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ข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริ หาร ตามคาสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่
5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมอบให้สานักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมิน
ส่วนราชการ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดาเนิน งาน
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แก่ประชาชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูล
เพื่อประกอบการให้คุณให้โทษต่อหน่วยงานและผู้บริหารซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจที่สาคัญ
ของรัฐบาลและการดาเนินตามภารกิจหน่วยงานของรัฐ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นส่วนราชการที่ต้องได้รับการประเมิน ตาม
มาตรการฯ จึงได้จัดทาคู่มือการประเมิน ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้สานักในส่วนกลาง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้ เป็ น คู่มื อ
ในการดาเนินงานการปฏิบัติราชการตามมาตรการฯ ซึ่งจะช่วยให้ส่วนราชการมีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและ
แนวทางการประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ร าชการของส่ ว นราชการมากยิ่ ง ขึ้ น และจะส่ ง ผลให้ ก ารประเมิน ผล
การปฏิบัติราชการตามมาตรการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิผลต่อไป
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ขอขอบคุณคณะทางาน ผู้ รับ ผิ ดชอบตัว ชี้วัด
รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดทาคู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้ ให้เสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบราชการ
ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ประสบความส าเร็ จ ตามเป้ า หมายของตั ว ชี้ วั ด ผู้ รั บ บริ ก ารทุ ก ระดั บ มี ค วามพึ ง พอใจ
และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้นต่อไป
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หลักการและที่มา
รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ส่วนราชการมี การปรับปรุงและ
ยกระดับ คุณภาพการบริห ารงานโดยมุ่งผลสั มฤทธิ์ เพื่อประโยชน์ สุ ขของประชาชน ส่ ว นราชการจึ งต้องมี
การดาเนิ น งานตามแผนงานโครงการที่ส อดรั บ กับ นโยบายที่ส าคั ญ เร่ งด่ว นของรั ฐ บาล ยุ ทธศาสตร์ แ ละ
เป้าหมายของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายทีร่ ัฐบาลกาหนด ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 3/1 บัญญัติว่า
“การบริ ห ารราชการต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่ ว ยงานที่ ไ ม่ จ าเป็ น การกระจายภารกิ จ และทรั พ ยากรให้ แ ก่ ท้ อ งถิ่ น การกระจายอ านาจตั ด สิ น ใจ
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนมี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลของง าน
การปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จ าเป็ น อย่ างยิ่ งเพื่อให้ การบริ หารราชการเป็ น ไป
อย่ างมีป ระสิ ทธิ ภ าพ และสามารถตอบสนองตามความต้ องการของประชาชน ในการปฏิบั ติห น้ า ที่ ข อง
ส่ ว นราชการต้องใช้วิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดีโ ดยเฉพาะอย่ างยิ่ งให้ คานึ งถึงความรับ ผิ ดชอบของ
ผู้ ป ฏิบั ติร าชการ การมีส่ ว นร่ว มของประชาชน การเปิ ดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมิน ผล
การปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12
ก าหนดว่ า เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ร าชการให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี
เพื่อกาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย
วิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้ มี
คณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด
- ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 5/2559 อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 44
ของรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย (ฉบั บ ชั่ว คราว) พุทธศักราช 2557 หั ว หน้าคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ โดยความเห็ น ชอบของคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ได้ออกคาสั่ งหั ว หน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูป
ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
- มติคณะรัฐ มนตรี 5 เมษายน 2559 เห็ นชอบการประเมิน โดยแบบประเมิน ข้าราชการพลเรื อ น
ในความรั บ ผิ ดชอบของฝ่ ายบริห ารและแบบประเมิน ส่ ว นราชการตามคาสั่ งหั ว หน้ าคณะรั กษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 5/2559 และให้นาแบบประเมินฯ นี้ไปใช้ในการประเมินข้าราชการและการประเมินส่วนราชการ
ในรอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
1
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- ข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ให้ทุกส่วนราชการดาเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงการทางานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ
- ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ณ วันที่
29 มิถุนายน 2560 ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคลื่อนปฏิรูปองค์กร (โครงสร้าง/กระบวนการทางาน)
- ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการรายงานผลการดาเนินการการประเมินหัวหน้าส่วนราชการ (สิงหาคม
2560) โดยสานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 26 กันยายน 2560 กาหนดแนวทางการประเมินผล
ผู้นาองค์การเพิ่มจากการประเมินปกติประจาปี คือ กาหนดอีก 10 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน ประเมินทุก 6 เดือน
ผู้ถูกประเมิน ได้แก่ ปลัดกระทรวง/เทียบเท่า อธิบดี/เทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอาเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น
กานันผู้ใหญ่บ้าน
- มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะรัฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ 6 พฤศจิ กายน 2561 เห็ น ชอบตามที่
สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
กรอบการประเมิน : องค์ประกอบการประเมินยังคงมี 5 องค์ประกอบตามที่คณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบไว้ แต่ได้เพิ่มประเด็นการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกับหลายหน่วยงาน ไว้ที่องค์ประกอบที่ 1
Function Base
เกณฑ์ ก ารประเมิ น : ปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น เป็ น การค านวณคะแนนเฉลี่ ย
เป็นร้อยละของทุกองค์ประกอบ และยกเลิกหลักเกณฑ์ส่วนราชการที่มีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย
เพียง 1 องค์ประกอบ ให้ถือว่าอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
รอบระยะเวลาในการประเมิ น : ปรั บ ปรุ งรอบระยะเวลาการประเมิ น เป็ น ปี ล ะ 1 รอบ
(1 ตุลาคม – 30 กันยายน) จากเดิมที่มติคณะรัฐมนตรีได้กาหนดให้ส่วนราชการต้องประเมินปีละ 2 รอบ
ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2559 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) ได้ใช้การประเมินส่วนราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ และปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
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ประเด็นปัญหาและข้อจากัดในการประเมินส่วนราชการฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และแนวทางการแก้ไขปรับปรุง
ปัญหาและข้อจากัดในการประเมินผลฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1

2

3

4

5

แนวทางปรับปรุงแก้ไข

การกาหนดตัวชี้วัดของส่วนราชการที่เชื่อมโยง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 ยังไม่สามารถกาหนดให้ครอบคลุม
ทุกส่วนราชการได้ เนื่องจากบางตัวชี้วัดมีลักษณะ
เป็นนามธรรม ยากต่อการประเมิน หรือมีลักษณะ
เป็นผลภาพรวมระดับประเทศที่เกี่ยวข้อง
โดยต้องบูรณาการหลายส่วนราชการ
การกาหนดตัวชี้วัด Agenda Base โดยรัฐมนตรี
ส่วนใหญ่กาหนดตัวชี้วัดในเชิงกระบวนการมากกว่า
วัดในเชิงผลลัพธ์ และกาหนดค่าเป้าหมาย
ไม่สะท้อนกับผลการดาเนินการที่ผ่านมา
ระบบการประเมินผลฯ ปีละ 2 รอบ โดยในรอบ
6 เดือนส่วนราชการยังไม่สามารถวัดผลการ
ดาเนินงานได้ ทาให้ต้องกาหนดเป้าหมาย
ในลักษณะเชิง Process

หารื อ ร่ ว มกั บ สศช. เพื่ อ ก าหนดตั ว ชี้ วั ด และ
ค่ า เป้ า หมายตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ตัวชี้วัดที่ 4.2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี)
อย่างน้อย 12 กิจกรรม โดยที่การประเมินและ
รายงานผลการปฏิบัติงานอาจเป็นภาระมาก
เกินสมควรแก่ส่วนราชการ
หลักเกณฑ์การประเมินที่กาหนดให้ส่วนราชการ
มีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย ในองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่ง ถือว่าอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่น
ในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย

ไม่ ไ ด้ ก าหนดเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ของส่ ว นราชการ
แต่ ยั ง คงมี ก ารประเมิ น ในระบบการประเมิ น
ผู้บริหารองค์การ

ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางการก าหนด
ตัวชี้วัด Agenda ตามข้อสังเกตของ อ.ก.พ.ร.
ม.44 ครั้งที่ 1/61 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 61
กาหนดรอบการประเมินปีละ 1 ครั้ง
(แต่ยังคงให้รายงานความก้าวหน้าเป็น 2 รอบ
คือ รอบที่ 1 (ต.ค. 61 – มี.ค. 62) และรอบที่ 2
(เม.ย. 62 – ก.ย. 62)

ปรับเกณฑ์การประเมินใหม่ เป็นการประเมินผล
ทุกองค์ประกอบในภาพรวม
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คาสั่ งหั ว หน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 5/2559 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 44
ของรั ฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจั กรไทย (ฉบั บ ชั่ว คราว) พุทธศักราช 2557 หั ว หน้าคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ โดยความเห็ น ชอบของคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ได้ออกคาสั่ งหั ว หน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูป
ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี
5 เมษายน 2559 เห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมินข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
และแบบประเมิ น ส่ ว นราชการตามค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ 5/2559 และให้ น า
แบบประเมินฯ นี้ไปใช้ในการประเมินข้าราชการและการประเมินส่วนราชการในรอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2558
ดั ง นั้ น แนวทางด าเนิ น การตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
1. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
2. การประเมินผู้บริหารองค์การ (ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี)
โดยมีรายละเอียดกรอบการประเมิน ดังนี้
1. กรอบการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การปรับปรุงกรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลั ก การก าหนดตั ว ชี้ วั ด และการติ ด ตามประเมิ น ผลตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
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. การบูรณาการตัวชี้วัดของหน่วยงานกลางเพื่ อให้ได้ตัวชี้วัดที่ส ะท้ อนผลสั มฤทธิ์และเชื่ อมโยง
สู่เป้าหมายระดับชาติ
- สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
- สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : ยุทธศาสตร์ชาติ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ/
นโยบายรัฐบาล / คาสั่ง / ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี / ยุทธศาสตร์กระทรวง / ภารกิจ / เป้าประสงค์
- สานักงบประมาณ : ยุทธศาสตร์จัดสรร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 / แผนงานงบบูรณาการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4
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7. การมุ่ ง เน้ น ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง โดยเน้ น การตอบสนองหรื อแก้ ไขปั ญ หาของประชาชน

มากขึ้น (Better Life)

* ส าหรับตัว ชี้วัดที่มีความส าคัญและไม่ส ามารถวัดผลได้ในรอบปี การประเมิน จะถูกกาหนดเป็น
ตัวชี้วัด Monitor โดยให้ส่วนราชการรายงานผลการดาเนินงานมายังสานักงาน ก.พ.ร.
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทารายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งผ่านการเจรจา
กับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงว่าด้ว ยผลงานที่สานั กงาน ก.พ.ร. มอบหมาย และเห็นชอบร่วมกัน ให้ ใช้
เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจาปี โดยมีกรอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ ป ระกอบที่ 1 ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งานตามหลั ก ภารกิ จ พื้ น ฐาน งานประจ า
งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล
หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)
 การดาเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งการบูรณาการ
การทางานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน (Joint KPIs)
 การดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจา งานตามหน้าที่ปกติหรืองานตามหน้าที่
ความรับผิดชอบหลัก การดาเนินงานตามกฎหมาย
 การดาเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี
 การดาเนินงานตามมาตรฐานสากล (International Standards)
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)
 การดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
 การดาเนินการตามวาระการขับเคลื่อนและการปฏิรูปประเทศ
 การแก้ไขปัญหาสาคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี/
รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่กากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
 การดาเนินการตามแนวปฏิรูปเร่งด่วน 6 ด้านของรัฐบาล
 การชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิ ภ าพในการด าเนิน งานตามหลักภารกิจ พื้นที่/ ท้องถิ่น ภูมิภ าค
จังหวัด กลุ่มจังหวัด (ถ้าไม่มีภารกิจนี้ไม่ต้องประเมิน) (Area Base)
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิ ภ าพในการบริหารจั ดการและพัฒนานวัต กรรมในการบริ หาร
จั ด การระบบงาน งบประมาณ ทรั พ ยากรบุ ค คล และการให้ บ ริ ก ารประชาชนหรื อ หน่ว ยงานของรั ฐ
เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)
ลาดับที่ 1 ส่วนราชการที่ต้องดาเนินการปรับปรุงคู่มือบริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ
การอ านวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จะประเมิ น ความส าเร็ จ
ในการลดระยะเวลาการให้บริการในคู่มือบริการประชาชน
ล าดั บ ที่ 2 ส่ ว นราช การที่ ไ ม่ มี ก ารด า เนิ น การปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ บริ ก ารประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จะต้องเสนอ
นวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น
5
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 นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation)
 นวัตกรรมให้บริการ (Service Innovation)
 นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational Innovation)
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดาเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(Potential Base)
 การดาเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. กรอบการประเมินและประเด็นการประเมินผู้บริหารองค์การ
ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในรายงานผลการดาเนินการฯ สิงหาคม 2560 (สลน.) ณ วันที่ 26 กันยายน 2560
กาหนดแนวทางการประเมินผลผู้นาองค์การเพิ่ มจากการประเมินปกติประจาปี ได้แก่ การลดเอกสาร การลด
พลั ง งาน การลดค่ า ใช้ จ่ า ย การก ากั บ ดู แ ลการทุ จริ ต วิ สั ย ทั ศ น์ * การบริ ห ารงานในองค์ ก ารที่ ริ เริ่ ม แก้ ไข
ข้อบกพร่อง* ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มีอยู่และพัฒนาขึ้นทุก 6 เดือน การสร้างคุณธรรม
จริยธรรมในองค์การ* การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้บังคับบัญชา* การบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน
หมายเหตุ : *ประเด็นที่เพิ่มเติมจากข้อสั่งการเดิม
ต่อมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมประเด็นการประเมิน
ในปี 2562 ใหม่ ดังนี้
1. การลดพลังงาน
2. มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
3. การประหยัดงบประมาณ
4. การกากับดูแลการทุจริต
5. ภาวะผู้นา
6. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อบริหารงานขององค์การ
7. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ
8. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ
9. การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา
10. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Integration)
โดยมีที่มาและเหตุผลในการประเมิน ดังนี้
 มติ ค ณะรั ฐ มนตรี “มาตรการลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยในหน่ ว ยงานภาครั ฐ ” วั น ที่ 17
กรกฎาคม 2561 ตามข้ อ เสนอของกรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
 ส่ ว นราชการและจั ง หวั ด มี ม าตรการในการประหยั ด กระดาษโดยใช้ เ ทคโนโลยี เ ข้ า มาใช้
ในการดาเนินการเพื่อลดเอกสาร ส่งผลให้สามารถประหยัดงบประมาณได้ด้วย
 ให้มีความครอบคลุมนิยามของผู้บริหารองค์การให้มากขึ้น
 เป็นการบริหารงานในองค์การ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานขององค์การ
 ปรับประเด็นข้อคาถามเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงาน
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แนวทางการปฏิบัติราชการ
เพื่อ ให้ก ารปฏิบัติร าชการสามารถสนองตอบต่อ นโยบายได้อ ย่า งครบถ้ว น จึง เห็น สมควรให้มี
การบูรณาการการปฏิบัติงานให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ดังนี้
1. การกาหนดตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการต้องเป็นตัวชี้วัด
ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจาปีหรือกิจกรรมรองรับครบถ้วนทุกตัวชี้วัด หรือได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารระดับสูงให้ดาเนินการ
2. การกาหนดเจ้ าภาพหลั ก ในการด าเนิ น งานทุ ก ตัว ชี้วั ด เพื่อให้ มีผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั ก ทุ ก ตั ว ชี้ วั ด
ที่จะต้องดาเนินการ โดยให้ สอดคล้องกับการประเมินรายหน่วยงานและบุคคล ทั้งนี้อาจจัดให้มีเจ้าภาพร่วม
ในกรณีตัวชี้วัดที่จะต้องดาเนินงานร่วมกันด้วย
3. การสร้ า งความเข้ า ใจในการด าเนิ น การตั ว ชี้ วั ด อย่ า งทั่ ว ถึ ง ทั้ ง องค์ ก าร เพื่ อ ให้ บุ ค ลากร
มีความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดาเนินงานร่วมกัน
4. ดาเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการประจาปี อย่างจริ งจังและต่อเนื่ อง ทุกระดับสามารถ
สะท้อนความสาเร็จของการปฏิบัติราชการสู่ส าธารณะอย่ างเป็ นรูปธรรม โดยมีการประเมิน เพื่อปรั บ ปรุ ง
การปฏิ บั ติ ง านเป็ น ระยะ ตามรอบระยะเวลาที่ ก าหนด สามารถเที ย บเคี ย งผลในแต่ ล ะปี และ/หรื อ
กับหน่วยงานอืน่
5. พั ฒ นาระบบก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการระดั บ หน่ ว ยงานที่ ชั ด เจน
มีป ระสิ ทธิภ าพ ให้ ส ามารถเชื่อมโยงการรายงานผลการปฏิบัติร าชการให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ซึ่งในระดับสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ได้พัฒนาระบบรายงานผลและระบบสนั บ สนุ น
การปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
5.1 ระบบรายงานผลตั ว ชี้ วั ด ตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ
หรือระบบ KRS (KPI Report system) เป็นระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดได้
ใช้รายงานผลการปฏิบัติราชการประจาปี
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5.2 ระบบสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (AMSS : Area
Management Support System) เป็นระบบทางเลือกสาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้จัดเก็บข้อมูล
จากสถานศึกษาผ่านระบบ Online ลักษณะคล้ายการสร้างแบบสอบถาม มีตัวเลือกแบบสากลให้ใช้งาน
5.3 ระบบสนับสนุนการบริห ารจัดการของส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา (AMSS++ : Area
Management Support System++) เป็ น ระบบที่ ช่ ว ยให้ ก ารบริ ห ารจั ดการงานใน สพท. ประกอบด้ ว ย
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านแผนงาน และด้านวิชาการ ซึ่งลักษณะการทางานของระบบจะดาเนินการ
บนเครือข่ายสารสนเทศ Online และ Real Time โดยการบริหารจัดการ Big Data
5.4 ระบบสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การของสถานศึ ก ษา (SMSS : School Management
Support System) เป็นระบบที่ช่วยให้สถานศึกษาบริหารจัดการด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านแผนงาน
และด้านวิชาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดทรัพยากร และสามารถประมวลและแสดงผลในเชิงประจักษ์
ได้อย่างรวดเร็วและสามารถเชื่อมโยงการใช้งานกับระบบ AMSS++
สาหรับระบบ KRS จะแสดงผลการดาเนินงานตามสถานการณ์ปัจจุบัน (Real Time) ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถนาข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงผลการดาเนินงานให้ดีขึ้นทันต่อสถานการณ์ได้
6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติราชการประจาปีโดยรายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบดังกล่าว
ข้ า งต้ น ให้ เ สร็ จ ทั น ตามเวลาที่ ก าหนด โดยให้ มี ไ ฟล์ เ อกสารอ้ า งอิ ง รายละเอี ย ดกระบวนการด าเนิ น งาน
สู่ความสาเร็จแนบทุกตัวชี้วัดอย่างชัดเจน สามารถรับการประเมินของหน่วยประเมินภายนอกที่สานักงาน
ก.พ.ร. รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติราชการต่อไป
และหน่วยงานอื่นๆ ที่ประเมินหน่วยงาน โดยการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการทางาน โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ตามแนวทางระบบราชการ 4.0
ระบบราชการ 4.0
ระบบราชการ 4.0 ประเทศไทยมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีการกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภาครัฐ
ต้องปรับตัวให้สามารถอานวยความสะดวกในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ยุคดิจิทัล ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาได้ จึงต้องมุ่งเน้นความคล่องตัวเพื่อขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ
(Agenda - Base) และนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาพลิกโฉมระบบราชการสู่ Government 4.0
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เพื่อรองรับต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องทางานโดยยึ ดหลั ก
ธรรมาภิบ าลของการบริห ารกิ จการบ้ านเมื องที่ดีเ พื่ อประโยชน์ สุ ขของประชาชน (Better Governance,
Happier Citizens) หมายความว่า ระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีก ารทางานใหม่เพื่อพลิกโฉม
(Transform) ให้ ส ามารถเป็นที่เชื่อถื อไว้ว างใจและเป็ น พึ่ง ของประชาชนได้ อย่างแท้จ ริ ง (Credible and
Trusted Government) ดังนี้
1. เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
ต้องมีความเปิ ดเผยโปร่ งใสในการท างาน โดยบุ คคลภายนอกสามารถเข้ าถึ งข้ อมูล ข่ า วสาร
ของทางราชการ หรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการทางานได้ ตลอดจน
เปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม และโอนถ่าย
ภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดาเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการแทน โดยการจัด
ระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการทางานแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่าย มากกว่า
ตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการทางานในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพ
และสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government)
ต้องทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามกับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร
มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้เข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือ
ร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ (Proactive Public Services) รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ
(Big Government Data) และระบบดิ จิ ทั ล สมั ย ใหม่ ใ นการจั ด บริ ก ารสาธารณะที่ ต รงกั บ ความต้ อ งการ
ของประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) พร้อมทั้งอานวยความสะดวก โดยมีการเชื่อมโยง
กันเอง ของทางราชการเพื่อให้บริการได้เสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของทางราชการ
ได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตน และผ่านการติดต่อได้หลายช่องทาง ผสมผสานกัน ทั้งการมาติดต่อ
ด้วยตนเอง เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั น ทางโทรศัพท์มือถือ
3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
ต้องทางานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิด
ริ เริ่ ม และประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิช า เข้ามาใช้ในการตอบโต้กับ โลกแห่ งการเปลี่ ย นแปลง
อย่ างฉับ พลั น เพื่อสร้างคุณค่ า มีความยื ดหยุ่ นและความสามารถในการตอบสนองกับ สถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสานักงานสมัยใหม่
รวมทั้งทาให้ข้าราชการมีความผู กพัน ต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท
ของตน
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของระบบราชการ 4.0 ความสาเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 ต้องอาศัย
ปัจจัยสาคัญอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่
1. การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม (Collaboration)
เป็นการยกระดับการทางานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกัน (Coordination) หรือทางาน
ด้วยกัน (Cooperation) ไปสู่การร่วมมือกัน (Collaboration) อย่างแท้จริง โดยจัดระบบให้มีการวางแผน
เพื่อให้บรรลุวัตถุ ประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มีการระดมและนาเอาทรั พยากรทุกชนิดเข้า มา
แบ่ ง ปั น และใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น มี ก ารยอมรั บ ความเสี่ ย ง และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลส าเร็ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ร่ ว มกั น
เพื่อพัฒนาประเทศหรือแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จนไม่มีภาคส่ วนใด
9
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ในสังคมจะสามารถดาเนินการได้ลุล่วงด้วยตนเองโดยลาพังอีกต่อไป หรือเป็นการบริหารกิจการบ้านเมือง
ในรูปแบบ “ประชารัฐ”
2. การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
เป็นการคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือ Solutions ใหม่ ๆ ทาให้เกิด Big impact เพื่อปรับปรุง
และออกแบบการให้บริการสาธารณะ และนโยบายสาธารณะ ให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศ
หรือตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ อันแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการ
เปลี่ ย นแปลง โดยอาศั ย รู ป แบบห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร (GovLab/Public Sector Innovation Lab) และใช้
กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสร้าง
ความเข้าใจ และเข้าถึงความรู้สึกนึกคิด (Empathize) ก่อนจะสร้ างจิ น ตนาการ (Ideate) พัฒ นาต้น แบบ
(Prototype) ทาการทดสอบปฏิบัติจริง และขยายผล ต่อไป
3. การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization / Digitalization)
เป็นการผสมผสานกันของการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ (Cloud computing)
อุป กรณ์ป ระเภทสมาร์ทโฟน และ เครื่องมือเพื่อการใช้งานร่ วมกัน (Collaboration tool) ทาให้ ส ามารถ
ติ ด ต่ อ กั น ได้ อ ย่ า งเรี ย ลไทม์ ไม่ ว่ า จะอยู่ ที่ ใ ด และสามารถวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล อั น สลั บ ซั บ ซ้ อ นต่ า ง ๆ ได้
และช่วยให้บริการของทางราชการสามารถตอบสนองความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการให้ดาเนินการ
ได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์ และทุกช่องทางได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และประหยัด
ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้ องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด
(Mindset) ให้ ต นเองมี ค วามเป็ น ผู้ ป ระกอบการสาธารณะ ( Public Entrepreneurship) เพิ่ ม ทั ก ษะ
ให้ มีส มรรถนะที่ จ าเป็น และเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของตน อัน จะช่ว ยทาให้ ส ามารถแสดงบทบาทของ
การเป็ น ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง (Change leader) เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า (Public value) และประโยชน์ สุ ข แก่
ประชาชน
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ความพร้อมขององค์ก ารในการบริหารจัดการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา
ต้องจั ดทาแผนปฏิบั ติราชการประจาปี ที่มีกรอบทิศทางการดาเนิ น งาน ประกอบด้ว ย วิสั ย ทัศน์ พัน ธกิจ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกรอบแผนตามโครงการ รายละเอียด
ด้ า นงบประมาณ และแนวทางการติ ด ตามประเมิ น ผลตามแผน นอกจากนี้ อาจต้ อ งมี แ ผนเฉพาะกิ จ
ขององค์การ เช่น แผนพัฒนาวิชาการ แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แผนพัฒนาวิชาชีพ แผนพัฒนาสุขภาพ
พลานามัย Active Learning STEM เป็นต้น
2. การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงในองค์ ก าร ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ต้องนา
แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) แผนจัดการความรู้ (KM Active Plan) มาใช้
ในการพัฒนาองค์ก าร รวมถึงการบริหารจัด การแบบมีส่วนร่ว มจากทุกภาคส่ว น และใช้ระบบดิจิทัล มาใช้
ในการปฏิบัติงาน
3. การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมในการทางานที่เน้นผลผลิตผลลัพธ์เพื่อประชาชน บุคลากร
ในองค์การทุกระดับทุกคนได้รับการเสริมสร้างให้มีวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ โดย
 มุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ มีทัศนคติและอุดมการณ์เพื่อส่วนรวม
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 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีจิตบริการ
 เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน เป็นมิตรกับประชาชน พร้อมให้ความช่วยเหลือ
ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและมั่นคงในอารมณ์
 มีความรับผิดชอบ เป็นที่พึ่งของประชาชน ทาหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้น
ที่จะอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
 ยืนหยัดในคุณธรรม เกียรติภูมิ มีศักดิ์ศรี กล้าหาญ ทนทานต่ออุปสรรค ยึดถือประโยชน์ของ
ชาติและประชาชน
 มีความทันสมัย ทันโลก ทันสถานการณ์ ใฝ่ความรู้ รู้จักมองการณ์ไกลและมีวิสัยทัศน์
 มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน รู้จักเรียนรู้ร่วมกัน ยอมรับข้อผิดพลาดและปรับปรุง
ให้มีคุณภาพอยู่เสมอ
4. การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์ก าร (Capacity Building) ส่วนราชการทุกระดับได้พัฒนา
ให้ มี ค วามสามารถในการด าเนิ น การเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ทั้ ง การเพิ่ ม สมรรถนะด้ า นสารสนเทศ (IT) หรื อ
การเพิ่มสมรรถนะบุคลากรตามหลักการวิเคราะห์ Gap Analysis
5. การสร้ า งความเข้ า ใจในการปฏิ บั ติ ร าชการและการประเมิ น ผล ส่ ว นราชการทุ ก ระดั บ
ต้องเสริมสร้างให้บุคลากรมีความเข้าใจ ในการดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจาปี อย่างถูกต้อง สามารถประเมินผลและรายงานผลตามระบบ/วิธีการที่กาหนดได้อย่างครบถ้วน
ตรงประเด็น

การดาเนินงาน

ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ระดับนโยบาย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้เรื่องการประเมินผล
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
2. เป็นวาระร่วมกันของทุกหน่วยงาน โดยให้มีผู้อานวยการสานัก/หน่วยงานเทียบเท่า และเจ้าหน้าที่
ในส านั ก ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบที่ ชั ด เจน เพื่ อ ให้ มี ก ารด าเนิ น การเป็ น ไปอย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยหลั ก การมี ส่ ว นร่ ว ม
และมีการบูรณาการการดาเนินงาน
3. แต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผน
เป็ น หั ว หน้ าผู้ บ ริห ารการเปลี่ ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO) เป็ น ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กและแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อให้รับผิดชอบประเด็นการประเมินแต่ละประเด็นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
4. แต่งตั้งคณะทางาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากสานัก/หน่วยงานเทียบเท่า สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จัดทารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
เพื่อใช้ในการสื่อสารให้สามารถเข้าใจได้ตรงกันทุกระดับ และนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ประชุมชี้แจงการดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้ผู้แทน
จากสานัก/หน่วยงานเทียบเท่า /สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดาเนินการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นการวัดและประเมินผล ผ่านระบบ
การสื่อสารทางไกล Video Conference
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6. บู ร ณาการปฏิ บั ติ ร าชการตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการกั บ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให้มีเอกภาพ นาสู่การปฏิบัติในทุกระดับของส่วนราชการ และหน่วยงาน
ในสังกัด และจัดทาแผนงานโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนตัวชี้วัด
7. พัฒนาระบบควบคุม กากับติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานหลากหลายช่องทาง เช่น
การรายงานเอกสาร การรายงานผ่านระบบสารสนเทศ ระบบอื่นๆ เช่น Data Management Center ระบบ KRS
และ AMSS ก าหนดผู้ ก ากั บ ดู แ ลตั ว ชี้ วัด ผู้ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ตั ว ชี้ วั ด และผู้ ร ายงานตั ว ชี้ วัด ผ่ า นระบบติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงานฯ พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้สะดวก รวดเร็ว ทันสถานการณ์
8. จั ด ท าปฏิ ทิ น การด าเนิ น การตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ
แสดงความชัดเจนเกี่ยวกับการกาหนดการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรม ในระดับสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธยมศึกษา
และสถานศึกษา เพื่อใช้กากับติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการตามปฏิทิน
9. ประสานและส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้ผลตอบแทนและการเสริมแรงจูงใจ ประกอบด้วย
การก าหนดมาตรการให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา นาตั วชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการไปเชื่อ มโยงกั บ วิธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ง านเพื่ อ เลื่ อ นเงิ น เดือน
การก าหนดเกณฑ์ ก ารจั ด สรรเงิ น รางวั ล ให้ เ หมาะสมและส่ ง ผลให้ ฝ่ า ยบริ ห ารทุ ก ระดั บ สามารถ
นาผลการดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรและพัฒนาองค์การให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์การ ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1. สร้างความรู้ความเข้าใจ การดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาตระหนั ก ในภารกิ จ ที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การให้ ป ระสบความส าเร็ จ
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) รับทราบเพื่อให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือ
เพื่อการระดมทรัพยากร ฯลฯ
2. กาหนดให้มีผู้กากับดูแลตัวชี้วัดและผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด และจัดทาแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด
3. มอบหมายให้ ร องผู้ อานวยการส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา รองผู้ อานวยการ
ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษามัธ ยมศึ ก ษา รับผิ ดชอบงานการปฏิบั ติร าชการตามตามมาตรการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ในการประสาน กากับ
ติดตามประเมิน และรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัด
4. เร่งรัดดาเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อให้สามารถปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็ จ
ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดทาแบบวัดความพึงพอใจในกระบวนงานบริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการให้บริการ
6. จัดทาและดาเนินการลดรอบระยะเวลาลดขั้นตอนการดาเนินงาน กากับติดตามให้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการตามกรอบระยะเวลาของขั้นตอนการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
12
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7. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของหน่วยงาน/สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนจากภายใน
และผู้แทนจากภายนอกองค์กร เพื่อรับรองการประเมินตนเอง และวิเคราะห์นาผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
8. กาหนดให้มีการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดาเนินงาน (Site Visit) เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค
และนามากาหนดแนวทางแก้ไข
9. รายงานผลการประเมินตนเองในรอบการรายงานผลตามปฏิทินการรายงานผ่ านระบบ KRS
ที่กาหนด
10. จัดสรรสิ่งจูงใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง โดยการใช้ผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ
ระดับสถานศึกษา
1. สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน
ซึ่งอาจรวมถึงชุมชนด้วย
2. ก าหนดให้ มี ผู้ ก ากั บ ดู แ ลตั ว ชี้ วั ด และผู้ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในแต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด พร้ อ มจั ด ท าแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด
3. มอบหมายให้ มี ผู้ ป ระสานงานหลั ก หรื อ เจ้ า ภาพในการก ากั บ ติ ด ตามและจั ด ท ารายงาน
ผลการด าเนิ น การรายงานต่ อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา และสาธารณชน
4. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยการดาเนินการ รองรับการติดตามจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน
หรือ ผู้แทนจากสานักงาน ก.พ.ร. ที่มาติดตามประเมินผล
5. จัดทาแบบวัดความพึงพอใจในการให้บริการของสถานศึกษาและนาข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการ
6. จัดให้มีการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ต้องปฏิบัติ โดยอาจเชิญกรรมการสถานศึ กษามาร่วม
เป็ น คณะกรรมการประเมิน และรายงานผลตามที่ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา ส านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กาหนด
7. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลตอบแทนการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภ าพ
ในการปฏิบัติราชการ ทั้งที่เป็นผลตอบแทนอื่นที่ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้ มีความรู้คู่คุณธรรมอย่ างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค เป็นกาลังคน
ที่มีทักษะและศักยภาพรองรับการพัฒนาประเทศ ที่ สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย งและ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ

1.
2.
3.
4.
5.

