %  

2. ด้ำนกิจกรรมประจ ำวันพระ 4 ประกำร 
             2.1 ใส่เสื้อขำวทุกคน    
            2.2 ท ำบุญใส่บำตร ฟังเทศน์   
            2.3 รับประทำนอำหำรมังสวิรัติในมื้อกลำงวัน                                                                             
            2.4 สวดมนต์แปล 

3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 5 ประกำร 
             3.1 บริหำรจิต เจริญปัญญำ ก่อนเข้ำเรียน เช้ำ บ่ำย ทั้งครู และ นักเรียน                  
             3.2 บูรณำกำรวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสำระ และในวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ     
             3.3 ครู พำนักเรียนท ำโครงงำนคุณธรรม กิจกรรมจิตอำสำสัปดำห์ละ 1 ครั้ง    
            3.4 ครู ผู้บริหำร และ นักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติศำสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง  
             มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้       
             3.5 ครู ผู้บริหำร และ นักเรียนทุกคน เข้ำค่ำยปฏิบัติธรรมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. ด้ำนพฤติกรรม ครู ผู้บริหำรโรงเรียนและนักเรียน 5 ประกำร 
             4.1 รักษำศีล 5    
            4.2 ยิ้มง่ำย ไหว้สวย กรำบงำม  
             4.3 ก่อนรับประทำนอำหำรจะมีกำรพิจำรณำอำหำร รับประทำนอำหำรไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ                                                 
             4.4 ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และ สิ่งของ     
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             4.5 มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยำก 
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประกำร 

             5.1 ไม่มีอำหำรขยะขำยในโรงเรียน  
             5.2 ไม่ดุ ด่ำ นักเรียน                          
             5.3 ชื่นชมคุณควำมดี หน้ำเสำธงทุกวัน           
             5.4 โฮมรูมเพ่ือสะท้อนควำมรู้สึก เช่นควำมรู้สึกท่ีได้ท ำควำมดี 
             5.5 ครู ผู้บริหำร และนักเรียน มีสมุดบันทึกควำมดี    
             5.6 ครู ผู้บริหำร และนักเรียน (ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ขึ้นไป) สอบได้ธรรมศึกษำตรี 
       เป็นอย่ำงน้อย  
             5.7 บริหำรจิต เจริญปัญญำ ก่อนกำรประชุมทุกครั้ง     
             5.8 มีพระมำสอนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนจากเว็บไซด์ www.vitheebuddha.com 

สูตรการค านวณ: โปรแกรม www.vitheebuddha.com จะประมวลคะแนนให้โดยอัตโนมัติ โดยใช้สูตร 
กำรค ำนวณ ดังนี้ 
 
 
 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

คะแนน ความหมาย 
1 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 60 ของเขตพ้ืนที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 

2 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 65 ของเขตพ้ืนที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 

 3 
 (ผ่ำนกำรประเมิน) 

โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 70 ของเขตพ้ืนที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 

 4 
(ผ่ำนกำรประเมิน) 

โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 75 ของเขตพ้ืนที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 

 5 
(ผ่ำนกำรประเมิน) 

โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 80 ของเขตพ้ืนที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 

 

 

 

 

โรงเรียนวิถีพุทธที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 
โรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมดตำมเป้ำหมำย 

X 100 
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ระดับสถานศึกษา :  
คะแนน ความหมาย 
ระดับ 1 1. ด้ำนกำยภำพ ด ำเนินกำรครบทุกประกำร  และ 

2. ด้ำนกิจกรรมประจ ำวันพระ ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ  1 ประกำร   
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ  2 ประกำร  
4. ด้ำนพฤติกรรมครู ผู้บริหำรโรงเรียน และ นักเรียน  ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ  2 ประกำร  
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ประกำร 

ระดับ 2 1. ด้ำนกำยภำพ ด ำเนินกำรครบทุกประกำร  และ 
2. ด้ำนกิจกรรมประจ ำวันพระ ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ  2 ประกำร   
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ  2 ประกำร  
4. ด้ำนพฤติกรรมครู ผู้บริหำรโรงเรียน และ นักเรียน  ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ  2 ประกำร  
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 5 ประกำร 
 

ระดับ 3 1. ด้ำนกำยภำพ ด ำเนินกำรครบทุกประกำร  และ 
2. ด้ำนกิจกรรมประจ ำวันพระ ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ  3 ประกำร   
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ  3 ประกำร  
4. ด้ำนพฤติกรรมครู ผู้บริหำรโรงเรียน และ นักเรียน  ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 3 ประกำร  
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 6 ประกำร 
 

ระดับ 4 1. ด้ำนกำยภำพ ด ำเนินกำรครบทุกประกำร  และ 
2. ด้ำนกิจกรรมประจ ำวันพระ ด ำเนินกำรครบทุกประกำร    
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ  4 ประกำร  
4. ด้ำนพฤติกรรมครู ผู้บริหำรโรงเรียน และ นักเรียน  ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ประกำร  
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ ด ำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 7 ประกำร 
 

ระดับ 5 1. ด้ำนกำยภำพ ด ำเนินกำรครบทุกประกำร   และ 
2. ด้ำนกิจกรรมประจ ำวันพระ ด ำเนินกำรครบทุกประกำร    
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด ำเนินกำรครบทุกประกำร    
4. ด้ำนพฤติกรรมครู ผู้บริหำรโรงเรียน และ นักเรียน  ด ำเนินกำรครบทุกประกำร    
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ ด ำเนินกำรครบทุกประกำร    

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

1. ด้ำนกำยภำพ                    7 ประกำร ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7 
2. ด้ำนกิจกรรมประจ ำวันพระ   4 ประกำร            1 2 3 ครบ 4 ครบ 4 
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน         5 ประกำร            2 2 3 4 ครบ 5 
4. ด้ำนพฤติกรรม ครู ผู้บริหำรโรงเรียนและนักเรียน 5 ประกำร             2 2 3 4 ครบ 5 
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ       8 ประกำร 4 5 6 7 ครบ 8 
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 2562 

ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่ำนกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินกำร 29 ประกำร 
สู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  

โรงเรียน 80 80 80 80 

 

แหลง่ข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ให้สถำนศึกษำในโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศึกษำข้อมูล เกณฑ์กำร
ประเมิน  และประเมินตนเองตำมอัตลักษณ์  29 ประกำร ผ่ำนเว็บไซต์  www.vitheebuddha.com          
ตำมระยะเวลำ ดังนี้ 
 รอบท่ี 1 โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเอง ภำยใน 1 พ.ค. 2564 – 15 มิ.ย. 2564 
        สพท. รับรองกำรประเมินตนเองของโรงเรียน ภำยใน 1 มิ.ย. 2564 – 30 มิ.ย. 2564 
 รอบท่ี 2 โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเอง ภำยใน 1 ส.ค. 2564 – 15 ก.ย. 2564 
        สพท. รับรองกำรประเมินตนเองของโรงเรียน ภำยใน 1 ก.ย. 2564 – 30 ก.ย. 2564 
หมายเหตุ กพร.จะเลือกผลคะแนนที่ดีที่สุด จำกทั้ง 2 รอบ ในเว็บ www.vitheebuddha.com มำเป็นผลกำร
ประเมินของ กพร. 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ ท่ีรับผิดชอบ :   
 กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ หรือ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ที่มี
ผู้รับผิดชอบงำนคุณธรรม หรือกลุ่มที่ได้รับมอบหมำยจำก ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

แนวทางการด าเนินงาน:  

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ประกำศ  สื่ อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจ  จัดท ำสื่ อประกอบ  เผยแพร่ผ่ ำน  OBEC Channel  

www.vitheebuddha.com    ข้อ 262เรื่อง  แนวทางด าเนินการ 29 ประการ  สู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ ให้ผู้ เกี่ยวข้อง เช่น ศึกษำนิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธ         
ของทุก สพป. สพม.  ผู้บริหำรโรงเรียน ครู นักเรียน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้รับทรำบ  

     2. ประสำนงำนกับ สพป./สพม. คัดเลือกโรงเรียนตัวอย่ำง ที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ และโรงเรียน 
ที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรมำแลกเปลี่ยนวิธีกำรแนวทำง เพ่ือทรำบปัญหำอุปสรรคของโรงเรียน 
     3. ประสำนงำนกับ สพป./สพม./มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ประกำศรำยชื่อ  
ยกย่อง  มอบเกียรติบัตรและรำงวัลเพื่อเป็นขวัญก ำลังใจแก่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ำ 
     4. ประสำนงำนกับ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย จัดท ำแนวทำงกำรประเมินตนเองของ
โรงเรียน  โดยผ่ำนเว็บไซต์   www.vitheebuddha.com เพ่ือเป็นสื่อกลำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
     5. ประสำนงำน กับ สพป./สพม./มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย สุ่มในกำรเยี่ยมเยียน 
และ ให้ข้อเสนอแนะกำรด ำเนินงำน 
    6. สรุปประมวลผลกำรด ำเนินงำน 

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

2. จัดท ำเอกสำรแนวทำง  หรือคู่มือด ำเนินกำร 
3. จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทำงด ำเนินกำร  
4. นิเทศ ตรวจเยี่ยม ให้ก ำลังใจแก่โรงเรียน สอบถำมปัญหำอุปสรรค และวิธีแก้ไข 
5. สรุปประมวลผลกำรด ำเนินงำน 

ระดับสถานศึกษา 
       1. ศึกษำ ท ำควำมเข้ำใจ  แนวทางด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
       2. บริหำรจัดกำร  วำงแผน ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนให้สอดคล้อง  
       3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหำอุปสรรค 
      4. สรุปประมวลผลกำรด ำเนินงำน 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  นำงบรรเจอดพร สู่แสนสุข     เบอร์ติดต่อ :  089 678 1499 / 0 2288 5879 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  :      นำงสำววำสนำ  กรเกตุ         เบอร์ติดต่อ :  099 359 3529 / 0 2288 5879 
          นำงสำวชวิกำนต์  แจ่มจันทร์  เบอร์ติดต่อ :  083 652 3088 / 0 2288 5879 
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รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดที่ 10.4 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

1. ด้านกายภาพ 7 ประการ 
1.1 มีป้ำยโรงเรียนวิถี

พุทธ 
ไม่มี มีป้ำยโรงเรียน 

วิถีพุทธ ติดไว้ภำยในห้อง
ใดห้องหนึ่ง 

มีป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ ติด
ไว้หน้ำอำคำรใดอำคำร
หนึ่ง 

มีป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ ติด
ไว้หน้ำบริเวณโรงเรียน 

มีป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ 
ติดไว้หน้ำบริเวณ
โรงเรียน เห็นเด่นชัด 

  

1.2 มีพระพุทธรูป
บริเวณหน้ำ
โรงเรียน 
 

ไม่มี มีพระพุทธรูป           
บริเวณหน้ำโรงเรียน 

มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้ม
บริเวณหน้ำโรงเรียน 

มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้ม
บริเวณหน้ำโรงเรียน และ
เครื่องบูชำ 

มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้ม
บริเวณหน้ำโรงเรียน 
เครื่องบูชำ และให้
นักเรียนไหว้ทุกวัน 

  

1.3 มีพระพุทธรูป
ประจ ำห้องเรียน 
(อำจเป็นรูปภำพ 
หรือสัญลักษณ์) 

ไม่มี มีพระพุทธรูป               
ประจ ำห้องเรียน 

มีพระพุทธรูปประจ ำ
ห้องเรียนอยู่ด้ำนหน้ำในที่                  
ที่สมควร 

มีพระพุทธรูปประจ ำ
ห้องเรียนอยู่ด้ำนหน้ำในที่
ที่สมควร และมีกำรท ำ
ควำมสะอำด 

มีพระพุทธรูปประจ ำ
ห้องเรียนอยู่ด้ำนหน้ำ
ในที่ท่ีสมควร มีกำรท ำ
ควำมสะอำด และมี
กำรเคำรพพระพุทธรูป
เป็นประจ ำ 
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ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

1.4 มีพุทธศำสน
สุภำษิต                   
วำทะธรรม                       
พระรำชด ำรัส                  
ติดตำมท่ีต่ำงๆ   

ไม่มี มีพุทธศำสนสุภำษิต  
วำทะธรรม พระรำช
ด ำรัส ติดตำมที่ต่ำงๆ  

มีพุทธศำสนสุภำษิต วำทะ
ธรรม พระรำชด ำรัส  
ติดตำมท่ีต่ำงๆ และมีกำร
ปรับปรุงอยู่เสมอ 

