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ค าน า 
 รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นโครงการถอดบทเรียนและติดตามผลการด าเนินงานการประเมินตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบในการด าเนินการรายงานตัวชี้วัดของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีต่อตัวชี้วัดในการประเมินตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการแต่ละตัว เพ่ือน ามาสะท้อนถึง ปัญหา 
ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการก าหนดแนวทางปรับปรุงตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในปีถัดไป 
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบการรายงานตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดท ารายงานผลการส ารวจความคิดเห็นโครงการถอดบทเรียน  เพ่ือน าเสนอ
เลขาธิการกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหารระดับสูง เพ่ือรับทราบข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป 
 
 
         กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
                                                                                 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  



สารบัญ 
 

  เรื่อง         หน้า 
          บทสรุปของผู้บริหาร        ก 
บทที ่๑  บทน า          
    ที่มาและความส าคัญของปัญหา       ๑ 
    วัตถุประสงค์         ๒ 
    ขอบเขตการวิจัย        2 
    กรอบแนวคิด         ๓ 
    นิยามศัพท์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ     5      
บทที ่๒  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวช้อง 

    แนวคิด หลักเกณฑ์ การด าเนินการตัวชี้วัดของ ส านักงาน ก.พ.ร.   6 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    แนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ   9 
    ในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    แนวทางการปฏิบัติราชการ       ๑๒ 
    ระบบราชการ 4.0        ๑๓ 
    การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน     16 
    (O-NET : Ordinary National Educational Test) 
    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  19 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจ าเป็น     24 
    จุดมุ่งหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น     24 
    ประเภทของการประเมินความต้องการจ าเป็น     25 
    ขั้นตอนของการประเมินความต้องการจ าเป็น     26 
    การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น     27 
    งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง        28 
บทที่ ๓  วิธีการด าเนินงานวิจัย 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน        30 
    ประชากรที่ใช้ในการศึกษา       31  
    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย       31 
    ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ       32 
    วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล        32 
    วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล        32  



   เรื่อง         หน้า 
 
     สถิติที่ใช้          34 
บทที ่๔  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
     แนวทางการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ   35 

     ในการปฏิบัติราชการ 
     สภาพการด าเนินการตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ  39 
     ราชการในปีที่ผ่านมา 
  สภาพที่คาดหวัง สภาพที่เป็นจริง และความต้องการจ าเป็น (PNIModified)  39 
  ของตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา 
  ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะรายตัวชี้วัด      42 
    ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ       63 
    แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง 63 

    ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
บทที่ 5  สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
    วัตถุประสงค์งานวิจัย         71 
    วิธีการด าเนินการวิจัย         71 
    สรุปผลการวิจัย         71 
    อภิปรายผล          73 
    ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย        76 
    ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป       76 
ภาคผนวก 
     -  โครงการถอดบทเรียนและติดตามผลการด าเนินงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ 78 

     ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    -  ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๒๔/๒๕๖๔   82 
     เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการถอดบทเรียนและติดตามผลการด าเนินงานการประเมิน 

     ตัวชีว้ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที ่
     การศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     - แบบสอบถาม (google form) การด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ  85 

     ในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  



สารบัญภาพ 
 

         ภาพ        หน้า 
 ภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง การถอดบทเรียนและติดตามผล                      ๔ 
                     การด าเนินงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
                     ในการปฏิบตัิราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ภาพที่ ๒ กรอบการปประเมินส่วนราฃการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ  ๙ 
                      ในการปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สารบัญตาราง 
 

        ตาราง        หน้า 
 ตารางที่ ๑.๑   การสร้างความตระหนัก (Awareness) ของความส าคัญในการ 35 
    ด าเนินการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดฯ ให้กับบุคลากร 
    ในเขตและโรงเรียนในสังกัด 
 ตารางที่ 1.2   การติดตาม (Attempt) เก็บข้อมูลเพื่อรายงานตัวชี้วัดให้กับบุคลากร 36 
   ในเขตและโรงเรียน 
 ตารางที่ 1.3   ปัจจัยสนับสนุนต่อความส าเร็จ (Achievement) การด าเนินการ 37 
    ประเมินตัวชี้วัด 
 ตารางที่ 1.4   การรักษามาตรฐานในการด าเนินการรายงานตัวชี้วัดการปฏิบัติ 38 
   ราชการให้มีความยั่งยืน (Accredit) ส่งผลดีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่ 
   การศึกษาและโรงเรียน 
 ตารางที่ ๒.๑   จัดล าดับความต้องการจ าเป็นของตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง 39 
   ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา 
 ตารางที่ 2.2.๑  ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา  42 
   แห่งชาติ O-NET 
 ตารางที่ 2.๒.๒  ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการส่งเสริมผู้เรียน 43 
   ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 ตารางที่ 2.๒.๓  ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 44 
   ผลการเรียนรายบุคคล 
 ตารางที่ 2.๒.๔  ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความส าเร็จการด านเนินการจัดเก็บข้อมูลครู 45 
   และบุคลากรรายคนด้วยระบบ PSC (P-School Checking Program) 
 ตารางที่ 2.๒.๕  ตัวชี้วัดที่ 5.1 การลดพลังงานด้านไฟฟ้า    46 
 



 
        ตาราง       หน้า 
 ตารางที่ 2.2.6  ตัวชี้วัดที่ 5.2 การลดพลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง   47 
 ตารางที่ 2.2.7  ตัวชี้วัดที่ 6.1 การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 48 
 ตารางที่ ๒.๒.๘  ตัวชี้วัดที่ 6.2 การรายงานข้อมูลปริมาณขยะ    48 
 ตารางที่ 2.2.9  ตัวชีว้ัดที่ 7 การก ากับดูแลการทุจริต    49 
 ตารางที่ ๒.๒.๑๐  ตัวชี้วัดที่ 8 ภาวะผู้น า      50 
 ตารางที่ 2.2.11  ตัวชี้วัดที่ 9.1 ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามการปฏิบัติงาน 51 
    ขององค์การ 4 ด้าน 
 ตารางที่ 2.2.12  ตัวชี้วัดที่ 9.2 มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบันและ  52 
    สามารถเรียกดูข้อมูลแบบ Real time สรุปผลข้อมูลที่ได้จากระบบ 
 ตารางที่ 2.2.13  ตัวชี้วัดที่ 9.3 มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมิน  53 
    ความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ 
 ตารางที่ 2.2.14 ตัวชีว้ัดที่ 10.1 (1) การใช้ระบบ Video Conference ในองค์การ 54 
 ตารางที่ 2.2.15 ตัวชีว้ัดที่ 10.1 (2) การใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่างส านักงาน 55 
    เขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนเพื่อการบริหารจัดการหรือการจัด 
    การเรียนการสอน 
 ตารางที่ 2.2.16 ตัวชีว้ัดที่ 10.2 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber)  56 
 ตารางที่ 2.2.17 ตัวชีว้ัดที่ 11.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของส านักงาน 57 
    เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ตารางที่ 2.2.18 ตัวชีว้ัดที่ 11.2 โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงิน  58 
    ด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
 ตารางที่ 2.2.19 ตัวชีว้ัดที่ 11.3 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบด้านการเงิน 59 
    การบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ตารางที่ 2.2.20 ตัวชีว้ัดที่ 11.4 ระดับความส าเร็จของโรงเรียนวิถีพุทธ  60 
 ตารางที่ 2.2.21 ตัวชีว้ัดที่ 11.5 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุน  61 
    ต่อหน่วยผลผลิต 
 ตารางที่ 2.2.22 ตัวชีว้ัดที่ 12 ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา 62 
 



ก 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นโครงการถอดบทเรียนและติดตามผลการด าเนินงานการประเมินตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ                       
พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติ วิธีการ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดและจัดท าแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบสอบถามคือ ผู้รับผิดชอบการ
รายงานตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน สพท.ละ ๑ คน รวมเป็น ๒๒๕ คน 
(เฉพาะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)  
 ผลการศึกษาการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า 
 ๑. แนวทางการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   
มีการด าเนินการ ใน ๔ ประเด็น ดังนี้ 
  ๑.๑ การสร้างความตระหนัก (Awareness) ของความส าคัญในการด าเนินการรายงานข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดฯ ให้กับบุคลากรในเขตและโรงเรียนในสังกัด โดยทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้
ด าเนินการประชุมชี้แจงบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดให้เกิดความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของตัวชี้วัด  
            ๑.๒ การติดตาม (Attempt) เก็บข้อมูลเพ่ือรายงานตัวชี้วัดให้กับบุคลากรในเขตและโรงเรียน 
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้แจ้งในที่ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา  ด าเนินการออก
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม ดูแล การรายงานตัวชี้วัด ให้ตรงตามก าหนดปฏิทินการรายงานในแต่ละ
รอบการรายงาน รวมทั้งมีการติดตามผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น การแจ้งเป็นหนังสือราชการ ประสานงานติดต่อ
ด้วยตนเอง และน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการติดตาม (Line ,Facebook Google Form)  
            ๑.๓ ปัจจัยสนับสนุนต่อความส าเร็จ  (Achievement) การด าเนินการประเมินตัวชี้ วัด  
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องอาศัยความร่วมมือ ความสามัคคี และความรับผิดชอบของบุคลากร 
ในสังกัดที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่  ศึกษาหาความรู้ เพ่ิมเติม และการสนับสนุน การก ากับติดตาม 
ของผู้บริหารที่กระตุ้นให้เกิดการท างานเป็นทีมและเสริมสร้างขวัญก าลังใจของผู้รับผิดชอบ 
            ๑.๔ การรักษามาตรฐานในการด าเนินการรายงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการให้มีความยั่งยืน  
(Accredit) ส่งผลดีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะน าผลการ
ประเมินในปีที่มีมา ด าเนินการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ถอดบทเรียน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินการ  
เพ่ือน ามาพัฒนาการด าเนินการรายงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการให้มีผลที่ดีขึ้นในปีถัดไป 
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 ๒. สภาพการด าเนินการตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
  2.1 ด้านสภาพความคาดหวังรายตัวชี้วัด ในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย  4.82 จากคะแนนเต็ม 
5.00 คะแนน และ S.D. = ๐.๑๔ 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนนเฉลี่ย S.D. 
๑. ตัวชี้วัดที่ 12 ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 4.95 0.23 
๒. ตัวชี้วัดที่ 6.1 การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 4.93 0.29 
๓. ตัวชี้วัดที่ 9.3 มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความพึง

พอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ 
4.92 0.31 

 
  2.2 ด้านสภาพที่เป็นจริงรายตัวชี้วัด ในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย  4.39 จากคะแนนเต็ม  
5.00 คะแนน และ S.D. = ๐.๔๕ 

อันดับ ตัวช้ีวัด คะแนนเฉลี่ย S.D. 
๑. ตัวชี้วัดที่ 6.1 การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 4.75 0.62 
 ตัวชี้วัดที่ 6.2 การรายงานข้อมูลปริมาณขยะ 4.75 0.60 

๒. ตัวชี้วัดที่ 10.1 (1) การใช้ระบบ Video Conference ในองค์การ 4.73 0.63 
๓. ตัวชี้วัดที่ 9.3 มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความพึง

พอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ 
4.72 0.67 

๓. ตั ว ชี้ วั ดที่  12 คว ามคิ ด เห็ นของผู้ ใ ต้ บั ง คั บบัญชาที่ มี ต่ อ
ผู้บังคับบัญชา 

4.72 0.84 

  
  2.3 ด้านดัชนีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNI Modified)  

อันดับ ตัวช้ีวัด PNI Modified 
๑. ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O-NET 0.58 
๒. ตัวชี้วัดที่ 7 การก ากับดูแลการทุจริต 0.21 
๓. ตัวชี้วัดที่ 11.4 ระดับความส าเร็จของโรงเรียนวิถีพุทธ 0.17 
๓. ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน

รายบุคคล 
0.17 

 
 ๓. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ ในการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 ควรมีการบูรณาการตัวชี้วัดที่มีความซ้ าซ้อนกับการประเมินอ่ืน ๆ เพ่ือลดจ านวนเอกสารที่ต้องรายงานลง 
ลดจ านวนตัวชี้วัดที่ไม่มีความส าคัญในการบริหาร และมีความต้องการในการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินการประเมินตัวชี้วัดปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้งมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนกลางกับส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาท่ีมีความสะดวกเป็นปัจจุบัน 
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 ๔. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการปรับปรุงตัวชี้ วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  ๔.๑ สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริม พัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ
บุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องตัวชี้วัดในทุกระดับ เพ่ือให้สามารถยกระดับตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔.๒ มีการตรวจสอบข้อมูล ก ากับ ติดตาม การรายงานของข้อมูลทุกตัวชี้วัดของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาก่อนการรายงาน และมีการสรุปปัญหาสาเหตุที่ไม่สามารถด าเนินการได้เพ่ือปรับปรุงการท างานใน
ครั้งต่อไป 
  ๔.๓ มีการก าหนดมาตรการแต่ละตัวชี้วัดเพ่ือชักจูง ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้การด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดนั้นได้ผลตามท่ีตั้งไว้ เช่น การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย รวมทั้งมีมาตรฐานในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  ๔.๔ มีการสร้างแรงจูงใจในการด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆเพ่ือให้การด าเนินการตามตัวชี้วัด
ประสบความส าเร็จ เช่น งบประมาณ  เงินรางวัล องค์ความรู้ เทคโนโลยีต่าง ๆ  
  ๔.๕  สนับสนุนการใช้ระบบต่าง ๆที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
ความพร้อมใกล้เคียงกัน 
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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ในระบบราชการของประเทศไทย ในพุทธศักราช ๒๕๔๕ ได้มีการด าเนินการปฏิรูประบบราชการ ส่งผลให้
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงานและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม  
ซึ่งเป็นผลมาจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมาตรา ๓/๑  
แห่งพระราชบัญญัติรระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มุ่งเน้นการบริหารราชการแผ่นดิน
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ และก าหนดให้มี  
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว 
 ตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการ จึงเป็นสิ่งที่ใช้วัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการ 
โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่มีความชัดเจน เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ ภารกิจ
ของกระทรวง กรม ที่เก่ียวข้องด้วย 
 เมื่อมีการก าหนดตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีงบประมาณของแต่ละกระทรวง โดย ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นผู้เห็นชอบในการประเมินส่วนราชการประจ าปีงบประมาณ ส่วนราชการจึง
ด าเนินตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นชอบ  
 มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันทื่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ได้ให้ความเห็นชอบกับกรอบ กลไก และแนวทางในการประเมินส่วนราชการและจังหวัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีจ านวนตัวชี้ ๓-๕ ตัวชี้วัดใน 
๕ องค์ประกอบ ซึ่งต้องมีอย่างน้อย ๓ องค์ประกอบ และแต่ละตัวชี้วัดต้องเชื่อมโยงได้อย่างน้อย ๑ องค์ประกอบ 
รวมทั้งมีการถ่วงน้ าหนักตัวชี้วัด โดยมีน้ าหนักรวมเท่ากับ ๑๐๐ 
 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ก าหนดกรอบ  
แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยก าหนดกรอบแนวทางการประเมินดังกล่าว จ านวน ๕ องค์ประกอบ คือ ๑)  ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามท่ีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งาน
ตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาลหรือมิตคณะรัฐมนตรี (Function Base) ๒) ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  
(Agenda Base)  ๓)  ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลัภารกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่นภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
(Area Base)  ๔) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
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งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพ่ือไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ 
(Innovation Base)  ๕) ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  (Potential Base) 
และให้ส่วนราชการด าเนินการรายงานความก้าวหน้า (รอบ ๖ เดือน) และรายงานผลการด าเนินงาน  
(รอบ ๑๒ เดือน) และแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ จ านวน ๑๐ ประเด็น 
 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 จึงท าให้เกิดปัญหาในการด าเนินการตัวชี้วัดในการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มพัฒนาระบบบริหารไม่สามารถด าเนินการออกช่วยเหลือเยี่ยมเยียน 
(Site Visit) ติดตามการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้  รวมทั้งในบางตัวชี้วัดไม่สามารถด าเนินการ
ได้ จึงได้มีการด าเนินการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น   
มีการยกเลิกการประเมินบางตัวชี้วัดและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ขยายระยะเวลาในการด าเนินการ ให้เหมาะสมกับ
บริบทของการปฏิบัติราชการในช่วงดังกล่าว  
 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้ด าเนินโครงการการถอดบทเรียนและติดตามผล
การด าเนินงานประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีความแตกต่างกันในบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
แต่ละแห่ง ที่มีการบริหารจัดการการด าเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
เพ่ือน ามาวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินการรายงานตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติ วิธีการ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. เพ่ือจัดท าแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในปีต่อไป 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 
 ๑. ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ศึกษาจากบุคลากรที่รับผิดชอบในการรายงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขตละ ๑ คน จ านวน ๒๒๕ คน 
 ๒. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
 พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๒๒๕ เขต ประกอบด้วย  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน ๑๘๓ เขต 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน ๔๒ เขต 



๓ 
 
 ๓. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ด าเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ 
https://forms.gle/RmYuGh8bsQ2sBgBx7 
 ๔. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การศึกษาวิจับครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการรายงานตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เท่านั้น 
 
กรอบแนวคิด 
 กรอบแนวคิดโครงการการถอดบทเรียนและติดตามผลการด าเนินงานประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางการประเมิน
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และทฤษฎีดัชนีความต้องการจ าเป็น (PNI Modified) ในการด าเนินการสร้างแบบสอบถาม
เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลงานวิจัย ใน ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) แนวทางการด าเนินงานการรายงานตัวชี้วัดในการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานพ้ืนที่การศึกษา  ๒) สภาพความเป็นจริง และสภาพที่คาดหวัง ของตัวชี้วัดในการปฏิบัติ
ราชการ ๓) ปัญหาและข้อเสนอแนะ เพ่ือศึกษาถึงดัชนีความจ าเป็นเร่งด่วน (PNI Modified) ใช้การประชุม
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Experts Meeting) ในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแนว
ทางการด าเนินงาน สภาพความเป็นจริงและสภาพที่คาดหวัง แล้วเสนอเป็นแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการ
ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  

https://forms.gle/RmYuGh8bsQ2sBgBx7
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ภำพที่ ๑ กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง การถอดบทเรียนและติดตามผลการด าเนินงานการประเมินตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
  

1. แนวทางการประเมิน
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. ทฤษฎีความต้องการจ าเป็น  
3 ประเด็น 
    2.1 แนวทางการ
ด าเนินงานการรายงานตัวชี้วัด
ในการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานพื้นที่การศึกษา   
   2.2 สภาพความเป็นจริง  
   2.3 สภาพที่คาดหวัง 

1.การวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) 
2.การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Experts Meeting) 

1.แนวปฏิบัติ วธิีการ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
2. แนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
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นิยำมศัพท์ 
 ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติรการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 สภาพความเป็นจริง หมายถึง สภาพที่เป็นจริงในการด าเนินการรายงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 สภาพที่คาดหวัง หมายถึง สภาพที่คาดหวังในการด าเนินการรายงานตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ดัชนีล าดับความต้องการจ าเป็น หมายถึง ความจ าเป็น เร่งด่วนในการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา
ตามความจ าเป็นเร่งด่วนของประเด็นนั้น โดยถ้ามีค่ามากจะมีความจ าเป็น เร่งด่วนในการด าเนินการสูง  
 บุคลากรผู้รับผิดชอบ หมายถึง  ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ผู้รับผิดใน
การรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑. สพฐ.มีแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ และน ามาใช้ในปีต่อไปเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ด าเนินงานประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒ .ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินงานตามแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานประเมิน
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ อย่างประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 ๓. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ สามารถพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผลการประเมิน
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณต่อไป ให้อยู่ในระดับ
คุณภาพและได้ค่าคะแนนที่สูงขึ้น   
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 
 - แนวคิด หลักเกณฑ์ การด าเนินการตัวชี้วัดของ ส านักงาน ก.พ.ร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 - แนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 - แนวทางปฏิบัติราชการ 
 - ระบบราชการ ๔.๐ 
 - การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test) 
 - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2563 
 - แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 - จุดมุ่งหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 - ประเภทของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 - ขั้นตอนของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 - การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
 - งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวคิด  หลักเกณฑ์ การด าเนินการตัวช้ีวัดของ ส านักงาน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ส่วนราชการมีการปรับปรุงและยกระดับ

คุณภาพการบริหารงานโดยมุ่ งผลสัมฤทธิ์ เ พ่ือประโยชน์สุ ขของประชาชน ส่ วนราชการจึ งต้ องมี  
การด าเนินงานตามแผนงานโครงการที่สอดรับกับนโยบายที่ส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด ดังนี้ 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 3/1 บัญญัติว่า “การ
บ ริ ห า ร ร าชกา รต้ อ ง เป็ น ไป เ พ่ื อป ระ โ ยชน์ สุ ข ขอ งปร ะชาชน  เ กิ ด ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต่ อภ า รกิ จ ของรั ฐ  
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ  
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน  
การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไป  
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของ  
ส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอ บของ 
ผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล  
การปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 
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- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
ก าหนดว่า เ พ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้ เกิดผลสัมฤทธิ์  ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี   
เพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอ่ืน
ใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมิน
อิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ 
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. 
ก าหนด 

- ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  5/2559 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดิน มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  

- มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 เห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมินข้าราชการพลเรือน 
ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและแบบประเมินส่วนราชการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
5/2559 และให้น าแบบประเมินฯ นี้ ไปใช้ ในการประเมินข้าราชการและการประเมินส่วนราชการ  
ในรอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 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 ผู้ถูก
ประเมิน ได้แก่ ปลัดกระทรวง/เทียบเท่า อธิบดี/เทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน 
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามท่ีส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดย
มีกรอบการประเมินใน 5 องค์ประกอบ แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยใน
ภาพรวมทุกองค์ประกอบ รวมทั้งก าหนดให้ประเมินส่วนราชการและจังหวัดปีละ 1 ครั้ง (รอบการประเมินตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี)  
 มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันทื่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ได้ให้ความเห็นชอบกับกรอบ กลไก และแนวทางในการประเมินส่วนราชการและจังหวัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีจ านวนตัวชี้ ๓-๕ ตัวชี้วัดใน 
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๕ องค์ประกอบ ซึ่งต้องมีอย่างน้อย ๓ องค์ประกอบ และแต่ละตัวชี้วัดต้องเชื่อมโยงได้อย่างน้อย ๑ องค์ประกอบ 
รวมทั้งมีการถ่วงน้ าหนักตัวชี้วัด โดยมีน้ าหนักรวมเท่ากับ ๑๐๐ 
 

ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2559 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ส านักงาน ก.พ.ร.) ได้ใช้การประเมินส่วนราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
และปัจจุบัน ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดกรอบประเมินส่วนราชการให้ส่วนราฃการน าใช้ในการก าหนดตัวชี้วัดใน
การปฏิบัติราชการ ดังต่อไปนี้ 

1. ไม่ Fix องค์ประกอบและจ านวนตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบ 
2. ตัวชี้วัดภารกิจส าคัญที่สะท้อนกับยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทฯ ใช้ประเมินต่อเนื่อง 3 ปี (พ.ศ. 