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทเทียบเท่าระดับสากล
เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ผลิต พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกาลังคน
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และนวัตกรรม

เป้าประสงค์หลัก
1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น
2. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
3. มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและการกระจาย
อานาจสู่ภูมิภาค
4. คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต
5. กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาทักษะให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของพื้นที่และประเทศ
6. คนไทยมีองค์ความรู้ สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ พัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์
1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2. การผลิ ตและพัฒ นากาลั งคน รวมทั้งงานวิจั ย และนวัตกรรม ที่ส อดคล้ องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์

1. จั ด การศึ ก ษาที่ เ สริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก ของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการสร้างอาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้า
สร้างความสมานฉันท์ และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ชายขอบ / ชายแดน
3. สร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของบุคคล ชุมชน และสังคม
4. เร่ ง ผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนในสาขาที่ ต รงตามความต้ อ งการในการพั ฒ นาประเทศ
และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
5. ส่ ง เสริ ม การผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนผู้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ ความเชี่ ย วชาญและเป็ น เลิ ศ
เฉพาะด้านอย่างต่อเนื่องทุกระดับการศึกษา
6. พัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย และนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
8. สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากาลังคน โดยสร้างเครือข่ายความร่ว มมือ
ตามรูปแบบประชารัฐทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ
9. พัฒ นาและปรั บปรุง หลั กสู ตร กระบวนการเรี ย นการสอน ระบบกลไก การติดตาม การวั ด
และประเมิ น ผลการศึ กษาทุก ระดั บ/ประเภทการศึ ก ษา ให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ สอดคล้ องกับ ความก้ า วหน้ า
ทางวิทยาการ และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
10. ผลิต และพัฒนาครู อาจารย์ อย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับความต้องการ ในการจัดการศึกษา
ทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
11. ส่งเสริม สนับสนุน คนทุกช่วงวัยให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ ที่ได้มาตรฐาน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตเต็มตามศักยภาพอย่างเหมาะสม
12. เสริ ม สร้ า ง ปรั บ เปลี่ ย นให้ ค นไทยทุ ก คนมี วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จิ ต สาธารณะ
และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามหลักค่านิยมของคนไทย 12 ประการ และความเป็นพลเมืองตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น
13. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพื้นที่
ครอบคลุมถึงคนพิการ ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ
14. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา การเรี ย นรู้ แ ละการเข้ า ถึ ง แหล่ ง เรี ย นรู้ ใ นทุ ก พื้ น ที่
อย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง
15. เร่งสร้างระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
16. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา
17. พั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การศึ ก ษาและการบริ ห ารจั ด การที่ ทั น สมั ย และไม่ ซ้ าซ้ อ น
ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
18. พั ฒ นากระบวนการจั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล กลางทางการศึ ก ษาของประเทศ และระบบ
การรายงานผลของฐานข้ อ มูล โดยเชื่ อ มโยงข้ อ มูล การศึ ก ษาทุ กระดับ /ประเภทการศึ กษาที่เ ป็ น เอกภาพ
เป็นปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน
19. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ เรียน สถานศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภท การศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
15
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จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเหมาะสม
กับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
20. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง
และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
21. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การสร้ า งจิ ต ส านึ ก และพฤติ ก รรมรั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มของคนทุ ก ช่ ว งวั ย
ในการดาเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
22. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
23. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
24. เร่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การศึ ก ษาและสร้ า งเครื อ ข่ า ย/
ความเป็นภาคีหุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
25. ปรับปรุงกลไกเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาทั้งในระดับส่วนกลาง และในพื้นที่
ระดับภาค/จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
26. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณด้านการศึกษา/การเงินเพื่ อการศึกษาให้มีประสิทธิภ าพ
ส่งเสริมการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรให้เหมาะสมต่อสภาพบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง ลดความล่าช้า
และซ้าซ้อน สู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์

สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่น คงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่ าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าหมาย

1. ผู้ เรียน เป็นบุคคลแห่ งการเรียนรู้ คิดริเริ่ มและสร้ างสรรค์น วัตกรรม มีความรู้ มีทักษะแล ะ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
และปรับตัวเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้น ที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยาทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
4. ผู้ บริห ารสถานศึกษา มีความเป็นเลิ ศส่ ว นบุ ค คล คิดเชิงกลยุ ทธ์และนวัต กรรม มีภ าวะผู้ น า
ทางวิชาการ มีสานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ
5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน
และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด การศึ ก ษาระดั บ พื้ น ที่ จั ด สภาพแวดล้ อ มในโรงเรี ย น เพื่ อ การเรี ย นรู้ ใ นทุ ก มิ ติ
เป็นโรงเรียนนวัตกรรม
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสานักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่ อนคุณภาพ กากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
อย่างเป็นระบบ
7. ส านักงานส่ ว นกลาง ปรับเปลี่ ยนวัฒ นธรรมการทางาน โดยกระจายอานาจการบริ ห ารงาน
และการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กากับ
ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
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นโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษเฉพาะ ได้รับการ
บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม
2. เสริ มสร้างคุณภาพประชากรวัยเรียนกลุ่ มชาติพัน ธุ์ กลุ่ มที่ด้ อยโอกาส และกลุ่ มที่อยู่ ในพื้นที่
ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร อาทิ พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศ
ในระยะยาว
ประเด็นกลยุทธ์/ตัวชี้วัด
1. พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัด
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น
(2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น
(3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีคุณภาพ
2. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นในเขตพื้ น ที่ เ ฉพาะ กลุ่ ม ชา ติ พั น ธุ์ กลุ่ ม ที่ ด้ อ ยโอกาส
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้น ที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการ
บริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ
ตัวชี้วัด
(1) จานวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพักในโรงเรียนที่มีหอพักนอน
หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย
(2) จานวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การพัฒนา
ทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดีอย่างเหมาะสม
(3) จานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
ที่เหมาะสมกับบริบท
(4) จ านวนผู้ บริห าร ครู ในสถานศึกษา/ห้ องเรี ยนสาขา และที่ดูแลหอพักนอนที่มีนั กเรียน
กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ กลุ่ ม ที่ ด้ อ ยโอกาส กลุ่ ม ที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ห่ า งไกลทุ ร กั น ดาร ได้ รั บ การพั ฒ นา และสวั ส ดิ ก าร
ที่เหมาะสมกับบริบท
(5) จานวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกัน ดาร
ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสานึกรัก ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
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(6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่
ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ
(7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่ อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ และการพลเมืองโลกที่ดี (Global Citizen)
2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีนิสัย
รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตและมีทักษะอาชีพ ตามความต้องการและความถนัด
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งในด้านที่มี
พัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้ หรือความสามารถพิเศษ ตามที่
ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดทาขึ้น
บนพื้นฐานความต้องการจาเป็นเฉพาะของผู้เรียน
5. ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เ ศษ มี ค วามพร้ อ มสามารถเข้ า สู่ บ ริ ก ารช่ ว งเชื่ อ มต่ อ
(Transitional Services) หรือการส่งต่อ (Referral) เข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและที่สูงขึ้น หรือการอาชีพ
หรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวั ย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถ
พึ่งตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถป้องกันตนเอง
จากปัญหายาเสพติดได้
ประเด็นกลยุทธ์/ตัวชี้วัด
1. ปรั บปรุ ง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดั บการศึก ษา ให้เ อื้ อต่ อการพัฒนาสมรรถนะผู้ เ รี ย น
เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 นาไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทา (Career Education)
ตัวชี้วัด
(1) ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทั ก ษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีหลักคิด
ที่ถูกต้อง รั กในสถาบันหลั กของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้านวิ ชาการ มีทักษะชีวิต
และทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ มีการพัฒนาหลั กสู ตรสถานศึกษาให้ สอดคล้ องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและพื้นที่

19

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

19

2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีค วามรักในสถาบัน หลัก ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัด
(1) ร้ อยละของผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรั กในสถาบั น หลั กของชาติ ยึ ดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลั กสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้ อม และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ
มีคุณธรรม จริยธรรม
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
และหลั กปรั ช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒ นาผู้ เรี ย นให้ มีคุณลั กษณะอัน พึงประสงค์ตามที่กาหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู้ เ รี ย น ให้ มี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวร รษที่ 21 มี ค วามเป็ น เลิ ศ
ด้านวิชาการ นาไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ตัวชี้วัด
(1) ด้านผู้เรียน
1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
2) ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ รั บ การพั ฒ นาร่ า งกาย จิ ต ใจ วิ นั ย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน
4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์
5) ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ ผ่ า นการประเมิ น สมรรถนะที่ จ าเป็ น ด้ า นการรู้ เ รื่ อ งการอ่ า น
(Reading Literacy)
6) ร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่ านการประเมิน สมรรถนะที่จ าเป็ น ด้านการรู้เรื่ องคณิตศาสตร์
(Mathematical Literacy)
7) ร้อยละของผู้ เรียนที่ผ่ านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่ องวิทยาศาสตร์
(Scientific Literacy)
8) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
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12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่าน
ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA
13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทาง
การประเมิน PISA
(2) ด้านสถานศึกษา
1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจ ริง
(Active Learning)
2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา
3) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น
(IS : Independent Study)
4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่ งแวดล้ อมที่เอื้อต่อการพัฒ นา
ทักษะอาชีพตามความถนัด
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา
5. การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดาเนิ น ชีวิตที่เป็ น มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อ ม
และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม
และเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD)
(3) ทุก สถานศึก ษาจัด การศึก ษาเพื่อ ให้บ รรลุเ ป้า หมายโลก เพื่อ การพัฒ นาอย่า งยั่ง ยื น
(Global Goals for Sustainable Development)
6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของแต่ละระดับ
(2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ได้รั บการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะ
การดารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
(3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษ
ด้านต่างๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น
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7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา นา Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform
3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุค ลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง
ประเด็นกลยุทธ์
1. สร้างเครือข่ายความร่ วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผ ลิตครู ในการผลิตและพัฒนาครู
ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี
(2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้อ ง
กับบริบทของพื้นที่
(3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจานวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้ มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพมีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัด
(1) ผู้ บริ หาร ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาทุ กประเภท มี ศั กยภาพในการปฏิ บั ติ งานครบ
ตามความจาเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้
และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
3. น า Digital Technology มาใช้ใ นการพัฒนาผู้บริ หาร ครู และบุค ลากรทางการศึกษา
ทุกประเภททั้งระบบ
ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ
(2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology
(3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
เป้าประสงค์
สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกั น
และลดความเหลื่อมล้าด้านการศึกษา
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ประเด็นกลยุทธ์
1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา
(2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้ มครองนักเรียนและการแนะแนว
ที่มีประสิทธิภาพ
(4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน
ตัวชี้วัด
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา
(2) ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่กาหนด
3. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
ตัวชี้วัด
(1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
(2) สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มียุทธศาสตร์ แผนการดาเนินงาน และแผนปฏิบัติการ
ที่ตอบสนองสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพ
และประเภทของความพิการ
(3) ทุกสถานศึกษาในสังกัด มีความพร้อมทั้งระบบ เพื่อสามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ
ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจั ดสรรงบประมาณให้ กับผู้ เรีย น และสถานศึกษาโดยตรง
อย่างเหมาะสม
(2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
และเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(3) จานวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา
5. ส่งเสริ ม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดั บน า Digital Technology มาใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม ที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่าย
อินเทอร์เน็ต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
(2) สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใช้เป็ น เครื่ องมือในการเรี ย นรู้ ของผู้ เรี ย น และเป็ น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์
สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาค มีความเป็นอิสระในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ประเด็นกลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ตัวชี้วัด
(1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการดาเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมิน
ส่วนราชการที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกาหนด
(2) ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
(3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป
(4) ร้ อ ยละของหน่ ว ยงานผ่ า นการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหาร
จัดการศึกษา
ตัวชี้วัด
ร้อยละของสถานศึกษา/หน่วยงาน มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
3. ยกระดั บ การบริ ห ารงานของสถานศึ ก ษาให้ มี อิ ส ระ น าไปสู่ ก ารกระจายอ านาจ 4 ด้ า น
ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่
ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ
(2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอานาจทั้งระบบ
(3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ
(4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล
(5) จานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
(6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ
ตัวชี้วัด
(1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้ กับผู้ เรีย น และสถานศึกษาโดยตรง
อย่างเหมาะสม
(2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
และเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(3) จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา
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5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนา Digital Technology มาใช้ใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การนาเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
ด้านต่างๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณและข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็น
มาวิเคราะห์ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะและ
ความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป
ตัวชี้วัด
(1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สถานศึกษาทุกแห่ งมีข้อมูล ผู้เรี ยนรายบุ คคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่างๆ น าไปสู่
การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์ประกอบการประเมิน
ประเด็นการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพ
1.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการจัดเก็บข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคล
ในการดาเนินงานตามภารกิจหลักพื้นฐาน
1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา
งานประจา งานตามหน้าที่ปกติ หรือ
ของประเทศไทยจากรายงาน (IMD 2018)
งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล 1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)
1.4 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการจัดเก็บข้อมูล
บุคลากร ด้วยระบบ EMIS
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการ
2.1 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
ดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์
2.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน
(ถ้ามี) (ตัวชี้วัดบังคับ)
หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
หรือการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกัน
หลายหน่วยงาน (Agenda Base)
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือ
- ไม่ต้องดาเนินการ การบูรณาการการดาเนินงานหลายพื้นที่
หรือหลายหน่วยงาน (Area Base)
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องค์ประกอบการประเมิน
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม
ในการบริหารจัดการระบบงานงบประมาณ
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ
ประชาชน หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่
ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็น
ส่วนราชการที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือ
นโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล
(Potential Base)

ประเด็นการประเมิน
4.1 ส่วนราชการที่มีการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
ตาม พรบ.การอานวยความสะดวกฯ (ประเมินความสาเร็จ
ของการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ)

5.1 การประเมินผลสาเร็จของการดาเนินการขับเคลื่อน
ตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ (ตัวชี้วัดบังคับ)

กรอบการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเด็นการประเมิน

1. การลดพลังงาน
- พลังงานไฟฟ้า
- พลังงานน้ามันเชี้อเพลิง
2. มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
3. การประหยัดงบประมาณ
4. การกากับดูแลการทุจริต
5. ภาวะผู้นา
6. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารขององค์การ
7. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ
8. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ
9. การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา
10. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Integration)
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หลักเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. การประเมินระดับตัวชี้วัด
สาหรับระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) จะพิจารณาจาก
ผลการดาเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ในองค์ประกอบที่ 1 และ 2 โดยจาแนกค่าเป้าหมาย
ออกเป็น 3 ระดับ และคานวณคะแนนผลการดาเนินงานโดยเทียบบัญญัติไตรยางค์ ดังนี้
ระดับ
ค่าคะแนน
ค่าเป้าหมายขั้นสูง
100
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
75
ค่าเป้าหมายขั้นต่า
50
กรณี ส่วนราชการมีผลการดาเนินงานไม่ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่า จะคิดค่าคะแนนเป็นศูนย์
ส าหรับ ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา ตัว ชี้วัดในองค์ป ระกอบที่ 1 – 5 และตัว ชี้วัดอื่น ๆ
เพิ่มเติม พิจารณาคะแนนผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนดในคู่มือ
2. การประเมินระดับองค์ประกอบ/กรอบการประเมิน
ให้ทุกองค์ประกอบ/กรอบการประเมินมีค่าคะแนนเท่ากัน คือ 100 คะแนน หากองค์ประกอบใด
มีตัวชี้วัดมากกว่า 1 ตัวชี้วัด จะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลคะแนนของตัวชี้วัดในองค์ประกอบนั้น
3. สรุปผลการประเมินระดับส่วนราชการ
พิจารณาในภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ/กรอบการประเมินของส่วนราชการ โดยคานวณ
เป็นคะแนนเฉลี่ยของทุกองค์ประกอบ และแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 4 ระดับ ดังนี้
ระดับคุณภาพ
ระดับมาตรฐานขั้นสูง
ระดับมาตรฐานขั้นต้น
ระดับต้องปรับปรุง

มีคะแนนผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง 90-100 คะแนน
มีคะแนนผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง 75-89.99 คะแนน
มีคะแนนผลการดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง 60-74.99 คะแนน
มีคะแนนผลการดาเนินงาน
ต่ากว่า 60 คะแนน

4. ยังคงมีการประมวลผลคะแนนเต็ม 5.0000 ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เกิดการเทียบเคียงผลการดาเนินงาน
ในแต่ละปีที่เป็นหน่วยวัดมาตรเดียวกัน
5. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประเมินฯ ให้ดาเนินการในรูปแบบคณะทางาน/คณะกรรมการ
และได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ กพฐ.
27

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

27

รอบการรายงานผล
การรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 2 ครั้ง ดังนี้
 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562
 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
ปฏิทินการดาเนินงานการประเมิน ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อให้การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปด้ว ยความเรี ยบร้ อย และสามารถบรรลุ เป้ าหมายได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้กาหนดปฏิทินขั้นตอนการดาเนินงานไว้ 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการและการจัดทาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการปฏิบัติตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผล
ขั้ น ตอนที่ 4 การรายงานผลการประเมิ น ส่ ว นราชการตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ระยะเวลา
เป้าหมาย
ดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการและการจัดทาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ
1 รับฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผลฯ ปี 2562
พฤศจิกายน 61 ได้รับทราบกรอบการประเมินผลฯ
ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

2 คณะกรรมการของสานักงาน ก.พ.ร. พิจารณา
กาหนดตัวชี้วัด/เป้าหมาย และรายละเอียด
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ

พฤศจิกายน 2561 กาหนดตัวชี้วัดตามมาตรการ
– มกราคม 2562 ปรับปรุงฯ ของกระทรวง และของ
สพฐ.

3 สานักงาน ก.พ.ร. แจ้งรายละเอียดตัวชีว้ ัด
มกราคม 2562
ตามมาตรการปรับปรุงฯ ที่ สพฐ. ต้องดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการปฏิบัติตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ
4 แจ้งที่ประชุมผู้บริหาร สพฐ. ทราบแนวทาง
มกราคม 2562
การดาเนินการตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ
ประจาปีงบประมาณ 2562
5 ประชุมสร้างความเข้าใจให้สานัก/กลุ่ม/ศูนย์
มกราคม 2562
ใน สพฐ.
6 จัดทาแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตาม
กุมภาพันธ์ 2562
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และพัฒนา
ระบบรายงานผล
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ได้ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ
ประจาปีงบประมาณ 2562 ของ สพฐ.
ผู้บริหาร สพฐ. ได้รับทราบ
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ
ประจาปีงบประมาณ 2562
สานัก/กลุ่ม/ศูนย์ มีความเข้าใจในการ
ดาเนินงานตัวชีว้ ัดตามมาตรการปรับปรุงฯ
- ได้คู่มือการประเมินตัวชี้วัดฯ
- ได้ระบบรายงานผล

ที่

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มีนาคม 2562

ขั้นตอน/กิจกรรม

7 ประชุมชี้แจงแก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ทราบแนวทางการดาเนินการ
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
8 สานัก/กลุ่ม/ศูนย์ สานักงานเขตพื้นการศึกษา มีนาคม – กันยายน
และสถานศึกษา ดาเนินการตามตัวชี้วัด
2562
ตามมาตรการปรับปรุงฯ
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผล
9 สานัก/กลุ่ม/ศูนย์ สานักงานเขตพื้นการศึกษา
มีนาคม – กันยายน
และสถานศึกษา มีระบบการกากับ ติดตาม
2562
เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
10 สานัก/กลุ่ม/ศูนย์ สานักงานเขตพื้นที่
มีนาคม – กันยายน
การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการประเมิน
2562
ตนเองเพื่อปรับปรุงพัฒนา
11 คณะทางาน สุ่มติดตาม/ประเมินในระดับ
พฤษภาคม –
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
กันยายน 2562
ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงฯ
12 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผล
1 – 15 เมษายน 2562
ดาเนินการตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ
1 – 15 ตุลาคม 2562
(ผ่านระบบ KRS)
รอบที่ 1 (1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 2562)
รอบที่ 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2562)
13 สพฐ. รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด
เมษายน 2562
(ผ่านระบบ e-SAR Card) เข้าระบบในเว็บไซต์
ตุลาคม 2562
ของสานักงาน ก.พ.ร.
รอบที่ 1 (1 ต.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562)
รอบที่ 2 ( 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 2562)
14 เลขาธิการ ก.พ.ร. รายงานผลการประเมินฯ
ภายในเดือน
เบื้องต้นต่อนายกรัฐมนตรี หรือ รัฐมนตรี
ตุลาคม 2562
ประจาสานักนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการฯ หรือ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ
15 สานักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลการประเมิน
ภายในเดือน
ส่วนราชการ เสนอนายกรัฐมนตรี
ตุลาคม 2562
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เป้าหมาย
สพท. มีความเข้าใจในแนวทาง
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงฯ เพื่อนาสู่การ
ปฏิบัติ
ทุกหน่วยงานดาเนินงานตามบทบาท
ภารกิจที่รับผิดชอบ
หน่วยงานทุกระดับ มีระบบการ
กากับติดตามการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
หน่วยงานทุกระดับมีระบบการประเมิน
และรายงานผลการประเมินตนเองได้
ตามกาหนด
ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อใช้ผลักดัน
ในระดับนโยบาย
สพป. สพม.รายงานตาม
แบบประเมินตัวชี้วัด โดย ผอ.สพป.
สพม.รับรอง
สพฐ. รายงาน สานักงาน ก.พ.ร.

รายงานผลการประเมินฯ เบื้องต้น

ได้ผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุงฯ

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
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29

องค์ประกอบที่ 1

ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามภารกิจหลักพื้นฐาน งานประจา
งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
(Function Base)
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คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
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ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล
หน่วยวัด

: ร้อยละ

คาอธิบาย : การจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนอย่างเป็นระบบ เป็นกลไกในการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงานด้านการสอนของสถานศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ดังนั้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงสร้างระบบเพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งรายงานผลการเรียน
โดยโรงเรี ย นสั ง กั ด สพป. และส านั ก งานบริ ห ารการศึ ก ษาพิ เ ศษ รายงานผ่ า นระบบ SchoolMIS
โรงเรียนมัธยมศึกษา รายงานผ่านระบบ SGS Online หรือระบบ DMC โดยโรงเรียนยืนยันข้อมูลตามกาหนด
สูตรการคานวณ :
จานวนผู้เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า ที่ยืนยันผลการเรียนในระบบ X 100
จานวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2561

หมายเหตุ : ประเมินผลโดยใช้ระบบ SchoolMIS สาหรับสังกัด สพป. , ระบบ SGS Online สาหรับโรงเรียน
สังกัด สพม. หรือระบบ DMC สาหรับโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้ระบบ SchoolMIS หรือ SGS Online เมื่อโรงเรียน
ยืนยันข้อมูลสมบูรณ์ตามกาหนดกรอบเวลา
เกณฑ์การให้คะแนน :
1 คะแนน
ร้อยละ 60

2 คะแนน
ร้อยละ 70

3 คะแนน
ร้อยละ 80

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

อัตราส่วนผู้เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 หรือเทียบเท่า
ที่ยืนยันผลการเรียนในระบบ / จานวนนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2561

ร้อยละ

4 คะแนน
ร้อยละ 90

5 คะแนน
ร้อยละ 100

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2559
-

2560
-

2561
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละวางแผนพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ผลการเรี ย นและระบบ
การออกหลักฐานทางการศึกษา และการจัดทาสารสนเทศทางการศึกษาด้านวิชาการ
2. พั ฒ นาบุ ค ลากรระดั บ สพป. สพม. และโรงเรี ย น ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการจั ด การ
ข้อมูลสารสนเทศ

คู่มือการประเมินตัวชี31
้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุ นให้หน่วยงานระดับ สพป. สพม. และ สถานศึกษา ดาเนินการ
จัดทาข้อมูล ด้านผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้ว ยโปรแกรม SchoolMIS , SGS Online หรือ DMC
ให้เป็นไปตามที่กาหนด
4. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุ ป รายงานข้ อ มู ล ผลการเรี ย นของนั ก เรี ย นรายบุ ค คลระดั บ
สถานศึกษา สพป. สพม. และ สพฐ. 5 ภาคเรียน และ 6 ภาคเรียน
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละวางแผนการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ผลการเรี ย นและการออกหลั ก ฐาน
ทางการศึกษา
2. พัฒ นาบุ คลากรระดับสถานศึกษาให้ มีความรู้ ความสามารถในการจัดการข้อมูล ผลการเรียน
ของนักเรียนรายบุคคล
3. ก ากั บ ติ ด ตาม ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานระดั บ สถานศึ ก ษาด าเนิ น การจั ด ท าข้ อ มู ล
ผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วยโปรแกรม SchoolMIS , SGS Online หรือ DMC ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ระดับสถานศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล
2. มีคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบข้อมูลผลการเรียนและการออกหลักฐานทางการศึกษา
3. บั น ทึกข้อมูล ผลการเรียนของนัก เรียนรายบุ คคลด้ว ย SchoolMIS , SGS Online หรื อ DMC
ตามที่ สพฐ.กาหนด โดยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูล ตามกาหนดกรอบเวลา
มีรายการข้อมูล ดังนี้
ที่
1
2

รายการข้อมูล

หมายเหตุ

ผลการเรียน (GPA)
ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)

แนวทางการดาเนินการ :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. สพฐ. กาหนดนโยบายในการจัดเก็บข้อมู ลผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล วางแผนดาเนินการ
และดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียน เพื่อตรวจสอบ
แก้ไขปรับปรุง และรายงานข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับ
2. สร้ างแนวทางการดาเนินการจัดเก็บข้อมูล ในระดับ สพฐ. สพท. และโรงเรี ย น ชี้แจงแนวทาง
การดาเนินงานให้ สพท. และโรงเรียน
3. สพฐ. แจ้งปฏิทินกรอบการดาเนินงาน ระยะเวลาการตัดยอดข้อมูล เพื่อการใช้บริหารจัดการศึกษา
4. บริหารจัดการข้อมูล ผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ SchoolMIS , SGS Online
และ DMC เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับให้เกิดประสิทธิภาพ
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คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภ32
าพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สพป./สพม. วางแผนดาเนิ นการเพื่อขับ เคลื่ อนตัว ชี้วัดให้ บ รรลุ ตามเป้ าหมาย ชี้แจงแนวทาง
การดาเนินงาน ให้คาปรึกษา ติดตาม ให้โรงเรียนดาเนินการกรอกข้อมูล และยืนยันข้อมูล
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ โ รงเรี ย นด าเนิ น การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ผลการเรี ย นด้ ว ยระบบ SchoolMIS
ระบบ SGS Online หรือ ระบบ DMC ตามกาหนด
ระดับสถานศึกษา
1. วางแผนดาเนินการ และดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และจัดทา
ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล
2. บันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ SchoolMIS สาหรับโรงเรียนประถมศึกษา
หรือ SGS Online สาหรับโรงเรียนมัธยม หรือระบบ DMC ตามที่ สพฐ. กาหนด ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562
3. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และยืนยันข้อมูลตามกรอบเวลาที่กาหนด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นายเอกลักษณ์ ทิมทอง
1. นางทัศนีย์ วัชราไทย
2. นายกฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย

เบอร์ติดต่อ : 089-761-9207
เบอร์ติดต่อ : 02-281-5246
เบอร์ติดต่อ : 02-280-5512

คู่มือการประเมินตัวชี33
้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องดาเนินการ

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยจากรายงาน (IMD 2019)
หน่วยวัด : อันดับ
คาอธิบาย :
 เป็ น การวั ด อั น ดั บ ผลการประเมิ น ของ IMD จากตั ว ชี้ วั ด ย่ อยด้ า นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บทบาท ภารกิ จ หลั ก
ของส่วนราชการ ซึ่งทุกตัวชี้วัดย่อยมีค่าน้้าหนักเท่ากัน
 การประเมินผล จะต้องมีผลการประเมินของตัวชี้วัดย่อยผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 50 % ของจ้านวนตัวชี้วัดย่อยทั้งหมด
 สพฐ. มีตัวชี้วัดย่อยที่ IMD ประเมินตรงกับภารกิจหลักของหน่วยงาน จ้านวน 5 ตัว ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย
ที่ 5 , 6 , 12 , 14 และ 17 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.2.1 อันดับตามรายงานด้านการศึกษา (Education)

1.2.2 อันดับตามรายงานด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของส่วนราชการ
ตัวชี้วดั

หน่วยงานที่
วัดผล

57

58

59

1) งบประมาณด้านการศึกษาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
ประเทศ
2) งบประมาณด้านการศึกษาต่อประชากร คิดเป็น US$ ต่อ
หัว
3) งบประมาณด้านการศึกษาต่อนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
4) อัตราส่วนนักเรียนต่อครูระดับประถมศึกษา
5) อัตราส่วนนักเรียนต่อครูระดับมัธยมศึกษา
สป.ศธ.และ สพฐ. 54

55

54

6) อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา
7) ผลสัมฤทธิ์ของการอุดมศึกษา

52
53

53
52

สป.ศธ.และ สพฐ. 55
สอศ. และ สกอ. 50

61
45

เฉลี่ย เฉลี่ย
3 ปี 5 ปี

54

8) ร้อยละของผู้หญิงที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
9) นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนระดับอุดมศึกษาในประเทศ
ต่อประชากร 1,000 คน
10) นักเรียนไทยที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศในระดับอุดมศึกษา
ต่อประชากร 1,000 คน
11) ผลการทดสอบ PISA

63

41
40
62

59.67 57.60

53
37

55
41

53.67 53.60
43.33 46.60

44
53
53
49

34

34

60

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานที่
วัดผล
12) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (TOEFL Scores) สป.ศธ.และ สพฐ.
13) ความคิดเห็นต่อการตอบสนองความสามารถในการ
สอศ. สกอ.และ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของระบบการศึกษา
สกศ
14) ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ใน
สป.ศธ.และ สพฐ.
โรงเรียน
15) ความคิดเห็นต่อการตอบสนองความสามารถในการ
สกอ.
แข่งขันทางเศรษฐกิจของการอุดมศึกษา
16) ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาสาขาบริหารจัดการที่ สกอ.
ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ
17) อัตราการไม่รู้หนังสือของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
สป.ศธ. สพฐ.
และ สกอ.
18) ความคิดเห็นต่อทักษะทางภาษาที่ตอบสนองต่อความ สอศ. และ สกอ.
ต้องการของผู้ประกอบการ
ตัวชี้วดั

57

58

59

60

61

57
49

57
46

57
44

58
46

59
46

เฉลี่ย
3 ปี
58.00
45.33

เฉลี่ย
5 ปี
57.60
46.20

44

50

49

46

45

46.67 46.80

48

53

47

46

46

46.33 48.00

42

52

45

43

43

43.67 45.00

50

43

45

47

59

50.33 48.80

51

53

52

50

49

50.33 51.00

สูตรการคานวณ : เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2.1 อันดับตามรายงานด้านการศึกษา (Education)
เป้าหมายขั้นต่า
เป้าหมายมาตรฐาน
(0.5)
(0.75)
56

55

เป้าหมายขั้นสูง
(1.00)
54

1.2.2 อันดับตามรายงานด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของส่วนราชการ
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
รายละเอียด
ขั้นต่า มาตรฐาน ขัน้ สูง
ที่
(0.5)
(0.75)
(1.00)
5 อัตราส่วนนักเรียนต่อครูระดับมัธยมศึกษา
62
61
60
6 อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา
55
54
53
12 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (TOEFL Scores)
59
58
57
14 ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
45
44
43
17 อัตราการไม่รู้หนังสือของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป
59
58
57
หมายเหตุ : จ้านวนตัวชี้วัด IMD “อันดับการแข่งขันด้านการศึกษาของไทยด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาท ภารกิจของส่วนราชการ”
ของแต่ละกรมเหมือนปีงบประมาณ 2561
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35

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่ต้องดำเนินกำรตัวชี้วัดนี้ กลุม่ งานในสานักงานพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่ต้องดำเนินกำรตัวชี้วัดนี้ รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
1.2.1 อันดับตามรายงานด้านการศึกษา
(Education)
1.2.2 อันดับตามรายงานด้านที่เกี่ยวข้อง
กับบทบาทภารกิจของส่วนราชการ
5. อัตราส่วนนักเรียนต่อครูระดับ
มัธยมศึกษา
6. อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา
12. ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ (TOEFL Scores)
14. ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
17. อัตราการไม่รู้หนังสือของประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป
หมายเหตุ : * (ถ้ามี)

หน่วยวัด
อันดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
52
54
56

อันดับ
54

63

62

53

53

55

57

58

59

49

46

45

45

47

59

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ใช้ข้อมูลจากส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับสถานศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
36
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
หน่วยวัด : ระดับ
คาอธิบาย :
1. ใช้ ข้ อ มู ล จากการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ของสถาบั น ทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2561 ในระดับ ป.6 , ม.3 และ ม.6
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 จานวน 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
3. กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ที่ ใ ช้ ใ นการสอบ O-NET ชั้ น ม.6 จ านวน 5 รายวิ ช า ได้ แ ก่ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาฯ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน
(X-Y)-Y
X-Y
X
X+Y
(X+Y)+Y
หมายเหตุ :
1. คะแนนระดับ 3 กาหนดจากคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ปีงบประมาณ 2561
2. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- Y หน่วย ต่อ 1 คะแนน
วิธีกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน :
นาค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ปีงบประมาณ 2561 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตั้งไว้ที่ระดับคะแนนที่ 3 แล้วหาระยะห่างของเกณฑ์ โดยนาผลต่างของระดับ คะแนนเฉลี่ ย ผล
การทดสอบ (O-NET) 3 ปี (2559 – 2561) มาเฉลี่ย แล้วกาหนดเป็นระยะห่างของเกณฑ์ (interval) โดยที่
X
หมายถึง
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ปีงบประมาณ 2561
Y
หมายถึง
ช่วงการปรับระดับคะแนน หรือระยะห่างของเกณฑ์ (interval)
ตัวอย่าง

วิธีการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัด
ระดับคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ปีงบประมาณ
2559 2560
2561
(1)
(2)
(3)
38.55 37.90 36.45

ตัวชี้วัด

น้าหนัก

ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

1.00

ระยะห่างของเกณฑ์
ผลต่าง (1)-(2)

ผลต่าง (2)-(3)

38.55 – 37.90
= 0.65

37.90 – 36.45 0.65 + 1.45
= 1.45
= 2.10

1

เกณฑ์การให้คะแนน
2
3
4

34.35

35.40

36.45

รวมผลต่าง

37.50

ช่วงการปรับ
ระดับคะแนน
2.10/2
= 1.05

5

38.55
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ประถมศึกษาปีที่ 6
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561

หน่วยวัด
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

49.33
40.31
43.47
42.59

52.98
34.59
40.47
41.22

46.58
36.34
37.12
39.12

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

42.64
30.54
32.40
38.76

46.36
31.80
29.31
34.99

48.29
30.45
26.30
32.28

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

49.36
24.98
26.59
33.40
39.71
37.92

52.29
27.76
24.88
31.62
35.89
37.24

49.25
28.31
24.53
29.37
34.70
35.59

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ใช้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของแต่ละสานั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษา จากสานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อนาผลไปใช้ในการกาหนดนโยบายและ
แนวทางในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การสร้างความตระหนักและสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบ O-NET ให้แก่บุคลากร
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3. พัฒนาวิทยากรแกนนาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ โดยมุ่งเน้นที่การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
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4. สร้างระบบส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติของเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึ ก ษา เช่น การพัฒ นาระบบคลั งข้ อ สอบ Online เพื่อให้ บ ริ ก าร การจั ดทาข้ อ สอบ
Pre O-NET และข้อสอบมาตรฐานกลาง เป็นต้น
5. กากับและติ ดตามเกี่ ยวกับการยกระดั บคุ ณภาพผู้ เรี ยนเพื่ อการทดสอบระดั บชาติ ของส านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งทั่วประเทศ
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. วิเคราะห์ ผ ลการสอบ O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่ านมา เพื่อน าผลไปใช้ในการกาหนดนโยบาย
และแนวทางในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ค้นหาสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติ
และร่วมวางแผนในการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
3. การสร้างความตระหนักและสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบ O-NET ให้แก่บุคลากร
ในระดับสถานศึกษาในสังกัดและต่างสังกัด
4. พั ฒ นาบุ ค ลากรของสถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ในการยกระดั บ คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นเพื่ อ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมุ่งเน้นที่การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้ อง
กับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
5. สร้างระบบส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติของสถานศึกษา
เช่น การเข้าค่ายวิชาการ พัฒนาระบบคลังข้อสอบเพื่อให้บริการ การจัดทาข้อสอบ Pre O-NET ของเขตพื้นที่ เป็นต้น
6. กากับและติดตามเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติของสถานศึกษา
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา
ระดับสถานศึกษา
1. วิ เ คราะห์ ผ ลแต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ / สาระ/มาตรฐานการเรี ย นรู้ ที่ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง เร่ ง ด่ ว น
และวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละสถานศึกษา (พิจารณาจากสภาพบริบท
ต่าง ๆ ของสถานศึกษา)
2. กาหนดกลยุทธ์และแผนยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนของสถานศึกษาที่สอดคล้องสาเหตุ
ของสภาพปัญหา
3. วิเคราะห์แผนผังโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ตัวชี้วัดที่ใช้ออกข้อสอบ รูปแบบข้อสอบ
และลักษณะข้อสอบ เพื่อวางแผนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
4. พัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพผู้ เรียนในการทดสอบ O-NET
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
5. สร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ และ การวัด
และประเมินผลในระดับกลุ่มสถานศึกษา และสถานศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายชนาธิป ทุ้ยแป
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นายวิทยา บัวภารังษี

เบอร์ติดต่อ : 081-432-4688
เบอร์ติดต่อ : 081-660-6326
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ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการจัดเก็บข้อมูลบุคลากร ด้วยระบบ EMIS
หน่วยวัด

: ร้อยละ

คาอธิบาย : การจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุ คคล รายโรงเรียนด้วยระบบ EMIS
ซึ่งเป็นระบบทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้างขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดเก็บข้อมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล โดยให้รับรองและยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลตามกาหนด
สูตรการคานวณ :
จานวนโรงเรียนที่เก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยระบบ EMIS X 100
จานวนโรงเรียนทั้งหมดในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน :
1 คะแนน
ร้อยละ 60

2 คะแนน
ร้อยละ 70

3 คะแนน
ร้อยละ 80

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลบุคลากร ด้วยระบบ EMIS

ราย
โรงเรียน

4 คะแนน
ร้อยละ 90

5 คะแนน
ร้อยละ 100

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2560

2561
-

2562
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรระดับ สพป. สพม. และโรงเรียน ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูล
สารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ สพป. สพม. และ สถานศึกษาดาเนินการ
จัดทาข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยโปรแกรม EMIS ให้เป็นไปตามที่กาหนด
4. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูล ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3. ก ากั บ ติ ด ตาม ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานระดั บ สถานศึ ก ษาด าเนิ น การจั ด ท าข้ อ มู ล
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ EMIS ให้เป็นไปตามที่กาหนด
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ระดับสถานศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. แต่งตั้งคาสั่งกาหนดตัวบุคคลในการรับผิดชอบข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. บันทึกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ EMIS ตามที่ สพฐ.กาหนด โดยตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูลตามกาหนดกรอบเวลา มีรายการข้อมูล ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ปีการศึกษา
ภาคการศึกษา
รหัสสถานศึกษา/หน่วยงาน
หน่วยงานต้นสังกัด

รายการ

หมายเหตุ

ข้อมูลพื้นฐานบุคคล

รหัสประจาตัวประชาชน
รหัสคานาหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
รหัสเพศ
วัน เดือน ปีเกิด
รหัสสัญชาติ
รหัสประเภทบุคลากร
รหัสชื่อตาแหน่ง
รหัสวิทยฐานะ และตาแหน่งวิชาการ
รหัสระดับการศึกษาที่สอน
รหัสกลุ่มวิชาที่สอน
รหัสวุฒิทางครู
รหัสประเภทใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วันที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ
ข้อมูลที่อยู่ตามที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่บ้าน
รหัสจังหวัด/อาเภอ/ตาบล
ข้อมูลด้านการศึกษา
รหัสระดับการศึกษา
รหัสวุฒิการศึกษา
ชื่อสาขาวิชาเอก
รหัสสาขาวิชาเอก
วันที่ปรับปรุงข้อมูล
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แนวทางการดาเนินการ :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. สพฐ. กาหนดนโยบายในการจัดเก็บ ข้อมูลครู และบุ คลากรทางการศึกษา วางแผนดาเนิ นการ
เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมายและรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนเพื่อ ตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง
และรายงานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
2. สร้ างแนวทางการดาเนินการจัดเก็บข้อมูล ในระดับ สพฐ. สพท. และโรงเรี ย น ชี้แจงแนวทาง
การดาเนินงานให้ สพท. และโรงเรียน
3. สพฐ. แจ้งปฏิทินกรอบการดาเนินงาน ระยะเวลาการตัดยอดข้อมูล เพื่อการใช้บริหารจัดการศึกษา
4. บริ ห ารจั ดการข้อมูล ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้ว ยระบบ EMIS เพื่อใช้เป็ น ข้อมูล ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้เกิดประสิทธิภาพ
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สพป. สพม. วางแผนด าเนิ น การเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นตั ว ชี้ วัด ให้ บ รรลุ ต ามเป้ าหมายชี้แ จงแนวทาง
การดาเนินงาน ให้คาปรึกษา ติดตามให้โรงเรียนดาเนินการกรอกข้อมูล และยืนยันข้อมูล
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนดาเนินการจัดเก็บ ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ
EMIS ตามกาหนด
ระดับสถานศึกษา
1. วางแผนดาเนินการและดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และจัดทาข้อมูล
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. บันทึกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ EMIS ตามที่ สพฐ.กาหนด ภายในวันที่
30 มิถุนายน 2562
3. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และยืนยันข้อมูลตามกรอบเวลาที่กาหนด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นายเอกลักษณ์ ทิมทอง
1. นางทัศนีย์ วัชราไทย
2. นายกฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย

42

42

เบอร์ติดต่อ : 089-761-9207
เบอร์ติดต่อ : 02-281-5246
เบอร์ติดต่อ : 02-280-5512

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
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องค์ประกอบที่ 2

ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
เป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน
(Agenda Base)