มีพุทธศำสนสุภำษิต  
วำทะธรรม พระรำชด ำรัส 
ติดตำมท่ีต่ำงๆ และมีกำร
ปรับปรุง อยู่เสมอ โดย
นักเรียนมีส่วนร่วมในกำร
จัดท ำ 

มีพุทธศำสนสุภำษิต  
วำทะธรรม พระรำช
ด ำรัส ติดตำมที่ต่ำงๆ 
และมีกำรปรับปรุงอยู่
เสมอ โดยนักเรียน                      
มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

  

1.5 มีควำมสะอำด  
สงบ ร่มรื่น    
       

ไม่มี มีควำมสะอำด สงบ ร่ม
รื่นในห้องเรียนและ
บริเวณโรงเรียน 

มีควำมสะอำด สงบ ร่มรื่น
ในห้องเรียน บริเวณ
โรงเรียน โดยด ำเนินกำร                 
อย่ำงต่อเนื่อง 

มีควำมสะอำด สงบ           
ร่มรื่นในห้องเรียน บริเวณ
โรงเรียน โดยด ำเนินกำร                     
อย่ำงต่อเนื่อง และ
นักเรียนมีส่วนร่วม 

มีควำมสะอำด สงบ ร่ม
รื่น ในห้องเรียน 
บริเวณโรงเรียน โดย
ด ำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง และนักเรียนมี
ส่วนร่วมทุกคน 
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ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

1.6 มีห้อง
พระพุทธศำสนำ
หรือลำนธรรม 

ไม่มี มีห้องพระพุทธศำสนำ                  
หรือลำนธรรม 

มีห้องพระพุทธศำสนำ                  
หรือลำนธรรม                   
และมีตำรำงกำรใช้ 

มีห้องพระพุทธศำสนำหรือ
ลำนธรรม มีตำรำงกำรใช้ 
มีกำรใช้จริง 

มีห้องพระพุทธศำสนำ
หรือลำนธรรม และมี
ตำรำงกำรใช้ มีกำรใช้
จริงและนักเรียนมีส่วน
ร่วมในกำรดูแลรักษำ 

  

1.7 ไม่มีสิ่งเสพติด 
เหล้ำ บุหรี่ 100 % 
(พิจำรณำจำก
ผู้เกี่ยวข้อง 
ในโรงเรียน) 

มีสิ่งเสพติด 
เหล้ำ บุหรี่ 
ในโรงเรียน 
มำกกว่ำร้อย
ละ 40 

มีสิ่งเสพติด เหล้ำ บุหรี่
ในโรงเรียนต่ ำกว่ำร้อยละ 
40 

มีสิ่งเสพติด เหล้ำ บุหรี่ ใน
โรงเรียน ต่ ำกว่ำร้อยละ 30 

มีสิ่งเสพติด เหล้ำ บุหรี่ ใน
โรงเรียน ต่ ำกว่ำร้อยละ 20 

ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้ำ 
บุหรี่ ในโรงเรียน 
100% 

  

                                                  รวมด้านกายภาพ O  ไม่ครบ        O ครบ    

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

ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

 
2.2 

 
ท ำบุญ               
ใส่บำตร ฟังเทศน์   

 
ไม่ปฏิบัติ 

 
นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 

 
นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

 
นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

 
นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
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ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

30 ปฏิบัติ ละ 90 ปฏิบัติ 
2.3 รับประทำนอำหำร

มังสวิรัติ                       
ในมื้อกลำงวัน                                                                             

ไม่ปฏิบัติ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

2.4 สวดมนต์แปล ไม่ปฏิบัติ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

 รวมด้านกิจกรรมวันพระ  ด ำเนินกำรได้ผ่ำน....... ประกำร 
3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ 

3.1 บริหำรจิตเจริญ
ปัญญำก่อนเข้ำ
เรียนเช้ำ-บ่ำยทั้ง
นักเรียนและครู 

ไม่ปฏิบัติ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกนิกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

3.2 บูรณำกำร 
วิถีพุทธ ทุกกลุ่ม
สำระ และในวัน
ส ำคัญทำงพุทธ
ศำสนำ     

ไม่ปฏิบัติ มีครู เกินกว่ำร้อยละ 30 
ปฏิบัติ 

มีครู เกินกว่ำร้อยละ 50 
ปฏิบัติ 

มีครู เกินกว่ำร้อยละ 70 
ปฏิบัติ 

มีครู เกินกว่ำร้อยละ 
90 ปฏิบัติ 
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ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

3.3 ครูพำนักเรียนท ำ
โครงงำนคุณธรรม 
กิจกรรมจิตอำสำ
สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

ไม่ปฏิบัติ มีครู เกินกว่ำร้อยละ 30 
ปฏิบัติ 

มีครู เกินกว่ำร้อยละ 50 
ปฏิบัติ 

มีครู เกินกว่ำร้อยละ 70 
ปฏิบัติ 

มีครู เกินกว่ำร้อยละ 
90 ปฏิบัติ 

  

3.4 นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร ทุกคนไป
ปฏิบัติศำสนกิจที่วัด 
เดือนละ 1 ครั้ง มีวัด
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ไม่ปฏิบัติ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

3.5 นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร ทุกคน
เข้ำค่ำยปฏิบัติ
ธรรมอย่ำงน้อย    
ปีละ 1 ครั้ง 

ไม่ปฏิบัติ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

 รวมด้านการเรียนการสอน  ด ำเนินกำรได้ผ่ำน....... ประกำร 
4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ 

4.1 รักษำศีล 5    นักเรียน ครู 
และผู้บริหำร 
ไม่รกัษำศีล 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติได้ ครบ 5 ข้อ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ
ได้ ครบ 5 ข้อ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ
ได้ ครบ 5 ข้อ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติได้ ครบ 
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ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

5 5 ข้อ 
4.2 ยิ้มง่ำย ไหว้สวย 

กรำบงำม 
นักเรียน ครู 
และผู้บริหำร 
ไม่ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

4.3 ก่อนรับประทำน
อำหำรจะมีกำร
พิจำรณำอำหำร 
รับประทำนอำหำร
ไม่ดัง ไม่หก  
ไม่เหลือ                                

นักเรียน ครู 
และผู้บริหำร 
ไม่ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

4.4 ประหยัด ออม 
ถนอมใช้ เงิน และ 
สิ่งของ     

นักเรียน ครู 
และผู้บริหำร 
ไม่ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

4.5 มีนิสัยใฝ่รู้  
สู้สิ่งยำก 

นักเรียน ครู 
และผู้บริหำร 
ไม่ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

 รวมด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ด ำเนินกำรได้ผ่ำน....... ประกำร 
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ  8 ประการ 
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ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

5.1 ไม่มีอำหำรขยะ
ขำยในโรงเรียน 

ไม่ปฏิบัติ ไม่มีอำหำรขยะขำยใน
โรงเรียนเป็นบำงวัน 
 

ไม่มีอำหำรขยะขำยใน
โรงเรียนทุกวัน แต่นักเรียน
น ำมำเอง 
 

ไม่มีอำหำรขยะขำยใน
โรงเรียนทุกวัน และ
นักเรียนไมน่ ำมำเอง 
 
 

ไมม่ีอำหำรขยะขำยใน
โรงเรียนทุกวัน และ
นักเรียนไม่รับประทำน
อำหำรขยะ 

  

5.2 ไม่ดุ ด่ำ นักเรียน                          ไม่ปฏิบัติ ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

คร ูและผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

  

5.3 ชื่นชมคุณควำมดี 
หน้ำเสำธงทุกวัน           

ครู และ
ผู้บริหำร ไม่
ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

  
 
 

5.4 โฮมรูมเพ่ือสะท้อน
ควำมรู้สึก เช่น
ควำมรู้สึกท่ีได้ท ำ
ควำมดี 

ครู และ
ผู้บริหำร ไม่
ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

  

5.5 ครู ผู้บริหำร และ
นักเรียน มีสมุด
บันทึกควำมดี    

นักเรียน ครู 
และผู้บริหำร 
ไม่ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

 นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

5.6 ครู ผู้บริหำร และ
นักเรียน (ป.4ขึ้นไป)

นักเรียน ครู 
และผู้บริหำร 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

 นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
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ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

สอบได้ธรรมศึกษำ
ตรีเป็นอย่ำงน้อย 

ไม่ปฏิบัติ 30 ปฏิบัติ ละ 90 ปฏิบัติ 

5.7 บริหำรจิต เจริญ
ปัญญำ ก่อนกำร
ประชุมทุกครั้ง     

ครู และ
ผู้บริหำร ไม่
ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 30 ปฏิบัติ 

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

 ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ 
 

ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 90 ปฏิบัติ 

  

5.8 มีพระมำสอนอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

ไม่มี มีนักเรียนได้เรียนกับ
พระ เกินกว่ำร้อยละ 30 

มีนักเรียนได้เรียนกับพระ 
เกินกว่ำร้อยละ 50 

มีนักเรียนได้เรียนกับพระ 
เกินกว่ำร้อยละ 70 

มีนักเรียนได้เรียนกับ
พระ เกินกว่ำร้อยละ 
90 

  

 รวมด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ   ด ำเนินกำรได้ผ่ำน....... ประกำร  
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ตัวช้ีวัดที่ 10.5  ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
หน่วยวัด : ความส าเร็จ 
ค าอธิบาย :   

                 ความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดท าบัญชี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และน าเอาผลการค านวณต้นทุนมาใช้ในการบริหารราชการอย่าง         
มีประสิทธิภาพ และมีฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานงบประมาณของหน่วยงาน โดยจัดท าแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานพร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพให้ชัดเจนสามารถวัดผลได้ (เชิงปริมาณ) 
รวมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลส าเร็จตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 
                 ส่วนราชการที่จัดท าบัญชีต้นทุน หมายถึง ส่วนราชการส่วนกลางซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ คือ ส านักนโยบาย
และแผนการศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักการคลังและสินทรัพย์ 

หมายเหตุ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะผ่านการประเมินเมื่อได้ 5 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประเด็น น้ าหนัก คะแนน 
1 5 

1. ส่งข้อมูลรายงานคา่ใช้จา่ยในระบบ GFMIS (KSB1) มายัง
ส านักการคลงัและสินทรัพย์ (การรายงานรอบ 6 เดือน) 

0.5 ไม่ส่งข้อมูลรายงานค่าใช้จ่าย
ในระบบ GFMIS  

ส่งข้อมูลรายงาน
ค่าใช้จ่ายในระบบ 

GFMIS 
2. ส่งข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มอ้างอิงตัวชี้วัด          
ที่  10.5  (การรายงานรอบ 12 เดือน) 

0.5 ส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตามแบบฟอร์ม 

ส่งข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ ท่ีรับผิดชอบ :  
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ / กลุ่มทีผู่้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
  1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่แสดงผลผลิต /โครงการ /กิจกรรม 
  2. แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พร้อมทั้งเป้าหมายเชิงปริมาณของแต่ละ
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 
  3. แนวทางการจัดท าบัญชีต้นทุน โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดในคู่มือการ
จัดท าบัญชีต้นทุนของกรมบัญชีกลาง 
  4. ข้อมูลที่จัดเก็บเพ่ือจัดท าบัญชีต้นทุน ใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่หน่วยเบิกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตั้งเบิก
ในระบบ GFMIS ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 แห่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 
แห่ง สถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิก จ านวน 151 แห่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิก จ านวน  76 แห่ง โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ 41 เขต โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 49 แห่ง และส่วนกลาง รวมเป็น 542 แห่ง 
  5. จ านวนปริมาณงานของแต่ละกิจกรรมย่อยของทุกหน่วยเบิกจ่ายและทุกศูนย์ต้นทุนที่ส่งข้อมูลผ่าน
ระบบ KRS ของ กพร. 
  6. จ านวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของทุกส านักในส่วนกลาง 
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แนวทางการด าเนินงาน : 
 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1. เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมของหน่วยเบิกในสังกัด 542 แห่ง และส่วนกลางจากระบบ 
GFMIS เพ่ือมาจัดท าบัญชีต้นทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2. เก็บข้อมูลจ านวนปริมาณงานของแต่ละกิจกรรมย่อยของ สพป., โรงเรียนภายใต้ สพป.,สพม. และ
โรงเรียนภายใต้ สพม., ที่รายงานผ่านระบบ KRS ของ กพร. และเก็บข้อมูลปริมาณงานของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ, 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และศูนย์การศึกษาพิเศษจากส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รวมทั้งปริมาณงานของทุก
ส านักในส่วนกลาง เพ่ือจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  3. เรียกรายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายจากระบบ GFMIS ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ด้วยค าสั่งงาน KSB1)  
ของทุกศูนย์ต้นทุนและทุกหน่วยเบิก แจ้งกลับไปยังหน่วยเบิกต่าง ๆ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานค่าใช้จ่าย 
ศูนย์ต้นทุนและกิจกรรมย่อยผู้ใช้เงิน และให้ผู้บริหารของหน่วยงานรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน
ตนเอง (ถ้าเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้รับรองค่าใช้จ่ายของหน่วยงานตนเอง และโรงเรียนภายใต้ก ากับเขต
พ้ืนที่การศึกษาด้วย) โดยรวบรวมข้อมูลส่งกรมบัญชีกลาง เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีของกรมบัญชีกลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
  4. แจ้งหน่วยเบิกทุกแห่งให้รับทราบการเชื่อมโยงกิจกรรมหลักตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2564 กับกิจกรรมย่อยของทุกศูนย์ต้นทุน ที่กรมบัญชีกลางได้ upload เข้าระบบ GFMIS เพ่ีอใช้ในการบันทึก
ค่าใช้จ่าย เข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 อีกทั้งหน่วยเบิกทุกแห่งจะต้องระบุกิจกรรม
ย่อยเข้าสู่ระบบ GFMIS ส าหรับปีงบประมาณ 2564 ด้วย ซึ่งได้แจ้งหน่วยเบิกทุกแห่งทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ส านักการ
คลังและสินทรัพย์ 