2563 – 2565) โดยไม่ต้องพิจารณาตัวชี้วัดรายปี 
3. ส่วนราชการและจังหวัดมีจ านวนตัวชี้วัด 3-5 ตัวชีว้ัด 
4. มีตัวชี้วัด Digital Transformation เป็น Option เพ่ิมเติม 
5. ก าหนดน้ าหนักรวมเท่ากับ 100 
6. น าตัวชี้วัดการชี้แจงประเด็นที่ทันต่อสถานการณ์ไปรวมกับการประเมินผู้บริหารองค์การ 

 ทั้งนี้ มีหลักการก าหนดตัวชี้วัดฯ ดังนี้ 
 ควรเป็นพันธกิจหลักและอยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการที่จะส่งผลต่อยุทธศาสตร์ชาติ 

นโยบายรัฐบาล และประเด็นที่มีผลกระทบต่อสังคมและการพัฒนาประเทศในภาพรวม เพ่ือเป็นการวัด 
Performance ของส่วนราชการ   

 ควรพิจารณาจากแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ รวมถึงงบประมาณ เพ่ือให้ส่วนราชการมีความ
พร้อมในการผลักดันตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมาย   

 ในการก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัด ควรวิเคราะห์ถึงความเสี่ยง รวมถึงเงื่อนไขและปัจจัยที่จะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินการตามตัวชี้วัด เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ เป็นต้น เพ่ือประกอบการก าหนดเกณฑ์การประเมิน
และค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด   

 การก าหนดเกณฑ์การประเมิน/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดต้องพิจารณาจากข้อมูล Baseline data หรือ
หากไม่มี Baseline data ต้องก าหนดนิยามข้อมูลให้ชัดเจน 

 ตัวชี้วัดตามแผนต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระยะยาว ไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
สามารถวัดผลเป็น milestone ได ้

 เมื่อก าหนดตัวชี้วัดแล้ว ไม่ควรมีการขอเปลี่ยนหรือก าหนดตัวชี้วัดใหม่ 
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ภาพที่ ๒ กรอบการปประเมินส่วนราฃการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   
           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 แนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูประบบการบริหาร
ราชการแผ่นดิน มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 
เห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมินข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและแบบประเมินส่วน
ราชการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 และให้น าแบบประเมินฯ นี้ไปใช้ในการ
ประเมินข้าราชการและการประเมินส่วนราชการในรอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 
 ดังนั้น แนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 
 



๑๐ 
 
 1. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 2. การประเมินผู้บริหารองค์การ (ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี) 
 โดยมีรายละเอียดกรอบการประเมิน ดังนี้ 

1.กรอบการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 หลักการก าหนดตัวชี้ วัดและการติดตามประเมินผลตามมาตรการปรับปรุ งประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

2. นโยบายของรัฐบาล 
3. แนวทางการพัฒนา Thailand 4.0 
4. การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
5. International KPIs 
6. การบูรณาการตัวชี้วัดของหน่วยงานกลางเพ่ือให้ได้ตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์แล ะเชื่อมโยง 

สู่เป้าหมายระดับชาติ 
- ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) 
- ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : ยุทธศาสตร์ชาติ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ/ 

นโยบายรัฐบาล / ค าสั่ง / ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี / ยุทธศาสตร์กระทรวง / ภารกิจ / เป้าประสงค์ 
- ส านักงบประมาณ : ยุทธศาสตร์จัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 / แผนงานงบบูรณาการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
7. การมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาของประชาชน  

มากขึ้น (Better Life) 

* ส าหรับตัวชี้วัดที่มีความส าคัญและไม่สามารถวัดผลได้ในรอบปีการประเมินจะถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัด 
Monitor โดยให้ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานมายังส านักงาน ก.พ.ร. 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท ารายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่านการเจรจากับ
คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงว่าด้วยผลงานที่ส านักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย และเห็นชอบร่วมกันให้ใช้  
เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมีกรอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่  1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ า 
งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี (Function Base)  

 การด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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 การด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก 

 การด าเนินงานตามกฎหมาย 
 การด าเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี 
 การบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน 

 องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)  

 การด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 การด าเนินการตามวาระการขับเคลื่อนและการปฏิรูปประเทศ 
 การแก้ไขปัญหาส าคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี/รอง
นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการ  

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด 
กลุ่มจังหวัด (Area Base) (ถ้าไม่มีภารกิจนี้ไม่ต้องประเมิน) 

 การด าเนินงานตามภารกิจในพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
 ประเมินประสิทธิภาพในการจัดท าฐานข้อมูลระดับจังหวัด ซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง 
เชื่อถือได้ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทันการณ์ทั้งในภาวะปกติ
และในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้อมูลของ
ราชการบริหารส่วนกลางทุกหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์
ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Ministerial Operation Center : PMOC) 

 องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริ การประชาชนหรือหน่วยงานของรั ฐ  
เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)  

 นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation)  
 นวัตกรรมให้บริการ (Service Innovation)  
 นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational Innovation) 

 องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(Potential Base)  

 การด าเนินการที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของส่วนราชการในการผลักดันการพัฒนาประเทศให้
บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผน 

 2. กรอบการประเมินและประเด็นการประเมินผู้บริหารองค์การ 
 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในรายงานผลการด าเนินการฯ สิงหาคม 2560 (สลน.) ณ วันที่ 26 กันยายน 2560 

ก าหนดแนวทางการประเมินผลผู้น าองค์การเพ่ิมจากการประเมินปกติประจ าปี ได้แก่ การลดเอกสาร การลด
พลังงาน การลดค่าใช้จ่าย การก ากับดูแลการทุจริต วิสัยทัศน์ *การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง *
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ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มีอยู่และพัฒนาขึ้นทุก 6 เดือนการสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 
*การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา *การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
หมายเหตุ: * ประเด็นที่เพ่ิมเติมจากข้อสั่งการเดิม 

 ต่อมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมประเด็นการประเมิน 
ในปี 2563 ใหม่ ดังนี้   

1. การลดพลังงาน   
2. มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
3. การก ากับดูแลการทุจริต 
4. ภาวะผู้น า 
5. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อบริหารงานขององค์การ 
6. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ 
7. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 
8. การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
9. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Integration) 
10. การชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 

 แนวทางการปฏิบัติราชการ 
 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการสามารถสนองตอบต่อนโยบายได้อย่างครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้มีการบูร
ณาการการปฏิบัติงานให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ดังนี้  
 1. การก าหนดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการต้องเป็นตัวชี้วัด  
ที่ปรากฎในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีหรือกิจกรรมรองรับครบถ้วนทุกตัวชี้วัด หรือได้รับความเห็ นชอบจาก
ผู้บริหารระดับสูงให้ด าเนินการ 
 2. การก าหนดเจ้าภาพหลักในการด าเนินงานทุกตัวชี้วัด เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบหลักทุกตัวชี้วัด  
ที่จะต้องด าเนินการ โดยให้สอดคล้องกับการประเมินรายหน่วยงานและบุคคล ทั้งนี้อาจจัดให้มีเจ้าภาพร่วม  
ในกรณีตัวชี้วัดที่จะต้องด าเนินงานร่วมกันด้วย 
 3. การสร้างความเข้าใจในการด าเนินการตัวชี้ วัดอย่างทั่ วถึงทั้ งองค์การ  เ พ่ือให้บุคลากร  
มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกัน 
 4. ด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการประจ าปีอย่างจริงจังและต่อเนื่องทุกระดับสามารถสะท้อน
ความส า เร็จของการปฏิบัติ ราชการสู่สาธารณะอย่าง เป็นรูปธรรม โดยมีการประเมิน เ พ่ือปรับปรุง  
การปฏิบัติ งานเป็นระยะ ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด สามารถเทียบเคียงผลในแต่ละปีและ/หรือ  
กับหน่วยงานอื่น 
 5. พัฒนาระบบก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราช การระดับหน่วยงานที่ชั ด เจน 
มีประสิทธิภาพ  ให้สามารถเชื่อมโยงการรายงานผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
ซึ่งในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พัฒนาระบบรายงานผลและระบบสนับสนุน  
การปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย   
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 5.1 ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
หรือระบบ KRS  (KPI Report  system) เป็นระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้พัฒนาขึ้น  เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดได้ใช้
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
 5.2 ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS : Area Management 
Support System) เป็นระบบทางเลือกส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้จัดเก็บข้อมูลจากสถานศึกษาผ่าน
ระบบ Online ลักษณะคล้ายการสร้างแบบสอบถาม มีตัวเลือกแบบสากลให้ใช้งาน 
 5.3 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++ : Area 
Management Support System++) เป็นระบบที่ช่วยให้การบริหารจัดการงานใน สพท. ประกอบด้วย  
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านแผนงาน และด้านวิชาการ ซึ่งลักษณะการท างานของระบบจะด าเนินก ารบน
เครือข่ายสารสนเทศ Onlineและ Real Time โดยการบริหารจัดการ Big Data 
 5.4 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา (SMSS : School Management Support 
System) เป็นระบบที่ช่วยให้สถานศึกษาบริหารจัดการด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านแผนงาน และด้าน
วิชาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดทรัพยากร และสามารถประมวลและแสดงผลในเชิงประจักษ์ได้อย่าง
รวดเร็วและสามารถเชื่อมโยงการใช้งานกับระบบ AMSS++ 
 ส าหรับระบบ KRS จะแสดงผลการด าเนินงานตามสถานการณ์ปัจจุบัน (Real Time) ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถน าข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ดีขึ้นทันต่อสถานการณ์ได้ 
 6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีโดยรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบดังกล่าว
ข้างต้นให้เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด โดยให้มีไฟล์เอกสารอ้างอิงรายละเอียดกระบวนการด าเนิน งาน 
สู่ความส าเร็จแนบทุกตัวชี้วัดอย่างชัดเจน สามารถรับการประเมินของหน่วยประเมินภายนอกที่ส านักงาน ก.พ.ร. 
รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติราชการต่อไป และหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ประเมินหน่วยงาน โดยการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการท างาน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตามแนวทาง
ระบบราชการ 4.0 
 ระบบราชการ 4.0 
 ระบบราชการ 4.0 ประเทศไทยมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภาครัฐ  
ต้องปรับตัวให้สามารถอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัลท่ามกลาง  
ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาได้ จึงต้องมุ่งเน้นความคล่องตัวเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 
(Agenda-Base) และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพลิกโฉมระบบราชการสู่ Government 4.0  
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เพ่ือรองรับต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท างานโดยยึดหลัก 

ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน (Better Governance, Happier 
Citizens) หมายความว่า ระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่เพ่ือพลิกโฉม (Transform) 
ให้สามารถเป็นที่ เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่ พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริ ง (Credible and Trusted 
Government) ดังนี้ 

1. เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) 
 ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการท างาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  

ของทางราชการ หรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ ตลอดจนเปิด
กว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกิจที่
ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบ
ความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่าย มากกว่าตามสายการ
บังคับบัญชาในแนวดิ่ ง ขณะเดียวกันก็ยั งต้องเชื่อมโยงการท างานในภาครัฐด้วยกันเองให้มี เอกภาพ  
และสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) 
 ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร 

มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้เข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้อง
ขอความช่วยเหลือจากทางราชการ (Proactive Public Services) รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ (Big 
Government Data)  และระบบดิจิทั ลสมัย ใหม่ ในการจัดบริการสาธารณะที่ ตร งกับความต้ อ งการ  
ของประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) พร้อมทั้งอ านวยความสะดวก โดยมีการเชื่อมโยงกันเอง
ของทางราชการเพ่ือให้บริการได้เสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของทางราชการ 
ได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกันทั้งการมาติดต่อ  
ด้วยตนเอง เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ 
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3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 
 ต้องท างานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่ม

และประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ ามาใช้ ในการตอบโต้กับโลกแห่ งการเปลี่ ยนแปลง 
อย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ ต่าง ๆ  
ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่  
รวมทั้งท าให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของระบบราชการ 4.0 ความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 ต้องอาศัย
ปัจจัยส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ 
 1. การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนๆ ในสังคม (Collaboration)  
  เป็นการยกระดับการท างานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกัน (Coordination) หรือท างานด้วยกัน 
(Cooperation) ไปสู่การร่วมมือกัน (Collaboration) อย่างแท้จริง โดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มีการระดมและน าเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปันและใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ร่ ว ม กั น  มี ก า ร ย อ ม รั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ผ ล ส า เ ร็ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ร่ ว ม กั น  
เพ่ือพัฒนาประเทศหรือแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จนไม่มีภาคส่วนใดใน
สังคมจะสามารถด าเนินการได้ลุล่วงด้วยตนเองโดยล าพังอีกต่อไป หรือเป็นการบริหารกิจการบ้านเมือง  
ในรูปแบบ “ประชารัฐ” 
 2. การสร้างนวัตกรรม (Innovation) 
  เป็นการคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือ Solutions ใหม่ ๆ ท าให้เกิด Big impact เพ่ือปรับปรุงและ
ออกแบบการให้บริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศ หรือ
ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพอันแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการเปลี่ยนแปลง 
โดยอาศัยรูปแบบห้องปฏิบัติการ (GovLab/Public Sector Innovation Lab) และใช้กระบวนการความคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึก
นึกคิด (Empathize) ก่อนจะสร้างจินตนาการ (Ideate) พัฒนาต้นแบบ (Prototype) ท าการทดสอบปฏิบัติจริง
และขยายผลต่อไป 
 3. การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization / Digitalization) 
  เป็นการผสมผสานกันของการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Cloudcomputing) 
อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน และ เครื่องมือเพ่ือการใช้งานร่วมกัน (Collaborationtool) ท าให้สามารถติดต่อกัน
ไ ด้ อ ย่ า ง เ รี ย ล ไ ท ม์  ไ ม่ ว่ า จ ะ อยู่ ที่ ใ ด  แ ล ะส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล อั นส ลั บ ซั บ ซ้ อ น ต่ า ง  ๆ  ไ ด้   
และช่วยให้บริการของทางราชการสามารถตอบสนองความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการให้ด าเนินการ  
ได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทางได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และประหยัด  
  ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด 
(Mindset)  ให้ ตน เองมี ความ เป็ นผู้ ป ระกอบการสาธารณะ ( Public Entrepreneurship)  เ พ่ิมทั กษะ 
ให้มีสมรรถนะที่จ าเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วยท าให้ สามารถแสดงบทบาทของ 
การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change leader) เพ่ือสร้างคุณค่า (Public value) และประโยชน์สุขแก่ประชาช 
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การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test) 
 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เริ่มจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 (ปีการศึกษา 2548) โดยเริ่มสอบ
ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นครั้งแรก จากกการด าเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ที่มุ่งวัดความรู้
ความคิดรวบยอดตามคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร ต่อมา สทศ. ได้พัฒนาระบบการทดสอบให้ครอบคลุม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้ 
 

ปีการศึกษา O-NET (จ านวนวิชาสอบ) 
ป.6 ม.3 ม.6 

2548 - - (5 วิชา) 
2549 - - (5 วิชา) 

เผยแพร่ข้อสอบ O-NET โดยให้โรงเรียนท าหนังสือมายัง สทศ.  
เพ่ือขอเฉลยข้อสอบ O-NET 

2550 (3 วิชา) - (8 วิชา) 
2551 (3 วิชา) (5 วิชา) (8 วิชา) 
2552 (8 วิชา) (8 วิชา) (8 วิชา) 

บอร์ด สทศ. มีมติไม่เผยแพร่ข้อสอบ O-NET 
เนื่องจากมีนโยบายจัดท าคลังข้อสอบ (ITEM BANK) 

2553 (8 วิชา) (8 วิชา) (8 วิชา) 
สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ด้วยข้อสอบฉบับสั้น 

O-NET ป.6 มีข้อสอบ 2 ชุดวิชา 
ชุดวิชาที่ 1 ประกอบด้วย สังคมศึกษาฯ (12 ข้อ) ภาษาอังกฤษ (8 ข้อ) คณิตศาสตร์ 

(20 ข้อ) รวมจ านวนข้อสอบ 40 ข้อ 
ชุดที่ 2 ประกอบด้วย ภาษาไทย (18 ข้อ) วิทยาศาสตร์ (13 ข้อ) สุขศึกษาและพล

ศึกษา (6 ข้อ) ศิลปะ (6 ข้อ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี (7 ข้อ)  
รวมจ านวนข้อสอบ 50 ข้อ 

O-NET ม.3 ข้อสอบ 2 ชุดวิชา 
ชุดวิชาที่ 1 ประกอบด้วย สังคมศึกษาฯ (15 ข้อ) ภาษาอังกฤษ (15 ข้อ) 

คณิตศาสตร์ (20 ข้อ) รวมจ านวนข้อสอบ 50 ข้อ 
ชุดวิชาที่ 2 ประกอบด้วย ภาษาไทย (15 ข้อ) วิทยาศาสตร์ (15 ข้อ) สุขศึกษาและ
พลศึกษา (7 ข้อ) ศิลปะ (6 ข้อ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี (7 ข้อ) รวมจ านวน

ข้อสอบ 50 ข้อ 
2554 (8 วิชา) (8 วิชา) (8 วิชา) 
2555 (8 วิชา) (8 วิชา) (8 วิชา) 
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2556 (8 วิชา) (8 วิชา) (8 วิชา) 
2557 (8 วิชา) (8 วิชา) (8 วิชา) 
2558 (5 วิชา) (5 วิชา) (5 วิชา) 

1. ลดสอบ O-NET จากเดิม 8 วิชา เหลือสอบ 5 วิชา 
2. สทศ. เผยแพร่ข้อสอบและเฉลยค าตอบ O-NET เป็นครั้งแรก 

2559 (4 วิชา) (4 วิชา) (5 วิชา) 
1. สอบ O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย ด้วยรูปแบบอัตนัยครั้งแรก 

2. ลดวิชาการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 จากเดิม 5 วิชา เหลือสอบ 4 วิชา 
3. เผยแพร่ข้อสอบและเฉลยค าตอบ O-NET ครั้งแรก 

2560 (4 วิชา) (5 วิชา) (5 วิชา) 
1. สทศ. ตรวจข้อสอบอัตนัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 100% 

2. สสวท. ออกข้อสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
2561 (4 วิชา) (5 วิชา) (5 วิชา) 
2562 (4 วิชา) (5 วิชา) (5 วิชา) 
2563 (4 วิชา) (5 วิชา) (5 วิชา) 

 
หมายเหตุ  1. สอบ 3 วิชา (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ 
  2. สอบ 4 วิชา (1) ภาษาไทย (2) ภาษาอังกฤษ (3) คณิตศาสตร์ (4) วิทยาศาสตร์ 
  3. สอบ 5 วิชา (1) ภาษาไทย (2) สังคมศึกษาฯ (3) ภาษาอังกฤษ (4) คณิตศาสตร์ (5) วิทยาศาสตร์ 
 4. สอบ 8 วิชา (1) ภาษาไทย (2) สังคมศึกษาฯ (3) ภาษาอังกฤษ (4) คณิตศาสตร์ (5) วิทยาศาสตร์ 
             (6) สุขศึกษาและพลศึกษา (7) ศิลปะ (8) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ปัจจุบันได้มีการน าผลสอบ O-NET ไปใช้เป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 1. น าผลสอบ O-NET ไปใช้เป็นองค์ประกอบในการเข้าศึกษาต่อ ดังนี้ 
 1.1 น าผลสอบ O-NET ม.6 ยื่นเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยโครงการรับตรง เช่น กลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) 
 1.2 น าผลสอบ O-NET ม.6 ยื่นเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยระบบ Admission ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 
ที่ประชุมอธิการแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้เปลี่ยนระบบ TCAS (Thai University Center Admission System) 
เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
 1.3 น าผลสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนในการคัดเลือกผู้เข้าเรียนต่อในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ส าหรับโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง 
 2. ประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. ใช้ผลสอบ O-NET ของผู้เรียนเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียน (GPAX) ของผู้เรียนที่จบ
การศึกษาตามหลักสูตร 
 4. ประเมินระดับชาติที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
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 5. ปรับปรุงพัฒนาการบริหารการเรียนการสอน 
 6. วัตถประสงค์อ่ืน ๆ เช่น น าไปศึกษาวิจัย เป็นต้น 
 จะเห็นได้ว่า O-NET เป็นการสอบระดับชาติ ใช้ข้อสอบเดียวกันทั้งประเทศ ดังนั้น ผลการสอบ O-NET จึงมี
ความน่าเชื่อถือ สามารถน ามาใช้ประเมินตนเอง และประเมินเพ่ือแข่งขันได้ นอกจากนี้ ผลสอบ O-NET ยังเป็น
เครื่องมือส าคัญในการน ามาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาทั้งในระดับโรงเรียน ระดับต้นสังกัด ระดับ
จังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
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คะแนนเฉลี่ยผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา พ.ศ.  2559-2561 ระดับประเทศ 
รายวิชา หน่วยวัด 2559 2560 2561 

ประถมศึกษาปีที่ 6 
ภาษาไทย ร้อยละ 52.98 46.58 55.90 
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 34.59 36.34 39.24 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 40.47 37.12 37.50 
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 41.22 39.12 39.93 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ภาษาไทย ร้อยละ 46.36 48.29 54.42 
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 31.80 30.45 29.45 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 29.31 26.30 30.04 
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 34.99 32.28 36.10 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ภาษาไทย ร้อยละ 52.29 49.25 47.31 
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 27.76 28.31 31.41 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 24.88 24.53 30.72 
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 31.62 29.37 30.51 
สังคมศึกษาฯ ร้อยละ 35.89 34.70 35.16 
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด ร้อยละ 37.24 35.59 38.28 