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตัวชี้วัดที่ 2.1 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
หน่วยวัด : ร้อยละ
คาอธิบาย : โครงการพัฒ นาครูรูปแบบครบวงจร ของส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
ด าเนิ น การตามนโยบายรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ในการปฏิ รู ป ระบบผลิ ต และพั ฒ นาครู
เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาข้าราชการครู
เป็นระบบ มีคุณภาพ มีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐาน ข้าราชการครูสามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพ
สามารถนาความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการประกอบอาชีพครู และเพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเอง
อย่างสม่าเสมอ และนาไปใช้ประกอบการขอมีแ ละขอเลื่อนวิทยฐานะได้ทุกระดับ โดยเลือกการพัฒนาตนเอง
จากกิจกรรมหรือโครงการที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา โดยกาหนดกรอบวงเงินให้ข้าราชการครู
เพื่อใช้เป็นทุนในการพัฒนาตนเองตามความต้องการและจาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน รายละ 10,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน/ต่อปี สาหรับเป็นค่าลงทะเบียน ค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยง
สูตรการคานวณ :
จานวนข้าราชการครูที่เข้ารับการพัฒนาตนเองตามโครงการฯ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา x 100
จานวนข้าราชการครูทั้งหมดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1 คะแนน
ร้อยละ 22 ของข้าราชการครูใน สพท. ได้เข้ารับการพัฒนาตนเองตามโครงการฯ
2 คะแนน
ร้อยละ 24 ของข้าราชการครูใน สพท. ได้เข้ารับการพัฒนาตนเองตามโครงการฯ
3 คะแนน
ร้อยละ 26 ของข้าราชการครูใน สพท. ได้เข้ารับการพัฒนาตนเองตามโครงการฯ
4 คะแนน
ร้อยละ 28 ของข้าราชการครูใน สพท. ได้เข้ารับการพัฒนาตนเองตามโครงการฯ
5 คะแนน
ร้อยละ 30 ของข้าราชการครูใน สพท. ได้เข้ารับการพัฒนาตนเองตามโครงการฯ
กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของจานวนครูที่เข้ารับการพัฒนาตนเอง
ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
175,978
274,264

หมายเหตุ : * (ถ้ามี)
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. โรงเรี ยนรายงานข้ อมู ลข้ าราชการครู ที่ เข้ ารั บการอบรม/พั ฒนาตามโครงการพัฒนาครู รู ปแบบ
ครบวงจรมายัง สพท.
2. สพท. รวบรวมข้อมูลข้าราชการครูที่เข้ารับการอบรม/พัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
3. สพท. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มอ้างอิงที่ 2.1 แนบไฟล์ในระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ระบบ KRS)
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการผ่ า นช่อ งทางต่ า ง ๆ ชี้ แ จงแผนการด าเนิ น งานและแนวทางปฏิบั ติ
ของโครงการให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทราบ
2. จัดสรรงบประมาณในการอบรม/พัฒนาของครูไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยพัฒนาครูและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการและแนวทางปฏิ บั ติ ใ ห้ ข้ า ราชการครู ใ นสถานศึ ก ษาสมั ค รเข้ า รั บ
การอบรม/พัฒนา
2. ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอเข้ารับการอบรม/พัฒนา ของข้าราชการครู ในด้านการ
ขออนุญาตไปราชการ ด้านงบประมาณ และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ส่งเสริม สนับสนุน และอานวยความสะดวกในการเข้ารับการอบรม/พัฒนาตนเองของข้าราชการ
ครูที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และให้คาแนะนา หลังจากที่ข้าราชการครูเข้ารับการอบรม/พัฒนา
ในโครงการดังกล่าว
ระดับสถานศึกษา
1. วิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการ ความจ าเป็ น และความเหมาะสมในการเข้ า รั บ การอบรม/พั ฒ นา
ของข้าราชการครูในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
2. ส่งเสริม สนับสนุน และอานวยความสะดวกในการเข้ารับการอบรม/พัฒนาตนเองของข้าราชการ
ครูที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
3. ติดตาม ประเมินผล และให้คาแนะนา หลังจากที่ ข้าราชการครูเข้ารับการอบรม/พัฒนาในการ
นามาใช้ในห้องเรียน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวจินตนา เก่งสาริกิจ
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวันนิมิต สายสิทธิ์

เบอร์ติดต่อ : 02-288-5635
เบอร์ติดต่อ : 02-288-5635
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 2.1
รายการอ้างอิง การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดที่ 2.1 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
1. ชื่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................................................................................................................
2. รายงานการเข้าอบรมของข้าราชการครูในสังกัด
2.1 จานวนข้าราชการครูทั้งหมดของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ............................ คน
2.2 จานวนข้าราชการครูที่ลงทะเบียนหลั กสูตรพัฒนาตนเองตามโครงการพัฒนาครูรูป แบบครบวงจร
................... คน
2.3 จานวนข้าราชการครูที่เข้ารับการพัฒนาตนเองตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ................ คน
2.4 ร้อยละข้าราชการครูของ สพท. ที่เข้ารับการพัฒนาตนเองตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ................
3. งบประมาณที่ใช้ในโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..................... บาท
ค่าเฉลี่ยงบประมาณทั้งหมดที่ใช้ต่อคน ...................................................... บาท
4. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน .............................................................................................................
ผู้รับรองข้อมูล ...................................................
(..................................................)
ตาแหน่ง ............................................................
เบอร์โทรศัพท์ ....................................................
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องดาเนินการ

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)
หน่วยวัด : ร้อยละ
คาอธิบาย : ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เป็นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และมีมติเห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้
หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทีย บเท่ากระทรวง
กรม ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้ าง
ความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ความสาเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามแนวทางนี้เป็นตัวชี้วัดสาคัญ
ในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของหั ว หน้ า ส่ ว นราชการทุ ก แห่ ง โดยให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประเมินจาก
1. ปริมาณและประสิทธิภาพของการชี้แจงของส่วนราชการ
2. ความทันต่อสถานการณ์ในการชี้แจง
3. ความรับรู้ความเข้าใจของประชาชนตามผลสาเร็จของหน่วยงานต่าง ๆ
เป็นการวัดผลการดาเนินงานของส่วนราชการ ในการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์
โดยประเมินจากความสามารถของส่วนราชการ ในการชี้แจงประเด็นข่าวโดยพิจารณาจากคุณภาพการชี้แจง
ประเด็นข่าว ได้แก่ ชี้แจงภายในเวลาที่กาหนด (ตรงเวลา) เนื้อหาครบถ้วน ตรงประเด็น และมีช่องทางการ
เผยแพร่
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเมินจากความสาเร็จของส่วนราชการ โดยการดาเนินงาน ดังนี้

หมายเหตุ : การชี้แจงประเด็นที่ทันต่อสถานการณ์ หากชี้แจงประเด็นไม่ทันภายในระยะเวลาที่กาหนด
จะไม่ได้รับคะแนนในการประเมินประเด็นข่าวนั้น (0 คะแนน)
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ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่ต้องดำเนินกำรตัวชี้วัดนี้ กลุม่ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่ต้องดำเนินกำรตัวชี้วัดนี้ รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
2.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทัน
ต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)
หมายเหตุ : * (ถ้ามี)

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับสถานศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวเพียงแข เติมภิญโญ
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นางสาวกนกวรรณ เหมกุล

เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
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081-134-1234
02-288-5511

องค์ประกอบที่ 3

ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการการดาเนินงานหลาย
พื้นที่หรือหลายหน่วยงาน
(Area Base)

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
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องค์ประกอบที่ 4

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม
ในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล
และการให้บริการประชาชน หรือหน่วยงานของรัฐ
เพื่อนาไปสู่ระบบราชการ 4.0
(Innovation Base)
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ตัวชี้วัดที่ 4.1 ความสาเร็จของการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการในคู่มือสาหรับประชาชนของ
ส่วนราชการ
หน่วยวัด : ความสาเร็จ
คาอธิบาย :
 พ.ร.บ. อ านวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เป็ น กฎหมายกลาง
เพื่ อ ก าหนดมาตรฐานและครอบคลุ ม ทุ ก งานบริ ก าร โดยมี ผ ลผลิ ต หลั ก คื อ คู่ มื อ ส าหรั บ ประชาชน
ศูนย์บริการร่วม ศูนย์รับคาขออนุญาต และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการรับคาขอ
 ส่ ว นราชการต้ อ งปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ ประชาชนทุ ก คู่ มื อ ตามแผนการยกระดั บ การบริ ก ารภาครั ฐ ระยะที่ 2
แผนงานที่ 1 การปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชน ระยะที่ 2 โดยให้ส่วนราชการปรับปรุงลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาแล้วเสร็จตามคู่มือประชาชนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 - 50 ในแต่ละคู่มือตามแผนการปรับปรุง
 คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ร้อยละ 100)
 ประโยชน์ที่จะได้รับ คือ ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการบริการภาครัฐได้ง่ายขึ้น การให้บริการภาครัฐมีมาตรฐาน
แน่นอน ชัดเจน และรวดเร็ว และลดความเสี่ยงของการทุจริตคอร์รัปชั่น
 รายชื่อคู่มือของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
 การรับนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปภัมภ์
 การรับนักเรียนกลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
 การรับนักเรียนโรงเรียนสิรินธร
 การขอใบเทียบวุฒิการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 การขอจดทะเบียนเป็นผู้ผลิตสื่อการเรียนรู้
 การรับนักเรียน
 การขอย้ายนักเรียนเข้าเรียน
 การขอย้ายนักเรียนออกจากโรงเรียน
 การขอลาออกของนักเรียน
 การขอใบแทนเอกสาร
สูตรการคานวณ :
จานวนคู่มือฯ ที่ส่วนราชการสามารถลดระยะเวลาได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30-50 ของระยะเวลาคู่มือเดิม X 100
จานวนคู่มือฯ ทั้งหมดที่ต้องปรับปรุงลดขั้นตอนและระยะเวลาในปี 2562
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเมินผลตามแผนการยกระดับการบริ การภาครั ฐ ระยะที่ 2 แนวทางการดาเนิ น การ คือ
การลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จตามคู่มือสาหรับประชาชน โดยเป้าหมายลดระยะเวลาแล้วเสร็ จ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30-50
หมายเหตุ : 1. ส่วนราชการจะต้องกรอกข้อมูลผลการปรับปรุงคู่มือผ่านระบบรายงานผลการดาเนินการ
ปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชนฯ
2. ให้ ส่ ว นราชการปรั บ ปรุ ง ข้ อ มู ล ที่ เ ว็ บ ไซต์ ศู น ย์ ก ลางข้ อ มู ล คู่ มื อ ส าหรั บ ประชาชน
(www.info.go.th) ให้ตรงกับข้อมูลในระบบรายงานผลการดาเนินงานการปรับปรุงคู่มือสาหรับประชาชนฯ
พร้อมทั้ง Capture Screen เป็นหลักฐาน
3. ให้ส่วนราชการแนบหลักฐานผ่านระบบ e-SAR ของสานักงาน ก.พ.ร.
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่ต้องดำเนินกำรตัวชี้วัดนี้ กลุม่ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่ต้องดำเนินกำรตัวชี้วัดนี้ รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
4.1 ความสาเร็จของการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการในคู่มือสาหรับ
ประชาชนของส่วนราชการ
หมายเหตุ : * (ถ้ามี)
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
ความสาเร็จ
หน่วยวัด

แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับสถานศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :

นางสาวลิลิน ทรงผาสุก
นางปุณฑริกา พันธุ
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02-288-5877
02-288-5877

องค์ประกอบที่ 5

ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ
นโยบายของรัฐบาล
(Potential Base)
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องดาเนินการ

ตัวชี้วัดที่ 5.1 การประเมินผลสาเร็จของการดาเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ
หน่วยวัด : ความสาเร็จ
คาอธิบาย :
 ประเมิ น ผลส าเร็ จ ของการด าเนิ นการขั บ เคลื่ อ นตามแผนปฏิ รูป องค์ ก ารของส่ วนราชการ ซึ่ ง เป็ น
ตัวชี้วัดต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่กาหนดให้ส่วนราชการดาเนินการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การ
(Organizational Transformation Plan) ตามข้ อ สั่ ง การนายกรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม คณะหั ว หน้ า
ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โดยนายกรัฐมนตรีได้มี
บัญชาให้หน่วยงานภาครัฐปรับบทบาทเพื่อปฏิรูปไปสู่ระบบราชการ 4.0 ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการ
ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป องค์ ก าร (ด้ า นโครงสร้ า ง/ด้ า นกระบวนการท างาน/ด้ า นกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง/
ด้านบุคลากร (การแต่งตั้ง การพัฒนา ค่าตอบแทน)
 ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาแผนปฏิรูปองค์การที่ส่วนราชการเสนอมาแล้ว มีข้อสังเกต
ให้ ส่ ว นราชการด าเนิ น การปรั บ แผนปฏิ รู ป องค์ ก ารโดยจั ด ท าเป็ น แผนระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564)
ซึ่ ง ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ส่ ว นราชการต้ อ งด าเนิ น การขั บ เคลื่ อ นตามแผนปฏิ รู ป องค์ ก าร
โดยจะต้องดาเนินการได้ตามผลผลิต (Output) ที่กาหนด โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. การดาเนินการได้ตามผลผลิต (20 คะแนน)
 ได้จานวนผลผลิตครบถ้วนตามที่กาหนดในประเด็นนั้น ๆ (5 คะแนน)
 ผลผลิตสามารถตรวจสอบผลการดาเนินการเห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม (10 คะแนน)
 ผลผลิตได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอานาจในการนาไปปฏิบัติ
ต่อไป (5 คะแนน)
2. คุณภาพของผลผลิต (80 คะแนน)
 ผลผลิตมีความเชื่อมโยงระหว่างประเด็น และวิธีการดาเนิน การ (How to) ที่กาหนด
เพื่อตอบสนองการบรรลุเป้าหมายหรือผลลัพธ์ของประเด็นนั้น ๆ (25 คะแนน)
 ผลผลิ ตสามารถตอบสนองต่อการแก้ปั ญหาหรื อปรั บ ปรุ งงานตามประเด็น ที่กาหนด
(30 คะแนน)
 มีการนาผลผลิตที่ได้ไปดาเนินการในบางส่วน (ทดสอบ/นาร่อง) หรือมีการนาผลผลิตที่ได้
ไปใช้ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป เช่น ถ้าเป็นรายงานการศึกษา ต้องมีการดาเนิน การ
ตามผลการศึกษาในบางส่วน/ถ้าเป็นการพัฒนาระบบ IT ต้องมีการทดสอบหรือนาร่อง
ในบางระบบ/ ถ้าเป็นรายงานการศึกษาการแก้ไขกฎหมาย ต้องมีการนาผลการศึกษา
ไปรับฟังความเห็น หรือจัดทาร่างกฎหมาย เป็นต้น (10 คะแนน)
 สามารถแสดงให้เห็นถึงประโยชน์อย่างชัดเจนจากผลการดาเนินการในการนาผลผลิต
ไปใช้ทดสอบ/นาร่อง หรือนาไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (มีสรุปผลการวิเคราะห์
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ของผลผลิตที่ได้นาไปดาเนิน การ/ มีการเผยแพร่ผลผลิต สร้างความรับรู้ความเข้า ใจ
หรือสรุปปัญหาจากการประกาศใช้กฎ ระเบียบ เป็นต้น) (15 คะแนน)
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่ต้องดำเนินกำรตัวชี้วัดนี้ กลุม่ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่ต้องดำเนินกำรตัวชี้วัดนี้ รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
5.1 การประเมินผลสาเร็จของ
การดาเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูป
องค์การของส่วนราชการ
หมายเหตุ : * ผลการประเมินตนเอง

หน่วยวัด
ความสาเร็จ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2559
2560
2561*
ผ่าน

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
เก็บข้อมูลจากสานัก/หน่วยงานเทียบเท่า ในส่วนกลาง
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับสถานศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางสาวลิลิน ทรงผาสุก
นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ
นางสาวปุณญาดา วรรณบุษปวิช
นางสาวฐิตาภา เข็มเจริญ
ผู้รับผิดชอบรายสานัก (ดังเอกสารแนบ)

เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :

02-288-5877
02-288-5877
02-288-5877
02-288-5877
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ตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารองค์การ
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ตัวชี้วัดที่ 6.1 การลดพลังงาน
หน่วยวัด : ร้อยละ
คาอธิบาย :
 การลดพลังงาน พิจารณาจากพลังงาน 2 ชนิด คือ พลังงานด้านไฟฟ้า และพลังงานด้านน้า มันเชือเพลิง
(เป้าหมายประเทศลดได้ร้อยละ 10)
 มีการใช้พลังงานไฟฟ้า /การใช้น้า มันเชือเพลิงลดลงในแต่ละด้านร้อยละ 10 เทียบกับค่ามาตรฐานการ
ใช้พลังงานของแต่ละส่วนราชการ
 ใช้ผลการประเมินจากระบบ e-report.energy.go.th ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
(จะใช้ผลการประเมินรายเดือนเฉลี่ยในแต่ละรอบ โดยรอบที่ 1 นับตังแต่ กันยายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562
รอบที่ 2 นับตังแต่ มีนาคม 2562 – สิงหาคม 2562 เนื่องจากใบเสร็จค่าไฟฟ้าจะออกล่าช้าไปประมาณ 1 เดือน)
 เกณฑ์การให้คะแนน คิดค่าระดับคะแนนเต็มด้านละ 5 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 พลังงานด้านไฟฟ้า
หน่วยวัด : ร้อยละ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

เกณฑ์การให้คะแนน
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 2
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 4
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 6
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 8
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 10 ขึนไป

ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 พลังงานด้านน้ามันเชื้อเพลิง
หน่วยวัด : ร้อยละ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ปริมาณการใช้น้ามันเชือเพลิงลดลงร้อยละ 2
2
ปริมาณการใช้น้ามันเชือเพลิงลดลงร้อยละ 4
3
ปริมาณการใช้น้ามันเชือเพลิงลดลงร้อยละ 6
4
ปริมาณการใช้น้ามันเชือเพลิงลดลงร้อยละ 8
5
ปริมาณการใช้น้ามันเชือเพลิงลดลงร้อยละ 10 ขึนไป
กลุม่ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ : กลุ่มอ้านวยการ
คู่มือการประเมินตัวชี57
้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

6.1 การลดพลังงาน
หมายเหตุ : * ผลการประเมินตนเอง

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561*
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. ใช้ผลการประเมินจากระบบ e-report.energy.go.th ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน (จะใช้ผลการประเมินรายเดือนเฉลี่ยในแต่ละรอบ โดยรอบที่ 1 นับตังแต่ กันยายน 2561 –
กุมภาพันธ์ 2562 รอบที่ 2 นับตังแต่ มีนาคม 2562–สิงหาคม 2562 เนื่องจากใบเสร็จค่าไฟฟ้าจะออกล่าช้าไป
ประมาณ 1 เดือน)
2. สพฐ. จะน้าข้อมูลจากส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ สพฐ. กรอก
มาลงในระบบ KRS เพื่อน้าไปเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน เพื่อเป็นค่าคะแนนของ สพท. ต่อไป
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ด้าเนินการรายงานข้อมูลไฟฟ้าและน้ามันเชือเพลิง
เป็นรายเดือนและรายงานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบ e-report.energy.go.th
2. หน่วยงานที่จะน้าผลมารวมเป็นค่าคะแนนของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ได้แก่
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และโรงเรียนเศรษฐเสถียร
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา ด้าเนินการรายงานข้อมูล ค่าไฟฟ้าและค่าน้ามันเชือเพลิง เป็นประจ้า
ทุกเดือน และรายงานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบ e-report.energy.go.th ส้านักนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป โดยดาเนินการรายงานข้อมูลฯ ตั้งแต่กันยายน 2561
ถึง สิงหาคม 2562
ระดับสถานศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล
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:

นางสาวลิลิน ทรงผาสุก (กพร.)
นายส้าเริง ชัยอ้านาจ (สอ.)
นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ
นางสาวปุณญาดา วรรณบุษปวิช
นางสาวฐิตาภา เข็มเจริญ

เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภ58
าพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

02-288-5877
089-413-6543
02-288-5877
02-288-5877
02-288-5877
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ตัวชี้วัดที่ 6.2 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยวัด : ความสาเร็จ
คาอธิบาย :
 กรมควบคุ ม มลพิ ษ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น เจ้ า ภาพเรื่ อ งมาตรการลด
และคัดแยกขยะมูล ฝอยในหน่ว ยงานภาครัฐ ตามมติคณะรั ฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่มีมติ
เห็นชอบกับมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐโดยมอบหมายทุกหน่วยงานภาครั ฐ
ดาเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ตามข้อเสนอของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เป็นการลดขยะใน 4 ประเภท ได้แก่ การลดขยะมูลฝอย การลดใช้ถุงพลาสติก การลดใช้แก้วพลาสติก
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และการลดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
 การประเมิ น ระดั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จะใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น โดยถ่ า ยทอดจากแนวทาง
การประเมินของกรมควบคุมมลพิษ ประกอบกับแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โดยสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นผู้ออกแบบวิธีการประเมินร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นการประเมิน ดังนี้
ประเด็น
การประเมิน
1. มีการสื่อสารจากผู้บริหารองค์การให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจ
อย่ า งทั่ ว ถึ ง ต่ อ นโยบายการลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ
2. มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะท างานปฏิ บั ติ ก ารลดและคั ด แยกขยะ
มูลฝอย โดยมีผู้บริหารองค์การเป็นประธานคณะทางานและ
ผู้แทนจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย
3. มีการสารวจ และจัดเก็บข้อมูลขยะมูลฝอย โฟมบรรจุอาหาร
ถุ ง พลาสติ ก หู หิ้ ว และแก้ ว พลาสติ ก แบบใช้ ค รั้ ง เดี ย วของ
หน่วยงาน
4. มีการจัดทาแผนปฏิ บั ติก ารลดและคั ด แยกขยะมูล ฝอยของ
หน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางและกรอบให้บุคลากรถือเป็นหลัก
ปฏิ บั ติ ใ นการด าเนิ น งาน โดยมี ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารให้ ค วาม
เห็นชอบ
5. มี กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากร
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงาน
6. มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการ
ทราบและมี ส่ ว นร่ ว มในการด าเนิ นการลดและคั ด แยกขยะ
มูลฝอย
7. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
เอกสารการประกาศนโยบาย
หรือเอกสารอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
จากผู้บริหารองค์การ
คาสั่งคณะทางาน
เอกสารสารวจที่แสดงถึง
การดาเนินงาน
เอกสารแผนปฏิบัติการ

รูปภาพหรือเอกสารใน
การดาเนินกิจกรรม
รูปภาพหรือเอกสาร
ในการประชาสัมพันธ์
รูปภาพหรือเอกสารแสดง
วิธีการคัดแยกขยะมูลฝอย

59

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

59

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเด็น
การประเมิน
8. มีการลดใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ที่ตั้งในหน่วยงาน
และงดนาโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน
9. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัวเพื่อลดการใช้
แก้วน้าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว
10. มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิน่ โต ภาชนะหรือ

ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน
รูปภาพหรือเอกสาร
ในการดาเนินกิจกรรม
รูปภาพหรือเอกสาร
ในการดาเนินกิจกรรม
รูปภาพหรือเอกสาร
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ในการดาเนินกิจกรรม
หมายเหตุ : รูปภาพหรือเอกสารในการดาเนินกิจกรรม ต้องแสดงให้เห็นสภาพแวดล้อมว่าเป็น สพท.
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 คะแนน

สามารถดาเนินการตามประเด็นการประเมินได้ 1-2 ประเด็น
สามารถดาเนินการตามประเด็นการประเมินได้ 3-4 ประเด็น
สามารถดาเนินการตามประเด็นการประเมินได้ 5-6 ประเด็น
สามารถดาเนินการตามประเด็นการประเมินได้ 7-8 ประเด็น
สามารถดาเนินการตามประเด็นการประเมินได้ 9-10 ประเด็น

กลุม่ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :
กลุ่มอานวยการ/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือกลุ่มอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

6.2 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ความสาเร็จ
ในหน่วยงานภาครัฐ
หมายเหตุ : * ผลการประเมินตนเอง

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2559
-

2560
-

2561*
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
ตามประเด็นการประเมินจานวน 10 ประเด็น พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการดาเนินงาน เช่น ประกาศฯ
หนังสือราชการ รายงานผลการดาเนินงาน แผนการดาเนินงาน ภาพถ่าย ภาพข่าว ฯลฯ ในระบบ KRS เท่านั้น
(โดยไม่ต้องรายงานไปยังกรมควบคุมมลพิษ)
สามารถศึกษาแนวทางตามมาตรการฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://eesdobec.com และเข้าร่วมกลุ่มเครือข่าย
สื่อสังคมออนไลน์ สพฐ. ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ที่ http://facebook.com/groups/eesdobec
60

60

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. รับนโยบายเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่มีมติเห็นชอบกับมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
โดยมอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐดาเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ตามข้อเสนอ
ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. วางแผนการด าเนิ น งานเรื่ อ งมาตรการลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอยในหน่ ว ยงานภาครั ฐ
รวมถึงการถ่ายทอดสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน
3. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศเจตนารมณ์ เรื่องมาตรการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน
4. กาหนดแนวทางการประเมินสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยถ่ายทอดจากแนวทางการประเมิน
ของกรมควบคุมมลพิษ ประกอบกับแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ดาเนิ นการตามแผนการดาเนินงาน พร้ อมทั้งรายงานผลการดาเนิ น งานให้ กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ทราบตามกาหนด
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับแนวทางการประเมินสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรื่องมาตรการ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
2. วางแผนการดาเนินการเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในประเด็นการประเมินที่กาหนด ตามแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ดาเนินการตามแผนการดาเนิน งานเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพจริง และประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกได้ทราบ
4. เก็บข้อมูล เอกสารหลักฐาน และรายงานผลการดาเนินงานในระบบ KRS
ระดับสถานศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :

นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด
นางมัณฑนา ปรียวนิตย์
นายพรชัย ถาวรนาน

02-288-5895
02-288-5895
02-288-5895
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ตัวชี้วัดที่ 6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
หน่วยวัด

: ความสาเร็จ

คาอธิบาย :

ความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถ
จั ด ท าบั ญ ชี ต้ น ทุ น ต่ อหน่ ว ยผลผลิ ต ตามที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางก าหนด และน าเอาผลการค านวณต้ น ทุ น มาใช้
ในการบริห ารราชการอย่างมีประสิทธิภ าพ และมีฐานข้อมูลเพื่อสนับ สนุ นการบริห ารงานงบประมาณของ
หน่วยงาน โดยจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานพร้อมทั้งกาหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้ชัดเจนสามารถวัดผลได้ (เชิงปริมาณ) รวมทั้งจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงาน และผลสาเร็จตามแผน
เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานและแผนเพิ่มประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
 ส่ ว นราชการที่ จั ด ท าบั ญ ชี ต้ น ทุ น หมายถึ ง ส่ ว นราชการส่ ว นกลาง ซึ่ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ได้แก่ สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สานักการคลังและสินทรัพย์
หมายเหตุ : สพท. จะผ่านการประเมินเมื่อได้ 5 คะแนน


เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คะแนน

ประเด็น

น้าหนัก

1. ส่งข้อมูลรายงานค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS (KSB1)
มายังสานักการคลังและสินทรัพย์ (การรายงานรอบที่ 1)

0.5

ไม่ส่งข้อมูลรายงาน
ค่าใช้จ่ายในระบบ
GFMIS

ส่งข้อมูลรายงาน
ค่าใช้จ่ายในระบบ
GFMIS

2. ส่งข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มอ้างอิง
ตัวชี้วัดที่ 6.3 (การรายงานรอบที่ 2)

0.5

ส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน ตาม
แบบฟอร์ม

ส่งข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วน ตามแบบฟอร์ม

1

5

กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่รับผิดชอบ :
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หรือตามที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มอบหมาย
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่แสดงผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
2. แผนปฏิ บั ติ ราชการและแผนการใช้ จ่ ายงบประมาณประจ าปี พร้ อ มทั้ งเป้ าหมายเชิ งปริ ม าณ
ของแต่ละผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
3. แนวทางการจัดทาบัญชีต้นทุน โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กรมบัญชีกลางกาหนดในคู่มือ
การจัดทาบัญชีต้นทุนของกรมบัญชีกลาง
4. ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อจัดทาบัญชีต้นทุน ใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่หน่วยเบิกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตั้งเบิ ก ในระบบ GFMIS ได้ แ ก่ ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษา 183 แห่ ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา 42 แห่ ง สถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิก จานวน 157 แห่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็ น
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หน่วยเบิก จานวน 76 แห่ง โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 41 เขต โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 49 แห่ง และส่วนกลาง
รวมเป็น 545 แห่ง
5. จานวนปริมาณงานของแต่ล ะกิจกรรมย่ อยของทุกหน่ วยเบิ กจ่ายและทุกศูน ย์ต้น ทุนที่ส่ งข้อมูล
ผ่านระบบ KRS ของ กพร.
6. จานวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของทุกสานักในส่วนกลาง
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมของหน่วยเบิกในสังกัด 545 แห่ง และส่วนกลางจากระบบ
GFMIS เพื่อมาจัดทาบัญชีต้นทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. เก็บ ข้อมูล จานวนปริมาณงานของแต่ล ะกิจ กรรมย่ อยของ สพป. และโรงเรีย นภายใต้ สพป. /
สพม. และโรงเรียนภายใต้ สพม. ที่รายงานผ่านระบบ KRS ของ กพร. และเก็บข้อมูลปริมาณงานของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ จากสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รวมทั้ ง ปริ ม าณงานของทุ ก ส านั ก ในส่ ว นกลาง เพื่ อ จั ด ท าบั ญ ชี ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยกิ จ กรรมย่ อ ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
3. เรี ยกรายงานข้ อมู ลค่ าใช้ จ่ ายจากระบบ GFMIS ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ด้ วยค าสั่ งงาน
KSB1) ของทุกศูนย์ต้นทุนและทุกหน่วยเบิก แจ้งกลับไปยังหน่วยเบิกต่าง ๆ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายงานค่าใช้จ่าย ศูนย์ต้นทุนและกิจกรรมย่อยผู้ใช้เงิน และให้ผู้บริหารของหน่วยงานรับรองความถูกต้องของ
ค่าใช้จ่ายของหน่วยงานตนเอง (ถ้าเป็นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้รับรองค่าใช้จ่ายของหน่วยงานตนเอง
และโรงเรี ย นภายใต้ ก ากั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาด้ ว ย) โดยรวบรวมข้ อ มู ล ส่ งกรมบั ญ ชี ก ลาง เพื่ อ ให้ เป็ น ไป
ตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง
4. แจ้ งหน่ ว ยเบิ กทุ กแห่ งให้ รับ ทราบการเชื่ อมโยงกิ จ กรรมหลั ก ตามพระราชบั ญ ญั ติ งบประมาณ
รายจ่ ายประจาปี พ.ศ. 2562 กับกิจกรรมย่อยของทุกศูน ย์ ต้น ทุน ที่กรมบั ญชีกลางได้ Upload เข้าระบบ
GFMIS เพี่อใช้ในการบันทึกค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อีกทั้งหน่วยเบิ กทุกแห่ งจะต้องระบุกิจกรรมย่อยเข้าสู่ระบบ GFMIS สาหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วย
ซึ่งได้แจ้งหน่วยเบิกทุกแห่งทราบ ผ่านช่องทางเว็บไซต์สานักการคลังและสินทรัพย์
5. หน่วยงานส่วนกลาง (สานักการคลังและสินทรัพย์) จัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย
ของทุ ก หน่ ว ยเบิ ก ทุ ก ศู น ย์ ต้ น ทุ น ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ย่ อ ย 6 ผลผลิ ต ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยกิ จ กรรมหลั ก
และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก 6 ผลผลิต/13 โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเปรียบเทียบ
ผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ว่ามี
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกาหนด โดยเสนอให้กรมบัญชีกลางทราบตามกาหนดเวลา และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง เว็บไซต์
ของ สพ ฐ. (www.obec.go.th) เพื่ อให้ เป็ น ไป ตาม เกณ ฑ์ การป ระเมิ น การป ฏิ บั ติ ง าน ด้ า น บั ญ ชี
ของกรมบัญชีกลาง
6. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษรับผิดชอบในการกากับ ติดตาม ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ดาเนินการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย การตั้งเบิกในระบบ
GFMIS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ถูกต้องตามศูนย์ต้นทุน และกิจกรรมย่อยของกลุ่มผู้ใช้จ่ายเงิน
รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนการศึกษาพิเศษและ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
คู่มือการประเมินตัวชี63
้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
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ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษาประถมศึ ก ษาทุ กแห่ ง/ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา
ทุ ก แห่ ง ต้ องตรวจสอบความถูก ต้ อ งของรายงานค่ าใช้ จ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.25 61 ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ จั ด ส่ ง ให้ ทั้ ง ในส่ ว นของรายงานค่ า ใช้ จ่ า ยของหน่ ว ยเบิ ก ตนเอง
และโรงเรียนภายใต้กากับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย โดยให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือผู้ ที่ได้รั บ มอบหมายให้ ป ฏิบัติงานแทนลงลายมือชื่อ รับ รองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายดังกล่ าวทั้งของ
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาตนเองและโรงเรียนภายใต้ กากับ และส่ งรายงานค่ า ใช้ จ่ า ยดั งกล่ า วมายั ง
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานภายในวั น ที่ 10 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ตามหนั งสื อ สพฐ.
ที่ ศธ 04002/ว209 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 เพื่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะได้
รายงานกรมบั ญชีกลาง ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบั ติงานด้านบั ญ ชีของกรมบั ญ ชีกลางต่อไป และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใดที่จัดส่งให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วให้เข้าไปรายงานในระบบรายงานผลตั วชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS) ของ กพร. ในการรายงานรอบที่ 1 (รอบ 6 เดือน)
2. กากับ ติดตามให้ เจ้าหน้ าที่ที่ รับผิ ดชอบในการตั้งเบิ กในระบบ GFMIS ของส านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาได้ระบุกิจกรรมย่อยเข้าสู่ระบบ GFMIS เมื่อมีการตั้งเบิกซึ่งเกิดค่าใช้จ่ายหรือเมื่อมีการล้างลูก หนี้
เงินยืมราชการ (ประเภท G1) ทุกครั้ง หากไม่มีการระบุรหัสกิจกรรมย่อยในการตั้งเบิก เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
จะต้องเข้าไปปรับปรุงรายการเพื่อใส่รหัสกิจกรรมย่อยให้ครบถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง
3. ก ากั บ ติ ด ตาม ให้ โ รงเรี ย นในสั ง กั ด (โรงเรี ย นภายใต้ สพป. และ สพม.) ได้ ร ะบุ ค่ า ใช้ จ่ า ย
ที่โรงเรียนขอเบิกให้ถูกต้องตามภาระงานของแต่ละกลุ่มในโรงเรียน และ สพป./สพม. ต้องระบุศูนย์ต้นทุนและ
ระบุรหัสกิจกรรมย่อยของโรงเรียน ในการขอเบิกเงินของโรงเรียนในระบบ GFMIS ทุกครั้ง
4. จัดเก็บ ข้อมูลจานวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของกลุ่มงานภายใน สพป./สพม. โรงเรียน
ภายใต้กากับของ สพป./สพม. และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกที่เคยสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ข้อมูลปริมาณงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2562) เพื่อรายงานเข้าระบบ KRS
ของ กพร. ในการประเมินรอบที่ 2 (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562) ซึ่งวิธีการเก็บ ข้อมูลปริมาณงานแต่ล ะ
กิจกรรมย่อยดูได้จากคู่มือกิจกรรมย่อย ตามหนังสือ ที่ ศธ 04002/ว 116 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และเรื่อง
ซั ก ซ้ อ มความเข้ า ใจการเก็ บ ข้ อ มู ล ปริ ม าณงานของกิ จ กรรมย่ อ ย ตามหนั ง สื อ ที่ ศธ 04002/ว 3474
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 และหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว 3700 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2558 สามารถดาวน์โหลด
ได้ทเี่ ว็บไซต์สานักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. หัวข้อประกาศโครงการ GFMIS
ระดับสถานศึกษา
สถานศึกษาทุกแห่งรายงานข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของสถานศึกษาให้ สพป./สพม. ที่สถานศึกษาสังกัดอยู่ (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
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วิธีการรายงานผล : การจัดทาบัญชีต้นทุนตามเกณฑ์ประเมินผลของกรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ทุกแห่ ง มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS (KSB1) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 โดยผู้บริหารหน่วยงานได้รับรองความถูกต้อง และจัดส่ งรายงานดังกล่ าวในรูป แบบแผ่ นข้อมูล
CD- ROM รู ป แบบไฟล์ PDF/Image ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ภายในวั น ที่ 10
กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 (ตามหนั ง สื อ สพฐ. ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 04002/ว 209 ลงวั น ที่ 15 มกราคม 2562)
โดยถ้าจัดส่งให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาเข้ า ไปรายงานผลการด าเนิ น งานดั ง กล่ า วในระบบ KRS
ของ กพร. ประจาปีงบประมาณ 2562 ในรอบการรายงานที่ 1 (รอบ 6 เดือน) โดยถ้าจัดส่งให้ระบุหนึ่ง (1)
ถ้าไม่ได้จัดส่งให้ระบุศูนย์ (0)
2. สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักในส่วนกลางมีการรายงานผลจานวนปริมาณงานของกิจกรรม
ย่อยตามภารกิจของทุ กสานัก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สานักการคลังและสินทรัพย์ ภายในวันที่
30 ตุลาคม 2562
3. สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งและสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาทุ ก แห่ ง รวบรวมข้ อ มู ล ปริ ม าณงานกิ จ กรรมย่ อ ย ปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ของหน่วยงานตนเอง , โรงเรียนภายใต้กากับ สพป./สพม. และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก (ข้อมูลปริมาณงาน
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ในรูป แบบ Excel File ตามแบบฟอร์มอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 6.3
ผ่านระบบ KRS ของ กพร. ในการประเมินรอบที่ 2 (รอบ 12 เดือน)
4. ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เศษ โรงเรี ย นการศึ ก ษาพิ เศษ และโรงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห์ รายงานผล
จานวนปริมาณงานของกิจกรรมย่อยประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ส านั กบริหารงานการศึกษาพิเศษ
เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้สานักการคลังและสินทรัพย์
5. ส านักการคลั งและสิ นทรัพ ย์ สพฐ. ดาเนิ น การรวบรวมข้อมูล และจั ดทาบั ญ ชีต้น ทุ น ต่อหน่ ว ย
ผลผลิ ต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบั ญชีกลางกาหนดได้แล้วเสร็จ
และรายงานผลการคานวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
หรื อลดลงอย่ างไร พร้ อมทั้ งวิเคราะห์ ถึงสาเหตุก ารเปลี่ ย นแปลงดังกล่ าว จั ดท ารายงานการเปรี ย บเทีย บ
และสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางศิรประภา วรพิวุฒิ
นางสาวมณิสรา พัฒโร
นางสาวสุกัญญา พงศ์ชัยประทีป

เบอร์ติดต่อ 02-288-5614
เบอร์ติดต่อ 02-288-5613
เบอร์ติดต่อ 02-282-9437
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 6.3
รายการอ้างอิง การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดที่ 6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต
(แบบที่ 1 สพป.)
บัญชีแสดงปริมาณงานของสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา............................ รหัสศูนย์ต้นทุน .................
หน่วยนับ
รหัส
กิจกรรมย่อย
ปริมาณงาน
หน่วยนับ
161 ด้านอานวยการ
ครั้ง
162 ด้านบริหารงานบุคคล
คน
163 ด้านนโยบายและแผน
โครงการ
164 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการ
165 ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คน
167 ด้านการตรวจสอบภายในระดับโรงเรียน
โรงเรียน
181 ด้านการเงินและบัญชี
เอกสารรายการ
182 ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)
ครั้ง
หมายเหตุ 1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการกาหนดกิจกรรมย่อย ของ สพฐ.
(ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว 116 เรื่อง คู่มือกิจกรรมย่อย) และเรื่องซักซ้อมความเข้าใจการเก็บข้อมูล
ปริมาณงานของกิจกรรมย่อย (ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 3474 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556
และหนั งสื อ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว 3700 ลงวัน ที่ 8 ธัน วาคม 2558) สามารถดาว น์ โหลดได้ ที่ เว็บ ไซต์
สานักการคลังและสินทรัพย์ (Finance.obec.go.th) หัวข้อประกาศโครงการ GFMIS วันที่ 11 มีนาคม 2562
2. แบบฟอร์มดังกล่าวให้จัดส่งในรูปแบบ File Excel (ห้ามส่งเป็น PDF และ File รูปภาพต่าง ๆ)
ในระบบ KRS การประเมินรอบที่ 2 (รอบ 12 เดือน) ของ กพร.
3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย
ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ...........................................................................................
(………………………………………................................................….)
ตาแหน่ง........................................................................................
โทรศัพท์........................................................................................
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ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 6.3
รายการอ้างอิง การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดที่ 6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต
(แบบที่ 2 สพป.)
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กากับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชื่อโรงเรียน ...................................................................... สังกัด สพป. .....................................................
หน่วยนับ
รหัส
กิจกรรมย่อย
ปริมาณงาน
หน่วยนับ
168 การบริหารงานวิชาการ
โครงการ
169 การบริหารงานทั่วไป
โครงการ
170 การบริหารงานบุคคล
โครงการ
171 การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
โครงการ
172 การบริหารกิจการนักเรียน
โครงการ
หมายเหตุ 1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการกาหนดกิจกรรมย่อย ของ สพฐ.
(ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว 116 เรื่อง คู่มือกิจกรรมย่อย) และเรื่องซักซ้อมความเข้าใจการเก็บข้อมูล
ปริมาณงานของกิจกรรมย่อย (ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 3474 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556)
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สานักการคลังและสินทรัพย์ (Finance.obec.go.th) หัวข้อประกาศโครงการ
GFMIS วันที่ 11 มีนาคม 2562
2. สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอให้ สพป.ส่งแบบฟอร์มข้างต้นให้โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลบัญชี
แสดงปริมาณงานของแต่ละโรงเรียนส่งให้ สพป. เพื่อสรุปลงในแบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้สังกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และ สพป.ส่ งเฉพาะแบบสรุ ป ปริ ม าณงานของโรงเรี ย นเข้ า ระบบ KRS
ของ กพร. เท่านั้น
3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมาย
ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ..............................................................................................
(……………………………………….................................................….)
ตาแหน่ง..........................................................................................
โทรศัพท์...........................................................................................