 5. หน่วยงานส่วนกลาง (ส านักการคลังและสินทรัพย์) จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย 
ของทุกหน่วยเบิกทุกศูนย์ต้นทุน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย 6 ผลผลิต ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก และต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตหลัก 6 ผลผลิต /15 โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2562 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร 
พร้อมทั้งวิ เคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยเสนอให้
กรมบัญชีกลางทราบตามก าหนดเวลา และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Website ของ สพฐ. (www.obec.go.th) เพ่ือให้
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง  
  6. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษรับผิดชอบในการก ากับ ติดตาม ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ด าเนินการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย การตั้งเบิกในระบบ 
GFMIS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ถูกต้องตามศูนย์ต้นทุน และกิจกรรมย่อยของกลุ่มผู้ใช้จ่ายเงิน รวมถึงการ
จัดเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์  

         ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง/ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกแห่ง 
ต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายงานค่าใช้จ่ายจากระบบ GFMIS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ดาวโหลดจากเว็บไซต์ส านักการคลังและสินทรัพย์ทั้งในส่วนของรายงาน
ค่าใช้จ่ายของหน่วยเบิกตนเอง และโรงเรียนภายใต้ก ากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และให้ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทนลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ทั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตนเองและโรงเรียนภายใต้ก ากับ และส่งรายงานค่าใช้จ่ายดังกล่าวมายังส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 
593 ลงวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะได้รายงานผลให้
กรมบัญชีกลางทราบ 
 
ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีต่อไป และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาใดที่จัดส่งรายงานค่าใช้จ่ายให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแล้ว ให้เข้า
ไปรายงานในระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS)  ของ 
กพร. ในการประเมินรอบ  6 เดือน  
  2. ก ากับ ติดตามให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตั้งเบิกในระบบ GFMIS ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้ระบุกิจกรรมย่อยเข้าสู่ระบบ GFMIS เมื่อมีการตั้งเบิกซ่ึงเกิดค่าใช้จ่ายหรือเมื่อมีการล้างลูกหนี้เงินยืม
ราชการ (ประเภท G1) ทุกครั้ง หากไม่มีการระบุรหัสกิจกรรมย่อยในการตั้งเบิก เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะต้องเข้าไป
ปรับปรุงรายการเพ่ือใส่รหัสกิจกรรมย่อยให้ครบถ้วน เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของกรมบัญชีกลาง 

 3. ก ากับ ติดตาม ให้โรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนภายใต้ สพป. และ สพม.) ได้ระบุค่าใช้จ่ายที่โรงเรียน        
ขอเบิกให้ถูกต้องตามภาระงานของแต่ละกลุ่มในโรงเรียน และ สพป. / สพม. ต้องระบุศูนย์ต้นทุนและระบุรหัส
กิจกรรมย่อยของโรงเรียน ในการขอเบิกเงินของโรงเรียนในระบบ GFMIS ทุกครั้ง 

 4. จัดเก็บข้อมูลจ านวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของกลุ่มงานภายใน สพป. / สพม. โรงเรียน
ภายใตก้ ากับของ สพป./ สพม. และโรงเรียนที่เป็นหนว่ยเบิกที่เคยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 (ข้อมูลปริมาณงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564) เพ่ือรายงานเข้าระบบ KRS ของ กพร. ในการ
ประเมินรอบ      12 เดือน  (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564)  ซึ่งวิธีการเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยศึกษา
ได้จากคู่มือกิจกรรมย่อย ตามหนังสือ ที่ ศธ 04002/ว116 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และเรื่องซักซ้อมความเข้าใจ
การเก็บข้อมูลปริมาณงานของกิจกรรมย่อย  ตามหนังสือที่ ศธ 04002/ว3474 ลงวันที่  27 ธันวาคม 2556 และรหัส
กิจกรรมย่อยเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2563 ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว1127 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 
สามารถดาวโหลดได้ที่เว็บไซต์ส านักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. (http://www.finance-obec.net) หวัข้อประกาศ
โครงการ GFMIS  วันที ่11 มีนาคม 2562  และวันที่ 18 มีนาคม 2563  

ระดับสถานศึกษา 
 สถานศึกษาทุกแห่งรายงานข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ประจ าปีงบประมาณ 2564  ของ
สถานศึกษาให้ สพป./สพม. ที่สถานศึกษาสังกัดอยู่ (สิ้นปีงบประมาณ 2564) 

วิธีการรายงานผล : การจัดท าบัญชีต้นทุนตามเกณฑ์ประเมินผลของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2564 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาทุก
แห่ง  มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS (ค าสั่งงาน KSB1) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 โดยผู้บริหารหน่วยงานได้รับรองความถูกต้อง และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2564  (ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว593 ลงวันที่ 
10 กุมภาพันธ์ 2564) โดยถ้าจัดส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเข้าไปรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าว  
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ในระบบ KRS  ของ กพร. ประจ าปีงบประมาณ 2564  ในการประเมินรอบ 6 เดือน  โดยถ้าจัดส่งให้ระบุหนึ่ง (1)   
ถ้าไม่ได้จัดส่งให้ระบุศูนย์ (0) โดยให้รายงานในระบบ KRS ระหว่างวันที่ 1 – 20 เมษายน 2564 
 2. สิ้นปีงบประมาณ 2564 ส านักในส่วนกลางมีการรายงานผลจ านวนปริมาณงานของกิจกรรมย่อยตาม
ภารกิจของทกุส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ส านักการคลังและสินทรัพย์ ภายในวันที่  30 ตุลาคม 2564 
 3. สิ้นปีงบประมาณ 2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาทุกแห่ง  รวบรวมข้อมูลปริมาณงานกิจกรรมย่อยของหน่วยงานตนเอง , โรงเรียนภายใต้ก ากับ 
สพป./สพม. และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก พร้อมรายงานผลจ านวนปริมาณงานของกิจกรรมย่อยประจ าปี พ.ศ.2564 
(ข้อมูลปริมาณงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ในรูปแบบ Excel File ตามแบบฟอร์มอ้างอิง
ตัวชี้วัดที่ 10.5 ผ่านระบบ KRS ของ กพร. ในการประเมินรอบ 12 เดือน โดยให้รายงานในระบบ KRS ระหว่างวันที่  
1 – 30 ตุลาคม 2564 
 4. ศูนย์การศึกษาพิเศษ  โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ รายงานผลจ านวน
ปริมาณงานของกิจกรรมย่อยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อรวบรวมข้อมูล
ส่งให้ส านักการคลังและสินทรัพย์  
 5. ส านักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ด าเนินการรวบรวมข้อมูล และจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดได้แล้วเสร็จ และรายงานผลการ
ค านวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่าง
ปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2562 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึง
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดท ารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้
แล้วเสร็จตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  นางศิรประภา  วรพิวุฒิ                                   เบอร์ติดต่อ 02 288 5614 
ผู้จัดเก็บข้อมูล       :  นางสาวมณิสรา    พัฒโร                                 เบอร์ติดต่อ 02 288 5613 
                            นางสาวสุกัญญา  พงศ์ชัยประทีป                       เบอรต์ิดต่อ  02 282 9437 
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จ ำนวนบุคลำกร

ท่ีปฎิบัติงำนตำมกลุ่ม (คน)

183 ด้านอ านวยการ คร้ัง

184 ด้านบริหารงานบุคคล คน

185 ด้านนโยบายและแผน โครงการ

186 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา โครงการ

187 ด้านนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คน

188 ด้านการตรวจสอบภายในระดับโรงเรียน โรงเรียน

189 ด้านการเงินและบัญชี  เก็บข้อมูลตามข้อ 2 *

190 ด้านการพัสดุ (จัดซ้ือจัดจ้าง)  เก็บข้อมูลตามข้อ 3 * คร้ัง

214 ด้านส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โครงการ

215 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ช่ัวโมง/คน

216 ด้านกฎหมายและคดี เร่ือง

หมำยเหตุ          1.  วิธีเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย  สพป.สามารถดาวโหลดคู่มือการก าหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ.

(ตามหนังสือ สพฐ.04002/ว116 เร่ืองคู่มือกิจกรรมย่อย)  และเร่ืองซักซ้อมความเข้าใจการเก็บข้อมูลปริมาณงานของกิจกรรมย่อย  

(ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนมาก ท่ี ศธ 04002/ว3474 ลงวันท่ี  27 ธันวาคม 2556) และหนังสือ สพฐ. ท่ี ศธ 04002/ว 1127

 ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2563  ได้ท่ีเว็บไซด์ส านักการคลังและสินทรัพย์ (http://www.finance-obec.net) หัวข้อประกาศ

 โครงการ GFMIS  วันท่ี 11 มีนาคม 2562 และ 18 มีนาคม 2563

        * 2. รหัสกิจกรรมย่อย 189  ด้านการเงินและบัญชี    ให้ สพม.ใส่เฉพาะจ านวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในกลุ่มการเงินและบัญชี   

ไม่ต้องใส่ข้อมูลปริมาณงานกิจกรรมย่อย  เน่ืองจาก สพฐ.จะเป็นผู้เรียกข้อมูลเองจากระบบ GFMIS

       *  3. รหัสกิจกรรมย่อย 190  ด้านการพัสดุ   ให้ สพม. เก็บข้อมูลจ านวนคร้ัง  ของรายการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีไม่ได้ท าใบ PO

(ซ้ือ/จ้าง ต่ ากว่า 5,000 บาท)  ส่วนข้อมูลปริมาณของรายการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ GFMIS  สพฐ. จะเป็นผู้เรียกข้อมูลเอง

          4. จ านวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานตามกลุ่ม  (คน)  ให้เก็บข้อมูลจ านวนบุคลากรท่ีปฏิบัติงานและมีตัวอยู่จริงตามกลุ่มต่าง ๆ 

ณ วันท่ี 30 ก.ย.2563  (บุคลากร หมายถึง ข้าราชการพลเรือน    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรช่วยราชการท่ีเป็นข้าราชการ  ลูกจ้างช่ัวคราว  พนักงานราชการ และลูกจ้างท่ีเกิดจากการจ้างเหมาบริการ )

         5. แบบฟอร์มดังกล่าวให้จัดส่งในรูปแบบ  File Excel   (ห้ำมส่งเป็น PDF และ File รูปภำพต่ำง ๆ )

พร้อมสแกนลายมือช่ือผู้รับรองข้อมูล ในระบบ KRS รอบ 12 เดือน  

         6. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือช่ือของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย

ให้ปฏิบัติงานแทน

โทรศัพท์...............................................................................

                        ผู้รับรองข้อมูล

รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

(แบบท่ี 5  สพม.)

รหัส กิจกรรมย่อย ปริมำณงำน หน่วยนับ

       ลงช่ือ...............................................................

        (……………...…………........................................….)

แบบฟอร์มอ้ำงอิงท่ี 10.5

             ตัวช้ีวัดท่ี 10.5    ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        บัญชีแสดงปริมาณงานของส านักเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต.................. รหัสศูนย์ต้นทุน...................

ต าแหน่ง..............................................................................