  
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือ
การประเมินเชิงบวกเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐ
มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” 
 การประเมิน ITA ได้เริ่มการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และมีการ
ขยายขอบเขตและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นยิ่งตามล าดับ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมือวันที่ 23 มกราคม 
2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการ
ประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 
 ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ศึกษาทบทวนรายละเอียดแนวทางการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการออกแบบการขับเคลื่อนการประเมินอย่างเป็น
ระบบ ลดภาระของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลดการใช้จ่ายงบประมาณ และเพ่ิมประสิทธิภาพของการป้องกันทุจริตเชิงรุก 
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ประกอบได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่มันสมัย สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และท าให้การด าเนินการประเมินสามารถท าได้อย่าง
รวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ การประเมินรูปแบบใหม่นี้ได้เริ่มทดลองใช้น าร่องในการประเมินส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา และประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการมีส่วน
ที่ท าให้หน่วยงานภาครัฐหันมาให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการด าเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งการบริหารภายใน
หน่วยงาน และการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม 
รวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกด้วย 
 จากความส าคัญของการประเมิน ITA ข้างต้น ท าให้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การ
ต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) ได้น าผลการประเมิน ITA ไปก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2561-2565) ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 ส าหรับการประเมิน ITA 2563 ยังคงใช้กรอบแนวทางการประเมินเช่นเดียวกับการประเมิน ITA 2562 ที่
ผ่านมา เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง และท าให้เห็น
การพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การประเมิน ITA 2563 
มีการปรับปรุงในรายละเอียดของระเบียบวิธีการประเมินแฃะประเด็นการประเมินเล็กน้อย เพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อจ ากัด
ของการประเมินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้
การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขระบบการบริหาราชการของหน่วยงาน
ภาครัฐ และมีผลการประเมินที่มาจากมุมมองประชาชนอย่างรอบด้านทั้งด้านการรับรู้และความสามารถในการเข้าถึง
ข้อมูลสาะรณะได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
 ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA จ าเป็นจะต้องมีหลายหน่วยงานร่วมกันขับเคลื่อนการประเมิน ITA 
เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างเรียบร้อยและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ประกอบด้วย 
 ส านักงาน ป.ป.ช. จะเป็นศูนย์กลางในการด าเนินการประเมินในภาพรวม โดยมีหน้าที่ในการก าหนดกลไก
และกระบวนการในการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รวม
ไปถึงหลักการและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการประเมิน การก ากับติดตามการประเมิน และการด าเนินการต่อผลการ
ประเมินเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 หน่วยงานก ากับการติดตามการประเมิน ประกอบด้วย ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในระดับส่วนกลางและในระดับพ้ืนที่ จะมีบทบาทใน
การร่วมก าหนดแนวทางและร่วมก ากับติดตามการประเมิน รวมไปถึงการประสานงานในระหว่างกระบวนการต่าง ๆ 
ในการประเมินหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของตนเอง 
 คณะที่ปรึกษาในการประเมิน จะเป็นกลุ่มคณะที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานที่เข้ารับ
การประเมินอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านการด าเนินการประเมินและในด้านเนื้อหาการประเมิน รวมไปถึงท าหน้าที่ในการ
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบและให้คะแนนตามแบบส ารวจที่ก าหนด  
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 องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ องค์กรศาล หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา กรมหรือเทียบเท่ า องค์การมหาชน 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ กองทุน สถาบันอุดมศึกษา โดยเป็นประเมินในภาพรวมของหน่วยงาน ซึ่งมี
ขอบเขตการประเมินครอบคลุมการบริหารราชการของหน่วยงาน ประกอบด้วยส่วนกลางของหน่วยงาน และส่วน
ราชการระดับพ้ืนที่ที่ข้ึนตรงกับส่วนกลาง 
 จังหวัด มีขอบเขตของหน่วยงานโดยเป็นการประเมินภาพรวมของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งมี
ขอบเขตการประเมินครอบคลุมเฉพาะกลไกการบริหารราชการระดับจังกวัด ประกอบด้วย ส านักงานจังหวัด และส่วน
ราชการส่วนภูมิภาคท่ีอยู่ในการควบคุมดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด (ไม่รวมราชการในจังหวัดที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง 
และราชการระดับอ าเภอ) 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขอบเขตหน่วยงานโดยเป็นการประเมินภาพรวมของการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งมีขอบเขตการประเมินครอบคลุมการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนข้าราชการฝ่าย
บริหารและข้าราชการฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ได้จ าแนกการประเมินออกเป็น 10 กลุ่ม เพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ประเมินได้พร้อมกันทั่วประเทศ และก ากับติดตามการประเมินให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาและเป็นมาตรฐาน
เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กลุ่ม 1 ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง รวม 9 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 729 หน่วยงาน 
 กลุ่ม 2 ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
(รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา)) ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง และสระแก้ว รวม 8 
จังหวัด รวมทั้งสิ้น 592 หน่วยงาน 
 กลุ่ม 3 ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี และอ านาจเจริญ รวม 8 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 1,475 หน่วยงาน 
 กลุ่ม 4 ประกอบด้วยจังหวัดและแงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม 
บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวล าภู และอุดรธานี รวม 12 จังหวัด รวงม
ทั้งสิ้น 1,512 หน่วยงาน 
 กลุ่ม 5 ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ พะเยา 
แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพูน รวม 8 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 830 หน่วยงาน 
 กลุ่ม 6 ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดก าแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี รวม 9 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 879 หน่วยงาน 
 กลุ่ม 7 ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม 
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี รวม 8 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 706 
หน่วยงาน 
 กลุ่ม 8 ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ งหมดในจังหวัดกระบี่  ชุมพร 
นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี รวม 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 573 หน่วยงาน 
 กลุ่ม 9 ประกอบด้วยจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดตรัง นราธิวาส ปัตตานี 
พัทลุง ยะลา สงขลา และสตูล รวม 7 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 631 หน่วยงาน 
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 กลุ่ม 10 ประกอบด้วยหน่วยงานประเภท องค์กรอิสระ องค์กรศาล องค์กรอัยการ หน่วยงานในสังกัด
รัฐสภา กรมหรือเทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กองทุน หน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ สถาบันอุดมศึกษา และ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานคร) รวมทั้งสิ้น 378 หน่วยงาน 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินหน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย 3 แหล่ง ดังนี้ 
 1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อ านวยการ/
หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ท างานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี  
 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืนที่เคยมา
รับริการหรือมาติดต่อตามภารกิจหน่วยงานภาครัฐ นับตั้งแต่ในปี พ.ศง 2563 เป็นต้นมา 
 3) เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จะประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
 1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : 
IIT)  เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตัวเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจากผุ้มีส่วน
ได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ 
และตัวชี้วัดการแก้ไขปัยหาการทุจริต 
 2) แบบวั ดการรั บรู้ ของผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วน เสี ยภายนอก ( External Integrity and Transparency 
Assessment : EIT) เป็นอบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตัวเอง โดยมีวัตุประสงค์เพ่ือเก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกท่ีมีต่อหน่วยงานที่ประเมิน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารและตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการท างาน 
 3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมุลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : 
OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของ
การเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดย
เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดกาเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) 
และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต และ
มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต) 
 กลุ่มตัวอย่างส าหรับการเก็บข้อมูลจากแต่ละเครื่องมือการประเมิน ดังนี้  
 1) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของจ านวนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียภายใน แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจ านวน
น้อยกว่า 30 คน ให้เก็บข้อมูลผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมากกว่า
จ านวน 4,000 คน ให้เก็บข้อมุลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง 
 2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า จ านวนร้อยละ 10 ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก แต่จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 30 ตัวอย่าง กรณีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนน้อยกว่า 30 คน 
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ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจ านวนมากกว่า 
4,000 คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง 
 3) เว็บไซต์ของหน่วยงาน เก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ชองหน่วยงานทุกหน่วยงาน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับแต่ละเครื่องมือการประเมิน จะด าเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับการประเมินระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment System : ITAS) ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และท าให้การด าเนินการประเมินสามารถท าได้อย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่ว
ประเทศ  
 ขั้นตอนการประมวลผลคะแนน ITA  ดังนี้ 

คะแนน แบบ IIT แบบ EIT แบบ OIT 
คะแนนข้อค าถาม คะแนนเฉลี่ยของข้อ

ค าถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนเฉลี่ยของข้อ

ค าถามจากผู้ตอบทุกคน 
คะแนนของข้อค าถาม 

คะแนนตัวชี้วัดย่อย - - คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัดย่อย 

คะแนนตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อ
ค าถามในตัวชี้วัด 

คะแนนแบบส ารวจ คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

คะแนนเฉลี่ยของทุก
ตัวชี้วัดในแบบส ารวจ 

น้ าหนักแบบส ารวจ ร้อยละ 30 ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 
คะแนนรวม ผลรวมของคะแนนแบบส ารวจที่ถ่วงน้ าหนัก 

 
 ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน 
(Rating Score) โดยจ าแรกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00 - 100 AA 

85.00 - 94.99 A 
75.00 - 84.99 B 
65.00 - 74.99 C 
55.00 - 64.99 D 
50.00 - 54.99 E 

0 - 49.99 F 
 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-
2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561-2565) ได้ก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่
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มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และแผนงานบูรณาการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้ก าหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานภาตรัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่าน
เกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
 ทั้งนี้เมื่อประมวลผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีการสอบทานและกลั่นกรองผลการประเมินและน าเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนประกาศผลและเผยแพร่รายงานผลการประเมินต่อไป 
 การประเมิน ITA จะด าเนินการประเมินในช่วงเดือนเมษายน - เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  

 
 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 สุวิมล ว่องวาณิช (2542 :12) ให้ความหมายของความต้องการจ าเป็นไว้ว่า เป็นความแตกต่างระหว่างสิ่ง
มุ่งหวังหรือสิ่งที่ต้องการ กับสิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบัน โดยความแตกต่างที่เกิดขึ้นจะบอกสภาพปัญหาที่มีอยู่โดยระบุว่า
สิ่งที่ต้องการให้เกิดว่ามีลักษณะเช่นใด จากนั้นน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่าสมควรเปลี่ยนแปลง
อะไรบ้าง การประเมินความต้องการจ าเป็นท าให้ได้ข้อมูลที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการศึกษาหรือการ
เปลี่ยนแปลงผลที่เกิดขึ้นปลายทาง การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการประเมินความต้องการจ าเป็นจึงเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์และเป็นการเปลี่ยนแปลงทางบวก 
 ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย (อ้างถึงใน พระวิรัช เอี่ยมศรีดี 2554:53) ให้ความหมายของการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นว่า หมายถึง กระบวนการประเมินความแตกต่างระหว่างสภาพที่ควรจะเป็นหรือสภาพที่คาดหวังกับ
สภาพที่เป็นอยู่หรือสภาพที่ควรได้รับการแก้ไข รวมถึงการประเมินความต้องการที่แท้จริง แล้วน าผลความต้องการ
หรือความแตกต่างดังกล่าวมาจัดเรียงล าดับความส าคัญเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกวางแผนโครงการต่อไป
ในอนาคต 
 ปานจันทร์ โหทอง (2542:18) ให้ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็นว่า หมายถึง 
กระบวนการในการค้นหาความแตกต่างระหว่างสภาพที่คาดหวังและสภาพที่แท้จริงซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ที่
ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข พัฒนาให้ความแตกต่างหรือปัญหานั้นลดลง 
 สรุปได้ว่า ความต้องการจ าเป็น หมายถึง สภาพปัญหาที่ต้องการได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อบุคคล หน่วยงาน ซึ่งวัดได้จากการเปรียบเทียบสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่คาดหวัง 
 
 จุดมุ่งหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 จุดมุ่งหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น (อ้างถึงใน นันธิมา ศรีสุวรรณ, 2550:10) จุดมุ่งหมาย
ของการประเมินความต้องการจ าเป็นในการนักการศึกษาได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น
ไว้ ดังนี้ คือ 
 วิสกินและอัลชูลด์ (Witkin and Alschuld, 1995:10) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นว่า เป็นการด าเนินการเพ่ือมุ่งพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมการบริหารโครงสร้างขององค์การ และการ
ด าเนินงานขององค์การให้ดีขึ้นหรือผสานองค์ประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกัน การประเมินความต้องการจ าเป็นจะวาง
หลักเกณฑ์ในการก าหนดว่าจะจัดสรรเงิน พนักงาน อุปกรณ์ และทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไร 
 คมสร วงษ์รักษา (2540:21) ได้กล่าวว่า จุดมุ่งหมายที่เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการประเมินความต้องการ
จ าเป็นมี 4 ประการ คือ 



๒๕ 
 
 1. เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ือการวางแผน ซึ่งจะส่งผลในการจ าแนกเป้าหมายการตัดสินใจถึงขอบเขตของ
เป้าหมายว่าจะท าได้แค่ไหน 
 2. เพื่อเป็นการตรวจวิเคราะห์หรือการจ าแนกแยกแยะปัญหาหรือหาจุดอ่อนของสิ่งที่ศึกษา อันจะท าให้
การวางแผนเป็นไปอย่างเหมาะสม 
 3. เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบส าหรับการประเมินหลาย ๆ รูปแบบ 
 4. เพ่ือน าไปใช้กับการรับรองสถาบันการศึกษา เช่น การประเมินผลผลิตในเรื่องของนักศึกษา ผลการ
ประเมินชนิดนี้น าไปจ าแนกความพยายามทางการศึกษาของโรงเรียนว่าเกิดประสิทธิผลหรือไม่ และยังจ าแนกของเขต
วิชาหรือสถานที่ตั้ง ซึ่งสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษามีน้อย 
 สุวิมล ว่องวาณิช (2542:14) ได้กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น คือพยายามให้
ได้ข้อมูลที่ช่วยเสริมการวางแผนการด าเนินงาน ท าให้การพัฒนากิจกรรมหรือการแก้ปัญหาต่าง ๆ สอดคล้องกับสภาพ
ที่เกิดขึ้นจริงนั้น 
 สรุปว่าได้ว่าการประเมินความต้องการจ าเป็นมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการวางแผนการ
ด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
  
 ประเภทของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 สุวิมล ว่องวาณิช (2542:15-16) กล่าวว่า ความต้องการจ าเป็นแบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับลักษณะที่
ใช้การจัดประเภท ดังนี้ 
 1. ระดับความต้องการจ าเป็น เช่น ความจ าเป็นขององค์กร (Organizational Needs) ความต้องการจ าเป็น
ของบุคลากร (Personal Needs) ความจ าเป็นของกลุ่ม (Group Needs) 
 2. สาระเนื้อหาความต้องการจ าเป็น เช่น ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร ( Staff 
Development Needs) ความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม (Development Needs) ความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development Needs)  
 3. ระดับความลึกซึ้งของความต้องการจ าเป็น เช่น ความต้องการจ าเป็นตามการรับรู้ (Felt Needs) ความ
ต้องการจ าเป็นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Needs) ความต้องการจ าเป็นด้านกระบวนการ (Process Needs) ความ
ต้องการจ าเป็นด้านผลลัพธ์ (Outcome Needs) ความต้องการจ าเป็นด้านการแก้ปัญหา (Solution Needs)  
 ตามความคิดของ Kaufman ความต้องการจ าเป็นด้านปัจจัยและด้านกระบวนการ ถือเป็น “ความต้องการ
จ าเป็นเทียม หรือ กึ่งความต้องการจ าเป็น (Quasi Needs)” ส่วนความต้องการจ าเป็นด้านผลลัพธ์ ถือเป็น “ความ
ต้องการจ าเป็นที่แท้จริง (Needs)” 
 4. ช่วงเวลาที่ต้องการก าหนดความต้องการจ าเป็น เช่น ความต้องการจ าเป็นในปัจจุบัน (Present หรือ 
Current Needs) ความต้องการจ าเป็นในอนาคต (Future Needs) 
 5. ธรรมชาติของข้อมูลที่แสดงความต้องการจ าเป็น เช่น ความต้องการจ าเป็นเชิงคุณลักษณะ (Qualitative 
Needs) ความต้องการจ าเป็นเชิงปริมาณ (Quantitative Needs) 
 6. เจ้าของความต้องการจ าเป็น ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ความต้องการจ าเป็นด้านปฐมภูมิ (Primary 
Needs) ซึ่งเป็นความต้องการจ าเป็นของผู้รับบริการ (Service Receivers) ในทางการศึกษาจะเป็นความต้องการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และความต้องการจ าเป็นทุติยภูมิ (Secondary Needs) ซึ่งแบ่งตามความต้องการ
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จ าเป็นของผู้ให้บริการ (Service Provider) เช่น ความต้องการจ าเป็นของผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม Witkin ได้เพ่ิมระดับ
ความต้องการจ าเป็นระดับตติยภูมิ (Tertiary Needs) ซึ่งถือว่าเป็นความต้องการจ าเป็นด้านทรัพยากรและการแก้ไข
ปัญหา (Resource/Solution) 
 สรุปได้ว่า ประเภทของการประเมินความต้องการจ าเป็นมีหลากหลายประเภทด้วยกันตามที่นักการศึกษาได้
เสนอไว้ ดังนั้นในการเลือกประเภทของการประเมินความต้องการจ าเป็นให้เหมาะสมมาใช้ในการประเมิน จะต้อง
อาศัยวัตถุประสงค์ของการประเมินความต้องการจ าเป็นนั้นเป็นตัวก าหนดในการเลือก 
 
 ขั้นตอนของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 ขั้นตอนในการประเมินความต้องการจ าเป็นนักการศึกษาได้เสนอขั้นตอนในการประเมินความต้องการ
จ าเป็นไว้ ดังนี้ 
 สตัพเฟิลบีม และคณะ (Stufflebeam and other, 1985:16) ได้กล่าวถึงกระบวนการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นว่า ประกอบด้วยชุดกิจกรรมที่มีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกัน 5 ชุด คือ 
 1. การเตรียมการที่จะประเมินความต้องการจ าเป็น 
 2. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 3. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 4. รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจ าเป็น 
 5. การน าข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความต้องการมาประยุกต์ใช้ 
 ขั้นตอนเหล่านี้ไม่จ าเป็นจะต้องเกิดเรียงล าดับอย่างตายตัว เนื่องจากในแต่ละขั้นตอนสามารถเกิดขึ้นได้
พร้อม ๆ กันและเนื่องจากไม่สามารถหลีกเลี่ยงลักษณะการเกิดเวียนเป็นวัฎจักรได้ 
 วิสกิน และ อัลชูลต์ (Witkin and  Alschuld, 1995:14-15) ได้เสนอโมเดลการประเมินความต้องการ
จ าเป็นที่เรียกว่า “Three-Phase Model” โดยแบ่งขั้นตอนการประเมินความต้องการจ าเป็นออกเป็น 3 ระดับ 
 ระดับที่ 1 ก่อนการประเมิน (การส ารวจ) เป็นระยะเวลาก่อนการประเมินความต้องการจ าเป็น ได้แก่ การ
ก าหนดแผนการด าเนินการ การก าหนดจุดหมายหลักการ การก าหนดขอบเขตหรือประเด็นของความต้องการจ าเป็น 
การะบุข้อมูลที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของความต้องการจ าเป็น รวมถึงการก าหนดข้อมูลที่จะรวบรวม แหล่งที่มา
ของข้อมูล วิธีการและระดับความสามารถในการใช้ข้อมูล 
 ระดับที่ 2 การประเมิน (การเก็บรวบรวมข้อมูล) เป็นระยะการเก็บข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต้องการจ าเป็น การจัดล าดับความต้องการจ าเป็นก่อนหลังขั้นแรก การวิเคราะห์สาเหตุระดับที่ 1 , 2 และ 3 การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล 
 ระดับที่  3 หลังการประเมิน (การน าไปใช้ประโยชน์) เป็นระยะของการใช้ผลการประเมินความต้องการ
จ าเป็น ได้แก่ การจัดเรียงล าดับความต้องการจ าเป็นก่อนหลังในทุกระดับที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ การพิจารณา
แก้ไขปัญหา การพัฒนาแผนการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการประเมินความต้องการจ าเป็น การเผยแพร่ผลที่ได้รับ 
นักการศึกษาได้เสนอขั้นตอนของการประเมินความต้องการจ าเป็น ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ขั้นตอนการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นประกอบด้วยเรื่องส าคัญ คือ การก าหนดจุดประสงค์ของการประเมินความต้องการจ าเป็น การก าหนด
ขอบเขตของการประเมินความต้องการจ าเป็น การก าหนดวิธีการประเมินความต้องการจ าเป็น การจัดเรียงล าดับความ
ต้องการจ าเป็น การรายงานผลการประเมินความต้องการจ าเป็น และการใช้ผลการประเมินความต้องการจ าเป็น 
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 สรุปได้ว่า การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการหาความต้องการ
จ าเป็น เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจหรือหาวิธีการในการแก้ปัญหาได้ตรงกับสภาพหรือความต้องการที่แท้จริง การ
ประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) เป็นเครื่องมือในการวางแผนให้กิจกรรมบรรลุเป้าหมาย 
นอกจากการประเมินความต้องการจ าเป็นเป็นเทคนิคที่ช่วยในการส ารวจความต้องการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นของ
หน่วยงานซึ่งนอกจากจะสะท้อนปัญหาที่ต้องแก้ไขแล้ว ยังสามารถน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้ (สุวิมล ว่องวาณิช, 2542:14) 
 
 การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
 การจัดล าดับความส าคัญ (Priority Setting) ของความต้องการจ าเป็นในขั้นตอนสุดท้ายของการระบุความ
ต้องการจ าเป็น การวิเคราะห์สาเหตุ และการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่งจะท าให้การประเมินความต้องการ
จ าเป็นมีความสมบูรณ์ สามารถน าผลไปใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหตุและวิธีการแก้ไขต่อไป การจัดล าดับความส าคัญ
ของความต้องการจ าเป็น เป็นการศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นแต่ละประเด็น จากนั้นน าความต้องการจ าเป็นมา
เรียงล าดับ (Sort) ตั้งแต่ความส าคัญมากไปน้อย (สุวิมล ว่องวาณิช, 2548:263) 
 การจัดล าดับความส าคัญของข้อมูลของการประเมินความต้องการจ าเป็นตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยอาศัยการเรียงล าดับความส าคัญของข้อมูล Modified Priority Needs Index : PNI Modified (สุวิมล ส่องวาณิช, 
2550 อ้างถึงใน ปนัดดา ชัยพระคุณ, 2555:28) โดยการหาค่าผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสภาพที่พึงประสงค์ที่
ต้องการให้มีการด าเนินการ (I) กับค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบันที่มีการด าเนินการ (D) แล้วหารด้วยค่าเฉลี่ยของสภาพ
ปัจจุบันที่มีการด าเนินการ (D) เพ่ือถ่วงน้ าหนักก่อนที่จะน ามาจัดล าดับ โดยใช้หลักการก าหนดความต้องการจ าเป็น
จากระดับสภาพปัจจุบันที่มีการด าเนินการ แล้วจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นตามค่า PNI Modified โดย
ใช้สูตรในการค านวณ ดังนี้ 

PNI Modified = (I – D) / D 
 
  เมื่อ PNI Modified  หมายถึง  ดัชนีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
  I = Importance หมายถึง  ค่าเฉลี่ย (Mean) ของสภาพความคาดหวัง คือ ระดับความต้องการ 
  D = Degree of Success หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean) ของสภาพความเป็นจริง 
  
 สรุปได้ว่า การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึงกระบวนการที่เป็นระบบในการหาความต้องการ
จ าเป็น เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกหรือหาวิธีการแก้ปัญหาได้ตรงกับสภาพหรือความต้องการที่แท้จริง การ
ประเมินความต้องการจ าเป็นเป็นเครื่องมือในการวางแผนให้กิจกรรมบรรลุตามเป้าหมายที่ท าได้ทั้งก่อนและหลังสิ้นสุด
โครงการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน ซึ่งจะนอกจากจะสะท้อนถึงปัญหาที่จะต้องแก้ไขแล้ว ยังสามารถน าไปสู่
การก าหนดเป้าหมายทางเลือกในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
  



๒๘ 
 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 วราลี ถนอมชาติ และนภัส ศรีเจริญประมง (2561)  ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัยในจังหวัดจันทบุรี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูปฐมวัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี และสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จ านวน 235 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแนวค าถามในการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจง
ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้เทคนิควิเคราะห์ดัชนีความต้องการจ าเป็น (Modified Priority 
Needs Index) และการวิเคราะห์เนื้อหา พบว่า 1. ค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะหลักในสภาพที่เป็น
จริง อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.946) และสภาพควรจะเป็นอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.875) ค่าเฉลี่ย
ของการปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานในสภาพความเป็นจริงอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.950) และ
สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 4.844) 2. ผลของการจัดอันดับความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาสมรรถนะหลักมากที่สุด คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ การพัฒนาตนเอง และการท างาน
เป็นทีม ตามล าดับ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานมากที่สุด คือ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน รองลงมา คือ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการชั้น
เรียน ตามล าดับ 3. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพของครูปฐมวัยที่ส าคัญจ าแนกตามความจะเป็นมากที่สุด
ของแต่ละด้าน ดังนี้ สมรรถนะหลัก คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปกิบัติงาน สมรรถนะประจ าสายงาน คือ การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
 ศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์ และคณะ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินความต้องการจ าเป็นของชุมชน
เพ่ือการพัฒนาความสามารถต่อการเพ่ิมมูลค่าวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดนครนายก จ านวนทั้งสิ้น 
250 ครัวเรือน นอกจากนั้น  ผู้วิจัยยังได้เก็บข้อมูลแบบบังเอิญด้วยการสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวจ านวน 100 คน เพ่ือ
น าวิเคราะห์ร่วมกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการวิสาหกิจทั้ง 10 แห่ง ข้อมูลจาการ
ประชุมและสัมมนากลุ่มย่อยของผู้ประกอบการและตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ ผลการวิจับ พบว่า ความต้องการ
จ าเป็นที่ชุมชนต้องการให้สร้างผลผลิตของกิจกรรมการพัฒนาความสามาถต่อการเพ่ิมมูลค่าของวิสาหกิจการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ได้แก่ 1. การบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนให้มีความยั่งยืน 2. ความสามารถในการบริหารกิจกรรมการผลิต
และบริการ 3. การพัฒนากลไกและเครื่องมือรวมทั้งเทคนิควิธีในการพัฒนาผลผลิตและการบริการให้เกิดมาตรฐาน
คุณภาพระดับท้องถิ่น 4. การพัฒนากระบวนการส่งเสริมผลผลิตและการตลาดที่ไม่มีความซับซ้อน 5. การพัฒนา
ความสามารถในการให้บริการแก่ผู้บริโภคและผู้ใช้บริการ 6. การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ 7. การพัฒนาภาคี
และเครือข่ายความร่วมมือของกิจกรรม องค์กรชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8. การพัฒนาการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและการด าเนินงานของชุมชน 
 ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาที่ได้จากการวิจัย ได้แก่ 1. การสนับสนุนให้สมาชิกชุมชนได้ประโยชน์จากศูนย์
การเรียนการรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่ 2. การพัฒนาการเชื่อมโยงที่เข้มแข็งโดยสร้างความเข้าใจถึงกิจกรรมที่เชื่อมโยงภายใน
ชุมชน 3. ควรจัดท าคู่มือส าหรับทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึ่งมีหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน 4. ควรมี
การจัดระบบคิดให้แก่ชุมชน 5. ควรสร้างความเข้าใจเพ่ิมเติมความรู้ในการพัฒนาเครือข่ายและการสร้างภาคีเครือข่าย 
6. ควรมีการสนับสนุนในด้านระบบการจัดเก็บผลผลิต 7. ควรมีการศึกษาต่อยอดในลักษณะต่าง ๆ ด้วยการบูรณาการ
ศาสตร์หลายด้าน เพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเพ่ือเชื่อมโยงกิจกรรมประเภทต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 