คู่มือการประเมินตัวชี้ว67
ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

67

คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 6.3
รายการอ้างอิง การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดที่ 6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต
(แบบที่ 3 สพป.)

ที่

แบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กากับของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...................................................เขต.....................
การบริหาร
การบริหาร
การบริหาร การบริหาร การบริหาร
งานงบประมาณ งานกิจการ
รวม
ชื่อโรงเรียน งานวิชาการ งานทั่วไป งานบุคคล และแผนงาน
นักเรียน
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

1
2
3
4

รวม
หมายเหตุ 1. ขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุปจานวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย
ของแต่ ล ะโรงเรี ย นภายใต้ ก ากั บ สพป. และรายงานเข้ าระบบ KRS ของ กพร. ในการประเมิ น รอบที่ 2
(รอบ 12 เดือน) เท่านั้น
2. แบบฟอร์มดังกล่าวให้จัดส่งในรูปแบบ File Excel (ห้ามส่งเป็น PDF และ File รูปภาพต่าง ๆ)
3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย
ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ.............................................................................................
(………………………………………................................................….)
ตาแหน่ง........................................................................................
โทรศัพท์........................................................................................

68

68

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 6.3
รายการอ้างอิง การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดที่ 6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต
(แบบที่ 4 สพป.)
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อโรงเรียน ..................................................................................... รหัสศูนย์ต้นทุน ........................................
รหัส
168
169
170
171
172

หน่วยนับ
ปริมาณงาน
หน่วยนับ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

กิจกรรมย่อย
การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
การบริหารกิจการนักเรียน

หมายเหตุ 1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการกาหนดกิจกรรมย่อย ของ สพฐ.
(ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว 116 เรื่อง คู่มือกิจกรรมย่อย) และเรื่องซักซ้อมความเข้าใจการเก็บข้อมูล
ปริมาณงานของกิจกรรมย่อย (ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 3474 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556)
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สานักการคลังและสินทรัพย์ (Finance.obec.go.th) หัวข้อประกาศโครงการ
GFMIS วันที่ 11 มีนาคม 2562
2. สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอให้โรงเรียนหน่วยเบิกจัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดงปริมาณงานของ
โรงเรียนส่งให้แก่ สพป. ตามเขตที่โรงเรียนตั้งอยู่ เพื่อให้ สพป. ส่งในระบบ KRS ของ กพร. ต่อไป
3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมาย
ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ..............................................................................................
(……………………………………….................................................….)
ตาแหน่ง..........................................................................................
โทรศัพท์...........................................................................................

69

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

69

คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 6.3
รายการอ้างอิง การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดที่ 6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต
(แบบที่ 5 สพม.)
บัญชีแสดงปริมาณงานของสานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ............... รหัสศูนย์ต้นทุน .................
หน่วยนับ
รหัส
กิจกรรมย่อย
ปริมาณงาน
หน่วยนับ
183 ด้านอานวยการ
ครั้ง
184 ด้านบริหารงานบุคคล
คน
185 ด้านนโยบายและแผน
โครงการ
186 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการ
187 ด้านนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คน
188 ด้านการตรวจสอบภายในระดับโรงเรียน
โรงเรียน
189 ด้านการเงินและบัญชี
เอกสารรายการ
190 ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)
ครั้ง
หมายเหตุ 1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการกาหนดกิจกรรมย่อย ของ สพฐ.
(ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว 116 เรื่อง คู่มือกิจกรรมย่อย) และเรื่องซักซ้อมความเข้าใจการเก็บข้อมูล
ปริมาณงานของกิจกรรมย่อย (ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 3474 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556
และหนั งสื อ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว 3700 ลงวั น ที่ 8 ธัน วาคม 2558) สามารถดาว น์ โหลดได้ ที่ เว็ บ ไซต์
สานักการคลังและสินทรัพย์ (Finance.obec.go.th) หัวข้อประกาศโครงการ GFMIS วันที่ 11 มีนาคม 2562
2. แบบฟอร์มดังกล่าวให้จัดส่งในรูปแบบ File Excel (ห้ามส่งเป็น PDF และ File รูปภาพต่าง ๆ )
ในระบบ KRS การประเมินรอบที่ 2 (รอบ 12 เดือน) ของ กพร.
3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย
ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ...........................................................................................
(………………………………………................................................….)
ตาแหน่ง........................................................................................
โทรศัพท์........................................................................................
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70

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 6.3
รายการอ้างอิง การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดที่ 6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต
(แบบที่ 6 สพม.)
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กากับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต..............
ชื่อโรงเรียน ................................................................................. สังกัด สพม. ...................................
หน่วยนับ
รหัส
กิจกรรมย่อย
ปริมาณงาน
หน่วยนับ
191 การบริหารงานวิชาการ
โครงการ
192 การบริหารงานทั่วไป
โครงการ
193 การบริหารงานบุคคล
โครงการ
194 การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
โครงการ
195 การบริหารกิจการนักเรียน
โครงการ
หมายเหตุ 1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการกาหนดกิจกรรมย่อ ย ของ สพฐ.
(ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว 116 เรื่อง คู่มือกิจกรรมย่อย) และเรื่องซักซ้อมความเข้าใจการเก็บข้อมูล
ปริมาณงานของกิจกรรมย่อย (ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 3474 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556)
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สานักการคลังและสินทรัพย์ (Finance.obec.go.th) หัวข้อประกาศโครงการ
GFMIS วันที่ 11 มีนาคม 2562
2. สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอให้ สพม.ส่งแบบฟอร์มข้างต้น ให้โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลบัญชี
แสดงปริมาณงานของแต่ละโรงเรียนส่งให้ สพม. เพื่อสรุปลงในแบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สพม.ส่งเฉพาะแบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนเข้าระบบ KRS ของ
กพร. เท่านั้น
3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมาย
ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ..............................................................................................
(……………………………………….................................................….)
ตาแหน่ง..........................................................................................
โทรศัพท์...........................................................................................
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 6.3
รายการอ้างอิง การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดที่ 6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต
(แบบที่ 7 สพม.)
แบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กากับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ..............
การบริหาร
การบริหาร
การบริหาร การบริหาร การบริหาร
รวม
งานงบประมาณ งานกิจการ
ที่ ชื่อโรงเรียน งานวิชาการ งานทั่วไป งานบุคคล และแผนงาน
นักเรียน
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
1
2
3
4

รวม
หมายเหตุ 1. ขอให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสรุป จานวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย
ของแต่ ล ะโรงเรี ย นภายใต้ ก ากั บ สพม. และรายงานเข้ า ระบบ KRS ของ กพร. ในการประเมิ น รอบที่ 2
(รอบ 12 เดือน) เท่านั้น
2. แบบฟอร์มดังกล่าวให้จัดส่งในรูปแบบ File Excel (ห้ามส่งเป็น PDF และ File รูปภาพต่าง ๆ)
3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย
ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ..........................................................................................
(………………………………………................................................….)
ตาแหน่ง........................................................................................
โทรศัพท์........................................................................................

72

72

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 6.3
รายการอ้างอิง การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดที่ 6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต
(แบบที่ 8 สพม.)
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อโรงเรียน ................................................................................. รหัสศูนย์ต้นทุน ...................................
รหัส
168
169
170
171
172

หน่วยนับ
ปริมาณงาน
หน่วยนับ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

กิจกรรมย่อย
การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
การบริหารกิจการนักเรียน

หมายเหตุ 1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่ อย ดูได้จากคู่มือการกาหนดกิจกรรมย่อย ของ สพฐ.
(ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว 116 เรื่อง คู่มือกิจกรรมย่อย) และเรื่องซักซ้อมความเข้าใจการเก็บข้อมูล
ปริมาณงานของกิจกรรมย่อย (ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 3474 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556)
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สานักการคลังและสินทรัพย์ (Finance.obec.go.th) หัวข้อประกาศโครงการ
GFMIS วันที่ 11 มีนาคม 2562
2. สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอให้โรงเรียนหน่วยเบิกจัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดงปริมาณงานของ
โรงเรียนส่งให้แก่ สพม. ตามเขตที่โรงเรียนตั้งอยู่ เพื่อให้ สพม. ส่งในระบบ KRS ของ กพร. ต่อไป
3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมาย
ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ..............................................................................................
(……………………………………….................................................….)
ตาแหน่ง..........................................................................................
โทรศัพท์...........................................................................................
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ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกากับดูแลการทุจริต
หน่วยวัด : ร้อยละ
คาอธิบาย :
 การประเมินการกากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การ สะท้อนจากผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้ความสาคัญในการพัฒนาเกณฑ์การประเมิน
ที่ส่งผลต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศ
อย่างเป็นรูปธรรม การเชื่อมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิ ม และการเชื่อมโยงกับเครื่ องมื อ
อื่นที่เกี่ยวข้อง ทาให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส
และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริต ทางตรงและการทุจริต ทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ย ง
ที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้
โดยจาแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
6) คุณภาพการดาเนินงาน
2) การใช้งบประมาณ
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
3) การใช้อานาจ
8) การปรับปรุงระบบการทางาน
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
9) การเปิดเผยข้อมูล
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
10) การป้องกันการทุจริต
 ใช้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 จากส านั ก พั ฒ นา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนน :
จาแนกคะแนนการประเมินออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
5
4
3
2
1
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เกณฑ์การให้คะแนน
95.00 – 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภ74
าพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับ
AA
A
B
C
D
E
F
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กลุม่ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :
ตามที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
6.4 การกากับดูแลการทุจริต

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
81.36
84.70
85.12

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ใช้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
(ส่วนกลาง)
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ตามขั้ น ตอน
การประเมิน และกรอบระยะเวลาดาเนินการทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษาเอกสารคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และดาเนิน การตามขั้น ตอนการประเมิน กรอบระยะเวลา
ดาเนินการ และการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น บรรลุ ผ ลตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
ระดับสถานศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย
นายสพลกิตติ์ สังข์ทิพย์

เบอร์ติดต่อ : 02-288-5888
เบอร์ติดต่อ : 02-288-5878

คู่มือการประเมินตัวชี้ว75
ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
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ตัวชี้วัดที่ 6.5 ภาวะผู้นา
หน่วยวัด : ช่วงคะแนน
คาอธิบาย :
 ภาวะผู้นา หมายถึง ความรู้ ความสามารถและทักษะของผู้บริหารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
และการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรในการปฏิบัติงานเพื่อนาองค์การให้บรรลุภารกิจตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
 ประเมิ น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา โดยใช้ ค ะแนนจากผลการประเมิ น มาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการใน
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี จานวน 6 ประเด็น ได้แก่
1. ภาวะผู้นาของผู้บริหารในการนาองค์การไปสู่เป้าหมาย
2. การใช้ข้อมูล สารสนเทศในการบริ ห ารและการจั ด การศึ กษา เพื่อพัฒ นาคุณภาพของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา
4. การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา
5. การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. การนาผลการดาเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
สูตรการคานวณ :
คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ = ผลรวมของคะแนนรวมทุกรายประเด็นการพิจารณา
(ค่าน้าหนักของแต่ละประเด็นการพิจารณา X ระดับคุณภาพที่ได้จากการประเมิน)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1 คะแนน มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ช่วงคะแนน 10.00 – 18.00 หรือระดับปรับปรุง
2 คะแนน มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ช่วงคะแนน 18.01 – 26.00 หรือ ระดับพอใช้
3 คะแนน มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ช่วงคะแนน 26.01 – 34.00 หรือ ระดับดี
4 คะแนน มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ช่วงคะแนน 34.01 – 42.00 หรือ ระดับดีมาก
5 คะแนน มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ช่วงคะแนน 42.01 – 50.00 หรือ ระดับดีเยี่ยม
กลุม่ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :
กลุ่มอานวยการ/กลุ่มนโยบายและแผน
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
6.5 ภาวะผู้นา
หมายเหตุ : -

หน่วยวัด
ช่วงคะแนน

76

76

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
-

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ใช้ผลการประเมินมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสานักติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ตัวบ่งชี้ที่ 1
การบริหารจัดการที่ดี จานวน 6 ประเด็น ได้แก่
1. ภาวะผู้นาในการนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย
2. การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของสานั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษา
3. การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษา
4. การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา
5. การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. การนาผลการดาเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยส านั ก ติ ด ตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการเพื่อติดตามและประเมินผล ดังนี้
1. ประกาศมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลาง
2. ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาน าเสนอการประเมิ น ตนเองในรายงานการประเมิ น ตนเอง
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลการบริ ห ารและการจั ดการศึกษาตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเชิงประจักษ์
4. นาผลจากการติดตามและประเมินมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามาวิเคราะห์/สังเคราะห์
เพื่อสะท้อนผลการประเมินให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และใช้เป็นข้อมูล สารสนเทศประกอบการบริห าร
จัดการอื่น ๆ
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ประเมิ น ตนเอง และจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเองของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. เสนอรายงานการประเมิ น ตนเองและผลผลิ ต ที่ ป ระสบความส าเร็ จ ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา ไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน (สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผล
ระดับสถานศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : สานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เบอร์ติดต่อ : 02-288-5822
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นายนิธิศ ภู่ชัย
เบอร์ติดต่อ : 02-288-5822
เบอร์ติดต่อ : 081-755-8759
: นางสาวสินีนาฎ เสวตศุพร
เบอร์ติดต่อ : 089-807-1482
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ตัวชี้วัดที่ 6.6 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ
หน่วยวัด : ความสาเร็จ
คาอธิบาย :
 ระบบติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ การบริ ห ารงานขององค์ ก าร เป็ น การน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้
ในการติดตามและบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการและจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด และเกิดประโยชน์สูงสุด
 การประเมินสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ประเด็นการประเมินการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการของส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา (AMSS++) หรือระบบอื่น ๆ ที่ช่ว ยให้ ส านั กงานเขตพื้น ที่
การศึกษาใช้ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเด็นการประเมิน
น้าหนัก
1. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตาม
การปฏิบัติงานขององค์การ 4 ด้าน ได้แก่
- ด้านบริหารงานทั่วไป
- ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ
- ด้านบริหารงานบุคคล
- ด้านบริหารวิชาการ
2. มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในระบบที่ เ ป็ น
ปัจจุบันและสามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ
Real time สรุปผลข้อมูลที่ได้จากการใช้
ระบบ

3. มี ก ารใช้ ร ะบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือ
ผู้รับบริการ
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1

2

3

4

0.3

ไม่มี

1 ด้าน

2 ด้าน

3 ด้าน

0.4

ไม่มี

-

ระบบที่ใช้
สามารถ
เรียกดูข้อมูล
ได้แบบ Real
time จัดเก็บ
ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน

ระบบที่ใช้
สามารถมีการ
สรุปผลการ
ดาเนินงาน

0.3

ไม่มี

-

-

-
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5

4 ด้าน

ทุกระบบ
ที่ใช้มีการ
จัดเก็บ
ข้อมูลใน
ระบบที่
เป็น
ปัจจุบัน
และ
สามารถ
เรียกดู
ข้อมูลได้
แบบ Real
time
สรุปผล
การ
ดาเนินงาน
มี
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
6.6 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการ
บริหารงานขององค์การ
หมายเหตุ : * ผลการประเมินตนเอง

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561*
ความสาเร็จ
หน่วยวัด

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ประเด็นการประเมิน
หลักฐาน
1. ใช้ ร ะบ บ อิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส์ ใ นการติ ด ตามการ รูปถ่าย / URL / คู่มือการใช้งาน / หนังสือราชการ /
ปฏิบัติงานขององค์การ 4 ด้าน ได้แก่
สรุปผลการดาเนินงาน
- ด้านบริหารงานทั่วไป
- ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ
- ด้านบริหารงานบุคคล
- ด้านบริหารวิชาการ
2. มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในระบบที่ เป็ น ปั จ จุ บั น และ ภาพหลักฐานการใช้งานที่เป็นปัจจุบัน หรือสรุปผล
สามารถเรี ย กดู ข้ อ มู ล ได้ แ บบ Real time สรุ ป ผล การดาเนินงานรายสัปดาห์/รายเดือน (Capture)
ข้อมูลที่ได้จากการใช้ระบบ
หน้าจอ
3. มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความ ภาพหลักฐานหน้าจอระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการ
พึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน หรือผู้รับบริการ
หมายเหตุ : ในกรณี ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาใช้ Facebook Line GoogleDoc FormOnline ฯลฯ
เพื่อการบริหารงานของสานักงาน กรุณา ระบุวิธีการ ขั้นตอน มาเพื่อประกอบการพิจารณา
กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดนโยบายในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การติดตามและบริหารงานอย่างเป็นระบบ
2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกระบวนการและจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด และเกิดประโยชน์สูงสุด
3. ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน มี ป ฏิ ทิ น ในการปฏิ บั ติ งาน และแจ้ ง เวี ย นให้
หน่วยงานในสังกัดทราบ
4. บริหารจัดการการใช้ระบบงานและสรุปผลการดาเนินงาน
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ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาหนดนโยบายในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการติดตามและ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามี กระบวนการและจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนด และเกิดประโยชน์สูงสุด
3. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ป ฏิ ทิ น ในการปฏิ บั ติ ง าน และแจ้ ง เวี ย นให้ ห น่ ว ยงาน และ
สถานศึกษา ในสังกัดทราบ
4. บริหารจัดการการใช้ระบบงานและสรุปผลการดาเนินงาน
ระดับสถานศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล
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: ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เบอร์ติดต่อ : 02-288-5699
: นางสาวเปรมฤทัย เลิศบารุงชัย
เบอร์ติดต่อ : 02-288-5582

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภ80
าพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดที่ 6.7 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ
หน่วยวัด : ความสาเร็จ
คาอธิบาย : การประเมินผลระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเมินใน 2 ประเด็น ดังนี้
6.7.1 การใช้ระบบ Video Conference ในองค์การ
(1) การเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference กับส่วนกลาง
(2) การใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับ
โรงเรียนเพื่อการบริหารหรือการจัดการเรียนการสอน
6.7.2 ความมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์ (Cyber)
ตัวชี้วัดที่ : 6.7.1 การใช้ระบบ Video Conference ในองค์การ
หน่วยวัด : ร้อยละ / จานวน
คาอธิบาย : การประเมินผลระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประเมินใน 2 ประเด็น ดังนี้
(1) การเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference กับส่วนกลาง (รวมพุธเช้าข่าว สพฐ.
และงานประชุมอืน่ ๆ ที่ สพฐ. จัดประชุมทางไกลฯ)
(2) การใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนเพื่อการบริหารหรือ
การจัดการเรียนการสอน เช่น การใช้ Scopia , Facebook (Live) , Youtube , Hang out , Skype ฯลฯ ในการประชุม
สูตรการคานวณ : (1) การเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference กับส่วนกลาง
จานวนครั้งทีเ่ ข้าร่วมประชุมทางไกลฯ x 100
จานวนครั้งทีป่ ระชุมทางไกลฯ ทั้งหมด*
หมายเหตุ * จานวนครั้งที่ประชุมทางไกล Video Conference ทั้งหมด สพฐ. จะแจ้งให้ทราบภายในสิ้นปีงบประมาณ
เริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) การเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference กับส่วนกลาง
1 คะแนน
สพท. มีการเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference ร้อยละ 60
2 คะแนน
สพท. มีการเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference ร้อยละ 65
3 คะแนน
สพท. มีการเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference ร้อยละ 70
4 คะแนน
สพท. มีการเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference ร้อยละ 75
5 คะแนน
สพท. มีการเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference ร้อยละ 80
(2) การใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่างสานั กงานเขตพื้นที่ การศึกษากับโรงเรียนเพื่อการบริ หาร
หรือการจัดการเรียนการสอน เช่น การใช้ Scopia , Facebook (Live) , Youtube , Hang out , Skype ฯลฯ ในการประชุม
1 คะแนน
ไม่มีการใช้ Video Conference กับโรงเรียน
2 คะแนน
1 - 3 เรื่อง
3 คะแนน
4 - 6 เรื่อง
4 คะแนน
7 - 11 เรื่อง
5 คะแนน
12 เรื่องขึ้นไป
หมายเหตุ : 1. แนบไฟล์แบบฟอร์มพร้อมเอกสาร/หลักฐานประกอบ
2. ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ
กลุ่ มส่ งเสริ มการศึ ก ษาทางไกล เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร หรื อ ตามที่ ผู้ อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
6.7 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
องค์การ
หมายเหตุ : * ผลการประเมินตนเอง

หน่วยวัด
ร้อยละ /
จานวน

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561*
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) สพท. เข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference กับส่วนกลาง (รวมพุธเช้าข่าว สพฐ.
และงานประชุมอื่นๆ ที่ สพฐ. จัดประชุมทางไกลฯ)
(2) สพท. ใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนเพื่อการ
บริหารหรือการจัดการเรียนการสอน เช่น การใช้ Facebook (Live) , Youtube , Scopia , Hang out , Skype ฯลฯ
ในการประชุม โดยดาเนินการดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนดาเนินงานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ
3. ดาเนินการจัดการประชุมผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งในและนอกสถานที่
4. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดประชุม
ระดับสถานศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
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ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางสาวสุนิสา คาสองสี
เบอร์ติดต่อ : 02-281-5851
นางสาวหนึ่งฤทัย บริหาร
เบอร์ติดต่อ : 02-281-5851
นายวุฒินันท์ ประธาน
เบอร์ตดิ ต่อ : 02-281-5851

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภ82
าพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 6.7.1
รายการอ้างอิง การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดที่ 6.7.1 การใช้ระบบ Video Conference ในองค์การ
ประเด็นที่ (1) การเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference กับส่วนกลาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...............................................................................................................................
ครั้งที่

เรื่อง

วันที่เข้าร่วม
ประชุม

จานวนบุคลากรที่
เข้าร่วมประชุม
(เฉพาะใน สพท.)

จานวน
งบประมาณ
ที่ประหยัดได้

รวมจานวนที่เข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference ................... ครั้ง
หมายเหตุ : 1. กรุณาแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบ เช่น ภาพถ่าย หนังสือเชิญประชุม ฯลฯ
จานวน 3 เรื่อง/การประชุม
2. เริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป

ผู้รับรองข้อมูล..................................................
(………………………………………………………)
ตาแหน่ง………………………................…….…….…

คู่มือการประเมินตัวชี้ว83
ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 6.7.1
รายการอ้างอิง การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดที่ 6.7.1 การใช้ระบบ Video Conference ในองค์การ
ประเด็น (2) การใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากับโรงเรียนเพื่อการบริหาร
หรือการจัดการเรียนการสอน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ...............................................................................................................................
ลาดับ

เรื่อง

วันที่จัด
ประชุม

จานวนบุคลากร
ที่เข้าร่วมประชุม

กลุ่ม
เจ้าของเรื่อง

จานวนงบประมาณ
ที่สามารถประหยัดได้

รวมจานวนเรื่องที่จัดประชุมทางไกล Video Conference กับโรงเรียน ................... เรื่อง
รวมจานวนงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ (ถ้ามี) ...................................................... บาท
หมายเหตุ : 1. กรุณาแนบเอกสาร/หลักฐานประกอบ จานวน 3 เรื่อง/การประชุม
2. จานวนงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ = งบประมาณที่ต้องใช้ – งบประมาณที่ใช้จริง
3. ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้รับรองข้อมูล..................................................
(………………………………………………………)
ตาแหน่ง………………………................…….…….…
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คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภ84
าพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดที่ : 6.7.2 ความมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์ (Cyber)
หน่วยวัด : ร้อยละ
คาอธิบาย : การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ หมายถึง การนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน การบริหารจัดการภายใน การอานวยความสะดวกประชาชน การบริการ
ภาครั ฐ และการเปิดเผยข้อมูล ของหน่ว ยงานที่เ ป็ น ประโยชน์ ทั้งนี้ ส านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานได้ เ ห็ น ความส าคั ญ ในการน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ ใ นองค์ ก าร เพื่ อ ความสะดวกรวดเร็ ว
ประหยั ด เวลา และงบประมาณ และให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความมั่ น คงปลอดภัย ทางไซเบอร์ จึ ง ส ารวจการ
ดาเนิ น การข้ อมู ล ด้ านความมั่น คงปลอดภัย ทางไซเบอร์ ส าหรั บ ระบบสารสนเทศของส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น กระบวนการหรื อ การกระท าทั้ ง หมดที่ จ าเป็ น เพื่ อ ท าให้ อ งค์ ก รปราศจากความเสี่ ย ง
และความเสียหายที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร (Information) ในทุกรูปแบบ รวมถึงการระวัง
ป้องกันต่อการอาชญากรรม การโจมตี การบ่อนทาลาย การจารกรรม และความผิดพลาดต่าง ๆ โดยคานึงถึง
องค์ประกอบพื้นฐานของความปลอดภัยของข้อมูล
สูตรการคานวณ :
คะแนนที่ได้ x 100
คะแนนเต็ม 7 คะแนน จากวิธีการคิดคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1 คะแนน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนเท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 50
2 คะแนน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 55
3 คะแนน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 60
4 คะแนน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 65
5 คะแนน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึน้ ไป
วิธีการคิดคะแนน (คะแนนเต็ม 7 คะแนน)
1. มาตรการทางเทคนิค (5 คะแนน)
1.1 มีการติดตั้งใช้งานระบบหรืออุปกรณ์ Network Firewall เพื่อป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายภายนอก
(1 คะแนน)
1.2 มีการติดตั้งใช้งานโปรแกรม Antivirus/AntiMalware แบบรวมศูนย์ (Server-Client) เพื่อป้องกัน
แก้ไขการโจมตีของมัลแวร์ (1 คะแนน)
1.3 มีการติดตั้งใช้งานระบบ Endpoint Security ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เพื่อควบคุมจัดการ
และดูแลแบบรวมศูนย์ (1 คะแนน)
1.4 มี ก ารติ ด ตั้ ง ใช้ ง านระบบยื น ยั น ตั ว ตน และควบคุ ม สิ ท ธิ ( Authentication / Authorization /
Accounting) เพื่อควบคุมดูแลการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม และมั่นคงปลอดภัย (1 คะแนน)
1.5 มีการติดตั้งใช้งานระบบจัดเก็บล็อก (Centralize Log)ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ พรบ.
คอมพิวเตอร์ (1 คะแนน)
คู่มือการประเมินตัวชี้ว85
ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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2. มาตรการด้านโครงสร้างองค์กร และระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (1 คะแนน)
 มีการจัดตั้งคณะทางานเพื่อบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
3. มาตรการด้านบุคลากร (1 คะแนน)
 มีการอบรมและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561
-

หมายเหตุ : * (ถ้ามี)
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทาแบบสารวจตามแบบฟอร์มอ้างอิงที่ 6.7.2 และรายงานในระบบ KRS
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ Network Firewall
2. ติดตั้งใช้งานโปรแกรม Antivirus/AntiMalware
3. ติดตั้งใช้งานระบบ Endpoint Security
4. ติดตั้งใช้งานระบบยืนยันตัวตน และควบคุมสิทธิ
5. ติดตั้งใช้งานระบบจัดเก็บล็อก (Centralize Log)ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ พรบ. คอมพิวเตอร์
6. จัดตั้งคณะทางานเพื่อบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
7. อบรมและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
ระดับสถานศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายทรงฤทธิ์ สร้อยอาภรณ์
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายสมคิด จรียานุวัฒน์
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เบอร์ติดต่อ : 091-4280443
เบอร์ติดต่อ : 093-0591555
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 6.7.2
รายการอ้างอิง การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตัวชี้วัดที่ 6.7.2 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ
แบบสารวจ
ข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สาหรับระบบสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. รายละเอียดผู้ให้ข้อมูล
เขตการศึกษา/โรงเรียน
ชื่อ – นามสุกล
ตาแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมลแอดเดรส

Click or tap here to enter text.
Click or tap here to enter text.
Click or tap here to enter text.
Click or tap here to enter text.
Click or tap here to enter text.

2. คาถามแบบสารวจ
2.1 ท่านมีการติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยใดบ้างต่อไปนี้ (สามารถเลือกได้มากกว่า 1)
☐ Network Firewall
☐ Web Application Firewall
☐ Antivirus/Antimalware
☐ Endpoint Security
☐ อุปกรณ์หรือระบบอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
โปรดระบุ ยี่ห้อ/ชื่อ/จานวน Product Click or tap here to enter text.
2.2 ท่านมีการติดตั้งใช้งานระบบจัดเก็บล็อก (Centralize Log) ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และพรบ.
หรือไม่
☐ มี โปรดระบุ
ยี่ห้อ/ชื่อ Product Click or tap here to enter text.
ระบุพื้นที่จัดเก็บข้อมูลล็อกต่อวัน (Gigabyte/Day) Click or tap here to enter text.
☐ ไม่มี
2.3 ท่านมีการติดตั้งใช้งานระบบยืนยันตัวตน และควบคุมสิทธิ (Authentication / Authorization /
Accounting) หรือไม่
☐ มี โปรดระบุ
ยี่ห้อ/ชื่อ Product Click or tap here to enter text.
☐ ไม่มี
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2.4 โปรดระบุจานวนคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (PC , Notebook) ที่เชื่อมต่อเพื่อใช้งานระบบเครือข่ายของ
ท่าน Click or tap here to enter text.
2.5 ท่านมีการจัดตั้งคณะทางานเพื่อประสานงานกับคณะทางานเพื่อบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ของสานักงานส่วนกลาง หรือไม่
☐ มี
☐ ไม่มี
2.6 ท่านมีการจัดฝึกอบรมความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือไม่
☐ ไม่เคยจัดการฝึกอบรม
☐ เคยจัดการฝึกอบรม โปรดระบุ วันเวลาและสถานที่จัดฝึกอบรม Click or tap here to
enter text.
3. ข้อมูลรายละเอียดระบบสารสนเทศ
โปรดระบุ รายละเอียดของอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ระบบปฏิบัติการ และแอปพลิเคชัน
3.1 อุปกรณ์เครือข่าย (Network Device)
ยี่ห้อ/รุ่น
จานวน รายละเอียดเพิ่มเติม
3.2 อุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Device)
ยี่ห้อ/รุ่น
จานวน รายละเอียดเพิ่มเติม
3.3 เครื่องแม่ข่าย (ทั้งที่เป็นแบบ Physical และ Virtual Machine)
ประเภทของ Server ระบบปฏิบัติการ จานวน รายละเอียดเพิ่มเติม Application ที่
ติดตั้ง
3.4 ระบบ Virtualization หรือการใช้บริการ Cloud โปรดระบุ
☐ VMware
☐ Microsoft Hyper-V ☐ Amazon Cloud
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ) Click or tap here to enter text.
ยี่ห้อ/รุ่น
จานวน รายละเอียดเพิ่มเติม
3.5 อุปกรณ์ หรือระบบอื่น ที่ให้บริการสารสนเทศ โปรดระบุ
ยี่ห้อ/รุ่น
จานวน รายละเอียดเพิ่มเติม
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ตัวชี้วัดที่ 6.8 การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ
หน่วยวัด : ความสาเร็จ
คาอธิบาย :
 การประเมิน คุณธรรม จริยธรรมในองค์การ คือ การประเมินการปฏิบัติงาน/บริหารงานโดยยึดหลัก
คุณ ธรรม และจริยธรรม ได้แก่ ซื่อสั ตย์สุ จ ริต ความถูกต้องชอบธรรม การยึ ดประโยชน์ ส่ วนรวมเป็ น ที่ตั้ ง
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การไม่เลือกปฏิบัติ และการ
เป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของราชการ
 คุณ ธรรม (Integrity) คือ การปฏิ บั ติงานโดยมีม าตรฐานการปฏิ บัติ งานและมี ความเป็ นธรรมในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการบริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม
 จริ ย ธรรม (Ethics) คื อ พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ การบริ ห ารจั ด การที่ ดี โดยยึ ด หลั ก ความ
ซื่อสั ตย์ สุ จริต ความถูกต้องชอบธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย และการตระหนั กถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ
เพื่อสร้างคุณค่าของการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
 การประเมินผลในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะประเมินผลในประเด็น ดังนี้
6.8.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สานักการคลังและสินทรัพย์)
6.8.2 ระบบบัญชีสถานศึกษา (สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
6.8.3 ระบบการตรวจสอบภายใน (กลุ่มตรวจสอบภายใน)
6.8.4 ระดับความสาเร็จการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ (สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา)
ตัวชี้วัดที่ 6.8.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยวัด

: ความสาเร็จ

ระดับ ความสาเร็จ ของส่ว นราชการระดับ หน่ว ยเบิก จ่า ยสามารถดาเนิน การด้า นบัญ ชีได้ต ามเกณฑ์ ที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดยเป็น การประเมิน ผลจากจานวนเรื่องของข้อมูล
ทางบั ญ ชี ที่ ส่ ว นราชการระดั บ หน่ ว ยเบิ ก จ่ายสามารถด าเนิ น การได้ ต ามเกณฑ์ ที่ ก าหนด จ านวน 4 เรื่ อ ง
ประกอบด้วย 19 ข้อย่อย การประเมินรอบที่ 1 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) และ รอบที่ 2 (เมษายน –
กันยายน 2562) โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้