ไม่ต้องใส่ข้อมูล
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ตัวช้ีวัดที่ 11  ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา 
หน่วยวัด : ระดับ 
ค าอธิบาย :   

❖ เป็นการส ารวจปัจจัยการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา และประเด็นอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา 

❖ กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบส ารวจ : ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผู้บังคับบัญชา โดย 
●  ผู้ถูกประเมิน คือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้รักษาการ (กรณีไม่มี

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
●  ผู้ประเมิน/ผู้ตอบแบบส ารวจ คือ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ผู้อ านวยการกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (กรณีไม่มีผู้อ านวยการกลุ่ม ให้เป็นผู้รักษาการผู้อ านวยการกลุ่ม) 
❖ ต้องได้รับผลการส ารวจผ่านระบบอย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
❖ การคิดคะแนนคิดจากคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดท่ีได้ตอบแบบส ารวจผ่านระบบ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 (Survey Online) 

ประเด็นการประเมิน 
ภาวะผู้น า    
1. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมายที่ชัดเจน ทันสมัย และสอดคล้อง

กับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และมีการถ่ายทอดนโยบาย/แนวทางในการท างานให้
องค์การได้รับได้รับรู้และเข้าใจทั่วทั้งองค์การเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 

2. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน ได้ปรับปรุงอัตราโครงสร้างก าลัง รวมทั้งทรัพยากรและ
งบประมาณของหน่วยงานให้เหมาะสมส าหรับการท างานตามยุทธศาสตร์ชาติ วิสัยทัศน์ 
นโยบายแนวทางในการท างาน และแผนยุทธศาสตร์จัดสรรขององค์กร 

3. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรสามารถท างานเป็นทีม ท างานใน
ลักษณะบูรณาการ/การท างานแนวใหม่ที่ได้ทั้งงานและบุคลากร โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4. ผู้บริหารของหน่วยงานของท่าน รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เน้นการท างานอย่างมีส่วนร่วม 
   ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
5. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน ได้วางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อปรับเปลี่ยนองค์การของ

ท่านให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย ตามนโยบาย Thailand 4.0 
6. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

บริหารงานในองค์การที่แตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนเห็นได้อย่างชัดเจน มีการ
สร้างระบบการท างานในองค์การให้มีประสิทธิภาพท าให้องค์การมีการด าเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน หรือมีการบริหารงานที่ได้รับการยอมรับจากบุคลากรภายในหน่วยงานและ
ภายนอกหน่วยงาน 

7. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน ได้พัฒนาองค์การมีระบบประเมินผลตามผลงานที่เกิดขึ้นจริง 
และเป็นที่ยอมรับ 
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ประเด็นการประเมิน 
8. ผู้บริหารหน่วยงานของท่าน กล้าเผชิญกับปัญหา กล้าตัดสินใจ บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริง และ

สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์ 
9. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน ได้ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์การ มีรูปแบบการท างาน

ซึ่งเปิดรับค าแนะน าที่สร้างสรรค์ และแสดงออกถึงภาวะผู้น าในระดับท่ีเหมาะสมส าหรับ
องค์การ รวมทั้งมีความทุ่มเท รับผิดชอบ อุทิศตนและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบ
ผลส าเร็จ 

10. ผู้บริหารของหน่วยงานของท่านมีการก าหนดมาตรการหรือนโยบายเพื่อรองรับการป้องกัน
หรือแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งมี
ความพร้อมในการจัดการกับสภาวะวิกฤตดังกล่าว 
การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 
1. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ท่านได้ยึดถือและปฏิบัติตาม 
2. ผู้บริหารของหน่วยงานท่าน มีการแต่งตั้ง/มอบหมาย เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่

เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่มีความชัดเจน 
โปร่งใส และเป็นธรรม 

3. ผู้บริหารหน่วยงานของท่าน มีการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 
4. หน่วยงานของท่าน มีการสื่อสารคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ ให้เจ้าหน้าที่ภายใน

องค์การทุกคนปฏิบัติตาม 
5. หน่วยงานของท่าน มีการประกาศเกียรติคุณ/ให้รางวัล/ยกย่องเชิดชูเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตาม

หลักคุณธรรม หรือมีการลงโทษต่อผู้ปฏิบัติขัดต่อคุณธรรม 
การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
1. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการสอนงานให้แก่ท่าน และสนับสนุนให้ท่านมีส่วนร่วมในการท างาน 
2. ผู้บังคับบัญชาช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาในการท างานของท่าน เช่น มีนโยบาย 
    ช่วยเหลือจัดหาสวัสดิการต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์วิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
    โคโรนา 2019 (โควิด-19) 
3. ผู้บังคับบัญชาแสดงความรับผิดชอบในความผิดพลาดของท่าน 
4. ผู้บังคับบัญชาดูแลความเป็นอยู่และทุกข์สุขในการท างานของท่าน เช่น ในสถานการณ์วิกฤต 
    การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)       
5. ผู้บังคับบัญชาให้ความยกย่องชมเชยท่านเมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ดี 
6. ผู้บังคับบัญชามีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจแก่ท่านในการปฏิบัติงาน 
7. ผู้บังคับบัญชาวางบทบาทการบริหารงานเสมือนท่านเป็นเพ่ือนร่วมงาน 
8. ผู้บังคับบัญชาของท่านเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น และมีอิสระในการคิดสร้างสรรค์ 
9. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการกระตุ้นให้ท่านกล้าเปลี่ยนแปลงวิธีการคิด วิธีการท างานให้ดีขึ้น 
10. ผู้บังคับบัญชาของท่าน จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานให้น่าอยู่และน่าท างาน 

 หมายเหตุ : ช่วงเวลาและวิธีการตอบแบบส ารวจ จะมีการแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
รับทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 



คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการของ สพท. 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ผู้ตอบ

แบบสอบถามตอบ
ไม่ครบตามจ านวน 

- - - ผู้ตอบ
แบบสอบถามตอบ
ครบตามจ านวน 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ  :  กลุ่มอ านวยการ / กลุ่มบริหารงานบุคคล หรือตามที่
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแล 
เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

คะแนน - 89.33 92.44 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตอบแบบส ารวจ (Survey Online) ตามประเด็นการประเมินที่ก าหนด 

ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะแจ้งวิธีการตอบแบบสอบถามและก าหนดเวลา
ให้ทราบภายหลัง 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เบอร์ติดต่อ : 02-288-5875  
ผู้จัดเก็บข้อมูล    :     นางสาวนภัทร อินทรุณ   เบอร์ติดต่อ :  02-288-5875  
   นางสาวฐิตาภา เข็มเจริญ   เบอร์ติดต่อ :  02-288-5875  
   นายปัญจพล มโนหาญ   เบอร์ติดต่อ :  02-288-5875 
      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ก 
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เว็บไซต์ระบบรายงานผลตัวชี้วัด 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

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

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://krs2.psdg-obec.go.th/
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ตารางสรุปส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ รับผิดชอบตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ ระดับ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ ประเด็นการประเมิน เป้าหมายการวัด 
ระดับ สพฐ. 

ส านัก/หน่วยงาน
เทียบเท่า 

1 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของ
ประเทศไทยจากรายงาน  (IMD 2020) 
1.1 อันดับตามรายงานด้านการศึกษา (Education) 
1.2 อันดับตามรายงานด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาท 
ภารกิจของส่วนราชการ 

ดีขึ้นจากปีก่อนหน้า 2 
อันดับ 

ใช้ข้อมูลจากสภา
การศึกษาฯ 

2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา 
 

-มีผลคะแนนO-NET เฉลี่ย 
เพ่ิมข้ึน  

สทศ. 

3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษท่ี 21 

1.มีผลการด าเนินการ
โครงการ ร้อยละ 100 
2. บรรลุเป้าหมาย
โครงการ ร้อยละ 100 
 

สวก. 

4 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 
4.0 
4.1) การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล 
Data Catalog 
การเก็บรวบรวมสถิติทางการศึกษา 

• ข้อมูลนักเรียน 
• ข้อมูลโรงเรียน 

 

 
 
- มีระบบบัญชีข้อมูลและ 
- จัดท าข้อมูลเปิดในบัญชี
ข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะแบบเปิดที่
ก าหนด 

 
 

สนผ. 

 4.2) การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
 

-มีคะแนนผลการประเมิน
ในขั้นตอนที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดีขึ้นในข้ันตอนที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กพร. 
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การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของ สพท.  
(รายงานในระบบ KRS ของ กพร.สพฐ.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ที ่ ประเด็นการประเมิน เป้าหมายการวัด 
ระดับ สพท. 

ส านัก/หน่วยงาน
เทียบเท่าที่ก ากับ

ติดตาม 
1 ระดับความส าเร็จของการด าเนิน

โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 

1.มีผลการด าเนินการโครงการ  
ร้อยละ 100 
2. บรรลุเป้าหมายโครงการ  
ร้อยละ 100 

สวก. 

2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ O-NET/NT 

ผลคะแนนเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้น สทศ. 

3 ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การ
เป็นระบบราชการ 4.0 
3.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนด้วย
ระบบ DMC 

 
 
ร้อยละความส าเร็จของการจัดเก็บ
ข้อมูล 

สนผ. 
 

 
 

3.2 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ร้อยละความส าเร็จของการจัดเก็บ
ข้อมูล สพร. 

4 
 

 การประเมินสถานะของหน่วยงานใน
การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 
4.0) 

 
- (Self Assessment) 
 

กพร. 

5 การลดพลังงาน   
- พลังงานไฟฟ้า 
- พลังงานน้ ามันเชี้อเพลิง 

ลดพลังงานได้ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
 

กพร. 

6 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐ 

ประเด็นการด าเนินการครบ 10  
ประเด็น 

สนก./กพร. 

7 การก ากับดูแลการทุจริต ใช้ผลคะแนน/ร้อยละ ITA ของเขต
พ้ืนที่จาก สนก. 

สนก. 

8 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือการ
บริหารขององค์การ 

- วัดการใช้งานระบบบริหารของ
องค์การ (AMSS++ Facebook 
Line GoogleDoc FormOnline 
ฯลฯ) 
 
 

สทร. 
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ที ่ ประเด็นการประเมิน เป้าหมายการวัด 
ระดับ สพท. 

ส านัก/หน่วยงาน
เทียบเท่าที่ก ากับ

ติดตาม 
9 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน

องค์การ 
9.1 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(Cyber) 
 
9.2 การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการ
เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
ร้อยละของการด าเนินการตาม
มาตรการความม่ันคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์ 
ร้อยละความส าเร็จของการ
ขับเคลื่อนคลังสื่อการเรียนรู้ฯ 

 
 

สทร. 
 

 
สทร. 

10 การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 
11.1  การตรวจสอบทางการเงินและ
บัญชีของ สพท. 
 
11.2 โครงการพัฒนาระบบรายงาน
ข้ อมู ลการ เ งิ นด้ านการศึ กษาของ
สถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน) 
 
11.3 ระดับความส าเร็จของการ
ตรวจสอบด้านการตรวจสอบการ
ด าเนินงาน”โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”ของ
สถานศึกษา สังกัด สพฐ.” 
 
11.4 ระดับความส าเร็จการด าเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ 
 
11.5 การจัดท าบัญชีต้นทุนตามเกณฑ์
ประเมินผลของกรมบัญชีกลางประจ าปี 

 
ระดับความส าเร็จของหน่วยเบิกจ่าย
สามารถด าเนินการด้านบัญชีได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
ระดับความส าเร็จของการรายงาน
ข้อมูลทางการเงินของสถานศึกษา
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์  
 
 
ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบ
การด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านการ
ประเมินคะแนนระดับ 3 ขึ้นไป 
 
ความส าเร็จของการจัดส่งข้อมูล 

 
สคส. 

 
 

สนผ. 
 

 
 

ตสน. 
 

 
 
 
 

สนก. 
 

สคส.. 