๒๙ 
 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้แก่ 1. การแสดงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและ
สนับสนุนควรมีมากกว่าที่เป็นอยู่ 2.ควรมีการสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในชุมชนซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรมด้านอาชีพที่มีการเชื่อมโยงกับวิสาหกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3. หน่วยงานภาคีภาครัฐควร
ประสานร่วมมอืกับชุมชนในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาที่ชุมชนต้องการให้ภาครัฐ
เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุน 4. ภาครัฐควรพิจารณาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนมากกว่าการน านโยบายที่
ภาครัฐเห็นว่าน่าจะเป็นและภาคประชาชนจะเป็นมาปฏิบัติ 5. การสร้างบทบาทให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ฐานะภาคีเครือข่ายหนึ่งของชุมชนเป็นสิ่งส าคัญต่อวิสาหกิจต่าง ๆ ของชุมชนรวมทั้งวิสาหกิจเชิงนิเวศอีกด้วย 
 เมษา นวลศรี และ กมลวรรณ ตังธนกานนท์ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง การวิจัยความต้องการจ าเป็นของ
ชุมชนในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ชุมชนของโรงเรียน จ านวน 456 
คน และตัวแทนของโรงเรียน จ านวน 454 คน และเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม ซึ่งเลือกภาคใต้เป็นตัวแทนของ
การสนทนากลุ่มครั้งนี้ และเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มตัวแทนของโรงเรียน และกลุ่มตัวแทนของ
ชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน และใช้เทคนิค Modified Priority Needs Index (PNIModified) 
ในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัย พบว่า 1. ปัจจุบันชุมชนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในขั้นตอนของ
การควบคุมคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษา อยู่ใน
ระดับปานกลาง 2. ชุมชนมีความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ขั้นตอนของการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา มากที่สึชุด รองลงมา คือ การประเมินคุณภาพการศึกษา 
และการควบคุมคุณภาพการศึกษา ตามล าดับ 3. สาเหตุที่ท าให้ความต้องการจ าเป็นในการมีส่วนร่วมของชุมชนสูง
ที่สุด คือ การขาดความตระหนักและความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอ่ืน ได้แก่ จาก
ความร่วมมือรวมพลังของชุมชน ผู้บริหารไม่มีความสามารถในการดึงชุมชนให้มามีส่วนร่วม มีความเป็นวิชาการเกินไป 
และการขาดงบประมาณ 4. แนวทางในการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาที่ส าคัญที่สุด 
คือ การสร้างความตระหนักและการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ชุมชน นอกจากนี้ ยังมีแนวทาง
อ่ืน ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและสถานศึกษา การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และการเปิดโอกาสของ
โรงเรียนเพ่ือให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วม 
  



๓๐ 
 

บทที่ ๓ 
วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย 

 ในการส ารวจความคิดเห็นในการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งนี้ ก าหนดวิธีการด าเนินการ 
ดังนี้ 
 ๑. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ๒. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
 ๓. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๔. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 
 ๕. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๖. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๗. สถิติที่ใช้ 
 
๑. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 ๑.๑ ศึกษาทฤษฎี แนวคิด งานวิจัย และระเบียบปฏิบัติของภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดการ
วิจัย และข้ันตอนการวิจัย 
 ๑.๒ สร้างเครื่องมือการวิจัย 
  ๑.๒.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามแนวทางการ
ด าเนินการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑.๒.๒ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ส าหรับการวิจัยใน ดังนี้  
   (๑) น าข้อมูลที่เก่ียวข้องกับตัวชี้วัดมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
   (๒) ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิในการสร้างแบบสอบถาม และมติที่ประชุมให้มีการร่างประเด็น
ข้อค าถาม ก าหนดรูปแบบของแบบสอบถาม เพ่ือน ามาตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) และ
การใช้ภาษา (Wording)  
   (๓) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และการใช้ภาษา (Wording) และน า
แบบสอบถามกลับมาปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
   (๔) จัดท าแบบสอบถามในรูปแบบ Google Form และจัดท าหนังสือราชการแจ้งส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเข้ามาตอบแบบสอบถามในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 ๑.๓ เก็บรวบรวมข้อมูล 



๓๑ 
 
   เก็บข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Google Form 
 ๑.๔ วิเคราะห์ข้อมูล 
  ๑.๔.๑ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามรายตัวชี้วัด โดยใช้ สถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ๑.๔.๒ วิเคราะห์ข้อมูลหาค่า PNI Modified เป็นรายข้อ และเรียงล าดับตาม PNI modified 
  ๑.๔.๓ ประชุมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลหา แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพรายตัวชี้วัด
 ๑.๕ สรุป อภิปรายผล  

 
๒. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผ ู้วิจัยท าการศึกษาจากประชากร คือ บุคลากรที่รับผิดชอบในการรายงานตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขตละ ๑ คน จ านวน ๒๒๕ คน 
 
๓. เครื่องมือที่ใชท้ี่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแนวทางการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย แบบสอบถาม ๓ ส่วนคือ 
 ตอนที่ ๑ แนวทางการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ จ านวน ๔ ข้อ ในแต่ละข้อสามารถตอบแสดงความคิดเห็นเป็นลักษณะความเรียง  
 ตอนที ่๒ สภาพการด าเนินการตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ในปีที่ผ่านมา  โดยเป็นค าถามปลายเปิดและปลายปิด จ านวน ๒๒ ข้อ เรียงล าดับตามตัวชี้วัดฯ โดยในแต่ละตัวชี้วัด
ประกอบด้วย สภาพความคาดหวัง สภาพความเป็นจริง และปัญหาที่พบ/ข้อเสนอแนะ ในส่วนสภาพความคาดหวัง 
สภาพความเป็นจริง เป็นค าถามปลายปิด โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าที่ประยุกต์ใช้ของ 
ลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) มี ๕ ระดับ โดยก าหนดค่าคะแนนของค าตอบหรือตัวเลือกแต่ละระดับ ดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง  - สภาพความเป็นจริง ที่มีการด าเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด 
     - สภาพความคาดหวัง ที่ต้องการให้มีการด าเนินการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ระดับ 4 หมายถึง  - สภาพความเป็นจริง ที่มีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก 
     - สภาพความคาดหวัง ที่ต้องการให้มีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง  - สภาพความเป็นจริง ที่มีการด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง 
     - สภาพความคาดหวัง ที่ต้องการให้มีการด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง  - สภาพความเป็นจริง ที่มีการด าเนินการอยู่ในระดับน้อย 
     - สภาพความคาดหวัง ที่ต้องการให้มีการด าเนินการอยู่ในระดับน้อย 
 



๓๒ 
 
 ระดับ 1 หมายถึง  - สภาพความเป็นจริง ที่มีการด าเนินการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
     - สภาพความคาดหวัง ที่ต้องการให้มีการด าเนินการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
และปัญหาที่พบ/ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิดสามารถแสดงความคิดเห็นได้ในลักษณะความเรียง 
 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ เป็นค าถามปลายเปิด สามารถแสดงข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นในลักษณะความเรียง 
 
๔. ขั้นตอนกำรสร้ำงเครื่องมือวิจัย 
 ๔.๑ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการสร้างแบบสอบถาม จาก “มาตรฐานการท าโพลล์ (Standard 
of Polling) ของ ศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย กาญจนวาสี (สมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย , ๒๕๕๖) 
 ๔.๒ ก าหนดขอบเขต โครสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมประเด็นการถอดบทเรียนการประเมินตัวชี้วัดใน
การปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๔.๓ ประชุมคณะท างานด าเนินการวิเคราะห์สรุปผล ร่างแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ของแบบสอบถามที่สร้างขึ้น พร้อมทั้งมีการตรวจ ปรับปรุงและแก้ไข 
 ๔.๔ ด าเนินการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพื่อให้แบบสอบถามมี
ความสมบูรณ์ ครอบคลุมประเด็นในการเก็บข้อมูล 
 
๕. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ด าเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ 
https://forms.gle/RmYuGh8bsQ2sBgBx7 
 
๖. วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ด าเนินการ น าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามที่ครบถ้วนมาบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล โดย
หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าเสนอในรูปแบบตาราง  
 ส่วนที่ ๑  แนวทางการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และน าเสนอเป็นแบบพรรณนา (Descriptive Research) 
เรียงตามล าดับความถ่ี ร้อยละ 
 ส่วนที่ ๒ สภาพการด าเนินการตัวชี้วัดตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในปีที่ผ่าน
มา โดยเป็นค าถามปลายเปิดและปลายปิด จ านวน ๒๒ ข้อ เรียงล าดับตามตัวชี้วัดฯ โดยในแต่ละตัวชี้วัด

https://forms.gle/RmYuGh8bsQ2sBgBx7


๓๓ 
 
ประกอบด้วย สภาพความคาดหวัง สภาพความเป็นจริง โดยน าเสนอเป็นตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสามารถแปลผลค่าเฉลี่ยได้ออกเป็น ๕ ระดับ ดังสูตรต่อไปนี้ 
 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น=
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ าสุด

จ านวนช้ัน
 

 

            ๐.๘ =
๕−๑

๕
 

 
 ๔.๒๐ -๕.๐๐   หมายถึง  - สภาพความเป็นจริง ที่มีการด าเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด 
     - สภาพความคาดหวัง ที่ต้องการให้มีการด าเนินการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ๓.๔๐ - ๔.๑๙  หมายถึง  - สภาพความเป็นจริง ที่มีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก 
     - สภาพความคาดหวัง ที่ต้องการให้มีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก 
 ๒.๖๐ - ๓.๓๙  หมายถึง  - สภาพความเป็นจริง ที่มีการด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง 
     - สภาพความคาดหวัง ที่ต้องการให้มีการด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง 
 ๑.๘๐ - ๒.๕๙ หมายถึง  - สภาพความเป็นจริง ที่มีการด าเนินการอยู่ในระดับน้อย 
     - สภาพความคาดหวัง ที่ต้องการให้มีการด าเนินการอยู่ในระดับน้อย 
 ๑.๐๐ - ๑.๗๙  หมายถึง  - สภาพความเป็นจริง ที่มีการด าเนินการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
     - สภาพความคาดหวัง ที่ต้องการให้มีการด าเนินการอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
 ล าดับความต้องการจ าเป็น Modified Priority Needs Index (PNI modified) ซึ่งเป็นดัชนีจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นที่ใช้หลักการประเมินความแตกต่างและเป็นสูตรที่ นงลักษณ์ วิรัชชัย และ
สุวิมล ว่องวานิช (2542) ได้ปรับสูตรการค านวณมาจากดัชนี PNI โดยการหาค่าผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของสภาพที่
พึงประสงค์ท่ีต้องการให้มีการด าเนินการ (I) กับค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบันที่มีการด าเนินการ (D) แล้วหารด้วย
ค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจุบันที่มีการด าเนินการ (D) เพ่ือถ่วงน้ าหนักก่อนที่จะน ามาจัดล าดับ โดยใช้หลักการก าหนด
ความต้องการจ าเป็นจากระดับสภาพปัจจุบันที่มีการด าเนินการ แล้วจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น
ตามค่า PNI modified โดยใช้สูตรในการค านวณ ดังนี้ 

PNI modified = (I – D) / D 
 
  เมื่อ PNI modified  หมายถึง  ดัชนีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
  I = Importance หมายถึง  ค่าเฉลี่ย (Mean) ของสภาพความคาดหวัง คือ ระดับความต้องการ 
  D = Degree of Success หมายถึง ค่าเฉลี่ย (Mean) ของสภาพความเป็นจริง 



๓๔ 
 
 
 ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และน าเสนอ
เป็นแบบพรรณนา (Descriptive Research) เรียงตาม ความถ่ี ร้อยละ 
 
๗. สถิติที่ใช ้
 สถิติที่ใช้ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  
  



๓๕ 
 

บทที่ ๔ 
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การส ารวจความคิดเห็นครั้งนี้เป็นการส ารวจความคิดเห็นในการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จากการส ารวจความคิดเห็นจากผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการตัวชี้วัดของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา จ านวน 225 เขต โดยการตอบแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form ระหว่างวันที่ 8 -12 
มีนาคม 2564 ซึ่งมีผู้เข้ามาตอบทั้งสิ้น จ านวน 225 คน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้รวบรวมและตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลแล้วน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาจัด Category เพ่ือวิเคราะห์สรุปเนื้อหา และน าเสนอ
คณะท างานฯ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากการตอบแบบส ารวจ โดยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1.แนวทางการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 2.สภาพการด า เนินการตัวชี้ วัดตามมาตรการปรับปรุ งประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ 
ในปีที่ผ่านมา   
 3.ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ 
 4.แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
1. แนวทางการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 
ตารางที่  1.1 การสร้างความตระหนัก (Awareness) ของความส าคัญในการด าเนินการรายงานข้อมูล 
                    ที่เก่ียวข้องกับตัวชี้วัดฯ ให้กับบุคลากรในเขตและโรงเรียนในสังกัด  
 

ความคิดเห็น จ านวนผู้ตอบ 
(N = 225) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. ประชุมชี้แจงบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้เห็น
ความส าคัญของตัวชี้วัด 

205 91.11 

2. สร้างความตระหนักในการรายงานตัวชี้วัดให้กับ
บุคลากรในสังกัด   

49 21.78 

3. แต่งตั้ งคณะท างาน และค าสั่ งมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

46 20.44 

4. ติดตามรายงานข้อมูลตัวชี้วัด และประสาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส่วนกลาง และถ้า
หากมีการแก้ ไขข้อมูล ให้ รี บด า เนินการตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

40 17.78 



๓๖ 
 

ความคิดเห็น จ านวนผู้ตอบ 
(N = 225) 

คิดเป็นร้อยละ 

5. ผู้บริหารเห็นถึงความส าคัญของการด าเนินการ
รายงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 

29 12.89 

 
 จากตารางที่ 1.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นในเรื่องการสร้างความตระหนัก (Awareness) 
ของความส าคัญในการด าเนินการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดฯ ให้กับบุคลากรในเขตและโรงเรียนในสังกัด 
มีจ านวนผู้ตอบ ๒๒๕ คน จาก ผู้ตอบทั้งหมด ๒๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีความคิดเห็นเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย 5 ล าดับแรกดังนี้ 1. ประชุมชี้แจงบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด ให้เห็นความส าคัญของตัวชี้วัด  2. สร้างความตระหนักในการรายงานตัวชี้วัดให้กับบุคลากรในสังกัด  3. 
แต่งตั้งคณะท างาน และค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 4. ติดตามรายงานข้อมูลตัวชี้วัด และประสาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส่วนกลาง และถ้าหากมีการแก้ไขข้อมูลให้รีบด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด และ 
5. ผู้บริหารเห็นถึงความส าคัญของการด าเนินการรายงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ  
 
ตารางท่ี 1.2 การติดตาม (Attempt) เก็บข้อมูลเพื่อรายงานตัวชี้วัดให้กับบุคลากรในเขตและโรงเรียน  
 

ความคิดเห็น จ านวนผู้ตอบ 
(N = 225) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. แจ้งในที่ประชุม เช่น การประชุมผู้บริหาร
การศึกษา การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา การ
ประชุมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็น
ต้น 

82 36.44 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดูแล ก ากับ ติดตาม การ
รายงานตั วชี้ วั ดการปฏิบั ติ ร าชการ  โดยให้  
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา , รอง
ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา , ผอ.กลุ่ม/หน่วย 

54 24.00 

3. ก าหนดปฏิทินการรายงาน และติดตามเป็น
ระยะ และจัดตั้ ง  War room เ พ่ือติดตามการ
ด าเนินการรายงานตัวชี้วัดให้ตรงตามก าหนดเวลา
การรายงาน 

48 21.33 

4. ติดตามผ่านระบบ Social Network เช่น Line 
Facebook เป็นต้น 

37 16.44 

5. แจ้งเป็นหนังสือราชการ หนังสือเวียน และ
บันทึกข้อความ 

23 10.22 



๓๗ 
 
 
จากตารางที่ ๑.๒ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นในการติดตาม (Attempt) เก็บข้อมูลเพ่ือรายงานตัวชี้วัด
ให้กับบุคลากรในเขตและโรงเรียน มีจ านวนผู้ตอบ 225 คน จากผู้ตอบทั้งหมด ๒๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
โดยมีความเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ดังนี้ 1. แจ้งในที่ประชุม เช่น การประชุมผู้บริหาร
การศึกษา การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา การประชุมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นต้น  2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ดูแล ก ากับ ติดตาม การรายงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ โดยให้ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา , รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา , ผอ.กลุ่ม/หน่วย 3. ก าหนดปฏิทินการรายงาน และติดตามเป็น
ระยะ และจัดตั้ง War room เพ่ือติดตามการด าเนินการรายงานตัวชี้วัดให้ตรงตามก าหนดเวลาการรายงาน  
4. ติดตามผ่านระบบ Social Network เช่น Line Facebook เป็นต้น 5. แจ้งเป็นหนังสือราชการ หนังสือเวียน 
และบันทึกข้อความ 
 
ตารางท่ี ๑.3 ปัจจัยสนับสนุนต่อความส าเร็จ (Achievement) การด าเนินการประเมินตัวชี้วัด  
 

ความคิดเห็น จ านวนผู้ตอบ 
(N = 225) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. ความร่วมมือ ความสามัคคี การเอาใจใส่ ความ
เสียสละของบุคลากร และการท างานเป็นทีม 

132 58.67 

2. ความเอาใส่ใจ การเห็นความส าคัญ ความเป็น
ผู้น าในการด าเนินการรายงานตัวชี้วัดในการปฏิบัติ
ราชการ และการเสริมสร้างขวัญก าลังใจของ
ผู้บังคับบัญชา 

119 52.89 

3. ความรับผิดชอบของผู้ติดตาม ผู้รายงานข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

92 40.89 

4. ความรู้ ความเข้าใจในประเด็นของตัวชี้วัดแต่ละ
ตัว 

58 25.77 

5. การก ากับติดตามของผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบใน
การรายงาน อย่างเป็นระบบ 

55 24.44 

 
 จากตารางที่ ๑.๓ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความเห็นปัจจัยสนับสนุนต่อความส าเร็จ (Achievement) 
การด าเนินการประเมินตัวชี้วัด มีจ านวนผู้ตอบ 225 คน จากผู้ตอบทั้งหมด ๒๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมี
ความเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก ดังนี้  1. ความร่วมมือ ความสามัคคี การเอาใจใส่  
ความเสียสละของบุคลากร และการท างานเป็นทีม 2. ความเอาใส่ใจ การเห็นความส าคัญ ความเป็นผู้น าในการ
ด าเนินการรายงานตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการ และการเสริมสร้างขวัญก าลั งใจของผู้บั งคับบัญชา  



๓๘ 
 
3. ความรับผิดชอบของผู้ติดตาม ผู้รายงานข้อมูล ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 4. ความรู้ ความเข้าใจในประเด็นของตัวชี้วัด
แต่ละตัว 5. การก ากับติดตามของผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบในการรายงาน อย่างเป็นระบบ 
 
ตารางท่ี ๑.4 การรักษามาตรฐานในการด าเนินการรายงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการให้มีความยั่งยืน (Accredit)  
                 ส่งผลดีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน 
 

ความคิดเห็น จ านวนผู้ตอบ 
(N = ๒๒๕) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. น าผลการประเมินตัวชี้วัดมาวิเคราะห์ ถอด
บทเรียน เพ่ือแก้ปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

145 64.44 

2. ผู้บริหารมีการก ากับติดตามเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง 

114 50.67 

3. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้รับผิดชอบ 90 40.00 
4. สร้างความตระหนักให้กับผู้รับผิดชอบในการ
รายงานในแต่ละตัวชี้วัด 

56 24.89 

๕. ผู้บังคับบัญชากระตุ้นและเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่บุคลากรในสังกัด ในการด าเนินการ
รายงานตัวชี้วัด 

27 12.00 

 
 จากตารางที่ ๑.๔ พบว่า การรักษามาตรฐานในการด าเนินการรายงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการให้มีความ
ยั่งยืน (Accredit) ส่งผลดีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน มีจ านวนผู้ตอบ 225 คน จากผู้ตอบ
ทั้งหมด ๒๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีความเห็นเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 5 ล าดับแรก 1. น าผลการ
ประเมินตัวชี้วัดมาวิเคราะห์ ถอดบทเรียน เพ่ือแก้ปัญหา ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงาน 2. ผู้บริหารมีการ
ก ากับติดตามเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 3. สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 4. สร้างความตระหนัก
ให้กับผู้รับผิดชอบในการรายงานในแต่ละตัวชี้วัด ๕. ผู้บังคับบัญชากระตุ้นและเสริมสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร
ในสังกัด ในการด าเนินการรายงานตัวชี้วัด  
  



๓๙ 
 
2 สภาพการด าเนินการตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในปีท่ีผ่านมา 
 
    2.1 สภาพที่คาดหวัง สภาพที่เป็นจริง และความต้องการจ าเป็น (PNIModified) ของตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในปีท่ีผ่านมา 
 
ตารางท่ี 2.1 จัดล าดับความต้องการจ าเป็นของตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ในปีที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด สภาพที่คาดหวัง สภาพที่เป็นจริง PNIModified ล าดับ 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ O-NET 

4.26 0.91 2.70 1.28 0.58 1 

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 

4.80 0.50 4.58 0.77 0.05 ๑๕ 

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการ
ประเมินคุรภาพภายนอกจาก สมศ. ระดับ “ดี” ขึ้น
ไป 

ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) 

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล 

4.79 0.46 4.08 0.93 0.17 ๓ 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรรายคนด้วยระบบ PSC 
(P-School Checking Program) 

4.81 0.45 4.51 0.84 0.07 ๑๐ 

ตัวชี้วัดที่ 5.1 การลดพลังงานด้านไฟฟ้า 4.88 0.40 4.55 1.00 0.07 ๑๐ 
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การลดพลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 4.90 0.36 4.54 1.00 0.08 ๙ 
ตัวชี้วัดที่ 6.1 การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐ 

4.93 0.29 4.75 0.62 0.04 ๑๘ 

ตัวชี้วัดที่ 6.2 การรายงานข้อมูลปริมาณขยะ 4.91 0.33 4.75 0.60 0.03 ๒๑ 
ตัวชี้วัดที่ 7 การก ากับดูแลการทุจริต 4.78 0.51 3.95 0.88 0.21 ๒ 
ตัวชี้วัดที่ 8 ภาวะผู้น า 4.88 0.34 4.32 0.70 0.13 ๗ 
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตาม
การปฏิบัติงานขององค์การ 4 ด้าน 