คาอธิบาย : เรื่อ งที่ 1 ความถูก ต้อ ง (Accuracy) มีก ารแสดงยอดคงเหลือ และรายการเคลื่อ นไหวของ
บัญชีตามที่กาหนด ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 บั ญชีแยกประเภทในงบทดลองมีการแสดงยอดคงเหลือ ถูกต้องตรงกับ เอกสาร
หรือหลักฐาน
คาอธิบาย ยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้อง
ตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน โดยพิจารณาประเมินใน 10 ข้อย่อย (หากดาเนินการไม่ครบในทุกข้อย่อยจะถือ
คะแนนเป็นศูนย์) ดังนี้
1.1) บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)
คาอธิบ าย ยอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือ ณ วันสิ้น รอบการประเมินที่ 1
และรอบที่ 2 ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจาวันที่จัดทาตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
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1.2) บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)
คาอธิบ าย มีก ารจัด ทางบกระทบยอดบัญ ชีเ งิน ฝากธนาคารครบทุก บัญ ชี
ณ วัน สิ้น รอบการประเมินที่ 1 และรอบที่ 2 ด้วยวิธีการจั ดทางบกระทบยอดเงิน ฝากธนาคารตามหนังสื อ
กรมบั ญ ชี ก ลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวั น ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2554 เรื่ อ ง วิ ธี ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล
เงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ
1.3) บั ญ ชี ลู ก หนี้ เ งิ น ยื ม ในงบประมาณ (1102010101) บั ญ ชี ลู ก หนี้ เ งิ น ยื ม
นอกงบประมาณ (1102010102)
คาอธิบาย ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยืม
นอกงบประมาณ ณ วันสิ้นรอบการประเมินที่ 1 และรอบที่ 2 ตรงกับสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสาคัญ
1.4) บั ญชี ใบส าคั ญค้ างจ่ าย (2102040102) บั ญชี เจ้ าหนี้ การค้ า - หน่ วยงานภาครั ฐ
(2101010101) และบัญชีเจ้าหนีก้ ารค้า – บุคคลภายนอก (2101010102)
ค าอธิ บาย ยอดคงเหลื อของบั ญชี ใบส าคั ญค้ างจ่ าย บั ญชี เจ้ าหนี้ การค้า - หน่ วยงาน
ภาครัฐ และบัญชีเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก ณ วันสิ้นรอบการประเมินที่ 1 และรอบที่ 2 ตรงกับใบแจ้งหนี้
ใบสาคัญหรือเอกสารแสดงภาระผู กพันที่ต้องชาระคืนแก่เจ้าหนี้หรื อผู้ มีสิ ทธิยั งไม่ได้จ่ายเงิน
1.5) บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) และบัญชีครุภัณฑ์ (12xxxxxxxx)
คาอธิบาย มียอดคงเหลือของบัญชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ตรงกับ
สรุ ปรายงานผลการตรวจสอบวัสดุ ประจ าปี งบประมาณ 2562 และยอดคงเหลื อบั ญชีครุ ภั ณฑ์ ของเขตพื้ นที่
การศึ กษาและโรงเรี ยนภายใต้ สั งกั ด ณ วันที่ 30 กั นยายน 2562 ตรงกั บรายงานผลการตรวจสอบทรั พย์ สิ น
ประจาปีงบประมาณ 2562 (รายงานการตรวจนับสินทรัพย์ของโรงเรียนภายใต้สังกัด จานวน 10 โรงเรียน)
1.6) งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ และต้องไม่มีบัญชีพัก
ที่มียอดคงค้าง
ค าอธิ บ าย จานวนเงิน ในช่ อง “ยอดยกไป”ของทุ ก บั ญ ชี ในงบทดลองแสดง
ตัวเลขถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ ยกเว้น
ดุลบัญชี
บัญชีแยกประเภท
เดบิต
เครดิต
1. บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)
✓
2. บัญชีรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
✓
✓
(3101010101)
3. บัญชีรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
✓
✓
ยกมา (3102010101)
4. บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
✓
✓
(3102010102)
5. บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-รายได้
✓
✓
แผ่นดินรอนาส่งคลัง (5210010112)
บั ญ ชีพั กในงบทดลองรายหน่ วยเบิก จ่ ายในระบบ GFMIS ไม่มี จ านวนเงิน คงค้างในช่อ ง
“ยอดยกไป” ของทุกบัญชีดังต่อไปนี้
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- บัญชีพักเงินนาส่ง (1101010112) และบัญชีพักเงินสดรับ (1101010110)
- บัญชีพักรอ Clearing (1101010113) ยกเว้น บัญชีพักรอ Clearing ที่เกิดจากเช็ค
ที่ธนาคารยังไม่สามารถเรียกเก็บได้ทันภายในสิ้นเดือนซึ่งบัญชีพักรอ Clearing ดังกล่าว ต้องมียอดคงค้าง
ด้านเครดิตเท่ากับยอดคงค้างของบัญชีพักเงินนาส่งด้านเดบิตที่หน่วยเบิกจ่ายบันทึกการนาส่งเงินในระบบ GFMIS
- บัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ (1213010104)
- บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ (5212010103)
- บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
- บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106) ยกเว้น กรณีหน่วยเบิกจ่าย
รับรายได้แทนหน่วยงานอื่นในวันสิ้นเดือนแล้วนาส่งเงินในเดือนถัดไป
- บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ระบุประเภท) (21020401xx)
- บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (2116010104) ยกเว้น กรณีหน่วยเบิกจ่ายบันทึกรับเงิน
เบิกเกินส่งคืนในวันสิ้นเดือนแล้วนาส่งในเดือนถัดไป ทั้งนี้ หากหน่วยเบิกจ่ายมี บัญชีพักคงค้างจากสาเหตุ
การยกเว้นให้ระบุสาเหตุไว้ในแบบประเมินผลฯ หัวข้อคาชี้แจงด้วย
- บัญชีพักค่าใช้จ่าย (5301010103)
- บัญชีปรับหมวดรายจ่าย (5301010101)
1.7) งบทดลองรายหน่ว ยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ไม่ปรากฏยอดคงค้างบัญชี พัก
สินทรัพย์ (ระบุประเภท)
คาอธิบาย จานวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท)
ในงบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายต้องไม่มียอดคงค้าง โดยปรับปรุงเป็นสินทรัพย์รายตัวหรือเป็นค่าใช้จ่าย ยกเว้น
บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง (1211010102) ให้ปรับปรุงบัญชีและไม่ให้มียอดคงค้างในงบทดลองภายใน 30 วัน
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
1.8) งบทดลองรายหน่ ว ยเบิ ก จ่ า ยในระบบ GFMIS ไม่ มี บั ญ ชี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน
คาอธิบาย จานวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีในงบทดลองแสดงบัญชี
ถูกต้องตามประเภทของสินทรัพย์และไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ มีภารกิจเฉพาะด้าน เช่น บัญชี
ครุภัณ ฑ์โ รงงาน บัญ ชีครุภัณ ฑ์ก่อสร้าง บัญ ชีครุภัณ ฑ์ดนตรี บัญ ชีค รุภัณ ฑ์อื่น บัญ ชีส่ว นปรับ ปรุงอาคาร
บัญ ชีค รุภัณ ฑ์ส นาม บัญ ชีค รุภัณ ฑ์กีฬ า บัญ ชีสิน ทรัพ ย์พื้น ฐานอื่น บัญ ชีสิน ทรัพ ย์ถ าวร – ที่ร าชพัส ดุ
บัญชีสินทรัพย์ – Interface บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ถนน สะพาน เขื่อน อ่างเก็บน้า
และสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น
1.9) การคานวณค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีบัญชีสินทรัพย์ไม่
ระบุ ฯลฯ (ประเมินผลในรอบที่ 2)
คาอธิบาย กรณีที่ส่ว นราชการระดับ หน่ว ยเบิกจ่ายที่มี บัญ ชีสิน ทรัพย์ไม่ร ะบุ
เช่น บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด ฯลฯ ต้องคานวณค่าเสื่อมราคา
ดาเนินการปรับปรุงค่าเสื่อมราคา ณ สิ้นปีงบประมาณเอง
1.10) การปิด บัญ ชีร ายได้สูง/(ต่า) กว่า ค่าใช้จ่า ยสุท ธิ (3101010101) และบัญ ชี
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) (ประเมินผลในรอบที่ 2)
คาอธิบาย ส่วนราชการระดับ หน่วยเบิกจ่ายเรีย กรายงานงบทดลองประจาปี
ระบุงวด 1 - 16 โดยปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (3101010101) และบัญชีผลสะสมจากการแก้ไข
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ข้อผิดพลาด (3102010102) ตามจานวนเงินคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” เข้าบัญชีรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย
สะสมยกมา (3102010101) ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ส่วนที่ 2 ความถูกต้องของการเคลื่อนไหวในบัญชีแยกประเภท
คาอธิบาย แสดงวิธีการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถพิสูจน์ได้ว่ารายการเคลื่อนไหวของบัญชี
แยกประเภทในระบบ GFMIS ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน เช่น การทาด้วย
Pivot Table หรือการใช้โปรแกรม ฟังก์ชั่น เทคนิค สูตรต่างๆ หรือวิธีการใดก็ได้ (ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง
ที่ กค 0423.3/ว 281 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบบัญ ชีของส่ว นราชการ
ในระบบ GFMIS) โดยพิจารณาประเมินใน 4 ข้อย่อย (หากดาเนินการไม่ครบในทุกข้อย่อยจะถือคะแนนเป็นศูนย์) ดังนี้
2.1) บั ญ ชี เงิ น สดในมื อ (1101010101) บั ญ ชี เงิ น ฝากธนาคารเพื่ อ น าส่ ง คลั ง
(1101020601) บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนาส่งคลัง (110101020606)
ค าอธิ บาย แสดงรายละเอี ยดการเคลื่ อนไหวจั บ คู่ ของบั ญชี ดั งกล่ าวนี้ มี การ
บันทึกข้อมูลจัดเก็บ นาส่งหรือนาฝากเงิน เงินเบิกเกินส่งคืน เงินรายได้แผ่นดิน หรือเงินฝากคลัง ได้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน
2.2) บัญ ชีลูก หนี้เงิน ยืม ในงบประมาณ (1102010101) และบัญ ชีลูก หนี้เ งิน ยืม
นอกงบประมาณ (1102010102)
คาอธิบ าย แสดงรายละเอีย ดการเคลื่อ นไหวจับ คู่ข องบัญ ชีลูก หนี้มี ก าร
บันทึกการจ่ายเงินและชดใช้คืนเงินยืมแต่ละฎีกาได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
2.3) บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) บัญชีเงินฝากธนาคาร
(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) เงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) (1101020605) บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย
(2101010101) บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ (2101010101) และบัญชีเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก
(2101010102)
คาอธิบาย แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวจับคู่ของบัญชีดังกล่ าวนี้ มีการ
บันทึกการเบิกและจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ ได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
2.4) บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)
ค าอธิ บ าย แสดงรายละเอี ย ดการปรั บ ปรุ งบั ญ ชี เพื่ อแก้ไขข้อ ผิ ดพลาดของ
ปีงบประมาณก่อน พร้อมแนบสาเนาใบสาคัญการปรับปรุงบัญชี และหนังสือขออนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 60 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส (Transparency) มีการเปิ ดเผยข้อมูลทางบัญ ชีต่อสาธารณะ โดยพิจารณา
ประเมินใน 2 ข้อย่อย (หากดาเนินการไม่ครบในทุกข้อย่อยจะถือคะแนนเป็นศูนย์)
2.1 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
คาอธิบาย มีการเผยแพร่งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายเป็นประจาทุกเดือน โดยเปิดเผย
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ (หากจัดทาไม่ครบทุกเดือนจะถือคะแนน
เป็นศูนย์)
2.2 แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลอง
คาอธิบาย มีการจัดทารายละเอียดรายการบัญชีที่สาคัญประกอบงบทดลองประจาเดื อ น
กั น ยายน 2562 และให้ เ ปิ ด เผยสู่ ส าธารณะเป็ น ระยะเวลาอย่ า งน้ อ ย 30 วั น นั บ จากวั น ที่ ส่งงบทดลอง
92
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ให้สานักงานการตรวจเงิน แผ่น ดิน หรือ สานัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดินส่ว นภูมิภ าค เช่น ลง Website
หรื อ ปิ ด ประกาศในที่ ส าธารณะ โดยรายการบั ญ ชี ที่ สาคั ญ ประกอบด้ ว ยรายการบั ญ ชี ต ามเกณฑ์
การประเมินผลฯ เรื่องที่ 1.1.1 - 1.1.3 (ประเมินผลในรอบที่ 2)
เรื่อ งที่ 3 ความรับผิดชอบ (Accountability) สามารถจัดส่งรายงานงบทดลอง และตอบข้อทักท้วง
ด้านบัญชีการเงิน ตามข้อสังเกต สตง. ปีล่าสุด ตอบข้อทักท้วงตามข้อสังเกตของ ตสน. ได้ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด (หากดาเนินการไม่ครบในทุกข้อย่อยจะถือคะแนนเป็นศูนย์)
3.1 การจัดส่งงบทดลองให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค
คาอธิบาย การนาส่งรายงานงบทดลองประจาเดือนให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) หรือ ส านัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิน ส่ว นภูม ิภ าคทุก เดือ น ภายในวัน ที ่ 15 ของเดือ นถัด ไป
(หากจัดทาไม่ครบทุกเดือนจะถือคะแนนเป็นศูนย์)
3.2 การตอบข้อทั กท้ ว งด้านบั ญ ชี การเงิน ตามข้อ สั งเกตประกอบการตรวจสอบรายงาน
การเงินของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ปีล่าสุด (ถ้ามี)
ค าอธิ บ าย การตอบข้ อ ทั ก ท้ ว งด้ า นบั ญ ชี ก ารเงิ น ตามข้ อ สั ง เกตประกอบการ
ตรวจสอบรายงานการเงินของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือสานั กงานการตรวจเงินแผ่ นดิน
ส่วนภูมิภาค ให้ตอบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
3.3 การแก้ไขข้อทักท้ วงด้านบัญ ชีตามข้อสั งเกตประกอบการตรวจสอบของผู้ ตรวจสอบ
ภายใน ภายในปีที่ได้รับการทักท้วง
คาอธิบาย มีการแก้ไขข้อทักท้วงด้านบัญชีตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบของ
ผู้ตรวจสอบภายใน ภายในปีที่ได้รับการทักท้วง
เรื่องที่ 4 ความครบถ้วนของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกภายใต้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดส่ง
ข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในระยะเวลาที่กาหนด
คาอธิบาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการเร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของสถานศึกษาหน่วยเบิกภายใต้ สังกัด ให้จัดส่งข้อมูลมายังสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายใน 20 วั นนั บจากวั นสิ้ นรอบการประเมิ นที่ 1 และ 30 วัน นั บ จากวัน สิ้ น รอบการประเมิ นที่ 2 โดยเมื่ อ
สถานศึกษาหน่วยเบิกได้จัดส่งเอกสารประกอบการประเมินฯ ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว
สถานศึกษาจะต้องส าเนาหน้า หนัง สือ น าส่ง รายงานผลการประเมิน ฯ ที่ส ่ง ให้สานัก งานคณะกรรมการ
การศึก ษาขั้นพื้น ฐาน รายงานต่อ สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ภายใน 15 วัน นับ จากวัน สิ้น รอบการ
ประเมิน ที่ 1 และรอบที่ 2 เพื่อเข้ารายงานผลในระบบ KRS ของ กพร. ต่อไป ซึ่งการรับรองรายงานของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในข้อนี้ ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐานจะให้
คะแนนต่อเมื่อได้รับเอกสารประกอบการประเมินฯ ของสถานศึกษาทุกแห่งครบถ้วนเท่านั้น
สูตรการคานวณ :
ผลรวมค่าน้าหนัก X คะแนนที่ได้ ของทั้ง 5 รายการ

93
คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

93

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลาดับ
ประเด็น
ที่

รายการ

น้าหนัก

คะแนน
1

5

1

1. ความ
ถูกต้อง

1.1 ยอดคงเหลือในช่อง“ยอดยกไป”ของบัญชีแยก
ประเภทถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน

0.2

- ไม่
จัดส่ง
ดาเนินการ
เอกสาร
จัดส่งเอกสาร ครบถ้วน
- จัดส่งเอกสาร และ
ถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน
และไม่ถูกต้อง ตาม
ตามเกณฑ์ที่ เกณฑ์ที่
กาหนด
กาหนด

2

1. ความ
ถูกต้อง

1.2 ความถูกต้อง เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
ของบัญชีแยกประเภท ในระบบ GFMIS ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

0.2

3

2. ความ
โปร่งใส

2.1 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
2.2 แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญ
ของงบทดลอง ประจาเดือนกันยายน 2562

- ไม่
จัดส่ง
ดาเนินการ
เอกสาร
จัดส่งเอกสาร ครบถ้วน
- จัดส่งเอกสาร และ
ถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน
และไม่ถูกต้อง ตาม
ตามเกณฑ์ที่ เกณฑ์ที่
กาหนด
กาหนด

0.2

จัดส่ง
- ไม่
เอกสาร
ดาเนินการ
จัดส่งเอกสาร ครบถ้วน
- จัดส่งเอกสาร และ
ถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน
และไม่ถูกต้อง ตาม
ตามเกณฑ์ที่ เกณฑ์ที่
กาหนด
กาหนด
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ลาดับ
ประเด็น
รายการ
น้าหนัก
ที่
4 3.ความ
3.1. การจัดส่งงบทดลองให้สานักงานการตรวจเงิน
0.2
รับผิดชอบ แผ่นดิน (สตง.) หรือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
3.2. การตอบข้อทักท้วงด้านบัญชีการเงิน ตาม
ข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของ
สตง.ปีล่าสุด
3.3. การแก้ไขข้อทักท้วงด้านบัญชีตามข้อสังเกต
ประกอบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
ภายในปีที่ได้รับการทักท้วง
5

4. ความ
ครบถ้วน

ความครบถ้วนของสถานศึกษาหน่วยเบิกภายใต้สังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดส่งข้อมูลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชี ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ภายในระยะเวลาที่กาหนด

0.2

คะแนน
1

5

จัดส่ง
- ไม่
เอกสาร
ดาเนินการ
จัดส่งเอกสาร ครบถ้วน
- จัดส่งเอกสาร และ
ถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน
และไม่ถูกต้อง ตาม
ตามเกณฑ์ที่ เกณฑ์ที่
กาหนด
กาหนด
- ไม่
จัดส่ง
ดาเนินการ
เอกสาร
จัดส่งเอกสาร ครบถ้วน
- จัดส่งเอกสาร และ
ถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน
และไม่ถูกต้อง ตาม
ตามเกณฑ์ที่ เกณฑ์ที่
กาหนด
กาหนด

กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 541 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561
2. ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 แห่ง
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 แห่ ง โรงเรียนที่เป็ นหน่วยเบิ กจ่าย 152 แห่ ง และหน่วยเบิ ก
ภายใต้การกากับดูแลของผู้อานวยการสานักบริ หารงานการศึกษาพิเศษ 166 แห่ง รายงานผลการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้า นบัญ ชีของตนเอง โดยใช้ “แบบรายงานการประเมิน ผลการปฏิบัติงานด้านบัญ ชีข อง
ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย” หรือ แบบ สรก.62-1 โดยรายงานผ่านระบบ KRS ของ กพร. ในรอบการ
ประเมินที่ 1 และรอบการประเมินที่ 2
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แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. แจ้งเวียนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีที่กรมบัญชีกลางกาหนด ซึ่งเป็นตัวชี้วัด
ของ สพฐ. ให้ สพป./สพม. โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายและหน่วยเบิกภายใต้การกากับดูแลของผู้อานวยการ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษถือปฏิบัติ
2. รายงานการประเมิน ผลการปฏิบัติง านด้า นบัญ ชีในระดับ กรม รอบการประเมิน ที่ 1 และ
รอบที่ 2 ภายใน 45 วัน และ 75 วัน นับแต่วันสิ้นรอบการประเมิน แต่ล ะรอบตามลาดับ และรายงานผล
การประเมินรอบที่ 2 ให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทารายงานการเงินระดับกรมของปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 ตามหนั งสื อกรมบัญ ชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 357 ลงวัน ที่ 15 สิ งหาคม 2561 ส่งให้ส านั กงาน
การตรวจเงินแผ่น ดินตรวจสอบและสาเนารายงานการเงินดังกล่าวให้กรมบั ญชีกลางทราบภายใน 90 วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิก
รายงานผลตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของตนเองตามแบบรายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย (แบบ สรก. 62-1) พร้อมเอกสารประกอบ
การประเมินเป็นไฟล์ข้อมูลโดยรายงานผ่านระบบประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS) ของ กพร. สพฐ. รอบการประเมินที่ 1 และ 2
แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล ระดับสพป./สพม. และระดับสถานศึกษา(ถ้ามี)
เรื่องที่
1

รายละเอียด

ยอดคงเหลื อ ในช่ อ ง“ยอดยกไป”
ความ ของบั ญ ชีแยกประเภทถูกต้องตรง
ถูกต้อง กับเอกสารหรือหลักฐาน

น้าหนัก
(ร้อยละ)
20
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96

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ

รอบการรายงาน

1. แบบรายงาน สรก.62-1
รอบที่ 1และ
2. งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่าย
รอบที่ 2
3. รายงานข้ อ มู ล บั ญ ชี ผิ ด ดุ ล หรื อ
คาสั่งงาน ZGL_RPT0029
4. เอกสารห ลั ก ฐานแสดงความ
ถูกต้องยกไปของบั ญ ชีแยกประเภท
ดังนี้
4.1 บัญชีเงินสด
● สาเนารายงานเงินคงเหลือ
ประจาวันตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด ณ วันสิ้นเดือน

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
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เรื่องที่

รายละเอียด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

1
ความ
ถูกต้อง

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ

รอบการรายงาน

4.2 บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
รอบที่ 1 และ
● งบกระทบยอดเงิน ฝากธนาคาร รอบที่ 2
ทุ กบั ญ ชีพ ร้อ ม Statement เงิน ฝาก
ธนาคาร (เฉพาะหน้ า สุ ด ท้ า ย) หรื อ
สมุ ด บั ญ ชี เงิน ฝากธนาคาร ประเภท
ออมทรัพย์และประจา (หน้าแรกและ
หน้าสุดท้าย)
4.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
แ ล ะ บั ญ ชี ลู ก ห นี้ เงิ น ยื ม น อ ก
งบประมาณ
● จัดทาสรุปสัญญาการยืมเงินที่ยัง
ไม่ส่งใช้ เงินยืม ณ วันสิ้นรอบรายงาน
ระบุ (เลขที่สัญญายืม,ชื่อ ผู้ยืม, วันที่
ยื ม , จ านวนเงิ น คงเหลื อ , วั น ครบ
กาหนดชาระ, เหตุผลที่ยังไม่ส่งใช้เงิน
ยืม)
4.4 บั ญ ชี ใ บส าคั ญ ค้ า งจ่ า ย, บั ญ ชี
เจ้ า หนี้ ก ารค้ า –หน่ ว ยงานภาครั ฐ ,
บัญชีเจ้าหนี้การค้า–ภายนอก
● จัดทาสรุปรายละเอียดใบแจ้งหนี้
ใบส าคั ญ ที่ ยั ง ไม่ ช าระเงิ น ณ วั น สิ้ น
รอบรายงาน ระบุ (รายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ,
รายการที่ยั งไม่ชาระหนี้, จานวนเงิน,
วันที่ต้องชาระหนี้,เหตุผลที่ยังไม่ชาระ
หนี้)
4.5 บั ญ ชี วั ส ดุ ค งคลั ง และบั ญ ชี รอบที่ 2
ครุภัณฑ์ (12xxxxxxxx)
● รายงานผลการตรวจนั บวัส ดุคง
คลั ง ประจ าปี ง บประมาณ 2562
พร้ อ มลงลายมื อ ชื่ อ ของหั ว หน้ าส่ ว น
ราชการรับรองความถูกต้อง
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ขั้นตอน

รายละเอียด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

1
ความ
ถูกต้อง

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ

รอบการรายงาน

● ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ รอบที่ 2
ตรวจนับครุภัณฑ์ประจาปี
● รายงานการตรวจนับสินทรัพย์
ของ สพท.ที่คณะกรรมการตรวจนับ
ครุภัณฑ์ประจาปีลงลายมือชื่อรับรอง
ความถู ก ต้ อ ง พร้ อ มทะเบี ย นคุ ม
สินทรัพย์ (แนบไฟล์ Excel)
● รายงานการตรวจนับสินทรัพย์
ข อ งโรง เรี ย น ภ า ย ใต้ สั งกั ด ที่
คณะกรรมการตรวจนั บ ครุ ภั ณ ฑ์
ประจ าปี ล งลายมื อชื่ อ รับ รองความ
ถูกต้อง จานวน 10 โรงเรียน
4.6 ก ารค าน วณ ค่ าเสื่ อม ราค า
สินทรัพย์ไม่ระบุ ฯลฯ
● เอกสารปรับปรุงบัญชี ประเภท
เอกสาร JV ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน
2562 (เอกสารอ้างอิง SAP/R3 หรือ
คาสั่งงาน ZINF_R09)
4.7 การปิ ดบัญ ชีรายได้สูง(ต่า) กว่า
ค่ า ใช้ จ่ า ยสุ ท ธิ และบั ญ ชี ผ ลสะสม
แก้ไขผิดพลาด
● เอกสารการปิ ดบัญชี ประเภท
เอกสาร JV ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน
2562 (เอกสารอ้างอิง SAP/R3 หรือ
คาสั่งงาน ZINF_R09)

ความถู ก ต้ อ ง เป็ น ปั จจุ บั น
เกี่ ย วกั บ การเคลื่ อ นไหวของ
บั ญ ชี แ ยกประเภท ในระบบ
GFMIS ระหว่างปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562

● แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหว รอบที่ 1 และ
จับคู่ของบั ญชีเงินสด, บั ญ ชีเงิน ฝาก รอบที่ 2
ธนาคารเพื่อนาส่งคลัง, บัญชีเงินฝาก
ธนาคารรายบัญชี เพื่อนาส่งคลัง
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● แ ส ด ง ร า ย ล ะ เอี ย ด ก า ร
เคลื่อนไหวจับคู่ของบัญชีลูกหนี้ เงิน
ยื มในงบประมาณ และบั ญ ชีลู กหนี้
เงินยืมนอกงบประมาณ
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เรื่องที่

น้าหนัก
(ร้อยละ)

รายละเอียด

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ

รอบการรายงาน

● แ ส ด ง ร า ย ล ะ เอี ย ด ก า ร รอบที่ 1 และ
เคลื่ อ นไหวจั บ คู่ ข องบั ญ ชี เงิ น ฝาก รอบที่ 2
ธน าคารใน งบ ป ระม าณ , บั ญ ชี
เงิน ฝากธนาคารนอกงบประมาณ,
บั ญ ชี ใบ ส าคั ญ ค้ างจ่ าย , บั ญ ชี
เจ้ า หนี้ ก ารค้ า –หน่ ว ยงานภาครั ฐ
และบัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก

1
ความ
ถูกต้อง

2
2.1 การเปิ ดเผยงบ ท ดลอง
ความ สู่ ส าธารณะ เป็ น ระยะเวลา
โปร่งใส อย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่
ส่ งให้ ส านั ก งานการตรวจเงิ น
แผ่ น ดิ น หรื อ ส านั ก งานการ
ตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค
2.2 แสดงรายละเอียดประกอบ
รายการบั ญ ชี ที่ ส าคั ญ ขอ ง
ง บ ท ด ล อ ง ป ร ะ จ า เดื อ น
กันยายน 2562 เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่
ส่ งให้ ส านั ก งานการตรวจเงิ น
แผ่ น ดิ น หรื อ ส านั ก งานการ
ตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

● แสดงรายละเอียดการปรับปรุง
บั ญ ชี เ พื่ อ แก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาดของ
ปีงบประมาณก่อน พร้อมแนบสาเนา
ใบส าคั ญ การปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี แ ละ
หนั ง สื อ ขออนุ มั ติ จ ากหั ว หน้ า ส่ ว น
ราชการ
● หลักฐานแสดงการเผยแพร่งบ รอบที่ 1 และ
ทดลองในแต่ละเดือน เช่น การลง
รอบที่ 2
Website หรือการปิดประกาศในที่
สาธารณะ

20

● แสดงรายละเอี ย ดประกอบ
รายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลอง รอบที่ 2
ป ร ะ จ า เดื อ น กั น ย า ย น 2 5 6 2
โด ย เปิ ด เผ ย สู่ ส า ธ า ร ณ ะ เช่ น
ล ง Website ห รื อ ปิ ด ป ร ะ ก า ศ
ในที่ ส าธารณะ โดยรายการบั ญ ชี
ที่ส าคัญ ประกอบด้วยรายการบั ญ ชี
ตามเกณฑ์การประเมิน ผลฯ เรื่องที่
1.1.1 ถึง 1.1.3

99
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เรื่องที่

รายละเอียด

3

3.1 ก ารจั ด ส่ งงบ ท ด ล อ ง
ความรับ ให้ ส านั ก งานการตรวจเงิ น
แผ่นดิน (สตง.) หรือสานักงาน
ผิดชอบ การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ส่ ว น
ภูมิภาค ภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป

น้าหนัก
(ร้อยละ)
20

3.2 การตอบข้ อ ทั ก ท้ ว งด้ า น
บั ญ ชี ก ารเงิ น ตามข้ อ สั ง เกต
ประกอบ การตรวจสอบ
รายงานการเงินของสานักงาน
การตรวจเงิน แผ่ น ดิน (สตง.)
หรื อ ส านั ก งานการตรวจเงิ น
แผ่ น ดิ น ส่ ว นภู มิ ภ าค ภายใน
30 วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ
แจ้ง

ความ
ครบ
ถ้วน

ความครบถ้วนของสถานศึกษา
หน่ ว ยเบิ ก ภายใต้ สั ง กั ด เขต
พื้น ที่ การศึ กษา ในการจัดส่ ง
ข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ให้ ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

รอบการรายงาน

● ส า เ น า ห นั ง สื อ น า ส่ ง รอบที่ 1 และ
งบทดลองให้ ส านั ก งานการตรวจ รอบที่ 2
เงิน แผ่ น ดิ น (สตง.) หรื อ ส านั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคเป็น
ประจาทุกเดือน (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่
ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 และ
รอบ 12 เดื อ น ตั้ ง แต่ เมษายน –
กันยายน 2562)
● หลั ก ฐานการตอบข้ อ ทั ก ท้ ว ง
ตามข้อสังเกตของ สตง.ปีล่าสุด

● หลั ก ฐานการตอบข้ อ ทั ก ท้ ว ง
ตามข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน
ภายในปีที่ได้รับการทักท้วง

3.3 การแก้ ไขข้ อทั กท้ วงด้ าน
บัญชี ตามข้อสังเกตประกอบการ
ตรวจสอบของ ผู้ ต รวจสอบ
ภายใน ภายในปีที่ได้รับทักท้วง
4

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ

● สาเนาหน้าหนังสือนาส่ง
รายงานผลการประเมินฯ ของ
สถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิก ที่ส่งให้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

20

รอบที่ 1 และ
รอบที่ 2

หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินฯ ให้แนบในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล เช่น PDF / Image / Excel / Word โดยระบุชื่อ
ไฟล์ให้ตรงตามหัวข้อในแต่ละเรื่อง

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางศิรประภา วรพิวุฒิ (สคส.)
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นางสาวตรีนุช พิพัฒน์
นางสาวรัชนี คากุ้ง
100

100

เบอร์ติดต่อ : 02-288-5614
เบอร์ติดต่อ : 02-288-5613
เบอร์ติดต่อ : 02-628-5104
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ตัวชี้วัดที่ 6.8.2 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา
(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
หน่วยวัด : ร้อยละ
คาอธิบาย : ระบบบั ญชี ทางการเงินด้ านการศึ กษานั บเป็ นเครื่ องมื อหนึ่ งที่ สามารถใช้ เป็ นกรอบในการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการจัดสรร และการใช้จ่ายทรัพยากรด้านการศึกษาของสถานศึกษา ความเข้าใจถึง
แหล่งที่มาของทรัพยากรและการกระจายทรัพยากรทางการศึกษาระดับ ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
กาหนดนโยบาย โดยเฉพาะในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ แนวทางการจัดสรรทรัพยากร
ให้ เหมาะสม เพื่อเพิ่มคุณ ภาพการศึกษาและการใช้จ่ายที่จ าเป็ น สามารถลดความเหลื่ อมลาทางการศึกษา
นอกจากนี ยั งช่ว ยบ่ งบอกถึงความเพีย งพอของทรัพ ยากรด้านการศึ กษา และสามารถพั ฒ นาระบบบั ญ ชี
การศึ ก ษาขั นพื นฐานส าหรั บ ใช้ ใ นการก ากั บ ติ ด ตามการใช้ ท รั พ ยากรทางการศึ ก ษาของส านั ก ง าน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน และได้ใช้ข้อมูลสาหรับ รายงานต้นทุน หน่ วยปฏิบัติ (Operating Unit
Cost : OUC) ตามแบบที่ ส านั ก งบประมาณก าหนด โดยให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด สพฐ. รายงานข้ อ มู ล
ผ่ านเว็บ ไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th จ านวน 2 ครั ง คือ ช่ ว ง 6 เดือ นแรก (1 ตุล าคม 2561 31 มีนาคม 2562) และ ช่วง 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน พิจารณาแล้ว
เห็ น ว่าการสร้ างธรรมาภิบ าลในด้านการเงินให้ กับ โรงเรีย นเป็ น สิ่ งส าคัญ การมีบั ญ ชีการศึกษาขั นพืนฐาน
จะเป็นฐานข้อมูลที่สาคัญในการพัฒนาระบบทรัพยากรของการศึกษาขันพืนฐานให้สามารถลดความเหลื่อมลา
ทางการศึ กษาได้ อย่ างมี นั ยส าคั ญ สามารถด าเนิ นการปฏิ รู ปการใช้ ทรั พยากรทางการศึ กษาขั นพื นฐานได้
อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
สูตรการคานวณ :
จานวนสถานศึกษาที่รายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
จานวนสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพืนที่การศึกษา

X 100

เกณฑ์การให้คะแนนระดับ:
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก าหนดเป็ นระดั บขั นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่ งเกณฑ์ การให้ คะแนนเป็ น 5 ระดั บ พิ จารณา
จากจานวนสถานศึกษาที่รายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามระดับ ดังนี
1 คะแนน
ร้อยละ 92

2 คะแนน
ร้อยละ 94

3 คะแนน
ร้อยละ 96

4 คะแนน
ร้อยละ 98

5 คะแนน
ร้อยละ 100

เป้าหมาย : สถานศึกษารายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ร้อยละ 100 (5 คะแนน)
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กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ :
กลุ่ ม นโยบายและแผน/ กลุ่ มบริห ารงานการเงิน และสิ น ทรัพ ย์ / หน่ ว ยตรวจสอบภายใน/ ตามที่
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษามอบหมาย
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. ให้ ส ถานศึ ก ษารายงานข้ อ มู ล ทางการเงิ น ผ่ า นเว็ บ ไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th
จานวน 2 ครัง คือ ช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) และ ช่วง 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2562 –
30 กันยายน 2562)
2. สถานศึ ก ษารายงานข้ อมู ลให้ ถู กต้ อง ครบถ้ วนสมบู รณ์ โดยให้ รายงานครั งที่ 1 ภายในวั น ที่
1 กรกฎาคม 2562 และครังที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
3. คู่มือการรายงานข้อมูลทางการเงินสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://e-budget.jobobec.in.th
และเว็บไซต์ กพร. สพฐ. http://psdg-obec.go.th
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ประชุมคณะท างานจัดทาระบบบั ญชีการศึกษาขันพื นฐาน ของส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน
2. ทาหนังสือแจ้งให้สานักงานเขตพืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. กากับ ติดตาม ผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
4. ประมวลผลข้อมูลและประกาศผลการรายงานข้อมูลให้สานักงานเขตพืนที่การศึกษาและสถานศึกษาทราบ
5. ตอบข้อหารือ ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานของสานักงานเขตพืนที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. รายงานผลการดาเนินงานให้ กพร. สพฐ. ทราบตามระเวลาที่กาหนด
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ตรวจสอบการรายงานข้อมูลในระบบบัญชีของสถานศึกษา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2. กากับ ติดตาม ให้โรงเรียนรายงานตามเวลาที่กาหนด
3. ตอบข้อหารือ ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานของสถานศึกษา
ระดับสถานศึกษา
1. ศึกษาข้อมูลคู่มือการรายงานข้อมูลทางการเงินสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://e-budget.jobobec.in.th
และเว็บไซต์ กพร. สพฐ. http://psdg-obec.go.th
2. รายงานข้ อ มู ล ทางการเงิ น ผ่ า นเว็ บ ไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th จ านวน 2 ครั ง คื อ
ช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) และ ช่วง 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)
3. รายงานข้อมูลในระบบบัญชีของสถานศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และทันตามระยะเวลา ดังนี
ครังที่ 1 ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ครังที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562
4. ตรวจสอบการรายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขันพืนฐาน
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
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1. นางวรรณา จิตกระแส
2. นางสาวดาราวรรณ ผึงปฐมภรณ์
3. นางเบญจวรรณ ดวงใจ
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เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
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ตัวชี้วัดที่ 6.8.3 ระดับความสาเร็จของการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
หน่วยวัด : ระดับ
คาอธิบาย : การตรวจสอบด้ า นการเงิ น การบั ญ ชี หมายถึ ง การตรวจสอบการเงิ น การบั ญ ชี
และการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การตรวจสอบการเงินการบัญชี หมายถึง การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน การควบคุมเงินสด
การควบคุมเงินฝากธนาคาร การควบคุมเงินฝากคลัง การควบคุมลูกหนี้เงินยืม และการควบคุมเงินทดรองราชการ
การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี หมายถึง การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีตาม
ระบบบริ ห ารงานการเงินการคลั งภาครัฐ ด้ว ยระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ (ระบบ GFMIS) ในเรื่ องความถู ก ต้ อ ง
เรื่องความโปร่งใส และเรื่องความรับผิดชอบ
กระดาษทาการ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบผล
การวิเคราะห์และผลการประเมินการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งกระดาษทาการมี 11 แบบ
ให้เลือกใช้ตามประเด็นการตรวจสอบที่กาหนด
ส าหรั บ การรายงานผลการตรวจสอบด้ า นการเงิ น การบั ญ ชี ใ นปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
กาหนดให้จัดส่งกระดาษทาการประกอบการรายงานผลการตรวจสอบ รวม 7 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 แบบเก็บข้อมูลการประเมินระบบงานด้านการเงินการบัญชี
แบบที่ 2 แบบตรวจสอบเงินสด
แบบที่ 3 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
แบบที่ 4 รายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือ
แบบที่ 5 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมคงค้าง
แบบที่ 6 แบบประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี
แบบที่ 7 แบบตรวจสอบเงินฝากคลัง
(โดยแบบที่ 1 มี 2 ชุด คือ ชุด สพป. และ ชุด สพม. ส่วนแบบที่ 2 –7 ใช้ได้ทั้ง สพป. และ สพม.)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ

เกณฑ์การให้คะแนน

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ KRS

1

ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ได้
ดาเนินการตามแนวทางการตรวจสอบทางด้านการเงิน
บัญชี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานแจ้งให้ดาเนินการ

2

1. ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดาเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบทางด้าน
การเงินการบัญชี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้
ดาเนินการ
2. จัดทารายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จ

-

1. รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน
การบัญชี ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. หนังสือราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่ส่งรายงานผลการตรวจสอบให้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
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ระดับ