11 การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/ 
การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

- Online Survey 
 

สทร./กพร. 
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การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(เฉพาะส่วนกลาง) 
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หมวด  1  การน าองค์การ 
 
ค าชี้แจง   หมวด 1  การน าองค์กร มุ่งเน้นที่ผู้บริหาร (หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารักษาราชการฯ  โดยมุ่งเน้นการน าวิสัยทัศน์  
  ของ สพท. สู่การปฏิบัติมุ่งสร้างความยั่งยืน  ผู้บริหารเป็นต้นแบบที่ดี ส่งเสริมสร้างความโปร่งใส  
  และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยมีแนวทางการประเมิน 4 ข้อย่อย  ดังนี้ 
  1.1  ระบบการน าองค์การที่สร้างความยั่งยืน  
  1.2  การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
  1.3  การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 
  1.4  การค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

ค่าน้ าหนัก   ร้อยละ  12 
ประเด็นประเมินตนเอง  หมวด  1 

ประเด็น ระดับ 
Basic 

ระดับ 
Advance 

ระดับ 
Significance 

หมายเหตุ/ 
เอกสารแนบระบบ

รายงาน 
1.1  ระบบการน าองค์การที่สร้างความยั่งยืน   
        1.1.1  การน าระบบองค์การของผู้บริหาร 
   ผอ.สพท. ก าหนดทิศทางของ

องค์การที่รองรับพันธกิจปัจจุบันของ 
สพท. 

  ผอ.สพท. ก าหนดทิศทางขององค์การที่
รองรับพันธกิจปัจจุบันของ สพท. 

  สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
ด้าน....................... 
(เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข  
 

  ผอ.สพท. ก าหนดทิศทางขององค์การที่
รองรับพันธกิจปัจจุบันของ สพท. 

  สอดคล้องกับ 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
ด้าน....................... 
(เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข  

  ค านึงถึงผลกระทบ 
ต่อสังคม ทั้งเชิงบวก เชิงลบ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น 
................................................. 

  สร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ (ด้านเศรษฐกิจ/
สังคม/สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม)  
เช่น......................................... 
 

ระดับAdvance  

ระดับ Sinificance 
 
- ใส่ชื่อโครงการที่ สพท. เลือกสอดคล้อง
ด้านใด  
( 1 ด้าน)  
ระบุในช่อง 
แสดงความคิดเห็น  

ของระบบ KRS 
 
 
 
- แนบโครงการ 
- หนังสือเสนอขออนุมัติ 
ด าเนินการโครงการฯ 
แนบไฟล์ในระบบ KRS 
 

        1.1.2  การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
   ผอ.สพท.  

สร้างสภาพแวดล้อม 
เอื้อต่อการท างาน 

  ผอ.สพท.  
สร้างสภาพแวดล้อม 
เอื้อต่อการท างาน 

  ผอ.สพท. ส่งเสริม 
การสร้างสภาพแวดล้อม 
เอื้อต่อการท างาน 

 

   เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยวิธีการ...................  
 

  เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ 
ส่วนเสีย  

 

ระดับAdvance  
ระดับ Sinificance 
- ระบุวิธีการที่ สพท.  
สร้างเกิดวัฒนธรรมองค์การ 
- ยกตัวอย่างนวัตกรรมที่ได้ 
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ดึงคะแนนจากผลประเมิน ITA สพท. 

 เกิดนวัตกรรมที่ส่งผล 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์การ บรรลุ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ 
 

ในช่องแสดงความคิดเห็น  

ของระบบ KRS 
- แนบภาพถ่ายประกอบ 
(ถ้ามี) 
แนบไฟล์ในระบบ KRS 

        1.1.3  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารภายในองค์การ  เพื่อให้เกิดความทั่วถึง  รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 

 ผอ.สพท.   
มีกระบวนการสื่อสารถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ นโยบายเป้าหมาย 
ตามแผนฯ ของ สพท. 
 

ผอ.สพท.   
มีกระบวนการสื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
นโยบายเป้าหมาย 
ตามแผนฯ ของ สพท. 

ผอ.สพท.น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
สื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นโยบาย
เป้าหมายตามแผนฯของเขต  สร้างการรับรู้
และเข้าใจให้กับบุคลากรในสังกัด 
  
 
 

ผอ.สพท.   
มีกระบวนการสื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
นโยบายเป้าหมาย 
ตามแผนฯ ของ สพท. 

ผอ.สพท.น าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นโยบายเป้าหมายตาม
แผนฯของเขต  สร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับ
บุคลากรในสังกัด 

 มีกระบวนการสื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ 
นโยบายเป้าหมาย 
ตามแผนฯ ของ สพท. 

 น าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการสื่อสาร 
สร้างการรับรู้สู่ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง รับทราบ
การตัดสินใจร่วมกัน 
เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาอย่างทันการณ์มี
ประสิทธิผลและรวดเร็ว  
โดยวิธีการ …..................................... 
 

ระดับ Sinificance 
 
ระบุ 
- ยกตัวอย่างปัญหา 
- เทคโนโลยีที่ใช้แก้ปัญหา 
- วิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน 
- ผลส าเร็จจากการแก้ปัญหา 
 
ในช่องแสดงความคิดเห็น  

ของระบบ KRS 
 
- แนบภาพถ่ายประกอบ 
(ถ้ามี) 
-แนบโครงการขออนุมัติด าเนินการเพื่อ
แก้ปัญหา 
ดังยกตัวอย่าง (ถ้ามี) 
แนบไฟล์ในระบบ KRS 

1.2  การป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส     สพท. ไม่ต้องด าเนินการในข้อนี้ 
        1.2.1  ผู้บริหารสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานเป็นองค์กรด้านความโปร่งใส 
        1.2.2  การติดตาม 
        1.2.3  การจัดการเรื่องร้องเรียน 

ประเด็น ระดับ 
Basic 

ระดับ 
Advance 

ระดับ 
Significance 

หมายเหตุ/ 
เอกสารแนบระบบ

รายงาน 
1.3  การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร  และเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก 
  มีกลไก/ วิธีการ  

สร้างเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมใน
การท างาน  
 
 

 มีกลไก/ วิธีการ  
สร้างเครือข่ายเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการท างาน  

 มีแนวทาง วิธีการ 
เอื้อให้เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกเข้า
มามีส่วนร่วม 
ในการท างาน เพื่อให้เกิด 
การพัฒนาด้านต่าง ๆ    
เช่น   
กิจกรรม/โครงการ 
........................................... 
เครือข่ายโดย..................... 

 มีกลไก/ วิธีการ  
สร้างเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน  

 มีแนวทาง วิธีการ 
เอื้อให้เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วม 
ในการท างาน เพื่อให้เกิด 
การพัฒนาด้านต่าง ๆ    
เช่น   
กิจกรรม/โครงการ ........................................... 
เครือข่ายโดย..................... 

มีผลงานของ สพท. ที่โดดเด่น อันเกิดจาก
การสร้างนวัตกรรมร่วมกับเครือข่าย.เช่น  
O เครือข่ายมีผลงานเป็น 

ระดับ Sinificance 
 
ระบุ 
- ยกตัวอย่างกลไก/วิธีการ 
- กิจกรรม/โครงการ 
- กลุ่มเครือข่ายที่ร่วม 
  ด าเนินการ 
- ผลส าเร็จกิจกรรม/โครงการ 
 
ในช่องแสดงความคิดเห็น  

ของระบบ KRS 
 
- แนบภาพถ่ายประกอบ 
  (ถ้ามี) 
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นวัตกรรมเชิงนโยบาย คือ 
............................................ 
oเครือข่ายมีผลงานเป็นนวัตกรรมการ
ให้บริการ คือ .............................................. 
oเครือข่ายมีผลงานเป็นนวัตกรรมเชิง
กระบวนการ คือ…...................................... 
 (ยกตัวอย่าง 1 นวัตกรรม) 

-แนบโครงการขออนุมัติด าเนินการ
ร่วมกันกับเครือข่าย 
แนบไฟล์ในระบบ KRS 

1.4  การค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 มีการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบ 

ต่อด้านเศรษฐกิจ/สังคม/
สิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข ที่อาจ
เกิดข้ึน และก าหนดมาตรการป้องกัน 
เช่น กิจกรรม/โครงการ 
.....................................  

มีการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบต่อ
เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข 
ที่อาจเกิดข้ึน และก าหนดมาตรการป้องกัน  

มีการใช้ประโยชน์ของเครือข่ายเฝ้าระวัง 
ติดตามผลกระทบเชิงลบ และร่วมแก้ปัญหา
ได้ทันการณ์ เช่น…….......................... 

มีการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบต่อ
เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข ที่
อาจเกิดข้ึน และก าหนดมาตรการป้องกัน  

มีการใช้ประโยชน์ของเครือข่ายเฝ้าระวัง 
ติดตามผลกระทบเชิงลบ และร่วมแก้ปัญหาได้
ทันการณ์ เช่น…….......................... 

ระดับ  Basic 
 
ระบุ 
- กิจกรรม/โครงการที่เกิดจากการ
วิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบ ด้าน
เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/
สาธารณสุข  
(เลือก 1 ด้าน) 

1.4  การค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
 มีการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบ 

ต่อเศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/
สาธารณสุข ที่อาจเกิดข้ึน และ
ก าหนดมาตรการป้องกัน 
เช่น กิจกรรม/โครงการ 
.....................................  

มีการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบต่อ
เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข 
ที่อาจเกิดข้ึน และก าหนดมาตรการป้องกัน  

มีการใช้ประโยชน์ของเครือข่ายเฝ้าระวัง 
ติดตามผลกระทบเชิงลบ และร่วมแก้ปัญหา
ได้ทันการณ์ เช่น…….......................... 

มีการวิเคราะห์ผลกระทบ 
เชิงลบต่อเศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/
สาธารณสุข ที่อาจเกิดข้ึน และก าหนด
มาตรการป้องกัน  

มีการใช้ประโยชน์ของเครือข่ายเฝ้าระวัง 
ติดตามผลกระทบเชิงลบ และร่วมแก้ปัญหาได้
ทันการณ์ เช่น…….......................... 

มีการก าหนดตัวชี้วัดในการจัดการและ
ติดตามผลกระทบ 
เชิงลบที่วิเคราะห์ เช่น
............................................. 

มีผลงานโดดเด่นจากการจัดการผลกระทบ
เชิงลบที่วิเคราะห์ เช่น
............................................. 
 

ระดับ Advance 
ระบ ุ
- เครือข่ายที่ร่วมด าเนินการเฝ้าระวัง 
และยกตัวอย่างแก้ปัญหา 
  
ระดับ Significance 
ระบุ  
- ตัวชี้วัดที่ก าหนดในการติดตาม 
- ระบบก ากับติดตาม 
- ผลงานแก้ปัญหาผลกระทบ 
 
ในช่องแสดงความคิดเห็น  

ของระบบ KRS 
 
แนบเอกสาร 
- แนบภาพถ่ายประกอบ 
  (ถ้ามี) 
-แนบโครงการขออนุมัติด าเนินการ
ร่วมกันกับเครือข่าย 
แนบไฟล์ในระบบ KRS 

 
หมวด  2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์

 
ค าชี้แจง หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  มุ่งเน้นความชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์ของแผนปฏิบัติ 
  การประจ าปีฯ  ของ สพท. ที่มีการวางแผน มีข้อมูลสนับสนุนการจัดท าแผน การสื่อสารแผน 
  มีประสิทธิภาพสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรภายในเขต โดยมีแนวทางการประเมิน 4 ข้อย่อย ดังนี้ 
  2.1  แผนยุทธศาสตร์ที่ ตอบสนองความทา้ทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง  
         และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 
  2.2 เป้าหมายสอดรับยุทธศาสตร์ชาติทั้งระยะสัน้และระยะยาว 
  2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 
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  2.4 การติดตามและแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว 

ค่าน้ าหนัก   ร้อยละ  8 
ประเด็นประเมินตนเอง  หมวด  2 

ประเด็น ระดับ 
Basic 

ระดับ 
Advance 

ระดับ 
Significance 

หมายเหตุ/ 
เอกสารแนบระบบ

รายงาน 
2.1  แผนปฏิบัติการประจ าปขีอง สพท. ที่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง  
       และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน  
  สพท.มีกระบวนการก าหนด

ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการประจ าปีฯ ที่
ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 

 

 สพท.มีกระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปีฯ ที่
ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 แผนปฏิบัติการฯ ตอบสนอง ความท้า
ทายในด้านพันธกิจ ของ สพท./สพฐ. เช่น 
  ......................................... 
(ระบุชื่อกิจกรรม/โครงการ  

อย่างน้อย  1 โครงการ) 
 
 
 
 
 
 

 สพท.มีกระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปีฯ ที่
ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 แผนปฏิบัติการฯ ตอบสนอง ความท้าทาย
ในด้านพันธกิจ ของ สพท./สพฐ. เช่น 
  ......................................... 
(ระบุชื่อกิจกรรม/โครงการ อย่างน้อย  1 
โครงการ) 
 

 สพท. มีแผนปฏิบัติการ  
ที่ตอบสนองความท้าทาย  
สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้น
ประโยชน์สุขประชาชน สร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน หรือสร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ เช่น
............................... 
(ระบุชื่อกิจกรรม/โครงการ  
อย่างน้อย  1 โครงการ) 

ระดับ Basic 
- ระบุกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ของ สพท. 
 