4.88 0.35 4.65 0.67 0.05 ๑๕ 



๔๐ 
 

ตัวช้ีวัด สภาพที่คาดหวัง สภาพที่เป็นจริง PNIModified ล าดับ 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

ตัวชี้วัดที่ 9.2 มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็น
ปัจจุบันและสามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real 
time สรุปผลข้อมูลที่ได้จากการใช้ระบบ 

4.82 0.52 4.54 0.76 0.06 ๑๓ 

ตัวชี้วัดที่ 9.3 มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือ
ผู้รับบริการ 

4.92 0.31 4.72 0.67 0.04 ๑๘ 

ตัวชี้วัดที่ 10.1 (1) การใช้ระบบ Video 
Conference ในองค์การ 

4.89 0.34 4.73 0.63 0.03 ๒๑ 

ตัวชี้วัดที่ 10.1 (2) การใช้ระบบประชุมทางไกล
ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน
เพ่ือการบริหารจัดการหรือการจัดการเรียนการสอน 

4.82 0.48 4.40 1.00 0.10 ๘ 

ตัวชี้วัดที่ 10.2 ความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(Cyber) 

4.76 0.56 4.19 1.07 0.14 ๖ 

ตัวชี้วัดที่ 11.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชี
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.75 0.53 4.08 0.85 0.16 ๕ 

ตัวชี้วัดที่ 11.2 โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูล
การเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชี
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

4.83 0.44 4.53 0.82 0.07 ๑๐ 

ตัวชี้วัดที่ 11.3 ระดับความส าเร็จของการ
ตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

4.85 0.39 4.58 0.75 0.06 ๑๓ 

ตัวชี้วัดที่ 11.4 ระดับความส าเร็จของโรงเรียนวิถี
พุทธ 

4.85 0.41 4.13 1.34 0.17 ๓ 

ตัวชี้วัดที่ 11.5 ระดับความส าเร็จของการจัดท า
บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

4.85 0.45 4.65 0.70 0.04 ๑๘ 

ตัวชี้วัดที่ 12 ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มี
ต่อผู้บังคับบัญชา 

4.95 0.23 4.72 0.84 0.05 ๑๕ 

รวม ๔.๘๒ ๐.๑๔ 4.39 0.45 0.10  
 
 จากตารางที่ 2.1 พบว่า สภาพที่คาดหวังรายตัวชี้วัด ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 4.82 จากคะแนนเต็ม 
5.00 คะแนน และ S.D. = 0.14 โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสภาพความคาดหวังที่มีคะแนนสูงสุด ๓ อันดับแรก 
ได้แก่ อันดับที่ ๑ คือ ตัวชี้วัดที่ 12 ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา (คะแนนเฉลี่ย = 



๔๑ 
 
4.95, S.D. = 0.23) อันดับที่ ๒ คือ ตัวชี้วัดที่ 6.1 การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  
(คะแนนเฉลี่ย = 4.93, S.D. = 0.29) อันดับที่ ๓ คือ ตัวชี้วัดที่ 9.3 มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ (คะแนนเฉลี่ย = 4.92, S.D. = 0.31) 
 สภาพความเป็นจริงรายตัวชี้วัด ได้คะแนนเฉลี่ย 4.39 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน และ S.D. = 0.45 
โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสภาพความเป็นจริงที่มีคะแนนสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ 6.1 
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (คะแนนเฉลี่ย = 4.75, S.D. = 0.62) และตัวชี้วัดที่ 6.2  
การรายงานข้อมูลปริมาณขยะ (คะแนนเฉลี่ย = 4.75, S.D. = 0.60) อันดับที่ ๒ คือ ตัวชี้วัดที่ 10.1 (1)  
การใช้ระบบ Video Conference ในองค์การ (คะแนนเฉลี่ย  = 4.73, S.D.  = 0.63)  และอันดับที่  ๓  
คือ ตัวชี้วัดที่ 9.3 มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ 
(คะแนนเฉลี่ย = 4.72, S.D. = 0.67) และตัวชี้วัดที่ 12 ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา 
(คะแนนเฉลี่ย = 4.72, S.D. = 0.84) 
 ดัชนีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNIModified) สูงสุด ๓ อันดับแรก ไดแ้ก่ อันดับ
ที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O-NET (PNIModified = 0.58) อันดับที่ 
๒ คือ ตัวชี้วัดที่ 7 การก ากับดูแลการทุจริต (PNIModified = 0.21) และ อันดับที่ ๓ คือ ตัวชี้วัดที่ 11.4 ระดับ
ความส าเร็จของโรงเรียนวิถีพุทธ และ ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการ
เรียนรายบุคคล (PNIModified = 0.17) 
  



๔๒ 
 
2.2 ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะรายตัวชี้วัด 
 จากการวิเคราะห์สภาพที่คาดหวัง สภาพที่เป็นจริง และความต้องการจ าเป็น (PNIModified) ของตัวชี้วัด 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา  แต่ละตัวชี้วัดมีข้อปัญหาที่พบและ 
มีข้อเสนอแนะแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.2.๑ ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O-NET  
 

ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
1. เป็นตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้  
2. บริบทของนักเรียนมีความแตกต่างกันทั้งในด้าน
ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม ภูมิภาค ที่อยู่อาศัย  
3. การระบาดของโรคโควิด-19  
4. ความยากของข้อสอบ มีการเปลี่ยนแปลงผู้ออก
ข้อสอบ และออกข้อสอบไม่ตรงกับท่ีสอน  
5. จ านวนครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
และครูสอนไม่ตรงตามวิชาเอก  
6. นักเรียนไม่ใส่ใจในการสอบ  
7. ส่วนใหญ่คะแนนต่ ากว่าระดับประเทศทุกวิชา  
8. มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อย ท าให้การเรียนการ
สอนไม่ต่อเนื่อง  
9. นักเรียนมีการย้ายเข้าย้ายออกเป็นบ่อย และย้ายไป
เรียนที่อื่นท่ีมีความพร้อมมากกว่า  
10. ครูผู้สอนมีภาระงานในความรับผิดชอบหลายด้าน 
การเรียนการสอนจึงไม่สามารถเติมเต็มนักเรียนได้
เท่าท่ีควร  
11. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน  
 

1. ควรก าหนดเครื่องมือตัวชี้วัดที่ชัดเจนและสร้างความ
ตระหนักให้บุคลากรและนักเรียน  
2. ควรสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองเพ่ือร่วมพัฒนา
ทักษะของนักเรียน  
3. ศึกษานิเทศก์ควรลงพ้ืนที่ ออกนิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนการสอน  
4. ควรมีการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างมีแบบแผน 
5. จัดสอนซ่อมเสริม   
6. จัดสรรบุคลากรทดแทนครูที่ขาดแคลน และอบรมให้
ความรู้ครู  

 
  
  



๔๓ 
 
ตารางที่ 2.๒.๒ ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ  
                     การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
  

ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
1. รายละเอียดตัวชี้วัดยังไม่ชัดเจน เกิดความคลาด
เคลื่อนในการสื่อสาร 
2. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าร่วมมีน้อย ควร
ก าหนดโรงเรียนเป้าหมายที่มีความพร้อม 
3. งบประมาณและระยะเวลาการด าเนินการไม่
เพียงพอ 
4. การด าเนินการในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ไม่สะดวก 
5. ครูผู้รับผิดชอบไม่มีความเชี่ยวชาญในการผลิต
วิดีทัศน์ 
6. ครูยังจัดการเรียนการสอนที่ยังยึดตนเองเป็น
ศูนย์กลาง 
7. นักเรียนและโรงเรียนขาดความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ 
8. เนื้อหาแบบฟอร์มการประเมินมีมากเกินไป 
9. มีการด าเนินการกิจกรรมที่ครบถ้วน แต่ไม่ได้
รายงาน 
 

1. ควรส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนและบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง และส่งเสริมการเรียนรู้/กิจกรรมทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน 
2. ควรปรับจ านวนโรงเรียนเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
ให้ลดลง 
3. ควรจัดการเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
4. ควรมีการจัดอบรมครูในการผลิตสื่อที่ทันสมัย 
5. ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในการด าเนินการ 
 

 
  
  



๔๔ 
 
ตารางท่ี 2.๒.๓  ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล 
 

ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อมูลในระบบและข้อมูลนักเรียนที่ยืนยันผลการ
เรียนในระบบไม่ตรงกัน 
2. โรงเรียนด าเนินการล่าช้า กรอกข้อมูลไม่ครบ และ
ไม่กดยืนยันข้อมูลภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
3. ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 
4. ระยะเวลาในการด าเนินการน้อยเกินไป 
5. เปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อย 
6. ระบบส่วนกลางขัดข้องบ่อย 
7. ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในการกรอก
ข้อมูล 
8. ใช้ข้อมูลจากส่วนกลาง ท าให้ไม่สามารถเพ่ิมเติม
ข้อมูลได ้
9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่สามารถติดตาม
และแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคันได้ 
10. นักเรียนอยู่ ในสถานะแขวนลอยไม่สามารถ
ด าเนินการได้ และกรอกข้อมูลการเรียนให้ครบแต่ไม่
ถูกต้องเพ่ือให้ด าเนินการได ้
11. โรงเรียนมัธยมใช้โปรแกรม Student ในการ
กรอกข้ อมู ลมากกว่ า  SGS และ ไม่ ไ ด้ ใ ช้ ร ะบบ 
SchoolMIS 
1 2 .  มี ค ว า ม ผิ ด พ ล า ด ข อ ง ข้ อ มู ล  DMC แ ล ะ 
SchoolMIS 
13. โรงเรียนรายงานข้อมูลครบทุกรายการ มีการ
ตรวจสอบก่อนบันทึกข้อมูลแต่ผลออกมาเป็นบันทึกไม่
ครบทุกคน ซึ่งเป็นปัญหาที่เขตพ้ืนที่ไม่ทราบสาเหตุ 
 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการตรวจสอบ ก ากับ 
ติดตามการรายงานข้อมูลของสถานศึกษาอย่างจริงจัง 
2. ควรมีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบและสมบูรณ์ 
3. ระบบควรมีช่องทางให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ได้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลที่โรงเรียน
รายงานได ้
4. ระบบควรสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนการกดยืนยัน
ข้อมูลเพ่ือป้องกันข้อมูลของแต่ละหน่วยงานไม่ให้เกิด
ความซ้ าซ้อน 
5. สร้างทีมวิทยากรระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นที่
ปรึกษาในการด าเนินการเก็บข้อมูลรายบุคคลและให้
ความรู้ในการใช้โปรแกรมแต่ละกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
6. ควรมีการชี้แจงรายละเอียดข้อมูลคะแนนว่าปัญหาที่
ไม่ได้คะแนนเต็มเพราะสาเหตุใดบ้างเพ่ือจะได้น าไป
พัฒนาปรับปรุงต่อไป 
 

 
  
  



๔๕ 
 
ตารางท่ี 2.๒.๔ ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความส าเร็จการด านเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรรายคนด้วยระบบ    
                    PSC (P-School Checking Program)  
 

ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีแหล่งจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรที่เป็นหนึ่ง
เดียว 
2. เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อย และบุคลากรขาด
ความรู้ความเข้าใจในการรายงาน 
3. จ านวนบุคลากรไม่คงที่เนื่องจากลูกจ้างชั่วคราว
ลาออกและเปลี่ยนคนบ่อย 
4. ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และเพ่ิมเติมข้อมูลไมได้ 
5. โรงเรียนล่าช้าในการกรอกข้อมูลและกรอกข้อมูลไม่
ครบถ้วน 
6. ระบบการรายงานไม่เสถียร 
7. มีการปรับเปลี่ยนการเก็บข้อมูล เนื่องจากเดิม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาใช้ระบบ 
EMIS แต่ เ ปลี่ ย นฐ านข้ อมู ล เป็ น ระบบ  PSC ซึ่ ง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่ได้แจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า  
8. ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ไม่รองรับเครื่อง
อ่านบัตรประชาชน 
 

1. ควรมีการเชื่อมโยงกับ ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16 
2. ควรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าถึงข้อมูล 
3. ควรพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบให้มีความรู้ความ
เข้าใจ 
4. โรงเรียนควรตรวจสอบจ านวนบุคลากรในโรงเรียนให้
ครบก่อนที่จะส่งมายังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ควรตั้งกลุ่มไลน์ในการติดตาม สื่อสาร ให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือ 

 
  
 
 
  



๔๖ 
 
ตารางท่ี 2.๒.๕ ตัวชี้วัดที่ 5.1 การลดพลังงานด้านไฟฟ้า  
 

ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
1. บุคลากรในเขตพ้ืนที่ขาดความร่วมมือในการลด
พลังงานด้านไฟฟ้า 
2. ค่ามาตรฐานไฟฟ้าจากส่วนกลางไม่สามารถควบคุม
ได ้
3. มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร ท าให้การ
ใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 
4. มีการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าร่วมกับหน่วยงานอื่น  
5. มีการจัดการประชุมบ่อยรวมทั้งการขอใช้ห้อง
ประชุมจากหน่วยงานภายนอก 
6. อุปกรณ์ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานที่ยาวนาน กินไฟมาก 
7. การใช้ไฟฟ้าที่มากข้ึนอยู่กับฤดูกาลและภาระงาน 
8. การลดการใช้ไฟฟ้าในส านักงาน ขัดกับนโยบายการ
ประชุมในส านักงาน 
9. ระบบรายงานเปิดให้ล่าช้า และมีการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรในการด าเนินงาน 
10. ใบเสร็จค่าไฟฟ้ามาล่าช้า จึงท าให้รายงานล่าช้า 
11. กรอกข้อมูลผิด ระบบปิด ไม่สามารถแก้ไขได้ 

1. ขอความอนุเคราะห์ผู้ดูแลระบบตรวจสอบหากพบ
ความผิดพลาดการกรอกข้อมูล 
2. ควรมีการสร้างความตระหนักให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเห็นถึงความส าคัญของ
การประหยัดไฟฟ้า 
3. ควรจัดท ามาตรการเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การประหยัดพลั ง งาน เช่น  ก าหนดตาราง เวลา
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า เวลาเปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า 
การรณรงค์กระตุ้นเตือนอยู่เสมอ รวมทั้งผู้บริหารให้
ความส าคัญ 
 

 
   
  
  



๔๗ 
 
ตารางท่ี ๒.๒.๖ ตัวชี้วัดที่ 5.2 การลดพลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง  
 

ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
1. ยานพาหนะเก่า สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง ขาด
แคลนงบประมาณในการด าเนินงาน 
2. มีการออกนิเทศสถานศึกษาและประชุมนอก
สถานที่บ่อย 
3. มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการรายงานบ่อย 
4. ที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบางเขตอยู่
ไกลจากตัวจังหวัด 
5. เขตรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
ขนาดใหญ่ จึงมีความจ าเป็นต้องใช้พาหนะในการ
เดินทาง 
6. นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ให้มีการตรวจสอบติดตามโรงเรียนหลายเรื่อง 
ไม่สามารถลดน้ ามันเชื้อเพลิงได้ 
7. มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการรายงาน ในเดือนที่
ไม่มีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงในการสถานการณ์โควิด-19 
หากรายงานเป็น 0 จะถือว่าไม่รายงาน 
 

1. สร้างความตระหนักให้กับบุคลากร และควรใช้
เทคโนโลยีในการเก็บข้อมูล 
2. ควรแจ้งผู้ รายงาน หากพบมีการกรอกข้อมูลที่
ผิดพลาด 
3. ควรมีการบูรณาการในการออกนิเทศติดตามโรงเรียน
ร่วมกับหลายกลุ่มงาน 
4. เดินทางไปราชการในสถานที่เดียวกันหรือใกล้เคียง
กันควรเดินทางด้วยรถคันเดียวกัน 
5. ควรออกมาตรการประหยัดพลังงานให้บุคลากร
ปฏิบัติร่วมกัน 

 
  
  



๔๘ 
 
ตารางท่ี ๒.๒.๗ ตัวชี้วัดที่ 6.1 การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  
 

ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
1. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่แยก
ขยะก่อนทิ้ง และท้ิงขยะผิดประเภท 
2. ปริมาณขยะมีจ านวนมาก ยากในการควบคุม คัด
แยก 
3. มีความยุ่งยากในการด าเนินการ 
4. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาขาด
จิตส านึกในการด าเนินการ 
5. ไม่มีสถานที่เก็บขยะท่ีเหมาะสม 
6. บางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีโรงเรียนอยู่ใกล้
บริเวณส านักงาน ส่งผลให้ควบคุมปริมาณได้ยาก 
7. บางเดือนมีปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนเนื่องจากการประชุม
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

1. การรายงานขยะ ควรให้รายงานแค่แยกประเภท 
2. ควรใช้วิธีอ่ืนในการประเมิน เนื่องจากอาจติดเชื้อ
โรคได้ 
3. ควรมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ สร้างความ
ตระหนัก และจิตส านึกในการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอย เนื่องจากเป็นผลดีในปัจจุบันและอนาคต 
4. ควรสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปฏิบัติมากขึ้น 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควร
ก าหนดกรอบการด าเนินงานให้สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที ่
6. ผู้มีอ านาจควรก าหนดนโยบายการห้ามผลิตโฟม
บรรจุอาหาร ควบคุมการใช้บรรจุภัณฑ์สินค้าพลาสติก
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพ่ือลดปริมาณขยะ มีการก าหนดโทษผู้
ที่ฝ่าฝืนเด็ดขาดและชัดเจน 

 
  
ตารางท่ี ๒.๒.๘ ตัวชี้วัดที่ 6.2 การรายงานข้อมูลปริมาณขยะ  
 

ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
1. การแยกขยะเป็นการเพ่ิมภาระงานให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
2. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
3. ผู้รับผิดชอบขาดความเอาใจใส่ในการรายงาน 
4. ในช่วงการระบาด COVID-19 การรายงานไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
5. ยังคงมกีารใช้พลาสติกและกล่องโฟมอยู่ 

1. ควรยกเลิกการนับปริมาณขยะและลดความถี่ใน
การรายงานลง 
2. ควรสร้างความตระหนักถึงการลดขยะมูลฝอย 
3. ควรจัดท าแบบรายงานและวิธีรายงานที่ เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควร
ก าหนดกรอบการด าเนินงานให้สอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที ่

 
  



๔๙ 
 
ตารางท่ี ๒.๒.๙ ตัวชี้วัดที่ 7 การก ากับดูแลการทุจริต  
 

ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
1.  บุคลากรยั งขาดความรู้ คว ามเข้ า ใจ ในการ
ด าเนินงานการรายงานข้อมูล 
2. ผู้รับผิดชอบการรายงานไม่ได้ให้ความส าคัญในการ
รายงานข้อมูล และมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อย 
3. การตอบค าถามยังไม่ตรงประเด็น ค าถามมีความ
ซับซ้อนต้องมีการซักซ้อมความเข้าใจให้กับบุคลากร
และโรงเรียน  
4. การรวบรวมข้อมูลในการเผยแพร่สู่สาธารณะยังไม่
ชัดเจน 
5. บุคลากรในสังกัดไม่ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บ
ข้อมูล 
6. การเขียนรายงานบางหัวข้อยังไม่ครอบคลุม การ
สื่อสารยังไม่ชัดเจน ท าให้ผู้ประเมินและผู้ตอบเข้าใจไม่
ตรงกัน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลไม่ครบถ้วน คะแนน
ความประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการยังมีน้อย 
7. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการป้องกันการทุจริต
ไม่สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ความเสี่ยง 
8. การประเมินแบบใหม่ผู้ประเมินไม่มีมาตรฐาน
เดียวกัน 

1. ควรชี้แจงสร้างความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบในระดับ
พ้ืนที่การศึกษา มีแนวทางและลดขั้นตอนในการรายงาน
ที่ยุ่งยากและซับซ้อนลง 
2. ในช่วงเวลาการรายงานควรมีการก ากับติดตาม และ
ตรวจสอบ พร้อมให้ค าแนะน า ชี้แจงเพ่ิมเติมข้อมูลการ
รายงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
3. ควรมีการสร้างความเข้าใจ ความตระหนักในแนว
ปฏิบัติของการเป็นข้าราชการที่ดี  
4. ควรมีประสานและสอบถามแนวทางการเขียน
รายงาน  
5. ควรตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
6. ข้อก าหนดของการประเมินบางข้อควรระบุให้ชัดเจน 
ควรมีการให้คะแนนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
7. ควรก าหนดมาตรการในกรณีที่ผลประโยชน์ทับซ้อน
ระหว่างประโยชน์บุคคลและหน่วยงาน 
8. ควรมีความโปร่งใสในการด าเนินการทุกระบบ มี
เอกสารและรายงานที่สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

   
  
 



๕๐ 
 
ตารางท่ี ๒.๒.๑๐ ตัวชี้วัดที่ 8 ภาวะผู้น า  
   

ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
1. การเขียนวิธีการท างานของผู้บริหารองค์กรยังขาด
ความชัดเจนและขาดความสอดคล้องกับความเป็นจริง 
2. ส่วนกลางมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อย ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และ
ขาดความตระหนักต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
4. ความคลาดเคลื่อนของการรายงานข้อมูล การตอบ
ค าถามยังไม่ครอบคลุม ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  
5. บางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่มีผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มี รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารักษาราชการแทน ท าให้
การด าเนินงานบางเรื่อง ไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าที่ควร 
6. ประเมินผู้บังคับบัญชาในทางลับ ไม่สามารถเห็น
ข้อมูลได ้
7. ช่องทางประชาสัมพันธ์ยังน้อยไม่ครอบคลุม 
8. ผู้บังคับบัญชาไม่เห็นส าคัญของการสร้างขวัญ
ก าลังใจให้แก่บุคลากร 
9. ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล ขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการด าเนินการ ตอบค าถามไม่ครอบคลุมและ
ตอบเฉพาะในส่วนที่ตนเองทราบ 
10. ผู้น าองค์การเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง 

1. บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. ควรปรับหลักกเกณฑ์การประเมินและแนวทางการ
รายงานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
3. ควรส่งเสริมการพัฒนาด้านรางวัลต่าง ๆ  
4. สร้างความรู้  ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา ในเรื่องการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจอย่างเคร่งครัด 
5. ควรสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมในการน าองค์กร และ
การสร้างเสริมพลังอ านาจของบุคลากรโดยการมีส่วน
ร่วม 
6. หัวหน้างานควรมีภาวะผู้น าที่ดี 
7. ผู้บริหารควรเสริมสร้างการท างานเป็นทีมและการมี
ส่วนร่วม 

  



๕๑ 
 
ตารางท่ี ๒.๒.๑๑ ตัวชี้วัดที่ 9.1 ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามการปฏิบัติงานขององค์การ 4 ด้าน  
 

ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
1. บางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไม่ได้ใช้ระบบ 
AMSS 
2. อุปกรณ์จัดเก็บฐานข้อมูลเก่าและมีอายุการใช้งานที่
นาน ซึ่งมีโอกาสช ารุดได ้
3. ขาดงบประมาณและการสนับสนุนจากส่วนกลาง 
4. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
5. ไม่สามารถลดการใช้กระดาษได้ เพราะต้องใช้
กระดาษร่วมกับระบบ AMSS อยู่ 
6. โปรแกรมมีการปรับปรุง ท าให้ใช้งานได้ไม่เต็มที่ 
7. ขาดความร่วมมือในการใช้ระบบสารสนเทศ 
8. ยังใช้ระบบไม่ครบทุกด้าน 
9. ไม่ควรก าหนดให้โรงเรียนสร้างโปรแกรมเอง 
เนื่ องจากโรงเรียนขาดบุคลากรและทรัพยากร 
ควรเป็นภาระงานของเขตพ้ืนที่ 
10. บริบทของพ้ืนที่ต่างกัน ท าให้เกิดปัญหาในการใช้
ระบบ ขาดแคลนไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต อยู่ห่างไกล 