3

4

เกณฑ์การให้คะแนน

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ KRS

3. จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบถึงสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ไม่ทันเวลาที่กาหนด
ตามแนวทางการตรวจสอบ (หลังวันที่ 15 มิถุนายน 2562)
1. ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดาเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบทาง
ด้านการเงินการบัญชี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2562
ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้
ดาเนินการ
2. จัดทารายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จ และเสนอ
ผลการตรวจสอบให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทราบและพิจารณาสัง่ การ
3. ส่งรายงานผลการตรวจสอบถึงสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ภายในวันที่
15 มิถุนายน 2562
1. ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดาเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบทางด้าน
การเงินการบัญชี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้
ดาเนินการ
2. จัดทารายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จโดยมี
ประเด็นการรายงานครบทุกเรื่องที่กาหนดให้ตรวจสอบ
พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
3. เสนอผลการตรวจสอบให้ผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ
4. ส่งรายงานการตรวจสอบพร้อมกระดาษทาการ
แบบที่ 1 - 7 ถึงสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562
5. กระดาษทาการแบบที่ 1 – 7 แสดงข้อมูล
ผลการตรวจสอบพร้อมสรุปผลการตรวจสอบที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ โดย
5.1 กระดาษทาการแบบที่ 3 และแบบที่ 4 จัดส่ง
ครบทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ และบัญชี
เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (ทุกบัญชี)
5.2 กระดาษทาการแบบที่ 5 จัดส่งครบทั้งลูกหนี้เงิน
ยืม
ในงบประมาณ และลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
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1. รายงานผลการตรวจสอบทางด้านการเงิน
การบัญชี ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยรายงานต้องมีประเด็นการรายงานใน
เรื่องดังนี้
1.1 การเบิกจ่ายเงิน
1.2 การควบคุมเงินสดในมือ เงินฝาก
ธนาคาร (ทุกบัญชี) เงินฝากคลัง และลูกหนี้
เงินยืม (ทุกบัญชี)
1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชี
1.4 การควบคุมเงินทดรองราชการ
1.5 รายงานผลการติดตามการปรับปรุง
แก้ไข ตามรายงานผลการตรวจสอบการเงิน
การบัญชี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ถ้ามี)
2. กระดาษทาการแบบที่ 1- แบบที่ 7 โดย
ส่งให้ครบทั้ง 7 แบบ และมีการลงนาม
รับรองผล การตรวจสอบและประเมินจาก
ผู้ตรวจสอบภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
3. บันทึกเสนอผลการตรวจสอบและ
ข้อสังเกตให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทราบและพิจารณาสัง่ การ
4. หนังสือราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ
ทางด้านการเงินการบัญชี โดยหนังสือ
ราชการ ส่งถึงสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 15
มิถุนายน 2562

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับ

เกณฑ์การให้คะแนน

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ KRS

5.3 กระดาษทาการแบบที่ 6 ประเมินการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ครบถ้วน
ตามแบบที่กาหนด
6. กระดาษทาการทุกแบบมีการลงนามรับรองผล
การตรวจสอบและประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5

1. ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดาเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบทางด้าน
การเงินบัญชี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งให้ดาเนินการ
2. จัดทารายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จโดยมี
ประเด็นการรายงานครบทุกเรื่องที่กาหนดให้ตรวจสอบ
พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
3. เสนอผลการตรวจสอบให้ผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ
4. ส่งรายงานการตรวจสอบพร้อมกระดาษทาการ
แบบที่ 1 - 7 ถึงสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2562
5. กระดาษทาการแบบที่ 1 – 7 แสดงข้อมูล
ผลการตรวจสอบพร้อมสรุปผลการตรวจสอบที่ครบถ้วน
สมบูรณ์ โดย
5.1 กระดาษทาการแบบที่ 3 และแบบที่ 4 จัดส่ง
ครบทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ และบัญชี
เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (ทุกบัญชี)
5.2 กระดาษทาการแบบที่ 5 จัดส่งครบทั้งลูกหนี้เงิน
ยืมในงบประมาณ และลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
5.3 กระดาษทาการแบบที่ 6 ประเมินการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามแบบที่กาหนด
6. กระดาษทาการทุกแบบมีการลงนามรับรองผล
การตรวจสอบและประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระดับ

เกณฑ์การให้คะแนน

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ KRS

7. ผลการตรวจสอบทุกเรื่องทุกประเด็นในรายงาน
การตรวจสอบมีความสอดคล้องกับสรุปผลการตรวจสอบ
ตามกระดาษทาการที่กาหนดทุกแบบ
8. กรณีการรายงานผลการตรวจสอบการเงินการบัญชี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ได้มีการติดตามปรับปรุงแก้ไขและรายงานผล
มาพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบการเงินการบัญชี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กลุม่ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของการตรวจสอบทางด้านการเงิน
การบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ
2559

2560

2561

5 คะแนน

-

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่ ง ข้ อ มู ล จากเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง บัญชี/ทะเบียน และรายงานต่าง ๆ
จากระบบ GFMIS
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ระดั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การตรวจสอบพร้ อ มทั้ ง สรุ ป ผล
การตรวจสอบในแต่ละประเด็นลงในแบบกระดาษทาการที่กาหนดแต่ละแบบ และนาผลสรุปการตรวจสอบ
จากกระดาษท าการไปจั ด ท ารายงานผลการตรวจสอบ สามารถดาวน์ โ หลดแบบกระดาษท าการ
ในหน้าเว็บไซต์ ตสน. สพฐ.
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์/สอบทานการปฏิบัติงาน
ของผู้ ต รวจสอบภายใน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จากรายงานการตรวจสอบและเอกสารหลั กฐาน
ที่กาหนดให้จัดส่ง
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คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการดังนี้
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สาหรับผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 225 เขต
ดังนี้
1.1 การบรรยายให้ความรู้
รุ่น ที่ 1 บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ เรื่องการตรวจสอบการเงิน การบัญชีของ
ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา โดยมีก ารฝึก ปฏิบ ัต ิเ กี ่ย วกับ วิธ ีก ารตรวจสอบระบบการควบคุม
การเบิก จ่า ยเงิน การควบคุ มเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้เงินยืม เงินสด เงินฝากคลัง และเงินทดรองราชการ
รวมถึงแนวทางการจัดทารายงานผลการตรวจสอบการเงิน การบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของผู้ตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยวิทยากรจากกลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
รุ่นที่ 2 มีการบรรยายให้ความรู้ ดังนี้
1. เรื่องพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน โดยวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง
2. ปัญหาข้อตรวจพบในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข โดยวิทยากรจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
3. สรุปผลการวิเคราะห์/สอบทาน รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยรายงานผลการตรวจสอบ
การเงินการบัญชี และรายงานผลการตรวจสอบภายในประจาปี พร้อมกรอบแนวทางการดาเนินการตรวจสอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. สรุปผลการวิเคราะห์/สอบทานแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ผู้ตรวจสอบภายใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเรื่องดังต่อไปนี้
1.2.1 การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
1.2.2 การตรวจสอบด้ า นการเงิ น การบั ญ ชี ข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
โดยกาหนดให้ทุกเขตตรวจตัดยอดพร้อมกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
1.2.3 การติดตามผลการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานผล
การตรวจสอบการเงินการบัญชี ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. แนวทางการตรวจสอบทางด้านการเงินการบั ญชี ของส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 โดยแจ้ ง ให้ ผู้ ตรวจสอบภายใน ส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา ใช้เป็ นแนวทางการ
ตรวจสอบและรายงานผล
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โดยกาหนดประเด็นการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ กระดาษทาการที่ใช้ในการตรวจสอบ รวมถึงแนวทางการ
รายงานผลการตรวจสอบ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กาหนดการรายงานผลการตรวจสอบทางด้าน
การเงินการบัญชี ใน 5 เรื่องดังนี้
1. การเบิกจ่ายเงิน
2. การควบคุมเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี) เงินฝากคลัง และลูกหนี้เงินยืม (ทุกบัญชี)
3. การควบคุมเงินทดรองราชการ
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
5. ผลการติด ตามการปรับ ปรุง แก้ไ ขตามข้อ สัง เกตและข้อ เสนอแนะตามรายงานผล
การตรวจสอบการเงินการบัญชี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. กาหนดการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชี โดยให้ผู้ตรวจสอบ
ภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบพร้อมเอกสารตามที่กาหนด ให้ถึงสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ภายในวั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2562 และส่ ง เข้ า ทางระบบ KRS ภายใน
30 มิถุนายน 2562
4. กลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ. จะรับรองข้อมูลในระบบ KRS ระหว่างวันที่ 1- 15 กรกฎาคม 2562
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้ตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบการเงินการบัญชี ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามแนวทางการตรวจสอบ
ทางด้านการเงินการบัญชี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งให้ดาเนินการ โดยตรวจตัดยอด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 พร้อมทั้งจัดทากระดาษทาการที่แสดงข้อมูล
ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกแบบ
2. สรุปผลการตรวจสอบจากกระดาษทาการแต่ละแบบ จัดทารายงานผลการตรวจสอบ โดยต้อง
รายงานผลการตรวจสอบให้ครบทุกเรื่องตามที่กาหนดให้ตรวจสอบ
3. เสนอผลการตรวจสอบให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบและพิจารณาสั่งการ
ให้มีการปรับปรุงแก้ไข กรณีมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
4. รายงานผลการติดตามการปรับปรุง แก้ไข ตามรายงานผลการตรวจสอบการเงินการบัญชี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ถ้ามี)
5. จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการเงินการบัญชีพร้อมทั้งแนบกระดาษทาการ แบบที่ 1 – แบบที่ 7
และบันทึกที่เสนอผลการตรวจสอบต่อผู้อานวยการ สานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา ให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหนังสือราชการให้ส่งถึงสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวั นที่
15 มิถุน ายน 2562 และส่ งเข้าทางระบบ KRS ภายใน 30 มิถุน ายน 2562 โดยถ้าจะส่ งให้ ระบุ หนึ่ ง (1)
ถ้าไม่ส่งให้ระบุศูนย์ (0)
6. กลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ. จะรับรองข้อมูลในระบบ KRS ระหว่างวันที่ 1- 15 กรกฎาคม 2562
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวภัชราภรณ์ มงคลพูนเกษม
: นางสาวพัฒนา อาชาชาญ
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แบบที่ 1 (สพป.)

แบบประเมินระบบงานด้านการเงินการบัญชี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ..........................................................................
เพียงวันที่ .......................................................

ส่วนที่ 1 การควบคุมทั่วไป
วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบโครงสร้างการแบ่งแยกหน้าที่มีความชัดเจน และการมอบหมายงานการปฏิบัติงานภายใน
กลุ่มงานบริหารเงินและสินทรัพย์มีความเหมาะสม
ที่

รายการ

1. การมอบหมายงานทั่วไป มีความชัดเจน เหมาะสม
(1) การแบ่งงานในกลุ่มงานบริหารเงินและสินทรัพย์ คาสั่งมีความชัดเจน
(2) ผู้วางเบิกเงินงบประมาณชดใช้คืนเงินทดรองราชการมิใช่
ผู้ทาหน้าที่ควบคุมเงินทดรองราชการ และหรือรับ-จ่ายเงินทดรองราชการ

=มี/ใช่
 =ไม่มี/ไม่ใช่

บันทึกเพิ่มเติม
และการวิเคราะห์ สรุปผล

2. การมอบหมายงาน ผู้ใช้งานในระบบ มีลายลักษณ์อักษรชัดเจน และ
เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี
(1) ผู้มีสิทธิเข้าปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
(2) มีผู้เก็บรักษาบัตร GFMIS SMART CARD หรืออุปกรณ์การใช้งานใน
ระบบ GFMIS
(3) ผู้ทาหน้าที่วางเบิกไม่ทาหน้าที่อนุมัติ (ปลดบล็อก)
(4) ผู้ทาหน้าที่จัดซื้อ/จ้าง ไม่ทาหน้าที่บันทึกวางเบิกในระบบ
(5) มีการควบคุมการใช้บัตร Smart Card และรหัสผ่าน
(6) สถานที่ตั้งเครื่อง Terminal ปลอดภัย เป็นสัดส่วน สามารถ
มองเห็นผู้เข้าใช้งานได้ชัดเจน
3 สพป. ได้กาหนดหลักปฏิบตั ิในการเข้าใช้งานในระบบ GFMIS
ของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ11

ส่วนที่ 2 การควบคุมการเบิกจ่าย
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทราบว่า สพป. มีการควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ที่มั่นใจได้ว่าเบิกถูกต้อง
ตรงกับหลักฐานที่อนุมัติ
2. เพื่อให้มั่นในว่า สพป. มีการควบคุมการเบิกตรงตามแหล่งงบประมาณและถูกต้องตามระเบียบ
3. เพื่อให้มั่นในว่า สพป. มีการควบคุมจ่ายเงิน ได้ถูกต้องตรงตัวผู้มีสิทธิ และรวดเร็วภายใน
กาหนดเวลา
ที่
1

รายการ
การควบคุมการปฏิบัติงานในระบบเบิกจ่าย
(1) จัดทาทะเบียนคุมเลขที่เอกสารการวางเบิก ในระบบ GFMIS
(2) พิมพ์รายงานมาเพื่อการตรวจสอบ และเป็นหลักฐาน ได้แก่
- รายงานขอเบิกเงินคงคลัง (ZINF_R09)
- รายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPT W 01 )

=มี/ใช่
 =ไม่มี/ไม่ใช่

บันทึกเพิ่มเติม
และการวิเคราะห์ สรุปผล
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ที่

รายการ
- รายงาน ZF_53 PM
(3) ก่อนอนุมัติมีสอบทานความถูกต้องของรายการเบิกกับหลักฐานต้นเรื่อง

2

การควบคุมการเบิก
2.1 คุมหลักฐานขอเบิกให้ทราบว่ารายการใดได้วางเบิกแล้วตามฎีกาหรือ
เลขที่เอกสารใด
2.2 ตรวจและเสนอหลักฐานขอเบิกให้ผู้มีอานาจอนุมตั ิ
ก่อนวางเบิกในระบบ โดย
(1) ตรวจสอบรายการขอเบิกถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(2) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของหลักฐานขอเบิก
(3) ตรวจสอบว่ามีเงินงบประมาณคงเหลือเพียงพอให้เบิก
2.3 สอบทาน รายงานขอเบิกเงินคงคลัง (ZINF_R09) กับหลักฐานต้น
เรื่องขอเบิก ว่าตรงกัน ทั้งจานวนเงิน เจ้าหนี้หรือผูม้ ีสิทธิ รหัส
งบประมาณ รหัสหน่วยงาน หมวดรายจ่าย และคู่บัญชีก่อนเสนอให้
อนุมัติในรายงานขอเบิกเงินคงคลัง
2.4 อนุมัติ(ปลดบล็อก) โดยผูม้ ีอานาจหรือผูไ้ ด้รับมอบหมายหลังจากผู้มี
อานาจลงนามในรายงานขอเบิกเงินคงคลัง
2.5 สอบทานความถูกต้องของการเบิกประจาวัน โดยตรวจสอบรายงาน
สรุปรายการขอเบิกเงิน (ZAP_RPT W 01 ) กับหลักฐานต้นเรื่อง

3

การควบคุมการจ่ายเงิน
3.1 กรณีการจ่ายเงินตรงโดยกรมบัญชีกลาง
(1) มีการพิมพ์รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มสี ิทธิรับเงิน
(ZGL_RPT 506) มาตรวจสอบ กับหลักฐานต้นเรื่องขอเบิกว่าตรงกัน
(2) มีการติดตามใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี/้ ผู้มสี ิทธิที่โอนเงินให้แล้ว
(3) กรณีไม่ได้รบั ใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี/้ ผู้มสี ิทธิ มีการจัดทา
หนังสือแจ้งสานักงานสรรพากรพืน้ ที่ในท้องที่ภูมิลาเนาหรือสถาน
ประกอบการของเจ้าหนี้ หรือผูม้ ีสทิ ธิรับเงินทราบ ตามหนังสือด่วนทีส่ ุด
ที่ กค 0409.3/ว 81 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2548

=มี/ใช่
 =ไม่มี/ไม่ใช่

3.2 กรณีจ่ายผ่าน สพป.
(1) มีการตรวจสอบรายละเอียดการรับเงินก่อนเตรียมจ่าย โดย
พิมพ์รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน (ZAP_RPT503)
มาตรวจสอบกับรายงานของธนาคาร (Bank Statement)
(2) มีการกระทบยอดจานวนเงินที่รับกับจานวนเงินที่จะจ่ายให้
เจ้าหนี้/ผู้มสี ิทธิ ให้ถูกต้องตรงกันก่อนเขียนเช็คสั่งจ่าย
(3) มีการสอบทานความถูกต้องของการเขียนเช็คสั่งจ่าย
ว่าจานวนเงินและชื่อผูร้ ับเงินที่ระบุในเช็คตรงกับหลักฐาน
ต้นเรื่องขอเบิก ก่อนเสนอผู้มีอานาจลงนามในเช็ค
(4) เมื่อจ่ายเช็ค มีการให้เจ้าหนี้/ผูม้ ีสิทธิ ลงลายมือชื่อ วันที่รบั เงิน
ด้านหลังต้นขั้วเช็คและในทะเบียนคุมเช็คพร้อมเรียกหลักฐานการจ่าย
จากเจ้าหนี/้ ผู้มสี ิทธิ
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รายการ
3.3 กรณีผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แสดงเจตนาให้ สพป. โอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
(1) ได้มีการติดตามใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
เช่นเดียวกับกรณีการเบิกจ่ายเงินตรงโดยกรมบัญชีกลาง
(2) กรณีไม่ได้รบั ใบเสร็จรับเงิน มีการจัดทาหนังสือ
แจ้งสานักงานสรรพากรพื้นที่ในท้องที่ภูมิลาเนาหรือ
สถานประกอบการของเจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรบั เงินทราบ

=มี/ใช่
 =ไม่มี/ไม่ใช่

บันทึกเพิ่มเติม
และการวิเคราะห์ สรุปผล

3.4 กรณีจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
(1) มีการนาข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate
Online ของผู้มีสิทธิรับเงิน มาจัดทาทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการโอนเงิน
(2) มีการตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงิน รวมถึงรายการหัก ณ ที่
จ่าย (ถ้ามี) กระทบยอดกับรายละเอียดการเบิกรายบุคคล ก่อนบันทึก
โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ผมู้ ีสิทธิ
(3) มีการเรียกรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ
Summary Report/Transaction History) ที่ได้จากระบบ KTB
Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่ายและเก็บรักษาไว้ให้ สตง.
ตรวจสอบต่อไป
3.5 การบันทึกตัดจ่าย ในระบบ GFMIS ตามคาสั่งงาน (ZF_53_PM)
มีการเรียกพิมพ์รายงานมาตรวจสอบความถูกต้อง ของการบันทึกตัดจ่าย
กับหลักฐานการจ่าย (ศูนย์ต้นทุน รหัสงบประมาณ จานวนเงิน และเลขที่
เอกสารการวางเบิกในระบบ)
3.6 มีการตรวจสอบรับ-จ่ายประจาวัน
(1) ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการ
นาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 38 และ 78
(2) ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน ของส่วนราชการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online (หนังสือด่วนที่สุด
ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 ดังนี้
(2.1) ทุกสิ้นวันทาการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีผ่านระบบ
KTB Corporate Online ว่ามีการจ่ายเงินตรงตัวผูม้ ีสิทธิ จากรายงาน
สรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ Summary
Report/Transaction History) รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี
(e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB
Corporate Online กับข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงิน
(2.2) ตรวจสอบการจ่ายเงินว่าถูกต้องครบถ้วนจากรายละเอียด
การจ่ายเงินที่หน่วยงานจัดทา กับรายละเอียดการเบิกตามฎีกา
(3) ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติใน การรับเงินของส่วนราชการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online /บัตรเดบิต ผ่าน
เครื่อง EDC /QR Code และการนาเงินส่งคลัง (หนังสือด่วนที่สดุ ที่ กค
0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค
0402.2/ว 100 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561) ดังนี้
คู่มือการประเมินตั111
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ที่

รายการ
(3.1) การรับเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online
1) ทุกสิ้นวันทาการ มีการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการ
จากรายงานการรับชาระเงินระหว่างวัน (Recceivable Information
Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (eStatement/Account information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate
Online ให้ถูกต้องครบถ้วน
2) วันทาการถัดไป มีการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จาก
รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable
Information Download) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online
และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานในการรับเงิน และเพื่อการตรวจสอบต่อไป
(3.2) การรับเงิน ด้วยบัตรเดบิตผ่านเครื่อง EDC
1) ทุกสิ้นวัน มีการสรุปยอดรายการรับชาระเงินผ่านเครื่อง EDC
ในแต่ละวัน (Settlement) เพื่อประมวลผลการรับชาระเงินระหว่างวัน และ
สั่งพิมพ์ใบสรุปยอดรับชาระเงิน (Settlement Report Slip) จากเครื่อง
EDC ตรวจสอบกับหลักฐานการชาระเงิน (Merchant Copy) และข้อมูล
การรับเงินแต่ละรายการจากรายงานการรับชาระเงินระหว่างวัน (EDC
Receivable Information Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทาง
บัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB
Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วน
2) วันทาการถัดไป มีการตรวจสอบอีกครั้งจากรายงานสรุป
รายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (EDC Receivable
Information Download และ Download Miscellaneous) และเก็บ
เอกสารทั้งหมดไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
(3.3) การรับเงิน ด้วย QR Code ผ่านเครื่อง EDC
1) ทุกสิ้นวัน มีการสรุปยอดรายการรับชาระเงินด้วย QR Code
ผ่านเครื่อง EDC ในแต่ละวัน (Settlement) เพื่อประมวลผลการรับชาระ
เงินระหว่างวัน และสั่งพิมพ์ใบสรุปยอด รับชาระเงิน (Settlement
Report Slip) จากเครื่อง EDC ตรวจสอบกับหลักฐานการชาระเงิน
(Payment Slip) และข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการจากรายงานการรับ
ชาระเงินระหว่างวัน (EDC Receivable Information Online) กับ
รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account
information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน
2) วันทาการถัดไป มีการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจาก
รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (EDC Receivable
Information Download และ Download Miscellaneous) และเก็บ
รักษาเอกสารทั้งไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป
(3.4) การนาเงินส่งคลัง มีการพิมพ์หน้าจอการทารายการสาเร็จจาก
ระบบ KTB Corporate Online เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนาเงินส่งคลัง
หรือฝากคลัง และทุกสิ้นวันมีการตรวจสอบเอกสารที่พิมพ์จากหน้าจอ
การทารายการสาเร็จกับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-
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ที่

รายการ
Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB
Corporate Online ให้ถูกต้องตรงกัน และเก็บรักษาเพื่อการตรวจสอบ
ต่อไป
3.7 การปรับปรุงบัญชี เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกาหนด
- วันที่ทาการปรับปรุงเป็นไปตามแนวทาง
- มีการขออนุมัติปรับปรุงตามแบบที่กาหนด

=มี/ใช่
 =ไม่มี/ไม่ใช่

บันทึกเพิ่มเติม
และการวิเคราะห์ สรุปผล

ส่วนที่ 3 การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง และลูกหนี้เงินยืม
วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบวิธีการควบคุมของ สพป. ว่าสามารถให้ความมั่นใจว่า เงินสด เงินฝากธนาคาร เงิน
ฝากคลัง และลูกหนี้ มีอยู่จริง ถูกต้อง ครบถ้วน
ที่

รายการ

1.

การควบคุมเงินสด
1.1 ออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นตามที่กระทรวงการคลัง
กาหนด เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินสดทุกครั้ง
1.2 การนาส่งเงิน มีการเสนอขออนุมัติก่อนทุกครั้ง
1.3 บันทึกการรับและนาส่งเงินสดในระบบGFMIS ภายในวันที่ ที่เกิด
รายการ หรืออย่างช้าวันถัดไป
1.4 ทุกสิ้นวันมีการส่งมอบเงินสดคงเหลือให้คณะกรรมการเก็บ รักษาเงิน
1.5 จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวันเป็นปัจจุบัน
1.6 มีการตรวจสอบจานวนเงินรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
เปรียบเทียบกับรายงานในระบบGFMIS
1.7 การเก็บรักษาเงินสดคงเหลือ ไม่เกินอานาจการเก็บรักษา
การควบคุมการรับ นาส่ง/นาฝากผ่านระบบ KTB Corporate Online
2.1 มีการเปิดบัญชีกระแสรายวันเพื่อการรับเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ และ
เปิดใช้บริการรับชาระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB
Corporate Online
2.2 มีการกาหนดแบบใบแจ้งการชาระเงินเพื่อให้ผู้ชาระเงิน
ใช้ในการรับชาระเงินบัญชีเงินฝากธนาคาร สพป.
เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
2.3 กรณีได้รับการร้องขอให้ออกใบเสร็จรับเงิน มีการระบุรายละเอียด
ของการรับเงินผ่านระบบธนาคารไว้เพื่อการสอบทานมิให้มีการ
บันทึกบัญชีซ้าซ้อน
2.4 การควบคุมการนาเงินส่งคลัง กรณีมีการเปิดผ่านระบบ KTB
Corporate Online หลายบัญชี มีการกาหนดชัดเจนว่าเงิน
ประเภทใดจะนาส่งจากบัญชีใด
2.5 ทุกครั้งที่มีการนาส่ง/นาฝาก มีการเรียกพิมพ์หน้าจอการทารายการ
สาเร็จจากระบบ KTB Corporate Online
เพื่อนามาตรวจสอบความถูกต้องของการนาส่ง/นาฝาก และเป็น
หลักฐานนาส่ง/นาฝาก
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ที่
3

4.

5.

รายการ
การควบคุมเงินฝากธนาคาร
3.1 จัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน
3.2 จัดทารายละเอียดฎีกาค้างจ่าย สอบทานกับยอดเงินฝากธนาคาร
คงเหลืออย่างน้อยเดือนละครั้ง
การควบคุมเงินฝากคลัง
4.1 มีการจัดทาบัญชีย่อยหรือทะเบียนคุม เงินประกันสัญญาและเงินรับ
ฝากอื่น
4.2 มีการสอบทานบัญชีย่อยหรือทะเบียนคุมฯ ของเงินประกันสัญญา
และเงินรับฝากอื่นๆ กับบัญชีแยกประเภทตามงบทดลอง GFMIS
4.3 มีการสอบทานยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลัง ในระบบGFMIS กับ
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (ZGL_RPT503)
การควบคุมลูกหนี้เงินยืม
5.1 มีการจัดทาทะเบียนคุมลูกหนีร้ ายตัวหรือมีระบบควบคุมโดยใช้
สาเนาสัญญา
5.2 มีมาตรการกากับ เร่งรัด การส่งใช้คืนเงินยืม โดยวาจา /ลายลักษณ์
อักษร
5.3 การส่งคืนเงินสดหรือใบสาคัญ มีการออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับ
ใบสาคัญให้ทันที
5.4 จัดทารายละเอียดลูกหนี้ค้างชาระทุกสิ้นเดือนเปรียบเทียบกับ
บัญชีลูกหนี้ ในระบบ GFMIS

=มี/ใช่
 =ไม่มี/ไม่ใช่

บันทึกเพิ่มเติม
และการวิเคราะห์ สรุปผล

ส่วนที่ 4 เงินทดรองราชการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทราบวิธีการควบคุมของ สพป. ว่าสามารถควบคุมเงินทดรองราชการได้ถูกต้อง และ
เหมาะสมตามหลักการควบคุมภายในที่ดี
ที่

รายการ

1

มีการจัดทาทะเบียนคุมเงินทดรองราชการถูกต้องเป็นปัจจุบัน

2

มีการควบคุมการจ่ายเงินทดรองราชการ โดย
(1). มีการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน และเสนอผู้มีอานาจ
อนุมัติก่อนจ่ายเงินให้ผรู้ ับบริการ
(2) กรณีจ่ายเงิน ในโครงการ One Stop Service
ที่ไม่สามารถเสนอขออนุมัติก่อน มีการรวบรวบใบสาคัญ
เสนอขออนุมัติทุกสิ้นวันหรืออย่างช้าวันทาการถัดไป
(3) เมื่อจ่ายเงินแล้ว มีการประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว”พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองการจ่ายเงินไว้ในหลักฐานการจ่าย

3

มีการควบคุมลูกหนี้ โดย
(1) จัดทาทะเบียนคุมลูกหนีร้ ายตัวหรือมีระบบควบคุม
โดยใช้สาเนาสัญญายืม
(2) มีมาตรการติดตาม เร่งรัด การส่งใช้คืนเงินยืม โดยวาจา/ลาย
ลักษณ์อักษร
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ที่

รายการ

4

การควบคุมการส่งใช้คืนเงินทดรองราชการ
(1) มีการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อรับเงินสดที่ส่งชดใช้
แยกต่างหากจากการรับเงินปกติของ สพป.
(2) มีการออกใบรับใบสาคัญที่ส่งใช้ทันทีที่มีการส่งใบสาคัญชดใช้
กรณียมื เงินทดรองราชการไปจ่ายเงินสวัสดิการ ตามโครงการ One Stop
Service ผูย้ ืมมีการควบคุมดังนี้
(1) จัดทาทะเบียนคุมการรับจ่ายเงินและยอดเงินคงเหลือ
(2) ทุกสิ้นวันมีการสรุปปิดยอดการรับจ่าย และยอดเงิน
คงเหลือตรงกับเงินสด
(3) มีการประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ในหลักฐานการจ่าย

5

6

การควบคุมใบสาคัญ
มีวิธีการควบคุมใบสาคัญ ที่สามารถระบุได้ว่าใบสาคัญใดส่งเบิก
และได้รับเงินงบประมาณชดใช้เมือ่ ใดบ้าง (ระบุวิธีการหรือหลักเกณฑ์ที่
ใช้ในการควบคุม)

7

ทุกสิ้นวันมีการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวการรับ-จ่ายเงิน
ในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการว่าถูกต้องตามหลักฐาน
การจัดทาและเสนอรายงานประจาเดือน
ทุกสิ้นเดือนมีการจัดทารายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ประจาเดือนเสนอผู้บริหารทราบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป พร้อม
กับรายงานประกอบ ได้แก่ รายละเอียดลูกหนี้รายตัว รายละเอียดใบสาคัญ
ค้างเบิก และงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
การเก็บรักษาเงินสดคงเหลือ
มีการเก็บเป็นหีบห่อนาฝากตูน้ ิรภัยของทางราชการ และหมายเหตุ
จานวนเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน

8

9

=มี/ใช่
 =ไม่มี/ไม่ใช่
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สรุปผลการประเมิน (สรุประบบงานและการควบคุมแต่ละเรื่องเป็นอย่างไร กรณีที่มีความเสี่ยงเป็นเรื่อง
ใดบ้างและเสี่ยงอย่างไร)
1. การควบคุมทั่วไป
1.1 การกาหนดมอบหมายงาน
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
1.2 การมอบหมายผูม้ ีสิทธิเข้าใช้งานระบบ GFMIS
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
1.3 การมอบหมายผูม้ ีสิทธิเข้าระบบ KTB Corporate Online
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. การควบคุมการเบิกจ่าย
2.1 การควบคุมการเบิกเงิน
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2.2 ควบคุมการจ่ายกรณีเบิกจ่ายเงินตรง
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2.3 ควบคุมการจ่ายกรณีเบิกจ่ายผ่าน สพป.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2.4 การเบิกจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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3. การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง และลูกหนี้เงินยืม
3.1 การควบคุมเงินสด
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3.2 การควบคุมการรับและนาส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3.3 การควบคุมเงินฝากธนาคาร
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3.4 การควบคุมเงินฝากคลัง
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3.5 การควบคุมลูกหนี้เงินยืม
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4. การควบคุมเงินทดรองราชการ
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ผู้ประเมิน...............................
ตาแหน่ง...............................
วันที่.....................................

ผู้สอบทาน..................................
ตาแหน่ง.....................................
วันที่...........................................

คู่มือการประเมินตัวชี117
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แบบที่ 1 (สพม.)

แบบประเมินระบบงานด้านการเงินการบัญชี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา .................................................................................
เพียงวันที่ ...............................................................

ส่วนที่ 1 การควบคุมทั่วไป
วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบโครงสร้างการแบ่งแยกหน้าทีม่ ีความชัดเจน และการมอบหมายงานการปฏิบัติงานภายใน
กลุ่มงานบริหารเงินและสินทรัพย์มีความเหมาะสม
ที่

รายการ

1. การมอบหมายงานทั่วไป มีความชัดเจน เหมาะสม
(1) การแบ่งงานในกลุ่มงานบริหารเงินและสินทรัพย์ คาสั่งมีความชัดเจน
(2) ผู้วางเบิกเงินงบประมาณชดใช้คืนเงินทดรองราชการมิใช่
ผู้ทาหน้าที่ควบคุมเงินทดรองราชการ และหรือรับ-จ่ายเงินทดรองราชการ

=มี/ใช่
 =ไม่มี/ไม่ใช่

บันทึกเพิ่มเติม
และการวิเคราะห์ สรุปผล

2. การมอบหมายงาน ผู้ใช้งานในระบบ มีลายลักษณ์อักษรชัดเจน และ
เป็นไปตามหลักการควบคุมภายในที่ดี
(1) ผู้มีสิทธิเข้าปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
(2) มีการควบคุมการใช้ Token Key สาหรับผู้ปฏิบตั ิ
(3) มีผู้เก็บรักษา Token Key (อม 01) และอนุมัติเอกสารขอเบิก (อนุมัติ
จาก 0 เป็น A)
(4) มีผู้เก็บรักษา Token Key (อม 02) และอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่าย
(อนุมัติจาก A เป็น B)
(5) ผู้ทาหน้าที่วางเบิกไม่ทาหน้าที่อนุมัติ (ปลดบล็อก)
(6) ผู้ทาหน้าที่จัดซื้อ/จ้าง ไม่ทาหน้าที่บันทึกวางเบิกในระบบ
3 สพม. ได้กาหนดหลักปฏิบตั ิในการเข้าใช้งานในระบบ GFMIS
ของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ข้อ 11

ส่วนที่ 2 การควบคุมการเบิกจ่าย
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทราบว่า สพม. มีการควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ที่มั่นใจได้ว่าเบิกถูกต้อง
ตรงกับหลักฐานที่อนุมัติ
2. เพื่อให้มั่นใจว่า สพม. มีการควบคุมการเบิกตรงตามแหล่งงบประมาณและถูกต้องตามระเบียบ
3. เพื่อให้มั่นใจว่า สพม. มีการควบคุมจ่ายเงินได้ถูกต้องตรงตัวผู้มีสิทธิ และรวดเร็วภายในกาหนดเวลา
ที่
1

รายการ
การควบคุมการปฏิบัติงานในระบบเบิกจ่าย
(1) จัดทาทะเบียนคุมเลขที่เอกสารการวางเบิก ในระบบ GFMIS
(2) พิมพ์รายงานมาเพื่อการตรวจสอบ และเป็นหลักฐาน ได้แก่
- รายงานขอเบิกเงินคงคลัง (ขบ01/ขบ02)
- รายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน (A07C)

=มี/ใช่
 =ไม่มี/ไม่ใช่
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ที่

รายการ
- บันทึกรายการจ่ายเงิน (ขจ05)
(3) ก่อนอนุมัติมีสอบทานความถูกต้องของรายการเบิกกับหลักฐานต้นเรื่อง

2

การควบคุมการเบิก
2.1 คุมหลักฐานขอเบิกให้ทราบว่ารายการใดได้วางเบิกแล้วตามฎีกาหรือ
เลขที่เอกสารใด
2.2 ตรวจและเสนอหลักฐานขอเบิกให้ผู้มีอานาจอนุมตั ิก่อนวางเบิกใน
ระบบ GFMIS Web Online โดย
(1) ตรวจสอบรายการขอเบิกถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(2) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของหลักฐานขอเบิก
(3) ตรวจสอบว่ามีเงินงบประมาณคงเหลือเพียงพอให้เบิก
2.3 สอบทาน รายงานขอเบิกเงินคงคลัง (ขบ01/ขบ02) กับหลักฐานต้น
เรื่องขอเบิกว่าตรงกัน ทั้งจานวนเงิน เจ้าหนี้ หรือ ผู้มีสิทธิ รหัส งบประมาณ
รหัสหน่วยงาน หมวดรายจ่าย และ คู่บัญชีก่อนเสนอให้อนุมัติในรายงาน
ขอเบิกเงินคงคลัง
2.4 อนุมัติ (ปลดบล็อก) โดยผู้มีอานาจหรือผูไ้ ด้รับมอบหมายหลังจาก
ผู้มีอานาจลงนามในรายงานขอเบิกเงินคงคลังแล้ว
2.5 สอบทานความถูกต้องของการเบิกประจาวัน โดยตรวจสอบรายงาน
สรุปรายการขอเบิกเงินกับหลักฐานต้นเรื่องขอเบิก

3

การควบคุมการจ่ายเงิน
3.1 กรณีการจ่ายเงินตรงโดยกรมบัญชีกลาง
(1) มีการพิมพ์รายงานแสดงรายละเอียดสถานการณ์เบิกจ่ายเงินเข้า
บัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน (G53C) มาตรวจสอบ กับหลักฐานต้นเรื่อง
ขอเบิกว่าตรงกัน
(2) มีการติดตามใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี/้ ผู้มสี ิทธิที่โอนเงินให้แล้ว
(3) กรณีไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี/้ ผู้มสี ิทธิมีการจัดทา
หนังสือแจ้งสานักงานสรรพากรพืน้ ที่ในท้องที่ภูมิลาเนาหรือสถาน
ประกอบการของเจ้าหนี้ หรือผูม้ ีสทิ ธิรับเงินทราบ ตามหนังสือด่วนทีส่ ุด
ที่ กค 0409.3/ว 81 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2548
3.2 กรณีจ่ายผ่าน สพม.
(1) มีการตรวจสอบรายละเอียดการรับเงินก่อนเตรียมจ่าย โดยพิมพ์
รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน (C53C) มาตรวจสอบกับ
รายงานของธนาคาร (Bank Statement)
(2) มีการกระทบยอดจานวนเงินที่รับกับจานวนเงินที่จะจ่ายให้
เจ้าหนี้/ผู้มสี ิทธิ ให้ถูกต้องตรงกันก่อนเขียนเช็คสั่งจ่าย
(3) มีการสอบทานความถูกต้องของการเขียนเช็คสั่งจ่ายว่าจานวน
เงินและชื่อผู้รับเงินที่ระบุในเช็คตรงกับหลักฐานต้นเรื่องขอเบิก ก่อนเสนอ
ผู้มีอานาจลงนามในเช็ค
(4) เมื่อจ่ายเช็ค มีการให้เจ้าหนี้/ผู้มสี ิทธิ ลงลายมือชื่อ วันที่รับเงินด้านหลัง
ต้นขั้วเช็คและในทะเบียนคุมเช็คพร้อมเรียกหลักฐานการจ่ายจากเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิ

=มี/ใช่
 =ไม่มี/ไม่ใช่
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ที่

รายการ
3.3 กรณีผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แสดงเจตนาให้ สพม. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
(1) ได้มีการติดตามใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เช่นเดียวกับ
กรณีการเบิกจ่ายเงินตรงโดยกรมบัญชีกลาง
(2) กรณีไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน มีการจัดทาหนังสือแจ้งสานักงาน
สรรพากรพื้นที่ในท้องที่ภูมิลาเนาหรือสถานประกอบการของเจ้าหนี้ หรือ
ผู้มีสิทธิรับเงินทราบ
3.4 กรณีจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
(1) มีการนาข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate
Online ของผู้มีสิทธิรับเงิน มาจัดทาทะเบียนคุมการโอนเงินในระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการโอนเงิน
(2) มีการตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงิน รวมถึงรายการหัก ณ
ที่จ่าย (ถ้ามี) กระทบยอดกับรายละเอียดการเบิกรายบุคคล ก่อนบันทึก
โอนเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ให้ผมู้ ีสิทธิ
(3) มีการเรียกรายงานสรุปผลการโอนเงิน (Detail Report และ
Summary Report/Transaction History) ที่ได้จากระบบ KTB
Corporate Online เป็นหลักฐานการจ่ายและเก็บรักษาไว้ให้ สตง.
ตรวจสอบต่อไป

=มี/ใช่
 =ไม่มี/ไม่ใช่

3.5 การบันทึกตัดจ่าย ในระบบ GFMIS Web Online มีการเรียกพิมพ์
รายงานบันทึกการจ่ายชาระเงิน (ขจ05) มาตรวจสอบความถูกต้อง ของ
การบันทึกตัดจ่ายกับหลักฐานการจ่าย (ศูนย์ต้นทุน รหัส งบประมาณ
จานวนเงิน และเลขที่เอกสารการวางเบิกในระบบ)
3.6 มีการตรวจสอบรับ-จ่ายประจาวัน
(1) ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 38 และ 78
(2) ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน ของส่วนราชการ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online (หนังสือด่วนที่สุด
ที่ กค 0402.2/ว 103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559) ดังนี้
(2.1) ทุกสิ้นวันทาการตรวจสอบการจ่ายเงินโดยวิธีผ่านระบบ KTB
Corporate Online ว่ามีการจ่ายเงินตรงตัวผู้มสี ิทธิจากรายงานสรุปผล
การโอนเงิน (Detail Report และ Summary Report/Transaction
History) รายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (eStatement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB
Corporate Online กับข้อมูลในทะเบียนคุมการโอนเงิน
(2.2) ตรวจสอบการจ่ายเงินว่าถูกต้องครบถ้วนจากรายละเอียด
การจ่ายเงินที่หน่วยงานจัดทา กับรายละเอียดการเบิกตามฎีกา
(3) ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตใิ น การรับเงินของส่วนราชการ ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online/บัตรเดบิต ผ่านเครื่อง
EDC/QR Code และการนาเงินส่งคลัง (หนังสือด่วนที่สดุ กค 0402.2/ว 103
ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 100
ลงวันที่ 28 กันยายน 2561) ดังนี้
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ที่

รายการ
(3.1) การรับเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online
1) ทุกสิ้นวันทาการ มีการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่ละ
รายการจากรายงานการรับชาระเงินระหว่างวัน (Receivable
Information Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชี (eStatement/Account information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate
Online ให้ถูกต้องครบถ้วน
2) วันทาการถัดไป มีการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จาก
รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (Receivable
information Download) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online และ
เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานในการรับเงิน และเพื่อการตรวจสอบต่อไป
(3.2) การรับเงิน ด้วยบัตรเดบิตผ่านเครื่อง EDC
1) ทุกสิ้นวัน มีการสรุปยอดรายการรับชาระเงินผ่านเครื่อง EDC
ในแต่ละวัน (Settlement) เพื่อประมวลผลการรับชาระเงินระหว่างวัน และ
สั่งพิมพ์ใบสรุปยอดรับชาระเงิน (Settlement Report Slip) จากเครื่อง
EDC ตรวจสอบกับหลักฐานการชาระเงิน (Merchant Copy) และข้อมูลการ
รับเงินแต่ละรายการจากรายงานการรับชาระเงินระหว่างวัน
(EDC Receivable Information Online) กับรายการสรุปความเคลื่อนไหว
ทางบัญชี (e-Statement/Account Information) ที่เรียกจากระบบ KTB
Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วน
2) วันทาการถัดไป มีการตรวจสอบอีกครั้งจากรายงานสรุป
รายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (EDC Receivable Information
Download และ Download Miscellaneous) และเก็บเอกสารทั้งหมดไว้
เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ
(3.3) การรับเงิน ด้วย QR Code ผ่านเครื่อง EDC
1) ทุกสิ้นวัน มีการสรุปยอดรายการรับชาระเงินด้วย QR Code
ผ่านเครื่อง EDC ในแต่ละวัน (Settlement) เพื่อประมวลผลการรับชาระ
เงินระหว่างวัน และสั่งพิมพ์ใบสรุปยอดรับชาระเงิน (Settlement Report
Slip) จากเครื่อง EDC ตรวจสอบกับหลักฐานการชาระเงิน (Payment
Slip) และข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการจากรายงานการรับชาระเงิน
ระหว่างวัน (EDC Receivable information Online) กับรายการสรุป
ความเคลื่อนไหวทางบัญชี (e-Statement/Account information) ที่
เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วน
2) วันทาการถัดไป มีการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจาก
รายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการ (EDC Receivable
information Download และ Download Miscellaneous) และเก็บ
รักษาเอกสารทั้งไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบต่อไป
(3.4) การนาเงินส่งคลัง มีการพิมพ์หน้าจอการทารายการสาเร็จจาก
ระบบ KTB Corporate Online เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการนาเงินส่งคลัง
หรือฝากคลัง และทุกสิ้นวันมีการตรวจสอบเอกสารที่พิมพ์จากหน้าจอการ
ทารายการสาเร็จกับรายการสรุปความเคลือ่ นไหวทางบัญชี (eStatement/Account information) ที่เรียกจากระบบ KTB Corporate

=มี/ใช่
 =ไม่มี/ไม่ใช่
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ที่

รายการ
Online ให้ถูกต้องตรงกัน และเก็บรักษาเพื่อการตรวจสอบต่อไป
3.7 การปรับปรุงบัญชี เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกาหนด
- วันที่ทาการปรับปรุงเป็นไปตามแนวทาง
- มีการขออนุมัติปรับปรุงตามแบบที่กาหนด

=มี/ใช่
 =ไม่มี/ไม่ใช่

บันทึกเพิ่มเติม
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ส่วนที่ 3 การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลังและลูกหนี้เงินยืม
วัต ถุประสงค์ : เพื่อทราบวิธีการควบคุมของ สพม. ว่าสามารถให้ ความมั่นใจว่า เงิน สด เงิน ฝากธนาคาร
เงินฝากคลัง และลูกหนี้ มีอยู่จริง ถูกต้อง ครบถ้วน
ที่

รายการ

1

การควบคุมเงินสด
1.1 ออกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นตามทีก่ ระทรวงการคลังกาหนด
เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินสดทุกครั้ง
1.2 การนาส่งเงิน มีการเสนอขออนุมัติก่อนทุกครั้ง
1.3 บันทึกการรับและนาส่งเงินสดในระบบ GFMIS ภายในวันที่ที่เกิด
รายการ หรืออย่างช้าวันถัดไป
1.4 ทุกสิ้นวันมีการส่งมอบเงินสดคงเหลือให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
1.5 จัดทารายงานเงินคงเหลือประจาวันเป็นปัจจุบัน
1.6 มีการตรวจสอบจานวนเงินรายงานเงินคงเหลือประจาวัน
เปรียบเทียบกับรายงานในระบบ GFMIS Web Online (G14C)
1.7 การเก็บรักษาเงินสดคงเหลือ ไม่เกินอานาจการเก็บรักษา
การควบคุมการรับ นาส่ง/นาฝากผ่านระบบ KTB Corporate Online
2.1 มีการเปิดบัญชีกระแสรายวันเพื่อการรับเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ และ
เปิดใช้บริการรับชาระเงิน (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate
Online
2.2 มีการกาหนดแบบใบแจ้งการชาระเงินเพื่อให้ผู้ชาระเงินใช้ในการรับ
ชาระเงินบัญชีเงินฝากธนาคาร สพม. เพื่อรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
2.3 กรณีได้รับการร้องขอให้ออกใบเสร็จรับเงิน มีการระบุรายละเอียด
ของการรับเงินผ่านระบบธนาคารไว้เพื่อการสอบทานมิให้มีการบันทึก
บัญชีซ้าซ้อน
2.4 การควบคุมการนาเงินส่งคลัง กรณีมีการเปิดผ่านระบบ KTB
Corporate Online หลายบัญชี มีการกาหนดชัดเจนว่าเงินประเภทใด
จะนาส่งจากบัญชีใด
2.5 ทุกครั้งที่มีการนาส่ง/นาฝาก มีการเรียกพิมพ์หน้าจอการทารายการ
สาเร็จจากระบบ KTB Corporate Online เพื่อนามาตรวจสอบความ
ถูกต้องของการนาส่ง/นาฝาก และเป็นหลักฐานนาส่ง/นาฝาก
การควบคุมเงินฝากธนาคาร
3.1 จัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกสิ้นเดือน
3.2 จัดทารายละเอียดฎีกาค้างจ่าย สอบทานกับยอดเงินฝากธนาคาร
คงเหลืออย่างน้อยเดือนละครั้ง

2

3

=มี/ใช่
 =ไม่มี/ไม่ใช่
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ที่

รายการ

4

การควบคุมเงินฝากคลัง
4.1 มีการจัดทาทะเบียนคุมเงินฝากคลังเพื่อควบคุมเงินประกันสัญญา เงิน
รายได้สถานศึกษา และเงินรับฝากอื่น
4.2 มีการสอบทานทะเบียนคุมเงินฝากคลัง รายการเงินประกันสัญญา
เงินรายได้สถานศึกษา และเงินรับฝากอื่น ๆ กับบัญชีแยกประเภทตามงบ
ทดลอง GFMIS Web Online
4.3 มีการสอบทานยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากคลัง ในระบบGFMIS กับ
รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (G21C)
การควบคุมลูกหนี้เงินยืม
5.1 มีการจัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวหรือมีระบบควบคุมโดยใช้สาเนาสัญญา
5.2 มีมาตรการกากับ เร่งรัด การส่งใช้คืนเงินยืม โดยวาจา /ลายลักษณ์อักษร
5.3 การส่งคืนเงินสดหรือใบสาคัญ มีการออกใบเสร็จรับเงิน หรือใบรับ
ใบสาคัญให้ทันที
5.4 จัดทารายละเอียดลูกหนี้ค้างชาระทุกสิ้นเดือนเปรียบเทียบกับ
บัญชีลูกหนี้ ในระบบ GFMIS Web Online

5
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และการวิเคราะห์ สรุปผล

ส่วนที่ 4 เงินทดรองราชการ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ทราบวิธีการควบคุมของ สพม. ว่าสามารถควบคุมเงินทดรองราชการได้ถูกต้อง
และเหมาะสมตามหลักการควบคุมภายในที่ดี
ที่

รายการ

1
2

มีการจัดทาทะเบียนคุมเงินทดรองราชการถูกต้องเป็นปัจจุบัน
มีการควบคุมการจ่ายเงินทดรองราชการ โดย
1. มีการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน และเสนอผูม้ ีอานาจอนุมัติ
ก่อนจ่ายเงินให้ผู้รับบริการ
2. กรณีจ่ายเงิน ในโครงการ One Stop Service ที่ไม่สามารถเสนอขอ
อนุมัติก่อน มีการรวบรวบใบสาคัญเสนอขออนุมัติทุกสิ้นวันหรืออย่างช้าวัน
ทาการถัดไป
3. เมื่อจ่ายเงินแล้ว มีการประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” พร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองการจ่ายเงินไว้ในหลักฐานการจ่าย
3 มีการควบคุมลูกหนี้ โดย
1. จัดทาทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว หรือมีระบบควบคุม โดยใช้สาเนาสัญญายืม
2. มีมาตรการติดตาม เร่งรัด การส่งใช้คืนเงินยืมโดยวาจา/ลายลักษณ์อักษร
4 การควบคุมการส่งใช้คืนเงินทดรองราชการ
1. มีการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อรับเงินสดที่ส่งชดใช้แยกต่างหากจาก
การรับเงินปกติของ สพม.
2. มีการออกใบรับใบสาคัญทีส่ ่งใช้ทันทีที่มีการส่งใบสาคัญชดใช้เงินยืม
5 กรณียมื เงินทดรองราชการไปจ่ายเงินสวัสดิการ ตามโครงการ One Stop

=มี/ใช่
 =ไม่มี/ไม่ใช่
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ที่

6
7
8

9

รายการ
Service ผู้ยืมมีการควบคุมดังนี้
1. จัดทาทะเบียนคุมการรับจ่ายเงินและยอดเงินคงเหลือ
2. ทุกสิ้นวันมีการสรุปปิดยอดการรับจ่าย และยอดเงินคงเหลือตรงกับเงินสด
3. มีการประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ในหลักฐานการจ่าย
การควบคุมใบสาคัญ
มีวิธีการควบคุมใบสาคัญ ทีส่ ามารถระบุได้ว่าใบสาคัญใดส่งเบิก และได้รับ
เงินงบประมาณชดใช้เมื่อใดบ้าง (ระบุวิธีการหรือหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการควบคุม)
ทุกสิ้นวันมีการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวการรับ-จ่ายเงินในทะเบียนคุม
เงินทดรองราชการว่าถูกต้องตามหลักฐาน
การจัดทาและเสนอรายงานประจาเดือน
ทุกสิ้นเดือนมีการจัดทารายงานฐานะเงินทดรองราชการประจาเดือน
เสนอผู้บริหารทราบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป พร้อมกับรายงาน
ประกอบ ได้แก่ รายงานลูกหนี้ รายละเอียดใบสาคัญค้างเบิก และงบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
การเก็บรักษาเงินสดคงเหลือ
มีการเก็บเป็นหีบห่อนาฝากตูน้ ิรภัยของทางราชการ และหมายเหตุ
จานวนเงินไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจาวัน

=มี/ใช่
 =ไม่มี/ไม่ใช่
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สรุปผลการประเมิน (สรุประบบงานและการควบคุมแต่ละเรื่องเป็นอย่างไร กรณีที่มีความเสี่ยงเป็นเรื่องใดบ้างและเสี่ยงอย่างไร)
1. การควบคุมทั่วไป
1.1 การกาหนดมอบหมายงาน
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
1.2 การมอบหมายผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ GFMIS
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
1.3 การมอบหมายผู้มสี ิทธิเข้าระบบ KTB Corporate Online
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. การควบคุมการเบิกจ่าย
2.1 การควบคุมการเบิกเงิน
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2.2 ควบคุมการจ่ายกรณีเบิกจ่ายเงินตรง
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2.3 ควบคุมการจ่ายกรณีเบิกจ่ายผ่าน สพป.
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2.4 การเบิกจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง และลูกหนี้เงินยืม
3.1 การควบคุมเงินสด
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3.2 การควบคุมการรับและนาส่งคลังผ่านระบบ KTB Corporate Online
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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3.3 การควบคุมเงินฝากธนาคาร
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3.4 การควบคุมเงินฝากคลัง
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3.5 การควบคุมลูกหนีเ้ งินยืม
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4. การควบคุมเงินทดรองราชการ
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ผู้ประเมิน...............................
ตาแหน่ง...............................
วันที่.....................................

ผู้สอบทาน..................................
ตาแหน่ง.....................................
วันที่...........................................
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1. วัตถุประสงค์
2. แหล่งที่มา :

แบบที่ 2

แบบตรวจสอบเงินสด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา....................................
เพียงวันที่..................................
เพื่อมั่นใจว่าเงินสดคงเหลือมีอยู่จริง ถูกต้องครบถ้วนและตรงกับบัญชีเงินสดในมือ

เงินสดคงเหลือในมือที่ตรวจนับได้
ประเภทเงินคงเหลือ

จานวนเงิน
(1)

ยอดคงเหลือตาม
รายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน (มือ) (2)

ยอดคงเหลือ
ตามรายงานเงินสด
คงเหลือประจาวัน
ระบบ GFMIS (3)

ผลเปรียบเทียบยอดคงเหลือ
ที่ตรวจนับได้กับรายงาน รายงานคงเหลือฯ (มือ)
เงินคงเหลือฯ (มือ)
กับระบบ GFMIS
(4) = (1)-(2)

(5) =(2)-(3)

เงินรายได้แผ่นดิน
เงินเบิกเกินส่งคืน
เงินนอกงบประมาณ
อื่นๆ ระบุ
รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินสดในมือ

ผลต่าง

3. สรุปผลการตรวจสอบ
3.1 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเงินสดในมือในระบบ GFMIS (ตรวจสอบหลักฐานการรับ-จ่ายเงินทุกรายการในช่วงที่
สุม่ ตรวจสอบ ว่ามีการบันทึกครบถ้วนถูกต้องหรือไม่

3.2 ผลการตรวจสอบเงินสดคงเหลือ

ผู้ตรวจสอบ .............................
วันที่ .................................

ผู้สอบทาน .......................................
วันที่ .................................

หมายเหตุ 1.ให้นาผลการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเงินสดในมือในในระบบ GFMIS มาสรุปในแบบนีด้ ้วยเพือ่ ให้ทราบภาพรวมของ
การควบคุมเงินสด
2. นาข้อมูลสรุปผลการตรวจสอบจากกระดาษทาการนีไ้ ปใช้ในการจัดทารายงานการตรวจสอบในประเด็นเรื่องการควบคุมบัญชีเงินสดในมือ
ในระบบ GFMIS
3. นาผลการวิเคราะห์นไี้ ปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินในแบบที่ 6 เรื่องที่ 1.1
อธิบายแบบ (1) ระบุจานวนเงินสดคงเหลือในมือที่ตรวจนับได้แยกตามประเภทเงิน (2) ยอดเงินสดคงเหลือตามรายงานคงเหลือประจาวัน (มือ)
(3) ยอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินสดตามงบทดลองระบบ GFMIS (4) ผลที่เกิดจากการเปรียบเทียบยอดเงินตามช่อง (1) กับช่อง (2)
(5) ผลที่เกิดจากการเปรียบเทียบยอดเงินตามช่อง (2) กับช่อง (3)
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งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...............................................
ธนาคาร.................................สาขา.................................บัญชีเลขที่........................................
ธนาคาร.................................สาขา.................................บัญชีเลขที่........................................
ณ วันที่ .........................................................

แบบที่ 3

เงินในงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
อื่นๆ ระบุ...........

1. วัตถุประสงค์ เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของบัญชีเงินฝากธนาคารและความมีอยู่จริงครบถ้วนของเงินฝากธนาคาร
2. แหล่งที่มา :
ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารตามงบทดลองในระบบ GFMIS
บวก

หัก

ยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS หลังการปรับปรุง
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)
ผลต่าง
3. สรุปผลการตรวจสอบ
3.1 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS
3.2 ผลการพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ผู้ตรวจสอบ ...................................

ผู้สอบทาน ....................................

หมายเหตุ 1. ให้นาผลการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS มาสรุปในแบบนีด้ ้วย
เพือ่ ให้ทราบภาพรวมของการควบคุมเงินฝากธนาคาร
2. ให้พสิ ูจน์ยอดจากบัญชีเงินฝากธนาคารไปหายอดตามรายงานธนาคาร กรณีมีผลต่างให้หาว่าเกิดจากสาเหตุใด
3. นาข้อมูลสรุปผลการตรวจสอบจากกระดาษทาการนีไ้ ปใช้ในการจัดทารายงานการตรวจสอบในประเด็นเรื่องการควบคุม
บัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ GFMIS
4. นาผลการวิเคราะห์นไี้ ปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินในแบบที่ 6 เรื่องที่ 1.2
5. กรณีเงินนอกงบประมาณและอื่นๆ ให้ปรับใช้
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รำยละเอียดเงินฝำกธนำคำรคงเหลือ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ.........................................
ณ วันที......................
่
1. วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อให้ทราบรายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือ
1.2 เพื่อให้ทราบการเก็บรักษาเงินไม่เกินระยะเวลาที่ระเบียบฯกาหนด
2. แหล่งที่มำ :
ที่ วันที่รับเงิน เลขที่ฎีกา/
รายการ
จานวนเงิน
จานวนเงิน
เลขเอกสารเบิก
ขอเบิก
คงค้าง

แบบที่ 4
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ

วันครบกาหนด
ส่งคืนคลัง

หมายเหตุ

รวม
3. สรุปผลกำรตรวจสอบ
3.1 รายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือตามรายงานธนาคาร (Bank Statement)
3.2 ข้อสังเกตอื่น ๆ
ผู้ตรวจสอบ.........................................
วันที่ ........................................

ผู้สอบทำน.........................................
วันที่ ........................................

หมำยเหตุ ให้นำข้อมูลสรุปผลกำรตรวจสอบจำกกระดำษทำกำรนีไ้ ปใช้ในกำรจัดทำรำยงำนกำรตรวจสอบในประเด็นเรื่องกำรควบคุม
บัญชีเงินฝำกธนำคำรในระบบ GFMIS
อธิบำยแบบ
(1) กรณีจัดทารายละเอียดเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่เบิกจากคลังสามารถเก็บยอดได้จากทะเบียนคุม
การเบิกจ่ายเงิน โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดตามช่องแต่ละช่องให้ครบทุกช่อง
(2) กรณีจัดทารายละเอียดเงินนอกงบประมาณอื่นๆ สามารถเก็บยอดได้จากทะเบียนคุมการจ่ายเงินนอกงบประมาณ
โดยกรอกข้อมูลเฉพาะในช่องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ "ช่องลาดับที่" "ช่องวันที่รับเงิน" "ช่องรายการ" "ช่องเงินคงค้าง" และ

ช่องหมายเหตุ (ถ้ามีข้อมูล)
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แบบที่ 5

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมคงค้าง
เงินงบประมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ..............................................
เงินนอกงบประมาณ
เพียงวันที่ ......................................
1. วัตถุประสงค์ เพื่อมั่นใจว่ารายละเอียดของลูกหนี้เงินยืมคงเหลือครบถ้วนถูกต้องตามบัญชีลูกหนี้ในระบบ GFMIS
2. แหล่งที่มา :
สัญญายืม
จานวนเงิน
วันครบกาหนด หมายเหตุ
ที่
ผูย้ ืม
วัตถุประสงค์ที่ยืม
จานวนเงินยืม
ค้างชาระ
เลขที่ วันที่รับเงินยืม

รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชีลูกหนี้ตามงบทดลองในระบบ GFMIS
ผลต่าง

3. สรุปผลการตรวจสอบ
3.1 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีลูกหนี้เงินยืมในระบบกับหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
3.2 ผลการตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้เงินยืมและการบริหารลูกหนี้
ผู้ตรวจสอบ......................
วันที่...............................

ผู้สอบทาน.................................
วันที่..........................................

หมายเหตุ 1. ให้นาผลการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีลูกหนี้ในระบบ GFMIS มาสรุปในแบบนี้ด้วย เพื่อทราบภาพรวม
ของการควบคุมลูกหนี้เงินยืมแต่ละประเภท
2. ให้นาข้อมูลสรุปผลการตรวจสอบจากกระดาษทาการนี้ไปใช้ในการจัดทารายงานการตรวจสอบในประเด็นเรื่อง
การควบคุมบัญชีลูกหนี้เงินยืมในระบบ GFMIS
อธิบายแบบ สามารถเก็บรายละเอียดลูกหนี้รายตัวได้จากทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม หรือแฟ้มสัญญายืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้
หรือการ์ด /บัตรคุมลูกหนี้เงินยืมแล้วแต่การควบคุมของ สพท .
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แบบที่ 6

แบบประเมินกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ.........................................
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 มีนำคม 2562
วันที่ประเมิน ..................................
เกณฑ์กำรประเมิน

เรื่องที่ 1
ความถูกต้อง

เรื่องที่ประเมินกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี

ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน
ทำ/ใช่/ถูก ไม่ทำ/ไม่ใช่/ไม่ถูก

1. บัญชีเงินสดในมือ
1.1 ยอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือ (1101010101) ในงบทดลอง
ณ วันสิน้ เดือนมีนาคม 2562 (วันตรวจตัดยอด) ตรงกับยอดในรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน (มือ) (กรณีไม่ตรงให้ระบุสาเหตุไว้ท้ายแบบด้วย)
1.2 การบันทึกข้อมูลการจัดเก็บ การนาส่งหรือนาฝาก เงินรายได้แผ่นดินหรือ
เงินฝากคลังในบัญชีแยกประเภทเงินสดในมือในระบบ GFMIS ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
(กรณีไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันให้ระบุสาเหตุไว้ท้ายแบบด้วย)
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)
2.1 สพป./สพม.จัดทางบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร (จากบัญชีเงินฝากธนาคารใน
งบทดลองระบบ GFMIS ไปหา Bank Statement) ได้ครบถ้วนถูกต้องทุกบัญชีและ
ทุกเดือน ดังนี้
(1) บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
(2) บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
(3) บัญชีเงินฝากธนาคารไม่ระบุ
(4) บัญชีเงินฝากธนาคารอื่นๆ (ระบุ..................................)
(ให้ใส่เครื่อง / หรือ X ในช่อง ให้ทราบผลการตรวจสอบแต่ละบัญชีด้วย)
(กรณีไม่จัดทา/จัดทาไม่ครบ/จัดทาไม่ถูกต้อง ให้ระบุสาเหตุไว้ท้ายแบบด้วย)
2.2 การบันทึกการเบิกและจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผูม้ ีสทิ ธิ ในบัญชีแยกประเภท
เงินฝากธนาคารได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทุกบัญชี
(กรณีไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบันให้ระบุสาเหตุไว้ท้ายแบบด้วย)
3. บัญชีเงินฝากคลัง
3.1 ยอดคงเหลือของบัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ในงบทดลอง ณ วันสิน้ เดือน
มีนาคม 2562 (วันตรวจตัดยอด) ตรงกับรายงานแสดงการเคลือ่ นไหวเงินฝาก
กระทรวงการคลัง (ZGL_RPT013 หรือ G21C)
(กรณี
ตรงกันนทึให้กรข้ะบุ
วย) และการปรับปรุง ในบัญชีแยกประเภท
3.2ไม่การบั
อมูสลาเหตุ
เบิกจ่ไาว้ยท้านยแบบด้
าฝาก โอน
เงินฝากคลัง ได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และตรงกับรายงานแสดงการเคลือ่ นไหวเงินฝาก
กระทรวงการคลัง
(กรณีไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ตรงกันให้ระบุสาเหตุไว้ท้ายแบบด้วย)

คู่มือการประเมินตัวชี131
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เรื่องที่ 1
ความถูกต้อง
(ต่อ)

เรื่องที่ประเมินกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี
4. บัญชีลกู หนี้เงินยืม
4.1 ยอดคงเหลือของบัญชีลกู หนี้เงินยืมในงบประมาณในงบทดลองระบบ GFMIS
ณ วันสิน้ เดือนมีนาคม 2562 (วันตรวจตัดยอด) ตรงกับสัญญายืมเงินที่ยังไม่สง่ ใช้เงินยืมหรือ
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมคงค้าง
(กรณีไม่ตรงกันให้ระบุสาเหตุไว้ท้ายแบบด้วย)
4.2 การบันทึกการจ่ายเงินและชดใช้คืนเงินยืมในบัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืม
ในงบประมาณถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
(กรณีไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจจุบันให้ระบุสาเหตุไว้ท้ายแบบด้วย)
4.3 ยอดคงเหลือของบัญชีลกู หนี้เงินยืมนอกงบประมาณในงบทดลองระบบ GFMIS
ณ วันสิน้ เดือนมีนาคม 2562 (วันตรวจตัดยอด) ตรงกับสัญญายืมเงินที่ยังไม่สง่ ใช้เงินยืมหรือ
รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมคงค้าง
(กรณีไม่ตรงกันให้ระบุสาเหตุไว้ท้ายแบบด้วย)
4.4 การบันทึกการจ่ายเงินและชดใช้คืนเงินยืมในบัญชีแยกประเภทลูกหนี้เงินยืมนอก
งบประมาณถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
(กรณีไม่ถูกต้องไม่เป็นปัจจุบันให้ระบุสาเหตุไว้ท้ายแบบด้วย)
5. บัญชีพักตามงบทดลองในระบบ GFMIS ไม่มียอดคงค้ำง
(ให้วิเคราะห์ผลจากแบบที่ 6.1 และนาผลสรุปจากการวิเคราะห์มากรอกลงแบบที่ 6)

เรื่องที่ 2
ควำมโปร่งใส

6. งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติทุกบัญชี
(ให้วิเคราะห์ผลจากแบบที่ 6.2 และนาผลสรุปจากการวิเคราะห์มากรอกลงแบบที่ 6)
2.1 การเปิดเผยงบทดลองสูส่ าธารณะ
สพป./สพม. มีการเผยแพร่งบทดลองประจาเดือนกันยายน 2561 โดยเปิดเผยเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่สง่ ให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ เป็นต้น
2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลองประจาเดือน
กันยายน 2561
สพป./สพม. มีการจัดทารายละเอียดรายการบัญชีที่สาคัญประกอบงบทดลอง
ประจาเดือนกันยายน 2561 และเปิดเผยสูส่ าธารณะเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับ
จากวันที่สง่ งบทดลองดังกล่าวให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ โดยรายการบัญชีที่
สาคัญ ประกอบด้วย
-บัญชีเงินสดในมือ
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)
-บัญชีเงินฝากคลัง
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ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน
ทำ/ใช่/ถูก ไม่ทำ/ไม่ใช่/ไม่ถูก

เกณฑ์กำรประเมิน

เรื่องที่ประเมินกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี

ผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำน
ทำ/ใช่/ถูก ไม่ทำ/ไม่ใช่/ไม่ถูก

เรื่องที่ 3
สพป./สพม. จัดส่งรายงานงบทดลองประจาเดือน (คาสัง่ ZGL_MVT_MONTH หรือ
ความรับผิดชอบ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน -หน่วยเบิกจ่าย) ให้ สตง.ทุกเดือนและ
ภำยในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตำมที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
(ประเมินผลการปฏิบัตงิ านโดยใช้แนวทางของกรมบัญชีกลางตามหนังสือ ด่วนที่สดุ ที่ กค 0410.3/ว 541 ลว 6 ธ.ค. 61)

สรุปผลกำรประเมิน (สรุปให้ทราบผลการปฏิบัติงานในแต่ละเรือ่ ง กรณีมีข้อที่ไม่ถูกต้องให้ระบุด้วยว่าเป็นเรือ่ งใด /อย่างไรและเกิดจากสาเหตุใด)

.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................... ผูป้ ระเมินผลการปฏิบัติงาน
(.....................................................)
ตาแหน่ง............................................

ลงชื่อ .......................................... ผูส้ อบทาน
(....................................................)
ตาแหน่ง..............................................
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แบบที่ 6.1

กระดาษทาการวิเคราะห์บัญชีพักในงบทดลองตามระบบ GFMIS
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
สพป. / สพม. .......................................................
วัตถุประสงค์ : เพื่อทราบว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีของ สพท. ถูกต้องเป็นปัจจุบันตามเกณฑ์คงค้าง
1. บัญชีพักที่มียอดคงค้างยกไปในงบทดลอง ได้แก่
จำนวน.....................................
1 บัญชีพักเงินนำส่ง (1101010112)
จำนวน.....................................
2 บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)
จำนวน.....................................
3 บัญชีพักหักล้ำงกำรรับโอนสินทรัพย์ (1213010104)
จำนวน.....................................
4 บัญชีพักหักล้ำงกำรโอนสินทรัพย์ (521010103)
จำนวน.....................................
5 บัญชีลกู หนี้สว่ นรำชกำร - รำยได้รับแทนกัน (1102050125)
จำนวน.....................................
6 บัญชีเจ้ำหนี้สว่ นรำชกำร - รำยได้รับแทนกัน (2101020106)
7 บัญชีภำษีหัก ณ ที่จ่ำยรอนำส่ง (ระบุประเภท) (21020401xx) จำนวน.....................................
จำนวน.....................................
8 บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง (2116010104)
จำนวน.....................................
9 บัญชีพักค่ำใช้จ่ำย (5301010103)
จำนวน.....................................
10 บัญชีปรับหมวดรำยจ่ำย (5301010101)
2. บัญชีพักสินทรัพย์ในงบทดลอง
บัญชีพักสินทรัพย์ไม่มียอดคงค้ำงทุกบัญชี
บัญชีพักสินทรัพย์มียอดคงค้ำงบำงบัญชีดังนี้
ชื่อบัญชี
ยอดคงค้าง
1.
2.
3.
4.
5.
สรุปผลการวิเคราะห์

ผู้ตรวจสอบ.......................................................
วันที่ .................................................................
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ผู้สอบทำน .............................................
วันที่ .......................................................
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คาอธิบาย
กรณีถ้ำมีบัญชีพักที่มียอดคงค้ำงสรุปว่ำกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของ สพป./สพม. ยังไม่ถูกต้องตำมระบบ แต่มี
ข้อยกเว้นสำหรับบัญชีพัก ที่มียอดคงค้าง และได้รับกำรยกเว้น ได้แก่บัญชี ดังนี้
1. บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) (ต้องปรับปรุงเป็นสินทรัพย์รำยตัวหรือเป็นค่ำใช้จ่ำย)
ยกเว้น บัญชีพักงำนระหว่ำงก่อสร้ำง ให้ปรับปรุงบัญชีและไม่ให้มียอดคงค้ำงในงบทดลองภำยใน 30 วัน
นับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ
2. บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)
ยกเว้น กรณีที่เกิดจำกเช็คที่ธนำคำรยังไม่สำมำรถเรียกเก็บได้ทันภำยในสิ้นเดือน ซึ่งบัญชีพักรอ Clearing
ต้องมียอดคงค้ำงด้ำนเครดิตเท่ำกับยอดคงค้ำงของบัญชีพักเงินนำส่งด้ำนเดบิต
3. บัญชีเจ้ำหนี้สว่ นรำชกำร - รำยได้รับแทนกัน (2101020106)
ยกเว้น กรณีรับรำยได้แทนหน่วยงำนอื่นในวันสิ้นเดือนแล้วนำส่งเงินในเดือนถัดไป
4. บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง (2116010104)
ยกเว้น กรณีบันทึกรับเงินเบิกเกินส่งคืนในช่วงสิ้นเดือนแล้วนำส่งเงินในเดือนถัดไป
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แบบที่ 7

แบบตรวจสอบเงินฝากคลัง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...................................................
เพียงวันที่.....................................
1. วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อให้มั่นใจว่า บัญชีเงินฝากคลังคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMIS มีอยู่จริงครบถ้วนถูกต้อง
ตรงกับยอดเงินฝากคลังที่กรมบัญชีกลาง และสามารถหารายละเอียดของเงินได้ครบทุกประเภท
1.2 เพื่อให้มั่นใจว่า เงินฝากคลังมีการเก็บรักษาไม่เกินระยะเวลาตามข้อผูกพัน ได้แก่ เงินประกันสัญญา
เงินบูรณะทรัพย์สิน
2. แหล่งที่มา :
การวิเคราะห์เปรียบเทียบเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากคลังตามงบทดลองในระบบ GFMIS
ยอดคงเหลือตามรายงานเคลือ่ นไหวเงินฝากคลัง (ZGL_RPT013 หรือ G21C)

ผลต่าง

วิเคราะห์รายละเอียดบัญชีย่อยเงินฝากคลัง

1. ยอดคงเหลือตามรายงานเคลือ่ นไหวเงินฝากคลัง (ZGL_RPT013 หรือ G21C)
ชื่อบัญชีย่อยเงินฝากคลัง
บัญชี.........
บัญชี.........
บัญชี.........
บัญชี.........
บัญชี.........

รหัสบัญชี

2. ยอดคงเหลือตามบัญชีย่อย
หรือทะเบียนคุมเงินนอก

3. ผลต่าง 1-2

จานวนเงิน

3. สรุปผลการตรวจสอบ
3.1 ผลการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีเงินฝากคลังกับหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
3.2 ผลการตรวจสอบรายละเอียดบัญชีย่อยเงินฝากคลัง
3.3 ผลการตรวจสอบการเก็บรักษาเงินฝากคลัง
3.2.1 เงินประกันสัญญา
3.2.2 เงินบูรณะทรัพย์สิน
ผู้ตรวจสอบ..........................
วันที่....................................

ผู้สอบทาน ................................
วันที่ ............................................