ระดับ Advance 
ระดับ Significance 
-ระบุกิจกรรม/โครงการ  
ที่ตอบสนองความท้าทาย/สร้างขีด
ความสามารถ 
ในช่องแสดงความคิดเห็น  

ของระบบ KRS 
 
แนบเอกสาร 
- แนบภาพถ่ายหน้า 

ระบบ emenscr   
ของ สพท. 

(หน้า M1) 
-แนบโครงการขออนุมัติด าเนินการ
ร่วมกันกับเครือข่าย 
แนบไฟล์ในระบบ KRS 

2.2  เป้าหมายสอดรับยุทธศาสตร์ชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
  สพท. มีการก าหนดเป้าหมาย 

และตัวชี้วัด การท างานของแผน 
ทั้งแผนระยะสั้น  คืออ 
แผนปฏิบัติการ 
และแผนระยะยาว คือแผน
.............................  

 สพท. มีการก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัด 
การท างาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และ
แผนระยะยาว 
 

 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง/ผลกระทบ และ
มีแผนรองรับความเสี่ยงของผลกระทบ เช่น 
ความเสี่ยงที่ส าคัญ  คือ....................................
ผลกระทบความเสี่ยงนี้ คือ 
...................................... 
แผนรองรับความเสี่ยง  คือ 
...................................... 

 สพท. มีการก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัด 
การท างาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และ
แผนระยะยาว 
 

 มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง/ผลกระทบ และ
มีแผนรองรับความเสี่ยงของผลกระทบ  
 

 มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่ข้ึนส่งผลต่อ
ประเทศด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/
สิ่งแวดล้อม เช่น 
............................................... 
แผนรองรับ คือ..................... 
 

ระดับ Basic 
- ระบุแผนระยะยาว 
ระดับ Advance 
-ระบุความเสี่ยงที่ส าคัญที่ สพท.วิ
เคราะห์ 
-ผลกระทบที่ได้รับ 
-การจัดท าแผนรองรับความเสี่ยงที่
ยกตัวอย่าง 
ระดับ Significance 
-ระบุผลกระทบที่ข้ึนส่งผลต่อประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/
สิ่งแวดล้อม (เลือก 1 ด้าน) 
- ระบุแผนรองรับ 
ในช่องแสดงความคิดเห็น  

ของระบบ KRS 

แนบเอกสาร 
- -แนบเสนอความเห็นชอบในแผนระยะ
ยาว 
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-โครงการขออนุมัติด าเนินการตามแผนที่
วิเคราะห์ ยกตัวอย่าง 
-ในแผนมีการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญต่อ
ผลกระทบดังกล่าว 
แนบไฟล์ในระบบ KRS 

2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดบัและทุกภาคส่วน 
 แผนปฏิบัติการของ สพท. 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ  
-  

แผนปฏิบัติการของ สพท. สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนปฏิบัติการของ สพท. มุ่งเน้นการลด
ต้นทุน เพิ่มความรวดเร็ว และสร้างคุณค่าต่อ
ผู้รับบริการ โดย 
O ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลปรับปรุงกระบวนการ
ด้านบริการ  เช่น 
.............................................. 

แผนปฏิบัติการของ สพท. สอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนปฏิบัติการของ สพท. มุ่งเน้นการลด
ต้นทุน เพิ่มความรวดเร็ว และสร้างคุณค่าต่อ
ผู้รับบริการ โดยใช้เทคโนโลยี 

ระดับ Basic 
- ดึงหลักฐานจาก 2.1  
ระดับ Advance 
-ระบุเทคโนโลยีที่ใช้ลด 
ความผิดพลาด 
-ระบุผลจากการใช้เทคโนโลย ี
ในช่องแสดงความคิดเห็น  

ของระบบ KRS 

ประเด็น ระดับ 
Basic 

ระดับ 
Advance 

ระดับ 
Significance 

หมายเหตุ/ 
เอกสารแนบระบบ

รายงาน 
2.3  แผนขับเคลื่อนในทุกระดบัและทุกภาคส่วน  (ต่อ) 
  O ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดการท าซ้ า และ

ลดความผิดพลาด  ของกระบวนการท างาน 
เช่น............................................... 
 
 

แผนปฏิบัติการของ สพท. สนับสนุน
ความส าเร็จของยุทธศาสตร์  สพฐ./สพท. โดย 
O แผนฯ มีการบูรณากับหน่วยงานอื่นเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ 
O แผนฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลย ี

แผนปฏิบัติการของ สพท. สนับสนุน
ความส าเร็จของยุทธศาสตร์  สพฐ./สพท. โดย 
O แผนฯ มีการบูรณากับหน่วยงานอื่นเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ 
O แผนฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลย ี
O น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ด าเนินงานร่วมกัน และใช้ข้อมูลร่วมกันในการ
ปฏิบัติงาน 
 

ระดับ Significance 
-ระบุเทคโนโลยี ดิจิทัลที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
กับหน่วยงานอื่น   
ตามแผนบูรณาการฯ 
ในช่องแสดงความคิดเห็น  

ของระบบ KRS 

2.4  การติดตามและแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว 
 มีระบบที่ สพท. ใช้ในการ

ติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มีระบบที่ สพท. ใช้ในการติดตาม และ
รายงานผลการด าเนินงาน  

มีระบบหรือเทคโนโลยีที ่
ใช้ในการคาดการณ์ด าเนินงานตามแผน เช่น
....................... 
 

มีระบบที่ สพท. ใช้ในการติดตาม และ
รายงานผลการด าเนินงาน  

มีระบบหรือเทคโนโลยีที่ 
ใช้ในการคาดการณ์ด าเนินงาน 

มีการปรับเปลี่ยนแผนฯ 
ในเชิงรุก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี 
และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 
เช่น.........................................  

ระดับ Basic 
- ระบุชี่อระบบ  
ระดับ Advance 
-ระบุเทคโนโลยีที่ใช้และผลจากการ
น ามาใช้คาดการณ์ 
ระดับ Significance 
-ระบุกิจกรรม/โครงการ ที่เกิดจากการ
ปรับเปลี่ยนแผนเพื่อแก้ปัญหา 
ในช่องแสดงความคิดเห็น  

ของระบบ KRS 
แนบเอกสาร 
- เสนอความเห็นชอบเพื่อปรับเปลี่ยน
แผนฯ 
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-หนังสืออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ 
แนบไฟล์ในระบบ KRS 

หมวด  3  การให้ความส าคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
ค าชี้แจง หมวด 3  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  มุ่งเน้นการสารสนเทศที่ใช้รวบรวมและจ าแนก 
  กลุ่มผู้รับบริการหลัก  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจของ สพท. ก าหนดวิธีการรับฟังความคิดเห็น  
  สะท้อนความต้องการและความคาดหวังผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน าไปปรับปรุง 
  บริการ โดยใช้นวัตกรรมบริการตอบสนองความต้องการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ รวมถึงวิธีการจัดการข้อร้องเรียนที่รวดเร็วสนอง 
  ความต้องการได้ทันท่วงที  โดยมีแนวทางการประเมิน 4 ข้อย่อย ดังนี้ 
  3.1  ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเข้าถึง 
  3.2  การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือ 
         น ามาใช้ประโยชน ์
  3.3  การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง  และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 
  3.4  กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว  และสร้างสรรค์ 

ค่าน้ าหนัก   ร้อยละ  11 
ประเด็นประเมินตนเอง  หมวด  3 

ประเด็น ระดับ 
Basic 

ระดับ 
Advance 

ระดับ 
Significance 

หมายเหตุ/ 
เอกสารแนบระบบ

รายงาน 
3.1  ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเข้าถึง 
  สพท.มีวิธีการค้นหา รับฟัง 

รวบรวมความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  เช่น  ......................... 
 
 

 

 สพท.มีวิธีการค้นหา  
รับฟัง รวบรวม ความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย   
 

 น าเทคโนโลยีที่ใช้ในการค้นหา/รวบรวม
ข้อมูล เพื่อน าไปวิเคราะห์และพัฒนาบริการ
ได้  เช่น   
........................................... 

 
 
 
 
 
 

 สพท.มีวิธีการค้นหา รับฟัง รวบรวมความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 

 น าเทคโนโลยีสารใช้ค้นหา รวบรวมข้อมูล 
เพื่อน าไปวิเคราะห์และพัฒนาบริการได้   
 

 น าเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศมา
วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต  
เพื่อการพัฒนากระบวนการให้บริการ
ตอบสนองความต้องการได้  
เช่น......................................  

ระดับ Basic 
- ระบุวิธีการที่ใช้รวบรวมข้อมูล
ผู้รับบริการ  
ระดับ Advance 
- ระบุเทคโนโลยี  
- การบริการที่พัฒนาข้ึน 
ระดับ Significance 
- ระบุเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ระบุข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ประกอบการ
วิเคราะห 
- การบริการที่พัฒนายกระดับตอบสนอง
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลง 
ในช่องแสดงความคิดเห็น  

ของระบบ KRS 
แนบเอกสาร 
- แนบภาพถ่ายหน้าระบบที่จัดเก็บ
ข้อมูล 
-ภาพถ่ายบริการที่ยกตัวอย่าง  แนบ

ไฟลใ์นระบบ KRS 
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ประเด็น ระดับ 
Basic 

ระดับ 
Advance 

ระดับ 
Significance 

หมายเหตุ/ 
เอกสารแนบระบบ

รายงาน 
3.2  การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ 
  สพท.มีการประเมินความพึง

พอใจ/ความผูกพัน ผู้รับบริการ
และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   

 สพท.มีการประเมินความ 
พึงพอใจ/ความผูกพัน ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ 
ส่วนเสีย 

น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ปรับปรุง
แก้ไขปัญหาเชิงรุก 

เช่น..................................... 

 สพท.มีการประเมินความ 
พึงพอใจ/ความผูกพัน ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ 
ส่วนเสีย 

น าผลการประเมินมาวิเคราะห์ปรับปรุง
แก้ไขปัญหาเชิงรุก 
เช่น..................................... 
 

สพท. มีการบูรณาข้อมูลสารสนเทศร่วมกับ
หน่วยงานอื่นเพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมการ
ให้บริการและเกิดประโยชน์ 
ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
..................................... 
 
 

ระดับ Basic  
ระดับ Advance 
-ระบุปัญหาที่พบและวิธีการปรับปรุง
พัฒนาฯ 
 ระดับ Significance 
- ระบุข้อมูลสารสนเทศที่มีการบูรณา
การใช้ร่วมกับหน่วยงานอื่น  
- ยกตัวอย่างหน่วยงานที่ใช้ข้อมูลร่วมกัน 
-กิจกรรม/โครงการ/บริการ ที่ร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 
ในช่องแสดงความคิดเห็น  

ของระบบ KRS 
แนบเอกสาร 
- แนบภาพถ่าย (ถ้ามี) 
- หนังสือเอกสาร  
การประชุมปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน
อื่น 
-กิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับการอนุมัติ
ด าเนินการร่วมกัน 
แนบไฟล์ในระบบ KRS 

3.3  การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง  และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 
  มีการทบทวน ปรับปรุง

กระบวนการให้บริการผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 

 มีการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างต่อเนื่อง 

 มีการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียในภาพรวม เช่น 
กระบวนการ..............................  
งานบริการ...............................(เช่น 
กระบวนการ รับนักเรียน 
งานบริการ การยกเลิกขอส าเนา โดยใช้

แบบฟอร์ม Online) 

 มีการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างต่อเนื่อง 

 มีการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียในภาพรวม  

 มีการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียจ าแนกรายกลุ่ม/บุคคล 
เช่น กระบวนการ.......................  
งานบริการ............................... 