1. ควรแนะน าการรายงานข้อมูลทั้ง 4 ด้านโดยละเอียด 
เพ่ือสร้างความเข้าใจ 
2. ควรมีการพัฒนาทักษะบุคลากรในการใช้งานระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
3. ส านักงานควรมีโปรแกรมทางวิชาการเพ่ือรองรับงาน
ด้านวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ 
4. ก่อนการเก็บรายงานตัวชี้วัด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรขับเคลื่อนท าความเข้าใจ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
5. ควรมีนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้มากกว่านี้ 
6. ควรจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานให้เพียงพอและ
เหมาะสม 
7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควร
สนับสนุนด้านระบบและงบประมาณที่จ าเป็นต้องใช้ใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เขตพ้ืนที่สามารถใช้ระบบได้อย่าง
ปลอดภัยและมีเสถียรภาพ 
8. ควรระบุความชัดเจนของผู้รับผิดชอบตัวชี้ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
9. ควรพัฒนาระบบในการติดตามให้มีความก้าวหน้า 
และทันสมัยเพ่ือให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
10. ควรจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีให้มากกว่า
เดิม 
11. ควรปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมาก
ขึ้น 
12. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรมี
ระบบกลางที่รองรับการปฏิบัติงานขององค์การทั้ง 4 
ด้าน และบังคับใช้เป็นมาตรฐานทุกเขต 

 
  
  



๕๒ 
 
ตารางที่  ๒.๒.๑๒ ตัวชี้วัดที่  9.2 มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่ เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกดูข้อมูล 
                         ได้แบบ Real time สรุปผลข้อมูลที่ได้จากระบบ  
 

ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
1. บางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่ได้ใช้ระบบ 
AMSS 
2. ค าชี้แจงของตัวชี้วัดยังไม่ชัดเจน ปฏิทินการจัดเก็บ
ไม่แน่นอน 
3. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
และปริมาณงานไม่มีความสัมพันธ์กับจ านวนบุคลากร 
4. ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน และมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
5. ขาดงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ และอุปกรณ์
มีอายุการใช้งานที่นานและเสื่อมสภาพ 
6. ข้อมูลในเว็บไซต์ ไม่อัพเดท 
7. ค าว่า Real time ความหมายไม่ชัดเจน  
8. ข้อมูลในระบบยังไม่แสดงผลแบบ Real time พบ
ปัญหาในการแสดงข้อมูล 
9.  สถานศึกษาบางแห่งยังมีปัญหาด้านสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 
10. ผู้รับผิดชอบไม่ให้ความร่วมมือในการจัดเก็บ
ข้อมูล 
11. บริบทพ้ืนที่ต่างกันท าให้เกิดปัญหาการใช้ระบบ
ขัดข้อง 
 

1. การสรุปผลข้อมูลที่ได้จากการใช้ระบบไม่เป็รูปธรรม
เท่าที่ควร ควรจัดให้มีการอธิบายรายละเอียดให้ชัดเจน
เกี่ยวกับการสรุปผล 
2. ควรสร้างความตระหนักในการด าเนินงานมากข้ึน 
3. ควรเก็บข้อมูลให้สมบูรณ์ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน 
4. ควรสร้างระบบภารกิจ 4 ด้านให้สามารถตอบโจทย์
ผู้รับบริการ 
5. ควรสรุปผลข้อมูลที่ได้จากการใช้ระบบทันที 
6. ควรมีการอบรมบุคลากรในการใช้เทคโนโลยี 
7. ควรจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ 

  
  



๕๓ 
 
ตารางท่ี ๒.๒.๑๓ ตัวชี้วัดที่ 9.3 มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือ 
                      ผู้รับบริการ  
 

ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
1. มีการตอบแบบสอบถามไม่ครบทุกหัวข้อ 
2. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมตอบแบบ
ประเมินอย่างกว้างขวาง 
3. ผู้รับบริการไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ให้ความสนใจใน
การตอบแบบสอบถาม 
4. การตอบแบบสอบถามไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้ปกครอง 
เนื่องจากผู้ปกครองไม่มีความถนัดในด้าน IT 
5. ข้อค าถามมีมากเกินไป ไม่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 
และผู้ตอบไม่เข้าใจค าถาม 
 

1. ข้อค าถามแต่ละด้านควรมีความกระชับเข้าใจง่าย 
2. ควรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประเมินความพึง
พอใจในภาพของเขตเอง 
3. ควรก าหนดแนวทางหรือช่องทางให้มีมาตรฐาน
เดียวกันทุกเขตพ้ืนที ่
4. ควรประชาสัมพันธ์ช่องทางในการตอบแบบประเมิน
ให้มากขึ้น 
5. ควรสร้างแบบจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเดียวกันทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพ่ือให้ได้ข้อมูลตามความเป็น
จริงทุกระบบ 
6. ทุกหน่วยงานควรมีระบบการประเมินความพึงพอใจ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

    
  



๕๔ 
 
ตารางท่ี ๒.๒.๑๔ ตัวชี้วัดที่ 10.1 (1) การใช้ระบบ Video Conference ในองค์การ  
 

ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
1. ระบบสัญญาณไม่ชัดเจนเป็นบางเวลา 
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมทางไกล ไม่เพียงพอ 
ช ารุด เก่าและไม่รองรับ 
๓. ไม่ควรน ามาเป็นประเด็นในการประเมิน 
๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่ได้มีการเก็บ
หลักฐานการประชุมให้ครบถ้วน 
๕. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขาดบุคลากรที่
รับผิดชอบโดยตรง 
๖.การใช้ Application แบบฟรีเพ่ือประชุมออนไลน์มี
ข้อจ ากัดเรื่องจ านวนผู้เข้าประชุม 

1. ควรจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดซื้ อวัสดุ  
อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพใช้ส าหรับการประชุมดังกล่าว 
2. ในการประชุมส านักงานเขตควรมีการประชุม 
Conference เป็นส่วนใหญ่เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายใน
การประชุมและการเดินทาง 
3. ควรสร้างระบบให้สามารถรับรู้และประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ 
4. กระทรวงศึกษาธิการหรือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรขอความร่วมมือกับกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้ระบบมีความ
พร้อมมากกว่านี้ 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควร
เปลี่ยนระบบ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ให้รองรับการใช้งาน
เมื่อประชุมพร้อมกันทุกเขตพ้ืนที่ โดยภาพและเสียง
ชัดเจน 
6. ควรชี้แจงประชาสัมพันธ์ ให้มีการรับชมเพ่ิมมากข้ึน 

 
  
  



๕๕ 
 
ตารางที่ ๒.๒.๑๕ ตัวชี้วัดที่ 10.1 (2) การใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
                       โรงเรียนเพ่ือการบริหารจัดการหรือการจัดการเรียนการสอน  
 

ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
1. สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 
2. ศักยภาพของโรงเรียนมีความแตกต่างกัน เช่น 
โ ร ง เ รี ย นตั้ ง อ ยู่ ห่ า ง ไ กล  ไ ม่ มี ไ ฟ ฟ้ า  สั ญญาณ
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
3. โรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์และบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
4. ระบบการประชุมมีข้อจ ากัด ในด้านการรองรับผู้
เข้าประชุมที่น้อยเกินไปต่อห้อง 
5. บางโรงเรียนไม่ได้ระบบประชุมทางไกล และในบาง
บริบทไม่สามารถใช้การประชุมทางไกลได้ 
6. ไม่ควรน ามาเป็นประเด็นการประเมิน ควรให้เป็นไป
ตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. เวลาในการรับชมตรงกับการจัดการเรียนการสอน 
8. อุปกรณ์ ใช้ งานมีอายุการใช้ งานมายาวนาน
ประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณไม่ชัดเจนและมีปัญหา
ในการเชื่อมต่อ เสื่อมคุณภาพ 
 

1. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่มี
คุณภาพ เพ่ือใช้ในการประชุมดังกล่าว 
2. โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลควรได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐให้ครบถ้วน 
3. บุคลากรควรน าเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นเพ่ือความ
สะดวก 
4. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร 
5. ควรส่งเสริมให้มีการประชุมทางไกลมากขึ้น เพ่ือเป็น
การประหยัดงบประมาณ 
6. ควรใช้เวลาในตอนพักเที่ยงหรือช่วงเวลาเลิกเรียนใน
การประชุม 
 

 
  
 
   



๕๖ 
 
ตารางท่ี ๒.๒.๑๖ ตัวชี้วัดที่ 10.2 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber)  
 

ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
1. ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และงบประมาณ
ในการด าเนินการตามตัวชี้วัดไม่เพียงพอในการจัดซื้อ 
2. ขาดบุคลากรเฉพาะด้านในการด าเนินงาน 
3. อุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรมีอายุการใช้งานค่อนข้าง
นาน และสภาพเริ่มมีปัญหาในการใช้งาน 
4. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบขาดความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินการ 
5. การหาผู้เชี่ยวชาญมาอบรมและให้ความรู้ 
6. ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่องหลายรูปแบบ ป้องกันได้ยาก 
 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควร
จัดสรรงบประมาณในการอุปกรณ์ โปรแกรม ระบบ ใน
การด าเนินการ 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรระบบในการรักษา
ความปลอดภัยที่รัดกุมเพ่ิมข้ึน 
3. ควรสร้างระบบ Cyber ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ครอบคลุม 
4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควร
จัดสรรอุปกรณ์ให้ครบทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และควรจัดสรรค่าสิขสิทธิ์ส าหรับการจัดซื้อ Software 
5. ควรอบรมให้บุคลากรใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีขั้นตอน
และปลอดภัย 
 

 
  



๕๗ 
 
ตารางท่ี ๒.๒.๑๗ ตัวชี้วัดที่ 11.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อมูลบางรายการไม่เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูล
ครุภัณฑ ์
2. ข้อมูลในระบบ GFMIS ไม่ตรงกับบัญชีครุภัณฑ์ที่มี
การตรวจนับของคณะกรรมการ 
3. บุคลากรในการด าเนินการไม่เพียงพอและมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย 
5. เอกสารในการรายงานและรายละเอียดในการ
รายงานมีจ านวนมาก  
6. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการ
ตัวชี้วัดนี้ และมีการเปลี่ยนระบบ Manual เป็น KTB 
Corporate Online  
7. การติดตามเรื่องเงินยืม 
8. ประเด็นเรื่องข้อทักท้วงด้านบัญชีการเงิน และบัญชี
ครุภัณฑ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากเป็นการด าเนินการ
เกี่ยวเนื่องจากปีก่อน ข้อมูลย้อนหลังหลายปี ไม่
สามารถหาข้อมูลมาด าเนินการได้ 
9. การค านวณค่าเสื่อมราคามีการเปลี่ยนแปลงผู้
ปฏิบัติหลายคน 
10. มีการโอนบัญชีและทรัพย์สินครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
มาจากที่อ่ืนโดยไม่ได้แจ้งเรื่องท าให้ตรวจสอบยาก 
11. ข้อมูลยกยอดไม่ถูกต้อง ยากต่อการด าเนินการ 
12. การตรวจสอบครอบคลุมเนื้อหาได้ไม่ครบถ้วน 
ขาดความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ  
13. ข้อมูลครุภัณฑ์ของโรงเรียนยังไม่เป็นปัจจุบัน และ
ห้ามรายงานซ้ าโรงเรียนเดิม 
14. การรายงานข้อมูลของโรงเรียนภายใต้หน่วย
เบิกจ่ าย เก็บข้อมูล ไม่ตรงมาตรฐานระบบการ
ประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) 
 

1. ผู้รับผิดชอบจากส่วนกลางมีการจัดประชุมชี้แจง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบัญชีครุภัณฑ์  
2. ควรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าโครงการ
ตรวจครุภัณฑ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ในสังกัดโดยสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อน
ตั้งแตต้่นปีงบประมาณ  
3. ควรเร่งรัดการด าเนินการให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
มากขึ้น 
4. ต้องมีการรื้อระบบใหม่ทั้งหมด เนื่องจากข้อมูล
ครุภัณฑ์ไม่เป็นปัจจุบัน 
5. ควรระดมผู้มีความรู้ความสามารถเพ่ือก าหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหาบัญชีครุภัณฑ์ 
6. ผู้บังคับบัญชาควรมีการก ากับและติดตามอย่างเนื่อง 
7. บุคลากรให้มีความส าคัญในเรื่องงานบัญชีของ
สถานศึกษาในสังกัด 
8. ผู้รับผิดชอบจากส่วนกลางควรตรวจสอบข้อมูลที่ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รายงานอย่างรวดเร็ว 
เพ่ือที่จะสามารถแก้ไขได้ทันเวลา 
9. ในประเด็นที่ 11.4 บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย ในการให้
คะแนนควรแยกประเภทบัญชีเป็นหัวข้อย่อย บัญชี
ใบส าคัญค้างจ่าย, บัญชีเจ้าหนี้การค้าหน่วยงานภาครัฐ, 
บัญชีเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก 
10. ควรยกเลิกตัวชี้วัดเกี่ยวกับบัญชีครุภัณฑ์ 
11. ควรสุ่มตรวจสอบโดยไม่ต้องแจ้งเวลาล่วงหน้าให้
หน่วยรับตรวจทราบ และไม่ต้องก าหนดเวลารายงาน
ด่วนและเร่งรีบ ลดรูปแบบการรายงานที่ซ้ าซ้อน 
12. ควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนทุกปี 
13. ควรยกเลิกบัญชีรวมไม่ระบุ ซึ่งไม่สามารถท าให้เป็น
สินทรัพย์รายตัวได้ 
14. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควร
ก าหนดแบบฟอร์มทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน



๕๘ 
 

ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
ให้ทุกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะได้จัดท ารายงาน
เหมือนกัน 

 
ตารางท่ี ๒.๒.๑๘ ตัวชี้วัดที่ 11.2 โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา       
                      (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  
 

ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
1. การรายงานข้อมูลของโรงเรียนมีความล่าช้า 
เนื่องจากผู้รายงานติดภาระงานสอน 
2. การายงานข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน 
3. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บข้อมูล
และการรายงาน และไม่มีความรู้พ้ืนฐานทางการเงิน
และบัญชี 
4. มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบการรายงานบ่อย 
5. โรงเรียนไม่ให้ความส าคัญ ไม่ให้ความร่วมมือ ใน
การรายงาน 
6. มีโรงเรียนรออนุมัติการควบรวมหลายแห่ง 
7. เจ้าหน้าที่ขาดการก ากับติดตาม การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนให้รายงานข้อมูล 
8. บัญชีรายรับรายจ่ายของโรงเรียนไม่เป็นปัจจุบัน 
9. ขาดแคลนงบประมาณในการจัดอบรมให้กับครู
การเงินของโรงเรียน 
 

1. ควรมีการจัดประชุมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ปีละ 
1 ครั้ง 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนควรมีความ
รอบคอบในการตรวจสอบและการจัดท าบัญชี 
3. ควรบรรจุบุคลากรที่ท าหน้าที่การเงินบัญชี 
4. ควรมีคู่มือแนวทางการปฏิบัติ 
5. ผู้บริหารสถานศึกษาควรเน้นย้ าให้มอบหมายให้ครู
ก่อนย้าย 
6. ควรมีมาตรการด าเนินการโรงเรียนไม่เข้าไปกรอก
ข้อมูล 
7. โปรแกรมรายงานข้อมูล ควรพัฒนาให้สะดวก ชัดเจน 
เข้าใจง่าย 
8. ขยายระยะเวลาการเปิดโปรแกรม เพ่ือให้โรงเรียน
รายงานครบทุกโรง 
9. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควร
แจ้งผู้รับผิดชอบระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
ชัดเจน 

 
  
  



๕๙ 
 
ตารางที่ ๒.๒.๑๙ ตัวชี้วัดที่ 11.3 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีของส านักงาน 
                        เขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขาดแคลนเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน 
2. ขาดการติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ 
3. มีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ซึ่งมีการด าเนินงาน
ไม่เป็นปัจจุบัน การเบิกที่ล่าช้า ใช้เงินผิดประเภท ไม่มี
หลักฐานในการเบิกจ่ายเงิน และไม่เป็นก าหนดเวลา 
4. ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการรายงาน 
5. ด าเนินการได้ไม่ครบทุกประเด็น 
6. เอกสารประกอบมีจ านวนมาก การรายงานมีความ
ซับซ้อน 
7. วัสดุ ครุภัณฑ์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มี
การควบคุมไม่ชัดเจน ยากแก่การตรวจสอบ 
 

1. การออกติดตามให้ความรู้กับโรงเรียนให้เข้า ใจ
ระเบียบการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนควรมีความ
รอบคอบในการตรวจสอบและจัดท าบัญชี 
3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรมี
การเพ่ิมกรอบอัตราก าลังให้มากขึ้นและบรรจุให้เต็ม
กรอบอัตราก าลัง 
4. ควรมีการติดตามงานสม่ าเสมอและก าหนดมาตรการ
ปฏิบัติงานให้ด าเนินการโดยเคร่งครัด 
5. ควรชี้แจงรายละเอียดของข้อมูลคะแนนปัญหาที่ไม่ได้
คะแนนเต็มเพราะสาเหตุ ใดบ้างเ พ่ือปรับปรุงการ
ด าเนินการประเมินตัวชี้วัดของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาต่อไป 
6. หัวหน้างานต้องตรวจติดตามเร่งรัดงานตามก าหนด มี
การตรวจวันรับงานและผลส าเร็จของงาน 
7. ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ืออบรมเจ้าหน้าของ
โรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

  



๖๐ 
 
ตารางท่ี ๒.๒.๒๐ ตัวชี้วัดที่ 11.4 ระดับความส าเร็จของโรงเรียนวิถีพุทธ  
 

ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้รับผิดชอบมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้ขาด
ความต่อเนื่องในการรายงาน และการถ่ายทอดงานไม่
ชัดเจน 
2. ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าไปรับรอง
ข้อมูลช้า การรับรองไม่เป็นตามก าหนดเวลา 
3. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดขาดการติดตามโรงเรียน ไม่
ก ากับโรงเรียนให้เจ้าไปกรอกข้อมูล 
4. โรงเรียนขาดงบประมาณในการด าเนินการ 
5. โรงเรียนไม่ให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน 
6. โรงเรียนขาดการประเมินตนเอง และกรอกข้อมูลไม่
เป็นปัจจุบัน 
7.  ผู้ รับผิดชอบคนใหม่ขาดประสบการณ์ในการ
ด าเนินการ 
8. ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการด าเนินงานและผู้รายงาน
ข้อมูลของโรงเรียนเป็นคนละคน 
9. โรงเรียนส่วนใหญ่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
พหุวัฒนธรรม ส่วนใหญ่เป็นมุสลิม ท าให้มีข้อจ ากัดใน
การด าเนินงานเชิงพ้ืนที่และวิธีการ 
10. การะบาดของโรคโควิด-19 ไม่สามารถด าเนิน
กิจกรรมได้บางกิจกรรม 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควร
ประชุมชี้แจง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด าเนินการโรงเรียน
วิถีพุทธ พร้อมทั้งออกตรวจเยี่ยม นิเทศ สร้างความรู้ 
ความเข้าใจ 
2.  ผู้บริหารควรกระตุ้นให้ โรงเรียนและยกระดับ
มาตรฐานการด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธให้ได้ตาม
มาตรฐานด าเนินงาน 
3.  สร้ า งความตระหนักให้ โ รง เรี ยนวิ ถี พุทธ เห็ น
ความส าคัญและความภาคภูมิใจในการเป็นโรงเรียน 
วิถีพุทธ 
4. ผู้รับผิดชอบควรติดตามตามตารางการด าเนินงาน
และด าเนินการให้ทันภายในเวลาที่ส่วนกลางก าหนด 
5. ควรให้โรงเรียนด าเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
รายงานเป็นระยะ 
6. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควร
ประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
ไม่ควรใช้ทางระบบไลน์กลุ่ม โดยเฉพาะเรื่องส าคัญ 
7. ควรสร้างเครื่องมือนิเทศ ติดตาม โรงเรียนวิถีพุทธ 
8. ควรจัดประชุมทางไกลชี้แจงด้วยโปรแกรม Zoom 
9. ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนด าเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการ 
10. ควรมีการปรับปรุงตัวชี้วัดโดยเน้นโครงการโรงเรียน
คุณธรรม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
หรือโครงการโรงเรียนสุจริต 

 
   
  



๖๑ 
 
ตารางท่ี ๒.๒.๒๑ ตัวชี้วัดที่ 11.5 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  
 

ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
1. ครูและบุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
บัญชีต้นทุน 
2. การด าเนินการล่าช้า เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร 
3. เกณฑ์ค่าคะแนน ค าอธิบายและค าถามของตัวชี้วัด
ไม่ชัดเจน ไม่ตรงประเด็น 
4. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
5. แบบฟอร์มในการรายงานมีจ านวนมาก 
6. กลุ่มต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
โรงเรียนส่งหลักฐานมาไม่ครบ 
7. ขาดการก ากับ ติดต่อ และการประสานงาน 
8. ผู้รับผิดชอบและผู้รายงานเป็นคนละคน ท าให้การ
เก็บหลักฐานยากล าบากและไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
9. งบประมาณได้รับการจัดสรรล่าช้า 

1. ควรชี้แจงท าความเข้าใจรายละเอียดกับโรงเรียน 
2. ควรจัดอบรมบุคลากรในการด าเนินการ 
3. ควรมีงบประมาณสนับสนุน 

 
  



๖๒ 
 
ตารางท่ี ๒.๒.๒๒ ตัวชี้วัดที่ 12 ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา 
 

ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ 
1.  ผู้ ป ร ะ เ มิ น ลื มUsername Password ห รื อ ไ ม่
สามารถเข้าระบบได ้
2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
3. ส่วนใหญ่ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย ผลการตอบ
แบบสอบถามไม่เป็นไปตามความเป็นจริง 
4. ผู้ใต้บังคับบัญชาขาดความเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
เท่าท่ีควร 
5. ไม่มีการติดตามขอ Username และ Password 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
6. ระยะเวลาในการประเมินมีน้อย และใช้ช่องทางการ
ประเมินที่ไม่มีความสะดวกต่อการเข้าระบบ 
7.  ผู้บังคับบัญชาไม่ค่อยรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
8. บุคลากรตามเป้าหมายลืมเข้าไปรายงานในระบบ
การรายงาน 
9. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดไม่สามารถตรวจสอบได้ทันทีว่า
มีผู้ใดเข้าไปตอบบ้าง ทราบแต่เฉพาะจ านวนคน ซึ่งถ้า
หากทราบตัวบุคคลจะสะดวกในการติดตามให้แจ้งเจ้า
ตัวรับทราบ 
10. มีอคติส่วนบุคคล  
11. ระบบล่าช้า 
13. ผู้บังคับบัญชาไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นหรือศรัทธา
ในการปฏิบัติหน้าที่  ขาดขวัญก าลั งใจ และไม่มี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 
14. ตัวชี้วัด ไม่ควรให้ปรากฎผลรายเขต เพราะ
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่กล้าตอบตามข้อเท็จจริง เนื่องจาก
ผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ตอบได้ 

1.  ผู้ บ ริ ห ารควร ให้ ก ารส่ ง เสริ มสนับสนุนการ
ด าเนินงานให้เกิดความคล่องตัวส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
2.  ควรมีการสร้ า งขวัญก าลั ง ใจและมี เส้นทาง
ความก้าวหน้าให้กับบุคลากรทุกต าแหน่ง รวมถึง
ต าแหน่ง 38 ค (2)  
3. ควรให้มีการขอรหัสผ่านใหม่หมดทุกคน เพ่ือจะให้
เขา้ตอบแบบสอบถามครบทุกคน 
4. ผู้บังคับบัญชาควรเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
แสดงความคิดเห็นได้ทุกด้าน 
5. ผู้บังคับบัญชาควรมีความเป็นผู้น าและยึดถือในการ
ปฏิบัติงานโดยสุจริต เป็นแบบอย่างแก่บุคลากร 
6. ควรรีเซ็ตรหัสผ่านเดิมทั้งหมด และใช้เลขบัตร
ประชาชน 13 หลัก เป็น Username และ Password 
7.  ค ว ร ให้ บุ ค ล าก ร ได้ แ สด งคว ามคิ ด เ ห็ น ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาได้หลากหลาย 
8. ควรแสดงผลการประเมินของ แต่ละส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