ระดับ Advance 
-ระบุงานบริการของกระบวนการที่น ามา
พัฒนาปรับปรุงตอบสนองความต้องการ
ฯ ภาพรวม 
 
 ระดับ Significance 
-ระบุงานบริการของกระบวนการที่น ามา
พัฒนาปรับปรุงตอบสนองความต้องการ
ฯ รายกลุ่ม/บุคคล 
ในช่องแสดงความคิดเห็น  

ของระบบ KRS 

3.4  กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว  และสร้างสรรค์ 
  สพท.มีกระบวนการจัดการข้อ

ร้องเรียน 
ที่เป็นระบบ     

 สพท.มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่
เป็นระบบ     
 

มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนใน
การท างานและรวบรวมข้อมูล และติดตาม
ความคืบหน้าข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว เพื่อ
ตอบสนองกลับและอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน  

 

 สพท.มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่
เป็นระบบ     
 

มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนในการ
ท างานและรวบรวมข้อมูล และติดตามความ
คืบหน้าข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว เพื่อ
ตอบสนองกลับและอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน  

มีการรวบรวมข้อมูลสถิติข้อเรียนเรียน เพื่อ
การจัดการอย่างเป็นระบบ จัดล าดับการ
แก้ปัญหาข้อร้องเรียนที่พบบ่อย 
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หมวด  4  การวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ 
 
ค าชี้แจง หมวด  4  มุ่งเน้นการก าหนดตัววัดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สพท.  
  มีการวิเคราะห์ ทบทวนผลการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์  
  มุ่งเน้นส่งเสริมการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   การจัดการความรู้ให้บุคลากรทุกระดับภายใน สพท.  
  และมีการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งาน 
  อย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการประเมิน 4 ข้อย่อย ดังนี้ 
  4.1  การก าหนดตัววัดและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
  4.2  การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล  และตัววัดเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไข 
  4.3  การจัดการความรู้และใช้องค์ความรู้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
  4.4  การบริหารจัดการข้อมูล  สารสนเทศ  และปรับระบบการท างานให้เป็นดิจิทัล 

ค่าน้ าหนัก   ร้อยละ  10 
ประเด็นประเมินตนเอง  หมวด  4 

ประเด็น ระดับ 
Basic 

ระดับ 
Advance 

ระดับ 
Significance 

หมายเหตุ/ 
เอกสารแนบระบบ

รายงาน 
4.1  การก าหนดตัววัดและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
 สพท. ก าหนดตัวชี้วัด 

ที่ส าคัญของกิจกรรม/โครงการใน
แผนปฏิบัติงาน 

ก าหนดข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ 
(ข้อมูลครู บุคลากร) 
เพื่อการบริหารจัดการของ สพท. 

สพท. ก าหนดตัวชี้วัด 
ที่ส าคัญของกิจกรรม/โครงการใน
แผนปฏิบัติงาน 

ก าหนดข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ (ข้อมูล
ครู บุคลากร) 
เพื่อการบริหารจัดการของ สพท. 
 

มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ  

มีระบบเทคโนโลยีส าหรับการบริหาร
จัดการ เช่น 
................................................  
 

สพท. ก าหนดตัวชี้วัด 
ที่ส าคัญของกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติ
งาน 

ก าหนดข้อมูลสารสนเทศที่ส าคัญ (ข้อมูลครู 
บุคลากร) 
เพื่อการบริหารจัดการของ สพท. 
 

มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ  

มีระบบเทคโนโลยีส าหรับการบริหารจัดการ  
 

 ข้อมูลสารสนเทศ ได้น ามาประมวลผลและ
สามารถน ามาบูรณาการเพื่อการใช้ประโยชน์
และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ระดับ Basic  
ข้อมูลการรายงาน KPI ที่.... 

ระดับ Advance 
-ระบุระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ  
-การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้บริหาร
จัดการ 

 ระดับ Significance 
สามารถใช้ข้อมูลเดียวกับ  
ข้อ  3.2  ได้ 
ในช่องแสดงความคิดเห็น  

ของระบบ KRS 
แนบเอกสาร 
- แนบภาพถ่ายหน้าระบบ 
- กิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับการอนุมัติ
ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่ใช้
ฐานข้อมูลร่วมกัน 
แนบไฟล์ในระบบ KRS 

4.2  การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล  และตัววัด เพื่อนไปสู่การพัฒนาและแก้ไข 
 สพท. มีการวิเคราะห์ข้อมูลและ

ตัวชี้วัด จัดท าค่าเป้าหมายการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
 
 

สพท. มีการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวชี้วัด 
จัดท าค่าเป้าหมายการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ 
 

มีการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา และน าไป
แก้ปัญหาในระดับสพท./สพฐ./ระดับชาติ 
 

สพท. มีการวิเคราะห์ข้อมูลและตัวชี้วัด 
จัดท าค่าเป้าหมายการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ 
 

มีการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา และน าไป
แก้ปัญหาในระดับสพท./สพฐ./ระดับชาติ 
 

ระดับ Basic  
ดูจากหน้าระบบ emenscr 
ระดับ Advance 
สามารถใช้ผลคะแนน  

KPI ที่  2 ในระบบ KRSได้ 
 
ระดับ Significance 
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เช่น ด าเนินการตาม KPI ที่  2. ในระบบ 

KRS) 
มีการวิเคราะห์ เชื่อมโยงสาเหตุและ

คาดการณ์ผลที่อาจจะเกิดข้ึนและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที 
 

มีการน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการ
วิเคราะห์ เชื่อมโยงสาเหตุและคาดการณ์ผลที่
อาจจะเกิดข้ึน เพื่อลดความเสี่ยง 
 

สามารถใช้ข้อมูล 
ตามข้อ  3.2   
 
ในช่องแสดงความคิดเห็น  

ของระบบ KRS 
แนบเอกสาร 
- แนบภาพถ่ายหน้าระบบ 
- กิจกรรม/โครงการ ที่ได้รับการอนุมัติ
ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่ใช้
ฐานข้อมูลร่วมกัน 
แนบไฟล์ในระบบ KRS 

4.3  การจัดการความรู้และใช้องค์ความรู้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 

 สพท. มีการจัดการองค์ความรู้
ส าหรับบุคลากรในสังกัด อย่างเป็น
ระบบ 
เช่น KM  PLC 
 

สพท. มีการจัดการองค์ความรู้ส าหรับ
บุคลากรในสังกัด อย่างเป็นระบบ 
 

มีกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอกสพท. โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน ามาวิเคราะห์
ส าหรับการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับ
บุคลากรในสังกัด 
 

สพท. มีการจัดการองค์ความรู้ส าหรับ
บุคลากรในสังกัด อย่างเป็นระบบ 
 

มีกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ ทั้ง
ภายในและภายนอกสพท. โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อน ามาวิเคราะห์และเชื่อมโยง
ข้อมูลร่วมกันส าหรับการส่งเสริมการเรียนรู้
ให้กับบุคลากรในสังกัด 
 

มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่ได้จนเกิด

นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี Best Practice 
หรือมาตรฐานใหม่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
การปฏิบัติ 

ระดับ Basic  
ดูจากหน้าระบบ emenscr 
ระดับ Advance 
ระบุเว็ปไซต์ ระบบ แหล่งจัดเก็บ
รวบรวมองค์ความรู้ของ สพท. 

ระดับ Significance 
ยกตัวอย่างนวัตกรรม/Best 
Practice  ของ สพท.  
ในช่องแสดงความคิดเห็น  

ของระบบ KRS 
แนบเอกสาร 
- แนบภาพถ่ายหน้าระบบ 
- กิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการ 
แนบไฟล์ในระบบ KRS 

4.4  การบริหารจัดการข้อมูล  สารสนเทศ  และปรับระบบการท างานให้เป็นดิจิทัล 
  สพท. มีแผนรองรับ

การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การท างานเปน็ระบบ
ดิจิทัล 
 

 สพท. มีแผนรองรับการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ท างานเปน็ระบบดิจิทลั 
 

 สพท. มีแผนบริหาร
ความเสี่ยง ป้องกันความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์   
(การด าเนินการตาม KPI 
10.1) 
 

 สพท. มีแผนรองรับการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน
เป็นระบบดิจิทลั 
 

 สพท. มีแผนบริหารความ
เสี่ยง ป้องกันความปลอดภัย
ทางไซเบอร์   
 

 สพท. มีนวัตกรรมที่น า
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน 
เช่น...................................... 
 
 

ระดับ Basic  
 
ระดับ Advance 
ผลการด าเนินการตาม KPI 10.1   
ระดับ Significance 
ยกตัวอย่างนวัตกรรม  
ในช่องแสดงความคิดเห็น  

ของระบบ KRS 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบคุลากร 
 
ค าชี้แจง หมวด  5  มุ้งเน้นด้านบุคลากร จัดท าแผนส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน  ส่งเสริมการพัฒนา 
  บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะตามแผนพัฒนาประเทศ เป็นผู้มีจริยธรรม ก้าวทัน 
  เทคโนโลยี และมีการเตรียมความพร้อมส าหรับภารกิจปัจจุบันและอนาคต  มีความสุข  
  มีความพึงพอใจ และมีความผูกพันต่อองค์การ  ส่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  มีความปลอดภัย เพ่ือสนับสนุนการท างานที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ปฏิบัติงาน  โดยมีแนวทาง 
  การประเมิน 4 ข้อย่อย ดังนี้ 
  5.1  ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ 
  5.2  ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ  คล่องตัว  มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  5.3  การสร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีดี  มีประสิทธภาพ 
  5.4  ระบบพัฒนาบุคลากร 

ค่าน้ าหนัก   ร้อยละ  9 
ประเด็นประเมินตนเอง  หมวด  5 

ประเด็น ระดับ 
Basic 

ระดับ 
Advance 

ระดับ 
Significance 

หมายเหตุ/ 
เอกสารแนบระบบ

รายงาน 
5.1  ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ 
  สพท. มีระบบการ

บริหารทรัพยากรบุคคล
โดยการจัดท าแผน
อัตราก าลังของ สพท. 
  

 สพท. มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลโดยการ
จัดท าแผนอัตราก าลงัของ 
สพท. 
 

 สพท. มีการก าหนด
สมรรถนะ ขีดความสามารถ
บุคลากรและอัตราก าลังที่
ต้องการเพื่อรองรับการ
ท างานที่เปลี่ยนแปลงภายใน
อนาคต 
 
 

 สพท. มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลโดยการจัดท า
แผนอัตราก าลงัของ สพท. 
 

 สพท. มีการก าหนด
สมรรถนะ ขีดความสามารถ
บุคลากรและอัตราก าลังที่
ต้องการเพื่อรองรับการท างาน
ที่เปลี่ยนแปลงภายในอนาคต 

 เปิดโอกาสให้บุคลากรใน
สังกัดมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการบริหารงานบุคคล 

 ส่งเสริมให้บุคลากรในสงักัด
มีความคล่องตัวในการท างาน 
มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ผล
การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
มีประสิทธิภาพ เกิดนวัตกรรม
การท างาน 
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ประเด็น ระดับ 

Basic 
ระดับ 

Advance 
ระดับ 

Significance 
หมายเหตุ/ 

เอกสารแนบระบบ
รายงาน 

5.2  ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ  คล่องตัว  มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  สพท. ส่งเสริมการ

สร้างบรรยากาศ
เอ้ืออ านวยต่อการ
ปฏิบัติงาน เชน่ 
สนับสนนุเทคโนโลยีเอ้ือ
ต่อการปฏิบัติงาน  การ
สร้างความปลอดภัย  
การปรับปรุงสถานที่เพื่อ
สร้างบรรยากาศ 
  

 สพท. ส่งเสริมการสรา้ง
บรรยากาศเอ้ืออ านวยต่อ
การปฏิบัติงาน เชน่ 
สนับสนนุเทคโนโลยีเอ้ือต่อ
การปฏิบัติงาน  การสร้าง
ความปลอดภัย  การ
ปรับปรุงสถานที่เพื่อสร้าง
บรรยากาศ 
 

 สพท. ก าหนดมาตรฐาน
ในการท างาน ส่งเสริมการ
สร้างทัศนคตทิี่ดีต่อการ
ท างาน   

 สพท. ส่งเสริมการสรา้ง
บรรยากาศเอ้ืออ านวยต่อการ
ปฏิบัติงาน  
 

 สพท. ก าหนดมาตรฐานใน
การท างาน สง่เสริมการสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการท างาน   
 

 สพท. ส่งเสริมความร่วมมือ
ของบุคลากรในการท างานเป็น
ทีมภายในกลุ่ม/ขา้มกลุ่ม/ข้าม
สังกัด เพื่อผลส าเร็จของงาน
ร่วมกัน   

 

5.3 การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดี มีประสิทธิภาพ 
 สพท. สนับสนุนให้บุคลากรใน

สังกัด เกิดการเรียนรู้ ได้รับทักษะ 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

 
 

สพท. สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัด เกิด
การเรียนรู้ ได้รับทักษะ เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 

 
สพท. ส ารวจ ค้นหาปัจจัยส่งผลต่อความ

ผูกพันของบุคลากรที่มีต่อ สพท. 

 

มีกิจกรรมโครงการที่จัดเพื่อปรับวิธีคิด 

mindset บุคลากรใน สพท. การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

แนบภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 

5.4  ระบบพัฒนาบุคลากร 
 สพท. มีการส ารวจความต้องการ

ได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ  
 

สพท. มีการส ารวจความต้องการได้รับ
การพัฒนาด้านต่าง ๆ  

 
ก าหนดทักษะ ที่ส าคัญที่บุคลากรใน

สังกัดต้องได้รับการพัฒนา 

สพท. มีการส ารวจความต้องการได้รับการ
พัฒนา 
ด้านต่าง ๆ  

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามความ
ต้องการ 
 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 

แนบภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 

 
หมวด 6 การมุ่งเน้นบคุลากร 

 
ค าชี้แจง หมวด  6  มุ้งเน้นระบบงานมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการใน 
  ปัจจุบันและอนาคต  การติดตาม ประเมินผล และควบคุมกระบวนการ ก่อนส่งมอบให้ 
  ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน  แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อน 
  ระบบการด าเนินงานของ สพท.  โดยมีแนวทางการประเมิน 4 ข้อย่อย ดังนี้ 
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  6.1  กระบวนการท างานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ  (end to end process) 
  6.2  การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต  กระบวนการ  และการบริกา 
  6.3  การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ  และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  6.4  การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ  และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ 

ค่าน้ าหนัก   ร้อยละ  10 
ประเด็นประเมินตนเอง  หมวด  6 

(ใช้กระบวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงสถานการณ์โควิด) 
ประเด็น ระดับ 

Basic 
ระดับ 

Advance 
ระดับ 

Significance 
หมายเหตุ/ 

เอกสารแนบระบบ
รายงาน 

6.1  กระบวนการท างานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ  (end to end process) 
        6.1.1 การออกแบบกระบวนการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในช่วงสถานการณ์ COVID 19 ที่เชื่อมโยง
ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end to end process) 
  สพท. มีแนวคิด หรือ แนวปฏิบัติ 

หรือ มาตรฐานงานในการจัดและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ในช่วงสถานการณ์ COVID 19 

 สพท. มีการเชื่อมโยงข้อมูลส าหรับการ
จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ในช่วงสถานการณ์ COVID 19 กับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  -ระบุชื่อข้อมูล .... 
  -ระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ... 

 

 สพท. มีการเชื่อมโยงการท างานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยใช้เทคโนโลยีมา

ช่วยในการเชื่อมโยง เช่น การท า One 
Stop Service  การจัดส่งข้อมูลด้วย
ระบบออนไลน์ต่าง ๆ เป็นต้น 

 

        6.1.2 การก าหนดตัวชี้วดัในการติดตามควบคุมกระบวนการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์ 
COVID 19 เพื่อน าสู่ผลลัพธท์ี่ตอ้งการ 
 บุคลากรใน สพท. ร่วมกันก าหนด

ตัวชี้วัดในแต่ละโครงการ/กิจกรรม
ย่อยเพื่อการติดตามควบคุม
กระบวนการจัดและส่งเสริมการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานในช่วง

สถานการณ์ COVID 19 
 
 

มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ก ากับติดตามตัวชี้วัดในแต่ละโครงการ/
กิจกรรมย่อย และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ในช่วงสถานการณ์ COVID 19 
 

มีผลงานที่โดดเด่นที่เกิดจากการน าระบบ 
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการก ากับติดตาม
การด าเนินการ และการยกระดับประสิทธิภาพ
กระบวนการ  
 
ระบุผลงาน .................. 

 

 
ประเด็น ระดับ 

Basic 
ระดับ 

Advance 
ระดับ 

Significance 
หมายเหตุ/ 

เอกสารแนบระบบ
รายงาน 

6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง ผลผลติ กระบวนการ และบริการกระบวนการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในช่วงสถานการณ์ COVID 19 
 สพท. มีการร่วมกันวิเคราะห์

ต้นทุนหรืองบประมาณที่ใช้ใน
หน่วยงาน (ใน สพท.) เทียบกับความ
คุ้มค่าจากผลงานที่ได้รับ โดยพบ
ประเด็นที่ส าคัญ  
 
ระบุประเด็นที่ส าคัญ ... 

 สพท. มีโครงการ/กิจกรรม วิธีการใน
การลดต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
 
(เช่น การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อ
การลดต้นทุน/เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

 สพท. มีผลงานที่โดดเด่นในการน า
นวัตกรรม/ เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการลด
ต้นทุนของกระบวนการ    
 
ระบุผลงาน........................ 
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 , การแบ่งปันทรัพยากรในการท างาน
ร่วมกัน เป็นต้น) 

6.3 การลดต้นทุนและการใชท้รัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
 สพท. มีการร่วมกันวิเคราะห์

ต้นทุนหรืองบประมาณที่ใช้ใน
หน่วยงาน (ใน สพท.) เทียบกับความ
คุ้มค่าจากผลงานที่ได้รับ โดยพบ
ประเด็นที่ส าคัญ  
 
ระบุประเด็นที่ส าคัญ ... 
 

 สพท. มีโครงการ/กิจกรรม วิธีการใน
การลดต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
 
(เช่น การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อ
การลดต้นทุน/เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
, การแบ่งปันทรัพยากรในการท างาน
ร่วมกัน เป็นต้น) 

 สพท. มีผลงานที่โดดเด่นในการน า
นวัตกรรม/ เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อการลด
ต้นทุนของกระบวนการ    
 
ระบุผลงาน........................ 

 

6.4 การมุ่งเน้นประสิทธผิลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
 สพท. มีการก าหนดตัวชี้วัดใน

ภาพรวมกระบวนการจัดและส่งเสริม
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในช่วง

สถานการณ์ COVID 19 ที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ สพฐ.  
 
ระบุตัวชี้วัด ... 

ตัวชี้วัดที่ สพท. ก าหนดมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ 
เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข (ด้านใดด้าน
หนึ่งก็ได้) 

 

ในรอบปีที่ผ่านมา สพท.  
มีผลลัพธ์โดยรวมที่โดดเด่น ที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติที่
ส าคัญ 
 
ระบุตัวชี้วัด ... 
ระบุผลที่ได้รับ ... 

 

 
หมวด  7  ผลลัพธ์การด าเนินการ   : 

ค าชี้แจง   หมวด 7 เป็นการตรวจประเมินผลการด าเนินการ และแนวโน้มของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ในมิติต่าง ๆ เพ่ือให้สอดรับกับระบบการประเมินผลที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ด าเนินการ 
  สะท้อนตัววัดผลลัพธ์ที่แสดงถึงการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 โดยมีเกณฑ์การรายงาน  ดังนี้ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา น าเสนอตัวชี้วัดตอบผลลัพธ์การด าเนินการตามหมวด  7  
มิติละ  1  ตัวชี้วัด เท่านั้น 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน าเสนอตัวชี้วัดของแต่ละผลลัพธ์ 
ผลความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ (3  ตัวชี้วัด)  เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน ามา
เลือกตอบในหมวด  7  ทั้ง  6  มิติ   

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถน าเสนอตัวชี้วัดของแต่ละมิติได้นอกเหนือจากท่ี
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยกตัวอย่าง 

 ไม่ควรน าเสนอตัวชี้วัดเดียวกันซ้ าในแนวทางการตอบมิติหัวข้ออ่ืน ๆ 
 ค่าเป้าหมาย/ผลการด าเนินการ สามารถตอบได้ในรูปแบบ ร้อยละ, ระดับความส าเร็จ 

หรือระบุจ านวน   
ค่าน้ าหนัก ร้อยละ  40 

 7.1  การบรรลุผลลัพธ์ของตัวช้ีวัดตามพันธกิจ  (ค่าน้ าหนัก  ร้อยละ 6) 
  เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งตัววัดที่ด าเนินการตามนโยบายและแผนของรัฐบาลที่ก าหนด
ไว้ประจ าปี  
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ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2564 

ความส าเร็จ 
การด าเนินการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน 

 
ระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย 

(1)  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียน 
     ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
(2)  ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 
     O-NET/NT  
(3)  ร้อยละความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน 
     ปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(4)  ตัวชี้วัดอื่น ๆ  ........................................... 

     

 
 7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการและประชาชน  (ค่าน้ าหนัก  ร้อยละ 7) 

  เป็นการวัดผลด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับการบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจากการ
บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน  
การเติบโตของโครงการที่มุ่งเน้นประโยชน์แก่กลุ่มผู้รับบริการ การสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือ 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2564 

ความส าเร็จ 
การด าเนินการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน 

 
ระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย 

(1) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รบับริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
     ที่มีต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(2)  ร้อยละความส าเร็จในการส ารวจความพร้อมของนักเรียน 
     ในการเรียนการสอน ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
     ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(3)  ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบและแนวทางการ  
     บริหารจัดการให้เกิดคุณภาพ 
(4)  ตัวชี้วัดอื่น ๆ  ........................................... 
 

     

 
 7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร  (ค่าน้ าหนัก  ร้อยละ 7) 

  เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการด้านการบริหารบุคคล การพัฒนา และการสร้างการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรของส่วนราชการ เพื่อให้มีสมรรถนะสูง 
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ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2564 

ความส าเร็จ 
การด าเนินการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน ระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย 

(1)  จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจากการสร้างและพัฒนาแนวคิด 
     การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เช่น จ านวนบุคลากร 
     ในสังกัดที่ได้รับรางวลั OBEC AWARD 
(2)  จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อม 
      ส าหรับการข้ึนสู่ต าแหน่ง 
(3)  จ านวนโครงการการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอด 
      แนวทางน าไปต่อยอดเชิงลกึหรือน าไปใช้แก้ปัญหาการ 
      ด าเนินงานของหน่วยงานได้ 
(4)  ตัวชี้วัดอื่น ๆ  ........................................... 

     

 7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ  (ค่าน้ าหนัก  ร้อยละ 7) 
  เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีหรือการเป็น

ต้นแบบของผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2564 

ความส าเร็จ 
การด าเนินการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน ระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย 

(1) จ านวนรางวัลทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัล 
     จากหน่วยงานภายนอก 
(2) ร้อยละระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนนิงาน 
     ของหน่วยงาน (ITA)  (ระดบั A ร้อยละ 85.00) 
(3)  รางวัลผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ 
     ปรับปรุงประสิทธิภาพสว่นราชการประจ าปี พ.ศ. 2563  
     มีผลการประเมินอยู่ในระดบัสูงกว่ามาตรฐานตามเกณฑ์ 
     ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด  
(4)  ตัวชี้วัดอื่น ๆ  ........................................... 

     

 7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
                         (ค่าน้ าหนัก  ร้อยละ 6) 

  เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ 
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ของพ้ืนที่และประเทศ 
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ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2564 

ความส าเร็จ 
การด าเนินการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน ระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย 

(1)  ระดับความส าเร็จตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
     ในหน่วยงาน 
(2)  ร้อยละของสถานศึกษาในสงักัด จัดรายการอาหารกลางวัน 
      ตามโครงการฯ โดยใช้โปรแกรม Thai school lunch 
(3)  ร้อยละของสถานศึกษาในสงักัดจัดกิจกรรมให้ความรู้ 
     ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภค 
     ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
(4)  ตัวชี้วัดอื่น ๆ  ........................................... 

     

 7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 
                      (ค่าน้ าหนัก  ร้อยละ 7) 

  เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการเพ่ือการลด
ต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2564 

ความส าเร็จ 
การด าเนินการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน ระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย 

(1)  ร้อยละของการลดพลังงานไฟฟ้า/น้ ามนัเชื้อเ 
(2)  รอ้ยละของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาที่จดัท าแผน BCP 
     และส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดจัดท าแผน BCP 
     ใช้เป็นแนวปฏิบัติรองรับผลกระทบภัยพิบัติตามบรบิท 
(3)  ร้อยละของการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลด้านการเงิน 
      ของสถานศึกษา  ในสังกัด 
(4)  ตัวชี้วัดอื่น ๆ  ........................................... 

     

แนวทางการด าเนินงาน :  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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