 
  
 
 
 



๖๓ 
 
3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ 
 จากการวิเคราะห์เนื้อหาในประเด็นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ พบว่า มีข้อเสนอแนะดังนี้ ดังนี้  
1. ควรบูรณาการตัวชี้วัดที่มีความซ้ าซ้อนกับการประเมินอ่ืน ๆ ลดจ านวนเอกสารที่ต้องรายงานลง 2. ลดจ านวน
ตัวชี้วัดลง โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ไม่มีความส าคัญ ไม่ได้ใช้ในการบริหาร หรือซ้ าซ้อนกับระบบอ่ืน 3. มีการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการด าเนินการประเมินตัวชี้วัด ปีละ 1 ครั้ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดและ
ผู้รับผิดชอบในการรายงานบ่อย เพ่ือความชัดเจนในการด าเนินการในแต่ละตัวชี้วัดและการน ามาขยายผลให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบ 4. ควรมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วระหว่างผู้รับผิดชอบในระดับ สพฐ.และ และ 
สพท.มีการปรับปรุงเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้เป็นปัจจุบัน 5. ควรยกเลิกตัวชี้วัดที่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน  
                                                    
๔. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 คณะท างานด าเนินการวิเคราะห์สรุปผลได้วิเคราะห์ จากปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ได้จากผล
การส ารวจความคิดเห็นและอภิปรายผลร่วมกัน สามารถก าหนดแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการ
ประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเรียงตามอันดับ PNIModified ดังนี้  
 

อันดับที่ ตัวช้ีวัด แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 
๑. ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผล

การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
O-NET  
PNI Modified = 0.58 

1. มีการชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการด าเนินการในที่
ประชุม ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ 
2. การใช้ Module AMSS ในงานวิชาการของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์เป็นผู้รับผิดชอบ
และแต่งตั้งคณะท างาน โดยประกอบด้วยข้าราชการครูเป็น
ผู้ด าเนินการออกข้อสอบในแต่ละวิชา และเปิดช่วงเวลาให้
นักเรียนเข้ามาทดสอบระบบออนไลน์  
3. ควรมีการขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้นักเรียน
สามารถท าการสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนสอบดี
ขึ้น 
๔. การใช้รูปแบบ ก.ต.ป.น.และ อ.ก.ต.ป.น. ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยแต่งตั้ง ผู้อ านวยการกลุ่มในการด าเนินการ
ขับเคลื่อน  
๕. การแบ่งกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนในการจัดค่ายวิชาการ เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ของนักเรียน 



๖๔ 
 

อันดับที่ ตัวช้ีวัด แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 
๒. ตัวชี้วัดที่ 7 การก ากับดูแลการทุจริต 

PNI Modified = 0.21 
1. ควรก าหนดกลุ่มที่รับผิดชอบให้ชัดเจนเนื่องจากปัจจุบันมี
การก าหนดหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มศึกษานิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มอ านวยการ  
2. ก าหนดแนวทางการชี้แจง และการถ่ายทอดตัวชี้วัดให้มี
ความชัดเจน  
3. กรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบางเขต ไม่มี
กลุ่มกฎหมายและคดีความ และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การด าเนินการจะต้องยึดตามประกาศของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหลัก 10 
กลุ่ม 
4.ควรมีการแต่งตั้งคณะท างาน และมีการประยุกต์ข้อมูลต่อ
ยอดจากปีที่ผ่านมา 
5. เพิ่มช่องทางการรายงาน  
6. สร้างความตระหนัก มีการซักซ้อมความเข้าใจการ
ด าเนินการ  
7. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลก่อนการ
รายงาน 
8. การก าหนดระยะการเวลาการรายงานควรพิจารณาถึง
ช่วงเวลาที่มีการคาบเกี่ยวกับระหว่างการรายงานในระบบ KRS 
และการรายงานตัวชี้วัดมาตรฐานเขต  
9. ก าหนดสิทธิ์การรายงานในระบบ KRS เพ่ิมเติม 
10. ติดตามข้อเสนอแนะที่ส่วนกลางแจ้งมาให้ด าเนินการ โดย
แจ้งผู้รับผิดชอบการรายงานโดยตรง 
1๑. การมอบหมายผู้รับผิดชอบ ควรมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงและมีการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ 
1๒. วิเคราะห์ผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา(SWOT)               
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาในปีปัจจุบัน  
1๓. การแต่งตั้งคณะท างานต้องมีความชัดเจน โดยมีการ
ประชุมก าหนดผู้รับผิดชอบ 
1๔. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ มีการ
สนับสนุนส่งเสริมทุกด้าน  
1๕. มีการก าหนดปฏิทินในการด าเนินการเพ่ือตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการด าเนินการในสิ่งที่ขาดไปก่อนการรายงาน 



๖๕ 
 

อันดับที่ ตัวช้ีวัด แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 
๓. ตัวชี้วัดที่ 11.4 ระดับความส าเร็จ

ของโรงเรียนวิถีพุทธ 
PNI Modified = 0.17 

ควรมีการชี้แจงท าความเข้าใจและส่งเสริมให้สถานศึกษาเข้า
ร่วมโครงการและสร้างความตระหนักให้เห็นความส าคัญของ
การด าเนินการ 

๓. ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการ
เรียนรายบุคคล 
PNI Modified = 0.17 

1. เน้นกระบวนการติดตามข้อมูล การสร้างความรู้ความเข้าใจ
กับโรงเรียน การก ากับติดตามของ ICT 
2. การจัดหาอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน ให้พิจารณาสภาพพ้ืนที่
ของโรงเรียนและควรมีการจัดหาให้ตรงกับความต้องการของ
โรงเรียน 
3. ควรมีจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ  
4. เนื่องจากในระบบ DMC มีการแยกข้อมูลโรงเรียนและ
นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่
จัดตั้งใหม่แล้ว แต่การรายงานในระบบ KRS ยังรายงานข้อมูล 
225 เขตเดิม กลุ่มพัฒนาระบบริหารจะประสานข้อมูลกับ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลถูกต้องต่อไป 
5. ควรมีการตรวจสอบยืนยันข้อมูลนักเรียนซ้ าซ้อน (ไม่ได้
ลาออกตามระเบียบแล้วไปสมัครเรียนโรงเรียนอ่ืนในสังกัด) ให้
มีความถูกต้อง 
(ยกเลิกการรายงานตัวชี้วัดนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

๕. ตัวชี้วัดที่ 11.1 การตรวจสอบทาง
การเงินและบัญชีของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
PNI Modified = 0.16 

1. แนวทางการแก้ไขปัญหาของโรงเรียน ควรมีการแต่งตั้ง
คณะท างาน ลงไปก ากับติดตามพ้ืนที่ไปที่โรงเรียน และให้
ค าแนะน าแก่ครูผู้รับผิดชอบ  
2. โรงเรียนควรมีการจัดท าข้อมูลครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ตรง
กับ GFMIS และมีการระบุประเภทสินทรัพย์ให้ชัดเจน  
3. การรายงานลูกหนี้ ณ วันสิ้นรอบรายงานที่เกินก าหนดรอบ
ระยะเวลา ส านักการคลังและสินทรัพย์ให้ข้อเสนอแนะว่า  
ควรขอหลักฐานการติดตามจากลูกหนี้ด้วย เพื่อเป็นหลักฐาน
ประกอบและมีการเร่งรัดให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

๖. ตัวชี้วัดที่ 10.2 ความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber) 
PNI Modified = 0.14 

การขับเคลื่อนนโยบายตามกฎหมายและพระราชบัญญัติที่
เกี่ยวข้อง 

๗. ตัวชี้วัดที่ 8 ภาวะผู้น า 
PNI Modified = 0.13 

1. บูรณาการข้อมูลร่วมกับ PMQA ของกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหารเพื่อลดความซ้ าซ้อนในการรายงาน 



๖๖ 
 

อันดับที่ ตัวช้ีวัด แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 
๒. ศึกษาแนวทางในการรายงานข้อมูล เกณฑ์การประเมิน 
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

๘. ตัวชี้วัดที่ 10.1 (2) การใช้ระบบ
ประชุมทางไกลระหว่างส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนเพ่ือการ
บริหารจัดการหรือการจัดการเรียน
การสอน 
PNI Modified = 0.10 

1. มีการจัดสรรอุปกรณ์ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพ่ิมเติม  
2. ควรใช้ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและบริหารการ
เรียนการสอน นอกจากการประชุมกับส่วนกลาง 

๙. ตัวชี้วัดที่ 5.2 การลดพลังงานด้าน
น้ ามันเชื้อเพลิง 
PNI Modified = 0.08 

1. ลดวิธีการนิเทศ ติดตามโดยการลงพ้ืนที่และใช้การนิเทศ
ออนไลน์ Zoom Application ต่างๆ 
2. ควรด าเนินการรายงานก่อนที่จะมีการปิดระบบ 
3. วิเคราะห์แนวทางการลดพลังงาน เพ่ือก าหนดนโยบาย
มาตรการประหยัดพลังงานในส านักงาน 
4. ส่งเสริมให้ใช้รถส่วนตัวเดินทางไปราชการ โดยเบิก
ค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด 

๑๐. ตัวชี้วัดที่ 5.1 การลดพลังงานด้าน
ไฟฟ้า 
PNI Modified = 0.07  

1. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า 
๒. สร้างความตระหนักการรับรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัด 

๑๐. ตัวชี้วัดที่ 4.2 ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและ
บุคลากรรายคนด้วยระบบ PSC (P-
School Checking Program) 
PNI Modified = 0.07 

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีการปรับเปลี่ยนการ
จัดเก็บข้อมูลบุคลากรด้วยระบบ HRMS ของส านักพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลและนิติการเพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูล
บุคลากรเป็นฐานข้อมูลแหล่งเดียว แต่เนื่องจากระบบ HRMS 
ไม่ได้ใช้ต่อเนื่องมานาน ควรมีการประสานข้อมูลที่เก่ียวข้อง
จากผู้ด าเนินการ เช่น ระบบจ่ายตรงเงินเดือน และข้อมูลอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้อง 
๒. ควรใช้ระบบ DMC ให้เป็นระบบเดียวเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล 
ทุกประเภทให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน 

๑๐. ตัวชี้วัดที่ 11.2 โครงการพัฒนา
ระบบรายงานข้อมูลการเงินด้าน
การศึกษาของสถานศึกษา (ระบบ
บัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
PNI Modified = 0.07 

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจในการรายงานให้กับโรงเรียน 
2. การสร้างแนวปฏิบัติ การสื่อสารให้กับโรงเรียน 



๖๗ 
 

อันดับที่ ตัวช้ีวัด แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 
๑๓. ตัวชี้วัดที่ 9.2 มีการจัดเก็บข้อมูลใน

ระบบที่เป็นปัจจุบันและสามารถ
เรียกดูข้อมูลได้แบบ Real time 
สรุปผลข้อมูลที่ได้จากการใช้ระบบ 
PNI Modified = 0.06 

1. ชี้แจงให้ความรู้ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ 
2. มีการขับเคลื่อนตัวชี้วัดลงสู่โรงเรียน เพ่ือเป็นระบบราชการ 
4.0 
3. การรายงานของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ด าเนินการสรุปผลการ
รายงานเพื่อลดภาระการรายงานข้อมูลของโรงเรียน 
4.  ขอความร่วมมือในการใช้ระบบ AMSS SMSS โดยมี
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้น าในการ
ด าเนินการ 
5. ควรมีการตรวจสอบการรายงานข้อมูลให้มีความครบถ้วน 
ตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่ก าหนด  
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีการน าร่องการขับเคลื่อน
ไปสู่โรงเรียน  
7. เสริมทักษะของบุคลากรในการด าเนินการเน้นทั้งผู้บริหาร
โรงเรียน ครู ICT เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียน ผู้เกี่ยวข้อง  
8. การประสานงานขอพ้ืนที่จาก DGA ในการติดตั้งโปรแกรม 
เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน 

๑๓. ตัวชี้วัดที่ 11.3 ระดับความส าเร็จ
ของการตรวจสอบด้านการเงินการ
บัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
PNI Modified = 0.06 

1. การให้ค าแนะน า ปรึกษา แก้ไข ผู้ปฏิบัติงาน 
2. ลดจ านวนแบบประเมินและจ านวนตัวชี้วัด 
(ยกเลิกการรายงานตัวชี้วัดนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 

๑๕. ตัวชี้วัดที่ 9.1 ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามการ
ปฏิบัติงานขององค์การ 4 ด้าน 
PNI Modified = 0.05 

1. ชี้แจงให้ความรู้ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ 
2. มีการขับเคลื่อนตัวชี้วัดลงสู่โรงเรียน เพ่ือเป็นระบบราชการ 
4.0 
3. การรายงานของการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ด าเนินการสรุปผลการ
รายงานเพื่อลดภาระการรายงานข้อมูลของโรงเรียน 
4.  ขอความร่วมมือในการใช้ระบบ AMSS SMSS โดยมี
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้น าในการ
ด าเนินการ 
5. ควรมีการตรวจสอบการรายงานข้อมูลให้มีความครบถ้วน 
ตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่ก าหนด  



๖๘ 
 

อันดับที่ ตัวช้ีวัด แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 
6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีการน าร่องการขับเคลื่อน
ไปสู่โรงเรียน  
7. เสริมทักษะของบุคลากรในการด าเนินการเน้นทั้งผู้บริหาร
โรงเรียน ครู ICT เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียน ผู้เกี่ยวข้อง  
8. การประสานงานขอพ้ืนที่จาก DGA ในการติดตั้งโปรแกรม 
เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน 

๑๕. ตัวชี้วัดที่ ๑๒ ความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา  
PNI Modified = 0.05 

ก าหนดให้มีการส ารวจกลุ่มเป้าหมายเพ่ือยืนยันจ านวนผู้มีสิทธิ์
ตอบแบบสอบถาม และตรวจสอบความถู กต้ อ งของ 
Username และ Password ที่จะใช้เข้าตอบในระบบ แล้วจึง
แจ้ ง ให้ กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ยื น ยั นข้ อมู ล แล้ ว เข้ า ไปตอบ
แบบสอบถามตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 

๑๕. ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินการส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 
PNI Modified = 0.05 

1. ควรมีการสื่อสารประเด็นการด าเนินการในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่จัดตั้งใหม่ 
2. ควรมีความชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
๓. มีการสื่อสารร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบที่รายงานตัวชี้วัด
กับศึกษานิเทศก์ 
4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีนโยบายให้
ด าเนินการให้ครบทุกโรงเรียนในสังกัด 
5. ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบควรเป็นผู้จัดท าข้อมูล และ
รวบรวมข้อมูลให้กลุ่มอ านวยการเป็นผู้รายงาน 
6. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคนควรมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการ และประสานงานร่วมกับกลุ่มอ านวยการ  
7. มีการติดต่อสื่อสารกับผู้อ านวยการกลุ่มและกลุ่มนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ จัดตั้ งใหม่ 
ผู้รับผิดชอบคนเดิมควรเป็นผู้ประสานงานสื่อสารในการท างาน
ร่วมกันระหว่างเขตพ้ืนที่ 
9. กรณีมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อย ผู้อ านวยการกลุ่มแต่ละ
กลุ่มควรเป็นผู้ติดตามข้อมูลและสื่อสารระหว่างกัน เพ่ือ
ด าเนินการรายงานให้ทันเวลาที่ก าหนด 

๑๘. ตัวชี้วัดที่ 11.5 ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดควรมีการแจ้งแนวทางการด าเนินการให้
โรงเรียนทราบทุกปี 



๖๙ 
 

อันดับที่ ตัวช้ีวัด แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 
PNI Modified = 0.04 

๑๘. ตัวชี้วัดที่ 9.3 มีการใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนหรือ
ผู้รับบริการ 
PNI Modified = 0.04 

1. จัดท ารายงานผลการด าเนินการให้ชัดเจนในระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและมีการก าหนด ค่าคะแนน 
ร้อยละ เพ่ิมเติม 
2. มีการปรับเกณฑ์การให้คะแนนโดยก าหนดให้ใช้
แบบสอบถามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ด าเนินการเป็นหลัก  
3. บูรณาการข้อมูลร่วมกับมาตรฐานเขตและ PMQA  
๔. ควรมีช่องทางในการด าเนินการช่องทางเดียว 

๑๘. ตัวชี้วัดที่ 6.1 การลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
PNI Modified = 0.04 

1. สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
2. มีการประชาสัมพันธ์ในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
3. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสังกัด 

๒๑. ตัวชี้วัดที่ 10.1 (1) การใช้ระบบ 
Video Conference ในองค์การ 
PNI Modified = 0.03 

ยกเลิกการรายงานตัวชี้วัดนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

๒๑. ตัวชี้วัดที่ 6.2 การรายงานข้อมูล
ปริมาณขยะ 
PNI Modified = 0.03 

ยกเลิกการรายงานตัวชี้วัดนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
จากการประชุมคณะท างานด าเนินการวิเคราะห์สรุปผล ได้สรุปแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ด าเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประกอบด้วย 5 แนวทาง ดังนี้ 
  ๔.๑ สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริม พัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ
บุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องตัวชี้วัดในทุกระดับ เพ่ือให้สามารถยกระดับตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔.๒ มีการตรวจสอบข้อมูล ก ากับ ติดตาม การรายงานของข้อมูลทุกตัวชี้วัดของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาก่อนการรายงาน และมีการสรุปปัญหาสาเหตุที่ไม่สามารถด าเนินการได้เพ่ือปรับปรุงการท างานใน
ครั้งต่อไป 
  ๔.๓ มีการก าหนดมาตรการแต่ละตัวชี้วัดเพ่ือชักจูง ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้การด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดนั้นได้ผลตามท่ีตั้งไว้ เช่น การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย รวมทั้งมีมาตรฐานในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  ๔.๔ มีการสร้างแรงจูงใจในการด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆเพ่ือให้การด าเนินการตามตัวชี้วัด
ประสบความส าเร็จ เช่น งบประมาณ  เงินรางวัล องค์ความรู้ เทคโนโลยีต่าง ๆ  



๗๐ 
 
  ๔.๕  สนับสนุนการใช้ระบบต่าง ๆที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
ความพร้อมใกล้เคียงกัน  



๗๑ 
 

บทที่ ๕ 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งได้ 
สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ ตามล าดับดังนี้ 
 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.1 เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติ วิธีการ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการด าเนินการประเมินตัวชี้วัด                
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 1.2 จัดท าแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในปีต่อไป 

 
 วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยศึกษาข้อมูลจากประชากร คือ บุคลากรที่รับผิดชอบ
ในการรายงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขตพ้ืนที่ละ ๑ คน จ านวน  ๒๒๕ คน 
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามในตอนที่ ๑ 
และ ๒ วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการด าเนินการ วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนออธิบายข้อมูลในรูปแบบตาราง ข้อมูลตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะและ                
ความคิดเห็นอ่ืนๆ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และน าเสนอข้อมูลในแบบพรรณนา (Descriptive) 
  
 สรุปผลการวิจัย 
 จากการผลวิจัยเรื่อง การศึกษาการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบว่า 
 ๑. แนวทางการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มี
การด าเนินการ ใน ๔ ประเด็น ดังนี้ 
  ๑.๑ การสร้างความตระหนัก (Awareness) ของความส าคัญในการด าเนินการรายงานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดฯ ให้กับบุคลากรในเขตและโรงเรียนในสังกัด โดยทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้
ด าเนินการประชุมชี้แจงบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดให้เกิดความ
ตระหนักและเห็นความส าคัญของตัวชี้วัด  
            ๑.๒ การติดตาม (Attempt) เก็บข้อมูลเพื่อรายงานตัวชี้วัดให้กับบุคลากรในเขตและโรงเรียน 
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้แจ้งในที่ประชุมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ด าเนินการออก
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามดูแล การรายงานตัวชี้วัด ให้ตรงตามก าหนดปฏิทินการรายงานในแต่ละ
รอบการรายงาน รวมทั้งมีการติดตามผ่านชองทางการสื่อสาร เช่น การแจ้งเป็นหนังสือราชการ ประสานงานติดต่อ
ด้วยตนเอง และน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการติดตาม (Line ,Facebook Google Form)  



๗๒ 
 
            ๑.๓ ปัจจัยสนับสนุนต่อความส าเร็จ (Achievement) การด าเนินการประเมินตัวชี้วัด โดย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะต้องอาศัยความร่วมมือ ความสามัคคี และความรับผิดชอบของบุคลากรในสังกัดท่ี
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม และการสนับสนุน การก ากับติดตามของผู้บริหารที่
กระตุ้นให้เกิดการท างานเป็นทีมและเสริมสร้างขวัญก าลังใจของผู้รับผิดชอบ 
            ๑.๔ การรักษามาตรฐานในการด าเนินการรายงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการให้มีความยั่งยืน 
(Accredit) ส่งผลดีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะน าผลการ
ประเมินในปีที่มีมา ด าเนินการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ถอดบทเรียน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินการ เพื่อ
น ามาพัฒนาการด าเนินการรายงานตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการให้มีผลที่ดีขึ้นในปีถัดไป 

 
๒. สภาพการด าเนินการตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

  ๒.๑ สภาพที่คาดหวังรายตัวชี้วัด ในภาพรวมคะแนนเฉลี่ย 4.82 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
และ S.D. = 0.14 โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสภาพความคาดหวังที่มีคะแนนสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ 
๑ คือ ตัวชี้วัดที่ 12 ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา (คะแนนเฉลี่ย = 4.95, S.D. = 
0.23) อันดับที่ ๒ คือ ตัวชี้วัดที่ 6.1 การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (คะแนนเฉลี่ย = 4.93, 
S.D. = 0.29) อันดับที่ ๓ คือ ตัวชี้วัดที่ 9.3 มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนหรือผู้รับบริการ (คะแนนเฉลี่ย = 4.92, S.D. = 0.31) 
  ๒.๒ สภาพความเป็นจริงรายตัวชี้วัด ได้คะแนนเฉลี่ย 4.39 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน และ 
S.D. = 0.45 โดยตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสภาพความเป็นจริงที่มีคะแนนสูงสุด ๓ อันดับแรก ได้แก่ อันดับที่ ๑ 
ตัวชี้วัดที่ 6.1 การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (คะแนนเฉลี่ย = 4.75, S.D. = 0.62) และ
ตัวชี้วัดที่ 6.2 การรายงานข้อมูลปริมาณขยะ (คะแนนเฉลี่ย = 4.75, S.D. = 0.60) อันดับที่ ๒ คือ ตัวชี้วัดที่ 
10.1 (1) การใช้ระบบ Video Conference ในองค์การ (คะแนนเฉลี่ย = 4.73, S.D. = 0.63) และอันดับที่ ๓  
คือ ตัวชี้วัดที่ 9.3 มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ 
(คะแนนเฉลี่ย = 4.72, S.D. = 0.67) และตัวชี้วัดที่ 12 ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา 
(คะแนนเฉลี่ย = 4.72, S.D. = 0.84) 
  ๒.๓ ดัชนีการจัดเรียงล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNIModified) สูงสุด ๓ อันดับ
แรก ได้แก่ อันดับที่ ๑ ตัวชี้วดัที่ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O-NET 
(PNIModified = 0.58) อันดับที่ ๒ คือ ตัวชี้วัดที่ 7 การก ากับดูแลการทุจริต (PNIModified = 0.21) และ อันดับที่ 
๓ คือ ตัวชี้วัดที่ 11.4 ระดับความส าเร็จของโรงเรียนวิถีพุทธ และ ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล (PNIModified = 0.17) 

๓. ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ ในการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ คือ ควรมีการบูรณาการตัวชี้วัดที่มีความซ้ าซ้อนกับการประเมินอ่ืน ๆ เพ่ือลด
จ านวนเอกสารที่ต้องรายงานลง ลดจ านวนตัวชี้วัดที่ไม่มีความส าคัญในการบริหาร และมีความต้องการในการจัด
ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้งมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ส่วนกลางกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมีความสะดวกเป็นปัจจุบัน 



๗๓ 
 

๔. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด้วย 5 แนวทาง ดังนี้ 
  ๔.๑ สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริม พัฒนา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ
บุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องตัวชี้วัดในทุกระดับ เพ่ือให้สามารถยกระดับตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔.๒ มีการตรวจสอบข้อมูล ก ากับ ติดตาม การรายงานของข้อมูลทุกตัวชี้วัดของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาก่อนการรายงาน และมีการสรุปปัญหาสาเหตุที่ไม่สามารถด าเนินการได้เพ่ือปรับปรุงการท างานใน
ครั้งต่อไป 
  ๔.๓ มีการก าหนดมาตรการแต่ละตัวชี้วัดเพ่ือชักจูง ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้การด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดนั้นได้ผลตามท่ีตั้งไว้ เช่น การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย รวมทั้งมีมาตรฐานในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  ๔.๔ มีการสร้างแรงจูงใจในการด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆเพ่ือให้การด าเนินการตามตัวชี้วัด
ประสบความส าเร็จ เช่น งบประมาณ  เงินรางวัล องค์ความรู้ เทคโนโลยีต่าง ๆ  
  ๔.๕  สนับสนุนการใช้ระบบต่าง ๆที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
ความพร้อมใกล้เคียงกัน 
 
 อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ที่น่าสนใจและควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 

๑. สภาพการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเกี่ยวกับตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่พบจากการวิจัย พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีการด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอน  เริ่มตั้งแต่สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้เห็นความส าคัญของตัวชี้วัด มีการติดตามการด าเนินการโดยคณะกรรมการที่ก ากับดูแลการด าเนินการ 
ความเอาใจใส่ของบุคลากรในสังกัดและผู้บังคับบัญชาในการติดตาม ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอะแนะ และการถอด
บทเรียนที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการในปีที่ผ่านมา โดยน ามาใช้วิเคราะห์ถึงข้อดี ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค และ 
โอกาสในการด าเนินการ (SWOT) ในแต่ละส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะมีบริบทที่แตกต่างกันในหลายด้าน ทั้ง
ในเรื่องของจ านวนบุคลากร จ านวนสถานศึกษาในสังกัด ภาระงานที่เกิดขึ้น และนโยบายของผู้บริหาร ที่ประกอบ
กันเป็นวัฒนธรรมองค์การ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการด าเนินการรายงานตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ส าเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ท าให้เกิดผลดีต่อทางราชการ และสามารถ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ และในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลการคะแนนการ
ประเมินตัวชี้วัดต่ าหรืออยู่ในระดับมาตรฐานขั้นต้น ควรมีวิธีการด าเนินการให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มี
คะแนนประการประเมินอยู่ในระดับมาตรฐานขั้นสูง เป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน า ค าปรึกษาในการด าเนินการ โดย
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด เช่น ตัวชี้วัดที่ 11.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หัวข้อ บัญชีครุภัณฑ์ (12XXXXXXXX) ซึ่งเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวที่ได้คะแนนเต็ม ๕.๐๐๐๐ และ
ได้คะแนนประเมินสูงสุดในระดับประเทศ ๓ ปีซ้อน โดย กพร. สพฐ. ได้ด าเนินการถอดบทเรียนที่สามารถใช้เป็น 



๗๔ 
 
Best Practices ที่สามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนในการพัฒนาตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติราชการให้มีคะแนนผลการปฏิบัติราชการให้ดีข้ึนต่อไป  

ในส่วนของความต้องการจ าเป็นที่มีดัชนีสูงที่สุด ๓ อันดับแรกที่มีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น พบว่า  

๑. ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ O-NET พบปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
ตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น นักเรียน ครูผู้สอน วิธีการจัดการเรียนการสอน ความพร้อมของสื่อการเรียนรู้ 
เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อคะแนนสอบของนักเรียนที่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ที่สังกัด สพฐ. และเมื่อเทียบในส่วน
คะแนนตัวชี้วัดแล้ว ทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคะแนนที่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยมีแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาดังนี้ เช่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ด าเนินการจัดการเตรียม
ความของนักเรียนในการสอบ O-NET เช่น การจัดท าคลังข้อสอบ การจัดกลุ่มโรงเรียนในการติว การสอนเสริม
ในช่วงหลังเลิกเรียน การสอบ Pre O-NET เป็นต้น   

๒. ตัวชี้วัดที่ ๗ การก ากับดูแลการทุจริต พบปัญหาที่เกิดขึ้นจาก ตัวค าถามในแบบประเมิน ผู้ตอบ
แบบสอบถามการประเมิน จ านวนเอกสารประกอบการประเมิน ผู้ตรวจแบบประเมิน โดยในส่วนของค าถามแบบ
ประเมิน มีความซับซ้อน ผู้ตอบไม่เข้าใจในข้อค าถาม และข้อค าถามมีจ านวนมาก ส่งผลให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบ
แบบสอบถามไม่ตรงประเด็น และตอบในส่วนที่เฉพาะที่ตนเองเข้าใจ เอกสารประกอบการประเมินมีจ านวนมาก
และซ้ าซ้อนในการรายงานร่วมกับการประเมินอ่ืน ๆ รวมถึงผู้ตรวจแบบประเมินไม่มีความเป็นมาตรฐาน จาก
ปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังนี้ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดควรมีการก ากับติดตามการตอบ
แบบสอบถามอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ผู้ตอบได้ตอบค าถามให้ตรงตามประเด็น ควรมีการลดจ านวนเอกสาร
ประกอบการประเมิน และบูรณาการประเมินร่วมกับการประเมินอ่ืน เพ่ือลดภาระงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนควรมีความชัดเจน เข้าใจง่าย ควรมีการสร้างความมั่น ใจแก่ผู้ตอบ
แบบสอบถามในการให้ข้อมูล ในเรื่องการเก็บความลับของผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อมีการตอบแบบสอบถามตาม
ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  

๓. ตัวชี้วัดที่ 11.4 ระดับความส าเร็จของโรงเรียนวิถีพุทธ พบปัญหาที่เกิดขึ้น จากบริบททางศาสนา 
สังคม ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ เช่น โรงเรียนที่ตั้งอยู่ใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ที่นับถือศาสนา
อิสลาม ที่มีข้อจ ากัดด้านศาสนาในการด าเนินโครงการ ส่งผลกระทบโดยตรงกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่ง
นักเรียน บุคลากรที่นับถือศาสนาอิสลาม ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากขัดแย้งกับค าสอนทางศาสนา ประเพณี 
และวัฒนธรรม โดยมีแนวทางที่จะด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ เช่น สามารถให้โรงเรียนที่มีบริบทที่แตกต่างทาง
ศาสนา สังคม วัฒนธรรม ประเพณีสามารถลาออกจากโครงการโรงเรียนวิถีพุทธได้ ไม่บังคับให้โรงเรียนเข้าร่วม
โครงการและสามารถลาออกจากโครงการได้อย่างอิสระ ผู้รับผิดชอบโครงการในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาควรเอา
ใจใส่ในการรับรองข้อมูลให้ตรงตามเวลา รวมถึงควรมีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการในแต่ละปี
การศึกษา เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้รับผิดชอบ และ ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล พบปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากไม่สามารถที่เพ่ิมข้อมูลให้กับนักเรียน
ได้ระบบใช้ข้อมูลจากส่วนกลางเป็นหลัก มีการเคลื่อนย้ายของนักเรียนอยู่เสมอ ข้อมูลจึงไม่เป็นปัจจุบัน และความ
ไม่เสถียรของระบบที่ยังไม่รองรับการกรอกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลให้ถูกต้อง โดยมีแนวทางในการด าเนินการ
แก้ไขปัญหา คือ ส่วนกลางควรมีการจัดท าระบบให้มีความเสถียรรองรับปริมาณการกรอกข้อมูลในเวลาเดียวกัน 



๗๕ 
 
และสามารถให้โรงเรียนเพ่ิมข้อมูลนักเรียนได้ รวมทั้งเปิดระบบให้นักเรียนสามารถย้ายเข้าออกได้ตลอดเวลา โดย
ไม่กระทบกับการจัดสรรงบประมาณรายหัว และควรรองรับการถ่ายข้อมูลจากโปรแกรมอ่ืน เช่น Student ของ 
สพม. รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเพ่ือติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ให้พร้อมต่อการ
รายงาน  

๒. แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ                  
ในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
จากองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของกลุ่มพัฒนาบริหารที่ผ่านมา สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่  

๒.๑ การด าเนินการถอดบทเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ เพ่ือเป็น
แนวทางให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการให้มีคะแนนการประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการที่ดีขึ้น เช่น 
การถอดบทเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ที่มีคะแนนการประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการอยู่ในอันดับที่ ๑ โดยเฉพาะ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีผลคะแนนการประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการอันดับ ๑ ของ
ประเทศ ๓ ปีติดตอ่กัน ซึ่งแสดงให้เห็นถงึกระบวนการปฎิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสามารถเป็นแบบอย่างการปฏิบัติ
ที่ดี (Best Prectices) แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนได้ 
 2.2 การติดตามผลการด าเนินงานประเมินตัวชี้วัดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์ 
(Google Form) เพ่ือรับทราบแนวปฏิบัติ/วิธีการ/ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอในการด าเนินการประเมินตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในภาพรวมแล้วน ามา
วิเคราะห์และประมวลผล เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการประเมิน
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในปีต่อไป 

๒.3 การจัดโครงการคลินิกออนไลน์ให้ค าปรึกษาแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในรายละเอียด
หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินตัวชี้วัดให้แก่ผู้แทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสร้างทีมพ่ีเลี้ยงของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จากส านักงานเขตพ้ืนที่ที่มีคะแนนประเมิน
ตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับคุณภาพ และเขตพ้ืนที่ที่สามารถด าเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถเป็นแนวทางให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนด าเนินการได้ 
           ๒.4 การบูรณาการการด าเนินการตัวชี้วัดร่วมกัน เพ่ือลดภาระการรายงานและการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
การปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เช่น ในการประเมินตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 
มาตรฐานเขต ITA ต้องอาศัยการเก็บช้อมูลเอกสารประกอบการประเมินที่มีจ านวนมาก ซึ่งเป็นการเพ่ิมภาระงาน
แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการด าเนินการ  จึงควรมีการบูรณาการร่วมกันในส านักส่วนกลาง เพ่ือรวบรวม
เป็นฐานข้อมูล ถ้าหากมีเอกสารที่ประกอบการรายงานที่เหมือนกันให้ส่งเพียงครั้งเดียว ทางส่วนกลางจะท าการดึง
ข้อมูลที่เก่ียวข้องไปใช้ในการด าเนินการ 
 ๒.5 การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์
ในการด าเนินการตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการ โดยครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ได้รับจัดสรรมาบางส่วนมีอายุการใช้
งานที่ยาวนาน ไม่ทันสมัย และเกิดการช ารุดเสียหาย จึงไม่สามารถด าเนินการในบางตัวชี้วัดได้ เช่น การจัดซื้อ
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ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูล โปรแกรมแอนตี้ไวรัส ระบบปฏิบัติการ ที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
ต้องปรับปรุงให้ทันสมัย เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการต่าง ๆ รวมทั้งการจัดสรร
อินเตอร์เน็ตให้กับโรงเรียนในสังกัดอย่างทั่วถึง ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และการติดต่อประสานงานระหว่างส านัก งานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ในครั้งนี้ คณะวิจัยมี
ข้อเสนอแนะไว้ 2 ประการ คือ ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะได้จากผลการวิจัย 
  ๑. ควรมีการทบทวนหรือปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดในแต่ละปีให้เหมาะสมกับ

บริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒. ควรบูรณาการการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดเ พ่ือลดภาระงานการรายงานตัวชี้วัดของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
  ๓. ควรมีการจัดสรรรางวัล สิ่งจูงใจแก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นกว่าปีที่

ผ่านมา 
  ๔. ควรมีการติดตามเยี่ยมเยียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้คะแนนน้อยหรืออยู่ในระดับมาตรฐาน

ขั้นต้น  
  ๕. ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถควบคุมตัวแปรได้  
  ๖. ควรส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีคะแนนอยู่ในระดับคุณภาพเป็นพ่ีเลี้ยงช่วยเหลือ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมีคะแนนอยู่ในระดับมาตรฐานขั้นต้น 
  ๗. การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดควรด าเนินการให้รวดเร็ว 

ทันเวลาในการด าเนินกิจกรรม 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลในด าเนินการประเมินตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ  

ในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในที่มีผลการประเมินที่อยู่ในระดับคุณภาพ เพ่ือใช้เป็น 
แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการแก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมีผลประเมินอยู่ในระดับมาตรฐานขั้นต้น 
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ภาคผนวก 
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โครงการถอดบทเรียนและติดตามผลการด าเนินงาน 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
***************************************** 

หลักการและเหตุผล 
 ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูประบบการ
บริหารราชการแผ่นดิน มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 
  มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 เห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมินข้าราชการพลเรือนในความ
รับผิดชอบของฝ่ายบริหารและแบบประเมินส่วนราชการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่ 5/2559 และให้น าแบบประเมินฯ นี้ไปใช้ในการประเมินข้าราชการและการประเมินส่วนราชการในรอบการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 
 ข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการพัฒนา
และปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ 
 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ณ วันที่  
29 มิถุนายน 2560 ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคลื่อนปฏิรูปองค์กร (โครงสร้าง/กระบวนการ
ท างาน) 
 มติคณะรัฐมนตรี 6 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ก าหนดกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้ส่วนราชการน าไปด าเนินการ 
 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ก าหนดกรอบ 
แนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยก าหนดกรอบแนวทางการประเมินดังกล่าว จ านวน 5 องค์ประกอบ คือ 1) Function Base 2) 
Agenda Base 3) Area Base 4) Innovation Base และ 5) Potential Base และให้ส่วนราชการด าเนินการ
รายงานความก้าวหน้า (รอบ 6 เดือน) และรายงานผลการด าเนินงาน (รอบ 12 เดือน) และแนวทางการประเมิน
ผู้บริหารองค์การ จ านวน 10 ประเด็น 
 ข้อสั่งการเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามบันทึกกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด  
ที่ ศธ 04011/1154 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
ได้เห็นชอบผลการประเมินตัวชี้วัดฯ ลงนามในประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ผลการ
ประเมินตัวชี้วัดฯ และเห็นชอบในหลักการให้มีการออกช่วยเหลือเยี่ยมเยียน (Site Visit) เพ่ือถอดบทเรียน 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่มีค่าคะแนนสูง และค่า
คะแนนต่ า เพ่ือน ามาวิเคราะห์ปัจจัย/ปัญหาอุปสรรค ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดฯ  
 อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-
19) ในปัจจุบันท าให้ไม่สามารถด าเนินการออกช่วยเหลือเยี่ยมเยียน (Site Visit) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้           
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจึงเล็งเห็นความส าคัญในการปรับแนวทางการติดตามผลการด าเนินงานประเมินตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในรูปแบบออนไลน์เพ่ือรองรับการปฏิบัติภารกิจภายใต้วิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัดต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือรับทราบแนวปฏิบัติ/วิธีการ/ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอในการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในภาพรวม 
 2.เพ่ือเป็นการถอดบทเรียนการด าเนินการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่มีคะแนนสูงสุด  
 3. เพ่ือรับทราบปัจจัยความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูง  
อันน าไปสู่ Best Practices ที่จะเป็นต้นแบบให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแห่งอ่ืน 
 4.เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในปีต่อไป 
 5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลคะแนน
ระดับประเทศเป็นอันดับที่ 1 (Best Practice) 

กลุ่มเป้าหมาย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขตพื้นที่การศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา 42 เขตพื้นที่การศึกษา 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ 1 : การถอดบทเรียน เลือกเขตที่มีคะแนนที่มีคะแนนที่มีคะแนนสูงสุด ประถม1 มัธยม1 
ได้แก่ (สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ และสพม. เขต ๙) ใช้งบประมาณ 40,000 บาท 
 - สพฐ.จัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ที่ได้คะแนนอันดับ ๑ ของประเทศ (สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ และสพม. เขต ๙) เขตละ ๒๐,๐๐๐ บาท  
(สองหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือด าเนินการถอดบทเรียนและจัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ VTR  คลิปวีดีโอ 
และรูปแบบอ่ืน 
 - สพท. ด าเนินการถอดบทเรียนและจัดท า VTR แล้วจัดส่งให้ สพฐ. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 2 เดือน 
ก าหนดส่งวันที่ 30 เมษายน 2564 
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 กิจกรรมที่ 2 การติดตามผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบออนไลน์ทั้ง 225 
เขต ผู้ตอบแบบสอบถาม:ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องในการด าเนินการตัวชี้วัดของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต รวม 
225 เขต โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
กิจกรรม ระยะเวลา  งบประมาณ 
1. ประชุมคณะท างานตามค าสั่งฯ เพ่ือออกแบบเครื่องมือ 
การพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมประเด็นข้อค าถาม 
และความสอดคล้องของแบบสอบถาม (ครั้งที่ 1) ใช้
งบประมาณ  

 25 ก.พ. 64 เฉพาะ
คณะท างาน
ส่วนกลาง 

4,560บาท 

2.  สร้างแบบสอบถามออนไลน์ ผ่าน Google Form 2-3 มี.ค. 64   
3. จัดท าหนังสือราชการแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
225 แห่ง เพ่ือตอบแบบสอบถามตามระยะที่ก าหนด ส่ง
แบบสอบถามออนไลน์ ผ่านช่องทาง Line Group , 
Facebook , QR code , Web Site ฯลฯ 

4-8 มี.ค. 64   

4. รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  น า
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาจัด Category ใช้การ
วิเคราะห์สรุปเนื้อหา 

22-26 มี.ค. 64   

5. ประชุมคณะท างานฯ เพ่ือวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูล (ครั้งที่ 2)เพ่ือจัดท าแนวทางการส่งเสริมด าเนินงาน
ประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เสนอเลขาธิการ กพฐ. 
 

30-31 มี.ค. 64 คณะท างานฯ 74,980บาท 

รวมทั้งสิ้นใช้งบประมาณ   79,540บาท 
รวมงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 และ2   119,540 บาท 

 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2564 

งบประมาณ 
 งบประมาณ กพร.สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษา
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ส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 119,540 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบ
บาทถ้วน) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปรับปรุงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดในแต่ละปีให้กับ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และช่วยลดภาระงานให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปรับแนวทางการด าเนินงานประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และ
บรรลุตามเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่มีผลการประเมินต่ า สามารถพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อยู่ในระดับคุณภาพและได้ค่าคะแนนที่สูงขึ้น   
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แบบสอบถาม (google form) 
การด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 
ชื่อหน่วยงาน/สังกัด ....................................................... 
จ านวนบุคลากรในส านักงานเขต ........... คน (ท่ีปฏิบัติงานในปัจจุบัน)        จ านวนโรงเรยีนในสังกัด ......... แห่ง 
 
ส่วนที่ 1 แนวทางการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
  1. ท่านมีสร้างความตระหนักของความส าคัญในการด าเนินการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดฯให้กับ
บุคลากรในเขตและโรงเรียนในสังกัดอย่างไร (ตระหนัก) 
  2. ท่านมีวิธีการในการติดตามเก็บข้อมูลเพื่อรายงานตัวชี้วัดให้กับบุคลากรในเขตและโรงเรียนอย่างไร 

(พยายาม) 
  3. ปัจจัยใดที่สนับสนุนต่อความส าเร็จการด าเนินการประเมินตัวชี้วัดมากที่สุด (ส าเร็จ) 

4. ท่านมีวิธีการใดในการรักษามาตรฐานในการด าเนินการรายงานการตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการให้มีความ
ยั่งยืนส่งผลดีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน (ยั่งยืน) 
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ส่วนที่ 2 สภาพที่คาดหวัง สภาพที่เป็นจริง ปัญหาที่พบและข้อเสนอแนะ  

ตัวชี้วัด 
สภาพที่คาดหวัง สภาพที่เป็นจริง ปัญหาท่ีพบและ

ข้อเสนอแนะ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดบัคะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ O-NET 

           

ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดบั
ความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการส่งเสริมผู้เรยีนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

           

ตัวช้ีวัดที่ 4.1 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมลูผล
การเรยีนรายบคุคล 

           

ตัวช้ีวัดที่ 4.2 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมลูครู
และบุคลากรรายคนด้วย
ระบบ PSC (P-School Checking 

Program)  

           

ตัวช้ีวัดที่ 5.1 การลด
พลังงานด้านไฟฟ้า 

           

ตัวช้ีวัดที่ 5.2 การลด
พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 

           

ตัวช้ีวัดที่ 6.1 การลดและคัด
แยกขยะมลูฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ 

           

ตัวช้ีวัดที่ 6.2 การรายงาน
ข้อมูลปริมาณขยะ 

           

ตัวช้ีวัดที่ 7 การก ากับดูแล
การทุจริต 

           

ตัวช้ีวัดที่ 8 ภาวะผู้น า            

ตัวช้ีวัดที่ 9.1 ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการติดตาม
การปฏิบัติงานขององค์การ 4 
ด้าน 

           

ตัวช้ีวัดที่ 9.2 มีการจัดเก็บ
ข้อมูลในระบบท่ีเป็นปัจจุบัน

           



๘๗ 
 

ตัวชี้วัด 
สภาพที่คาดหวัง สภาพที่เป็นจริง ปัญหาท่ีพบและ

ข้อเสนอแนะ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

และสามารถเรียกดูข้อมูลได้
แบบ Real time สรุปผลข้อมลู
ที่ได้จากการใช้ระบบ 
ตัวช้ีวัดที่ 9.3 มีการใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชน
หรือผู้รบับริการ 

           

ตัวช้ีวัดที่ 10.1 (1) การใช้
ระบบ Video Conference ใน
องค์การ  

           

ตัวช้ีวัดที่ 10.1 (2) การใช้
ระบบประชุมทางไกลระหว่าง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และโรงเรียนเพื่อการบรหิาร
จัดการหรือการจดัการเรียน
การสอน 

           

ตัวช้ีวัดที่ 10.2 ความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber) 

           

ตัวช้ีวัดที่ 11.1 การ
ตรวจสอบทางการเงินและ
บัญชีของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

           

ตัวช้ีวัดที่ 11.2 โครงการ
พัฒนาระบบการรายงาน
ข้อมูลการเงินด้านการศึกษา
ของสถานศึกษา (ระบบบัญชี
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

           

ตัวช้ีวัดที่ 11.3 ระดับ
ความส าเร็จของการ
ตรวจสอบด้านการเงินการ
บัญชีของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

           

ตัวช้ีวัดที่ 11.4 ระดับ
ความส าเร็จของโรงเรียนวิถี
พุทธ 
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ตัวชี้วัด 
สภาพที่คาดหวัง สภาพที่เป็นจริง ปัญหาท่ีพบและ

ข้อเสนอแนะ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ตัวช้ีวัดที่ 11.5 ระดับ
ความส าเร็จของการจดัท า
บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลติ 

           

ตัวช้ีวัดที่ 12 ความคิดเห็น
ของผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

           

 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ   
............................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................... ...................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................ 
............................................................................................................................... .......................................... 
 

 