หมายเหตุ 1. ให้นาผลการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS มาสรุปในแบบนีด้ ้วย
เพื่อให้ทราบภาพรวมของการควบคุมเงินฝากคลัง
2. ให้นาข้อมูลสรุปผลการตรวจสอบจากกระดาษทาการนีไ้ ปใช้ในการจัดทารายงานการตรวจสอบในประเด็นเรื่อง
การควบคุมบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
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ตัวชี้วัดที่ 6.8.4 ระดับความสาเร็จการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
หน่วยวัด : ร้อยละ
คาอธิบาย : โรงเรียนวิถีพุทธ เริ่มดำเนินกำรมำเมื่อปี 2545 โดยมีโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร ณ พ.ศ.2562
จำนวนกว่ำ 22,000 โรงเรียน ซึ่งจำกแนวทำงกำรดำเนินกำรที่รับทรำบร่วมกันตั้ง แต่เริ่มต้น คณะผู้บริหำร ครู
และพระอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ได้ร่วมกันวิเครำะห์ สังเครำะห์ แนวทำง
ด ำเนิ น กำรเดิ ม ยกร่ ำ งเป็ น แนวทำงด ำเนิ น กำรที่ เป็ น รู ป ธรรมอี ก ครั้ ง สอดคล้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด แนวทำง
กำรดำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธ พ.ศ. 2548 แบ่งเป็น 5 ด้ำน รวม 29 ประกำร และคณะยกร่ำงได้นำร่ำงฯ
ไปสอบถำมควำมเห็ น ของผู้ เกี่ ยวข้อง หลำยครั้ง รวมทั้ งผ่ ำนควำมเห็ น ชอบของคณะกรรมกำรกำรศึก ษำ
ขั้นพื้นฐำน เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2553 จึงประกำศให้โรงเรียนวิถีพุทธทรำบและเป็นแนวทำงในกำรประเมิน
ตนเองตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เป็นต้นมำ ซึ่งถือเป็นระดับควำมสำเร็จกำรดำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธ
แนวทางดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วย
1. ด้ำนกำยภำพ 7 ประกำร
1.1 มีป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ
1.2 มีพระพุทธรูปหน้ำโรงเรียน
1.3 มีพระพุทธรูปประจำห้องเรียน (อำจเป็นรูปภำพ หรือสัญลักษณ์)
1.4 มีพระพุทธศำสนสุภำษิต วำทะธรรม พระรำชดำรัสติดตำมที่ต่ำง ๆ
1.5 มีควำมสะอำด สงบ ร่มรื่น
1.6 มีห้องพระพุทธศำสนำหรือลำนธรรม
1.7 ไม่มีสิ่งเสพติดเหล้ำบุหรี่ 100 %
2. ด้ำนกิจกรรมประจำวันพระ 4 ประกำร
2.1 ใส่เสื้อขำวทุกคน
2.2 ทำบุญใส่บำตร ฟังเทศน์
2.3 รับประทำนอำหำรมังสวิรัติในมื้อกลำงวัน
2.4 สวดมนต์แปล
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 5 ประกำร
3.1 บริหำรจิต เจริญปัญญำ ก่อนเข้ำเรียน เช้ำ บ่ำย ทั้งครู และ นักเรียน
3.2 บูรณำกำรวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสำระ และในวันสำคัญทำงพระพุทธศำสนำ
3.3 ครู พำนักเรียนทำโครงงำนคุณธรรม กิจกรรมจิตอำสำสัปดำห์ละ 1 ครั้ง
3.4 ครู ผู้บริหำร และ นักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติศำสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้
3.5 ครู ผู้บริหำร และ นักเรียนทุกคน เข้ำค่ำยปฏิบัติธรรมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. ด้ำนพฤติกรรม ครู ผู้บริหำรโรงเรียนและนักเรียน 5 ประกำร
4.1 รักษำศีล 5
4.2 ยิ้มง่ำย ไหว้สวย กรำบงำม
4.3 ก่อนรับประทำนอำหำรจะมีกำรพิจำรณำอำหำร รับประทำนอำหำรไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ
4.4 ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และ สิ่งของ
4.5 มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยำก
138
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5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประกำร
5.1 ไม่มีอำหำรขยะขำยในโรงเรียน
5.2 ไม่ดุ ด่ำ นักเรียน
5.3 ชื่นชมคุณควำมดี หน้ำเสำธงทุกวัน
5.4 โฮมรูมเพื่อสะท้อนควำมรู้สึก เช่นควำมรู้สึกที่ได้ทำควำมดี
5.5 ครู ผู้บริหำร และนักเรียน มีสมุดบันทึกควำมดี
5.6 ครู ผู้บริหำร และนักเรียน (ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ขึ้นไป) สอบได้ธรรมศึกษำตรีเป็นอย่ำงน้อย
5.7 บริหำรจิต เจริญปัญญำ ก่อนกำรประชุมทุกครั้ง
5.8 มีพระมำสอนอย่ำงสม่ำเสมอ
หมายเหตุ : โปรดศึกษารายละเอียดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนจากเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com
สูตรการคานวณระดับความสาเร็จการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา :
โปรแกรม www.vitheebuddha.com จะประมวลคะแนนโดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง ให้โดยอัตโนมัติ สูตรกำร
คำนวณ มีดังนี้
โรงเรียนวิถีพุทธที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
โรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมดตำมเป้ำหมำย

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา :
คะแนน
ความหมาย
1
โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 60 ของเขตพื้นที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
2
โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 65 ของเขตพื้นที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
3
โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 70 ของเขตพื้นที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
4
โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 75 ของเขตพื้นที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
5
โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 80 ของเขตพื้นที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
ระดับสถานศึกษา :
คะแนน
ความหมาย
ระดับ 1 1. ด้ำนกำยภำพ ดำเนินกำรครบทุกประกำร และ
2. ด้ำนกิจกรรมประจำวันพระ ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ประกำร
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 2 ประกำร
4. ด้ำนพฤติกรรมครู ผู้บริหำรโรงเรียน และ นักเรียน ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 2 ประกำร
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ประกำร
ระดับ 2 1. ด้ำนกำยภำพ ดำเนินกำรครบทุกประกำร และ
2. ด้ำนกิจกรรมประจำวันพระ ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 2 ประกำร
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 2 ประกำร
4. ด้ำนพฤติกรรมครู ผู้บริหำรโรงเรียน และ นักเรียน ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 2 ประกำร
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คะแนน
ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ความหมาย
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 5 ประกำร
1. ด้ำนกำยภำพ ดำเนินกำรครบทุกประกำร และ
2. ด้ำนกิจกรรมประจำวันพระ ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 3 ประกำร
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 3 ประกำร
4. ด้ำนพฤติกรรมครู ผู้บริหำรโรงเรียน และ นักเรียน ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 3 ประกำร
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 6 ประกำร
1. ด้ำนกำยภำพ ดำเนินกำรครบทุกประกำร และ
2. ด้ำนกิจกรรมประจำวันพระ ดำเนินกำรครบทุกประกำร
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ประกำร
4. ด้ำนพฤติกรรมครู ผู้บริหำรโรงเรียน และ นักเรียน ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ประกำร
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ ดำเนินกำรได้ไม่น้อยกว่ำ 7 ประกำร
1. ด้ำนกำยภำพ ดำเนินกำรครบทุกประกำร และ
2. ด้ำนกิจกรรมประจำวันพระ ดำเนินกำรครบทุกประกำร
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ดำเนินกำรครบทุกประกำร
4. ด้ำนพฤติกรรมครู ผู้บริหำรโรงเรียน และ นักเรียน ดำเนินกำรครบทุกประกำร
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ ดำเนินกำรครบทุกประกำร

สรุปเกณฑ์การให้คะแนนระดับสถานศึกษา
ตัวชี้วัด 29 ประการ แบ่งเป็น 5 ด้าน
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
1. ด้ำนกำยภำพ
7 ประกำร ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7
2. ด้ำนกิจกรรมประจำวันพระ
4 ประกำร
1
2
3
ครบ 4 ครบ 4
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน
5 ประกำร
2
2
3
4
ครบ 5
4. ด้ำนพฤติกรรม ครู ผู้บริหำรโรงเรียนและนักเรียน 5 ประกำร
2
2
3
4
ครบ 5
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ
8 ประกำร
4
5
6
7
ครบ 8
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่ำนกำรประเมินผลกำร
ดำเนินกำร 29 ประกำร สู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
80
80
80
80

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ให้สถำนศึกษำในโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธและเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศึกษำข้อมูล เกณฑ์กำรประเมิน
และประเมินตนเองตำมอัตลักษณ์ 29 ประกำร ผ่ำนเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com ตำมระยะเวลำ ดังนี้
รอบที่ 1 โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเอง ภำยใน 1 พ.ค. 2562 – 15 มิ.ย. 2562
สพท. รับรองกำรประเมินตนเองของโรงเรียน ภำยใน 1 มิ.ย. 2562 – 30 มิ.ย. 2562
รอบที่ 2 โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเอง ภำยใน 1 ส.ค. 2562 – 15 ก.ย. 2562
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สพท. รับรองกำรประเมินตนเองของโรงเรียน ภำยใน 1 ก.ย. 2562 – 30 ก.ย. 2562
หมายเหตุ : กพร. จะเลือกผลคะแนนที่ดีที่สุด จำกทั้ง 2 รอบ ในเว็บ www.vitheebuddha.com มำเป็ น
ผลกำรประเมินของ กพร.
กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ :
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ หรือ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ที่มีผู้รับผิดชอบ
งำนคุณธรรม หรือกลุ่มที่ได้รับมอบหมำยจำก ผอ.สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
แนวทางการดาเนินงาน:
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ประกำศ สื่ อ สำรสร้ ำ งควำมเข้ ำ ใจ จั ด ท ำสื่ อ ประกอบ เผยแพ ร่ ผ่ ำ น OBEC Channel
www.vitheebuddha.com ข้อ 262 เรื่อง แนวทางดาเนินการ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ศึกษำนิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธของทุก สพป. สพม. ผู้บริหำรโรงเรียน
ครู นักเรียน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้รับทรำบ
2. ประสำนงำนกับ สพป./สพม. คัดเลื อกโรงเรียนตัวอย่ำง ที่สำมำรถดำเนิ นกำรได้ และโรงเรีย น
ที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรมำแลกเปลี่ยนวิธีกำรแนวทำง เพื่อทรำบปัญหำอุปสรรคของโรงเรียน
3. ประสำนงำนกั บ สพป./สพม./มหำวิ ท ยำลั ย มหำจุ ฬ ำลงกรณรำชวิ ท ยำลั ย ประกำศรำยชื่ อ
ยกย่อง มอบเกียรติบัตรและรำงวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ
4. ประสำนงำนกับ มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย จัดทำแนวทำงกำรประเมินตนเอง
ของโรงเรียน โดยผ่ำนเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com เพื่อเป็นสื่อกลำงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. ประสำนงำน กับ สพป./สพม./มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิ ทยำลัย สุ่มในกำรเยี่ยมเยียน
และให้ข้อเสนอแนะกำรดำเนินงำน
6. สรุปประมวลผลกำรดำเนินงำน
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. เผยแพร่ แนวทางดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบ
2. จัดทำเอกสำรแนวทำง หรือคู่มือดำเนินกำร
3. จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทำงดำเนินกำร
4. นิเทศ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจแก่โรงเรียน สอบถำมปัญหำอุปสรรค และวิธีแก้ไข
5. สรุปประมวลผลกำรดำเนินงำน
ระดับสถานศึกษา
1. ศึกษำ ทำควำมเข้ำใจ แนวทางดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
2. บริหำรจัดกำร วำงแผน ปรับปรุงกำรดำเนินงำนของโรงเรียนให้สอดคล้อง
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหำอุปสรรค
4. สรุปประมวลผลกำรดำเนินงำน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นำงบรรเจอดพร สู่แสนสุข เบอร์ติดต่อ : 089-678-1499 / 02-288-5879
นำงสำวอัมพร หุตะสิทธิ์ เบอร์ติดต่อ : 081-906-2211 / 02-288-5880
นำงสำวอุมำภรณ์ พัฒนะนำวีกุล เบอร์ติดต่อ : 066-106-9090 / 02-288-5889
นำงสำวชวิกำนต์ แจ่มจันทร์ เบอร์ติดต่อ : 083-652-3088 / 02-288-5890
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มีพระพุทธรูป
ประจำห้องเรียน
(อำจเป็นรูปภำพ
หรือสัญลักษณ์)

1.3

ไม่มี

ไม่มี

มีพระพุทธรูป
บริเวณหน้ำ
โรงเรียน

1.2

0

ไม่มี

กิจกรรม

1. ด้านกายภาพ 7 ประการ
1.1 มีป้ำยโรงเรียนวิถี
พุทธ

ลาดับ

ไม่ผ่าน
2
พอใช้

3
ดี

4
ดีมำก

มีพระพุทธรูป
ประจำห้องเรียน

มีพระพุทธรูป
บริเวณหน้ำโรงเรียน

มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้ม
บริเวณหน้ำโรงเรียน และ
เครื่องบูชำ
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มีพระพุทธรูปประจำ
มีพระพุทธรูปประจำ
ห้องเรียนอยู่ด้ำนหน้ำในที่ ห้องเรียนอยู่ด้ำนหน้ำในที่
ที่สมควร และมีกำรทำ
ที่สมควร
ควำมสะอำด

มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้ม
บริเวณหน้ำโรงเรียน

มีพระพุทธรูปประจำ
ห้องเรียนอยู่ด้ำนหน้ำ
ในที่ที่สมควร มีกำรทำ
ควำมสะอำด และมี
กำรเคำรพพระพุทธรูป
เป็นประจำ

มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้ม
บริเวณหน้ำโรงเรียน
เครื่องบูชำ และให้
นักเรียนไหว้ทุกวัน

มีป้ำยโรงเรียน
มีป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ ติด มีป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ ติด มีป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ
วิถีพุทธ ติดไว้ภำยในห้อง ไว้หน้ำอำคำรใดอำคำร
ไว้หน้ำบริเวณโรงเรียน
ติดไว้หน้ำบริเวณ
ใดห้องหนึ่ง
หนึ่ง
โรงเรียน เห็นเด่นชัด

1
ควรปรับปรุง

ดาเนินการผ่านในระดับ

ผลการ
หลักฐาน
ประเมิน

รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดที่ 6.8.4 ระดับความสาเร็จการดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ (ที่ผ่านการประเมินผลการดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ)
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กิจกรรม

มีพุทธศำสน
สุภำษิต
วำทะธรรม
พระรำชดำรัส
ติดตำมที่ต่ำงๆ

มีควำมสะอำด
สงบ ร่มรื่น

ลาดับ

1.4

1.5

ไม่มี

ไม่มี

0

ไม่ผ่าน

มีควำมสะอำด สงบ ร่ม
รื่นในห้องเรียนและ
บริเวณโรงเรียน

มีพุทธศำสนสุภำษิต
วำทะธรรม พระรำช
ดำรัส ติดตำมที่ต่ำงๆ

1
ควรปรับปรุง

มีควำมสะอำด สงบ
ร่มรื่นในห้องเรียน บริเวณ
โรงเรียน โดยดำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่อง และ
นักเรียนมีส่วนร่วม

มีควำมสะอำด สงบ ร่มรื่น
ในห้องเรียน บริเวณ
โรงเรียน โดยดำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่อง
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มีพุทธศำสนสุภำษิต
วำทะธรรม พระรำชดำรัส
ติดตำมที่ต่ำงๆ และมีกำร
ปรับปรุง อยู่เสมอ โดย
นักเรียนมีส่วนร่วมในกำร
จัดทำ

3
ดี

มีพุทธศำสนสุภำษิต วำทะ
ธรรม พระรำชดำรัส
ติดตำมที่ต่ำงๆ และมีกำร
ปรับปรุงอยู่เสมอ

2
พอใช้

ดาเนินการผ่านในระดับ

มีควำมสะอำด สงบ ร่ม
รื่น ในห้องเรียน
บริเวณโรงเรียน โดย
ดำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง และนักเรียนมี
ส่วนร่วมทุกคน

มีพุทธศำสนสุภำษิต
วำทะธรรม พระรำช
ดำรัส ติดตำมที่ต่ำงๆ
และมีกำรปรับปรุงอยู่
เสมอ โดยนักเรียน
มีส่วนร่วมในกำรจัดทำ
อย่ำงต่อเนื่อง

4
ดีมำก

ผลการ
หลักฐาน
ประเมิน

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
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ไม่มีสิ่งเสพติด
เหล้ำ บุหรี่ 100 %
(พิจำรณำจำก
ผู้เกี่ยวข้อง
ในโรงเรียน)

1.7

2.2

2.1

มีห้อง
พระพุทธศำสนำ
หรือลำนธรรม

1.6

ไม่มี

0

1
ควรปรับปรุง
มีห้องพระพุทธศำสนำ
หรือลำนธรรม

2
พอใช้
มีห้องพระพุทธศำสนำ
หรือลำนธรรม
และมีตำรำงกำรใช้
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4 ประการ
นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และ
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ
นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และ
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ

มีสิ่งเสพติด เหล้ำ บุหรี่ ใน ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้ำ
โรงเรียน ต่ำกว่ำร้อยละ 20 บุหรี่ ในโรงเรียน
100%

3
4
ดี
ดีมำก
มีห้องพระพุทธศำสนำหรือ มีห้องพระพุทธศำสนำ
ลำนธรรม มีตำรำงกำรใช้ หรือลำนธรรม และมี
มีกำรใช้จริง
ตำรำงกำรใช้ มีกำรใช้
จริงและนักเรียนมีส่วน
ร่วมในกำรดูแลรักษำ

ดาเนินการผ่านในระดับ

มีสิ่งเสพติด มีสิ่งเสพติด เหล้ำ บุหรี่ มีสิ่งเสพติด เหล้ำ บุหรี่ ใน
เหล้ำ บุหรี่ ในโรงเรียนต่ำกว่ำร้อยละ โรงเรียน ต่ำกว่ำร้อยละ 30
ในโรงเรียน 40
มำกกว่ำร้อย
ละ 40
รวมด้านกายภาพ O ไม่ครบ
O ครบ
2. ด้านกิจกรรมประจาวันพระ
ใส่เสื้อสีขำวทุกคน ไม่ปฏิบัติ
นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหำร
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ
ทำบุญ
ไม่ปฏิบัติ
นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหำร
ใส่บำตร ฟังเทศน์
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ

กิจกรรม

ลาดับ

ไม่ผ่าน

ผลการ
หลักฐาน
ประเมิน

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
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บูรณำกำร
วิถีพุทธ ทุกกลุ่ม
สำระ และในวัน
สำคัญทำงพุทธ
ศำสนำ

3.2

ไม่ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

บริหำรจิตเจริญ
ปัญญำก่อนเข้ำ
เรียนเช้ำ-บ่ำยทั้ง
นักเรียนและครู

2.4

3.1

0

รับประทำนอำหำร ไม่ปฏิบัติ
มังสวิรัติ
ในมื้อกลำงวัน
สวดมนต์แปล
ไม่ปฏิบัติ

กิจกรรม

2.3

ลาดับ

ไม่ผ่าน
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มีครู เกินกว่ำร้อยละ 30 มีครู เกินกว่ำร้อยละ 50
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

มีครู เกินกว่ำร้อยละ 70
ปฏิบัติ

1
2
3
ควรปรับปรุง
พอใช้
ดี
นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และผู้บริหำร
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ
นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และผู้บริหำร
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ
รวมด้านกิจกรรมวันพระ ดำเนินกำรได้ผ่ำน....... ประกำร
3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ
นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และผู้บริหำร
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ

ดาเนินการผ่านในระดับ

มีครู เกินกว่ำร้อยละ
90 ปฏิบัติ

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ

4
ดีมำก
นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ
นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ

ผลการ
หลักฐาน
ประเมิน

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
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รักษำศีล 5

4.1

3
ดี
มีครู เกินกว่ำร้อยละ 70
ปฏิบัติ

4
ดีมำก
มีครู เกินกว่ำร้อยละ
90 ปฏิบัติ

นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
30 ปฏิบัติ
ละ 90 ปฏิบัติ

นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
30 ปฏิบัติ
ละ 90 ปฏิบัติ

1
2
ควรปรับปรุง
พอใช้
มีครู เกินกว่ำร้อยละ 30 มีครู เกินกว่ำร้อยละ 50
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

ดาเนินการผ่านในระดับ
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รวมด้านการเรียนการสอน ดำเนินกำรได้ผ่ำน....... ประกำร
4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ
นักเรียน ครู นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และ
และผู้บริหำร ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ
ไม่รักษำศีล 5 30 ปฏิบัติได้ ครบ 5 ข้อ ได้ ครบ 5 ข้อ
ได้ ครบ 5 ข้อ
90 ปฏิบัติได้ ครบ 5 ข้อ

ไม่ปฏิบัติ

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร ทุกคน
เข้ำค่ำยปฏิบัติ
ธรรมอย่ำงน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

3.4

3.5

0

ครูพำนักเรียนทำ ไม่ปฏิบัติ
โครงงำนคุณธรรม
กิจกรรมจิตอำสำ
สัปดำห์ละ 1 ครั้ง
นักเรียน ครู และ
ไม่ปฏิบัติ
ผู้บริหำร ทุกคนไป
ปฏิบัติศำสนกิจที่วัด
เดือนละ 1 ครั้ง มีวัด
เป็นแหล่งเรียนรู้

กิจกรรม

3.3

ลาดับ

ไม่ผ่าน

ผลการ
หลักฐาน
ประเมิน

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
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มีนิสัยใฝ่รู้
สู้สิ่งยำก

4.5

4.4

ก่อนรับประทำน
อำหำรจะมีกำร
พิจำรณำอำหำร
รับประทำนอำหำร
ไม่ดัง ไม่หก
ไม่เหลือ
ประหยัด ออม
นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู นักเรียน ครู และ
ถนอมใช้ เงิน และ และผู้บริหำร ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
สิ่งของ
ไม่ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ
ละ 90 ปฏิบัติ

4.3

147

รวมด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ดำเนินกำรได้ผ่ำน....... ประกำร

นักเรียน ครู นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และ
และผู้บริหำร ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ไม่ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ
ละ 90 ปฏิบัติ

นักเรียน ครู
และผู้บริหำร
ไม่ปฏิบัติ
นักเรียน ครู
และผู้บริหำร
ไม่ปฏิบัติ

2
3
4
พอใช้
ดี
ดีมำก
นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และ
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ
นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และ
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ

ยิ้มง่ำย ไหว้สวย
กรำบงำม

1
ควรปรับปรุง
นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ
30 ปฏิบัติ
นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ
30 ปฏิบัติ

4.2

0

กิจกรรม

ดาเนินการผ่านในระดับ

ลาดับ

ไม่ผ่าน

ผลการ
หลักฐาน
ประเมิน
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ไม่ดุ ด่ำ นักเรียน

ชื่นชมคุณควำมดี
หน้ำเสำธงทุกวัน

5.2

5.3

5.6

5.5

5.4

ไม่มีอำหำรขยะ
ขำยในโรงเรียน

5.1

ไม่ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

0

ครู และ
ผู้บริหำร ไม่
ปฏิบัติ
โฮมรูมเพื่อสะท้อน ครู และ
ควำมรู้สึก เช่น
ผู้บริหำร ไม่
ควำมรู้สึกที่ได้ทำ ปฏิบัติ
ควำมดี
ครู ผู้บริหำร และ นักเรียน ครู
นักเรียน มีสมุด
และผู้บริหำร
บันทึกควำมดี
ไม่ปฏิบัติ
ครู ผู้บริหำร และ นักเรียน ครู

กิจกรรม

ลาดับ

ไม่ผ่าน

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ

ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ
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นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และผู้บริหำร
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ
นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหำร นักเรียน ครู และผู้บริหำร

ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 30 ปฏิบัติ

ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 30 ปฏิบัติ

ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 30 ปฏิบัติ

2
3
พอใช้
ดี
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ
ไม่มีอำหำรขยะขำยใน ไม่มีอำหำรขยะขำยใน
ไม่มีอำหำรขยะขำยใน
โรงเรียนเป็นบำงวัน
โรงเรียนทุกวัน แต่นักเรียน โรงเรียนทุกวัน และ
นำมำเอง
นักเรียนไม่นำมำเอง

1
ควรปรับปรุง

ดาเนินการผ่านในระดับ

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ
นักเรียน ครู และ

ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 90 ปฏิบัติ

ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 90 ปฏิบัติ

ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 90 ปฏิบัติ

ไม่มีอำหำรขยะขำยใน
โรงเรียนทุกวัน และ
นักเรียนไม่รับประทำน
อำหำรขยะ

4
ดีมำก

ผลการ
หลักฐาน
ประเมิน
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5.8

5.7

ลาดับ

ดาเนินการผ่านในระดับ

0
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รวมด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ดำเนินกำรได้ผ่ำน....... ประกำร

1
2
3
ควรปรับปรุง
พอใช้
ดี
นักเรียน (ป.4ขึ้นไป) และผู้บริหำร ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อยละ เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ
สอบได้ธรรมศึกษำ ไม่ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ
ตรีเป็นอย่ำงน้อย
บริหำรจิต เจริญ ครู และ
ครู และผู้บริหำร เกิน
ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ปัญญำ ก่อนกำร ผู้บริหำร ไม่ กว่ำร้อยละ 30 ปฏิบัติ ร้อยละ 50 ปฏิบัติ
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ
ประชุมทุกครั้ง
ปฏิบัติ
มีพระมำสอนอย่ำง ไม่มี
มีนักเรียนได้เรียนกับ
มีนักเรียนได้เรียนกับพระ มีนักเรียนได้เรียนกับพระ
สม่ำเสมอ
พระ เกินกว่ำร้อยละ 30 เกินกว่ำร้อยละ 50
เกินกว่ำร้อยละ 70

กิจกรรม

ไม่ผ่าน

มีนักเรียนได้เรียนกับ
พระ เกินกว่ำร้อยละ
90

ครู และผู้บริหำร เกิน
กว่ำร้อยละ 90 ปฏิบัติ

4
ดีมำก
ผู้บริหำร เกินกว่ำร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ

ผลการ
หลักฐาน
ประเมิน
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ตัวชี้วัดที่ 6.9 การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา
หน่วยวัด : คะแนน
คาอธิบาย :
 เป็ น การส ารวจปั จ จั ย การเสริ ม สร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจ/การดู แ ลเอาใจใส่ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา
 กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบสารวจ : ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมินผู้บังคับบัญชา โดย
 ผู้ถูกประเมิน คือ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผู้รักษาการ (กรณีไม่มี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
 ผู้ ป ระเมิ น /ผู้ ต อบแบบส ารวจ คื อ รองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ผู้อานวยการกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ต้องได้รับผลการสารวจผ่านระบบอย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
 การคิดคะแนนคิดจากคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่ได้ตอบแบบสารวจผ่านระบบ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(Survey Online)
ประเด็นการประเมิน
การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ / การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา
1. ผู้บังคับบัญชามีการสอนงานให้แก่ท่าน มีโอกาสร่วมคิดร่วมทา
2. ผู้บังคับบัญชาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในการทางานของท่าน
3. ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในความผิดพลาดของท่าน
4. ผู้บังคับบัญชาดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของท่าน
5. ผู้บังคับบัญชาได้ชมเชยท่านเมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ดี
การกากับดูแลการทุจริต
6. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานท่าน มีการกาหนดนโยบาย
โครงการหรือสัมปทานของหน่วยงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
7. หน่วยงานของท่านมีโครงการหรือกิจกรรม เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมคุณธรรม
ในหน่วยงาน
8. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานท่านได้ให้ความสาคัญในการตรวจสอบการดาเนินงาน และ
มีการลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระทาการทุจริตอย่างจริงจัง
9. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานท่านได้มีการซื้อขายตาแหน่งหรื อเส้น สายในการบรรจุ
แต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนระดับ เลื่อนตาแหน่ง ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของ
ท่านใช่หรือไม่
10. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานให้ความสาคัญในการปฏิบัติงานอย่างโปร่ งใสและซื่อสัตย์
สุจริต โดยมีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน เป็นระบบ และทาให้เกิด
ความสะดวกในการติดต่อหรือขอรับบริการ
150
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ประเด็นการประเมิน
11. หน่ ว ยงานของท่ า นมี ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณเกิ น กว่ า ความจ าเป็ น และไม่ เ กิ ด
ประโยชน์และความคุ้มค่า
12. ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายงานแก่ท่านตามความรู้ความสามารถอย่างเป็นธรรม
13. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านพบเห็นว่าหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับสินบนจากผู้อื่น
ใช่หรือไม่
14. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อานาจเพื่อ
ประโยชน์แก่ญาติพี่น้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น
15. หน่วยงานของท่านมีการกากับหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ
16. ผู้บังคับบัญชาของท่านได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ท่านได้ยึดถือและปฏิบัติตาม
17. หน่ ว ยงานของท่ า นมี ก ารสื่ อ สาร (Communication) ภายในองค์ ก รถึ ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค์ที่พนักงานทุกท่านควรปฏิบัติตามเพื่อลดความคลุมเครื อของ
จริยธรรม
18. หน่วยงานของท่านมีการจัดอบรมสัมมนา หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริ มสร้าง/
กระตุ้นเตือนมาตรฐานการดาเนินงานของหน่วยงานเพื่อหลีกเลี่ยงประเด็นขัดแย้งด้าน
จริยธรรมที่อาจจะเกิดขึ้น
19. หน่วยงานของท่านมีการประกาศเกียรติคุณ/ให้รางวัล/ยกย่องเชิดชูเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรม และมีการลงโทษต่อผู้ประพฤติขัดต่อคุณธรรม
20. หน่วยงานของท่านมีการสร้างกลไกหรือระบบที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สามารถพูดคุย
เกี่ยวกับประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม รวมถึงช่องทางในการรายงานหากมีผู้พบเห็น
พฤติกรรมที่ผิดหลักจริยธรรม
หมายเหตุ : ช่ว งเวลาและวิธีการตอบแบบส ารวจ จะมีการแจ้ งให้ ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษา
รับทราบอีกครั้งหนึ่ง
กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานบุคคล/ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หรือตามที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มอบหมาย
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
6.9 การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ/การดูแล
เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา

หน่วยวัด
คะแนน

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561*
-

151
คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

151

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตอบแบบสารวจ (Survey Online) ตามประเด็นการประเมินที่กาหนด
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะแจ้งวิธีการตอบแบบสอบถามและกาหนดเวลา
ให้ทราบภายหลัง
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับสถานศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

152

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ
นางสาวปุณญาดา วรรณบุษปวิช
นางสาวฐิตาภา เข็มเจริญ

เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :

152 บัติราชการ
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องดาเนินการ

ตัวชี้วัดที่ 6.10 การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
หน่วยวัด : ความสาเร็จ
คาอธิบาย :
 การบูรณาการข้ อมูลระหว่ างหน่วยงาน หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถประสาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยคานึงถึงหลัก ประหยัด ความ
คุ้มค่า มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ซึ่งในการบูรณาการข้อมูลนั้นจะต้องเป็นการบูร
ณาการร่ ว มกั น ระหว่ า งส่ ว นราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสั ง คม รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก ารมหาชน
สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างประเทศ พร้อมกาหนดแผนงานการบูรณา
การข้อมูลร่วมกันที่จะสามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ ร่างพระราชบั ญญัติว่า
ด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ….... ตามที่สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เสนอโดยกาหนดให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดทาข้อมูลตามภารกิจหลักให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล และต้องปรับปรุงข้อมูลดิจิทัล
นั้นให้มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีความสมบูรณ์และสามารถใช้ได้ รวมทั้งมีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานของรัฐอื่น และนาไปประมวลผลต่อได้ หากข้อมูลดังกล่าวได้จัดทาไว้ก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
และไม่ได้อยู่ในรูปแบบข้อมูลดิจิทัล ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการแปลงข้อมูลดังกล่าวให้อยู่ในรูปแบบข้ อมูล
ดิ จิ ทั ล ด้ ว ย และก าหนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งด าเนิ น การแลกเปลี่ ย นหรื อ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล
ที่มีการจัดทาและครอบครองกับหน่วยงานของรัฐอื่นผ่านระบบและเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสารตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด โดยอย่างน้อยต้องคานึงถึงธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ประเด็นการประเมิน 6 เดือน
ประเด็นการประเมิน 12 เดือน
 มีรายงานการสารวจข้อมูลทุกกระบวนงาน
 เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ หน่ ว ยงานอื่ น ได้ ค รบ
ที่มีการเชื่อมโยงข้อ มูล กับ หน่ว ยงานอื่ น ที่
ทุกกระบวนงาน
เกี่ยวข้อง
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุม่ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัดนี้

คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2559
2560
2561*
6.10 การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ความสาเร็จ
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับสถานศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
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ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เบอร์ติดต่อ :
นายโกศิลป ดวงใจ
เบอร์ติดต่อ : 081-372-1801
นายเอกลักษณ์ ทิมทอง
เบอร์ติดต่อ : 089-761-9207
นางทัศนีย์ วัชราไทย
เบอร์ติดต่อ : 086-345-0339
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เว็บไซต์ระบบรายงานผลตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
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http://krs2.psdg-obec.go.th
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ตารางสรุปสานัก/กลุ่ม/ศูนย์ รับผิดชอบตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงานกากับดูแล
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามภารกิจหลักพื้นฐาน งานประจางานตามหน้าที่
ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Function Base)
1.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการจัดเก็บข้อมูล
สำนักนโยบำยและแผนกำร
ผลการเรียนรายบุคคล
ศึกษำขั้นพื้นฐำน (สนผ.)
1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศ
ไทยจากรายงาน (IMD 2019)
1.2.1 อันดับตำมรำยงำนด้ำนกำรศึกษำ (Education)
- สพท. ไม่ต้องดำเนินกำร 1.2.2 อันดับตำมรำยงำนด้ำนที่เกี่ยวข้องกับบทบำทภำรกิจ
ของส่วนรำชกำร
1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
สำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ
(สทศ.)
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
1.4 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการจัดเก็บข้อมูลบุคลากร สำนักนโยบำยและแผนกำร
ศึกษำขั้นพื้นฐำน (สนผ.)
ด้วยระบบ EMIS
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกัน
หลายหน่วยงาน (Agenda Base)
2.1 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
สำนักพัฒนำครูและบุคลำกร
กำรศึกษำ (สพค.)
2.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)
- สพท. ไม่ต้องดำเนินกำร (ตัวชี้วัดบังคับ)
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด
กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการการดาเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area Base)
ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนาไปสู่
ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)
4.1 ความสาเร็จของการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ สำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียน
ในคู่มือสาหรับประชาชนของส่วนราชการ
กำรสอน (สทร.)
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential Base)
ลาดับ

ตัวชี้วัด
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หน่วยงานกากับดูแล
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
5.1 การประเมินผลสาเร็จของการดาเนินการขับเคลื่อนตามแผน สำนักนโยบำยและแผน
ปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สนผ.)
การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6.1 การลดพลังงาน
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
(กพร.)
6.1.1 พลังงำนด้ำนไฟฟ้ำ
6.1.2 พลังงำนด้ำนน้ำมันเชื้อเพลิง
6.2 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
สำนักพัฒนำนวัตกรรม
กำรจัดกำรศึกษำ (สนก.)
6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดับความสาเร็จของการจัดทา สำนักกำรคลังและสินทรัพย์
บัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
(สคส.)
6.4 การกากับดูแลการทุจริต
สำนักพัฒนำนวัตกรรม
กำรจัดกำรศึกษำ (สนก.)
สำนักติดตำมและประเมินผล
6.5 ภาวะผู้นา
ลาดับ

ตัวชี้วัด

6.6 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ
6.7 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ
6.7.1 กำรใช้ระบบ Video Conference ในองค์กำร
6.7.2 ควำมมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์ (Cyber)
6.8 การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ
6.8.1 กำรตรวจสอบทำงกำรเงินและบัญชีของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
6.8.2 โครงกำรพัฒนำระบบกำรรำยงำนข้อมูลกำรเงิน
ด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ (ระบบบัญชีกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน)
6.8.3 ระดับควำมสำเร็จของกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงิน
กำรบัญชีของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6.8.4 ระดับควำมสำเร็จกำรดำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธ
6.9 การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ/การดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา
6.10 การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
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กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สตผ.) /
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร (กพร.)

สำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียน
กำรสอน (สทร.)
สำนักเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียน
กำรสอน (สทร.)
สำนักกำรคลังและสินทรัพย์
(สคส.)
สำนักนโยบำยและแผน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สนผ.)
กลุ่มตรวจสอบภำยใน (ตสน.)
สำนักพัฒนำนวัตกรรม
กำรจัดกำรศึกษำ (สนก.)
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
(กพร.)
สำนักนโยบำยและแผน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สนผ.)
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ระดับ สพฐ.

ตัวชี้วัด

ระดับ สพท.

รอบที่ 1 รอบที่ 2
รอบที่ 1
รอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจาตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการ
โรงเรียนกรอกข้อมูลในโปรแกรม
จัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล (หน้า 31 -33)
√
SchoolMIS และ SGS Online
ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
ไม่ต้องดำเนินกำรตัวชี้วัด
การศึกษาของประเทศไทยจากรายงาน (IMD 2019)
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
√
ใช้ข้อมูลจำก สทศ.
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (หน้า 37 - 39)
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการ
โรงเรียนกรอกข้อมูลครูและบุคลำกร
จัดเก็บข้อมูลบุคลากร ด้วยระบบ EMIS (หน้า 40 - 42)
√
ทำงกำรศึกษำ ในระบบ EMIS
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda Base)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
√
√
(หน้า 44 - 46)
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญ
ดำเนินกำรตำม
ไม่ต้องดำเนินกำรตัวชี้วัด
ที่ทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี)
ประเด็นสถำนกำรณ์
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือบูรณาการ
การดาเนินงานหลายพื้นที่ หรือหลายหน่วยงาน (Area Base)
ไม่ต้องการดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ความสาเร็จของการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการในคู่มือสาหรับประชาชน
√
√
ไม่ต้องดำเนินกำรตัวชี้วัด
ของส่วนราชการ
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบาย
ระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential Base)
ตัวชี้วัดที่ 5.1 การประเมินผลสาเร็จของการดาเนินการ
√
√
ไม่ต้องดำเนินกำรตัวชี้วัด
ขับเคลื่อนตามแผนปฏิรูปองค์การของส่วนราชการ
การประเมินผู้บริหารองค์การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผ่ำนระบบ eผ่ำนระบบ eตัวชี้วัดที่ 6.1 การลดพลังงาน (หน้า 57 -58)
report.energy.go.th
report.energy.go.th
ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 พลังงำนด้ำนไฟฟ้ำ
√
√
กันยำยน 61 –
มีนำคม 62 –
ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 พลังงำนด้ำนน้ำมันเชื้อเพลิง
√
√
กุมภำพันธ์ 62
สิงหำคม 62
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ระดับ สพฐ.

ตัวชี้วัด

รอบที่ 1 รอบที่ 2

ตัวชี้วัดที่ 6.2 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงานภาครัฐ (หน้า 59 - 61)
ตัวชี้วัดที่ 6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดับ
ความสาเร็จของการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
(หน้า 62 - 73)
ตัวชี้วัดที่ 6.4 การกากับดูแลการทุจริต (หน้า 74 - 75)
ตัวชี้วัดที่ 6.5 ภาวะผู้นา (หน้า 76 - 77)
ตัวชี้วัดที่ 6.6 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อ
การบริหารงานขององค์การ (หน้า 78 - 80)
ตัวชี้วัดที่ 6.7 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในองค์การ (หน้า 81 - 85)
ตัวชี้วัดที่ 6.7.1 กำรใช้ระบบ Video Conference
ในองค์กำร
ตัวชี้วัดที่ 6.7.2 ควำมมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์
(Cyber)
ตัวชี้วัดที่ 6.8 การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ
ตัวชี้วัดที่ 6.8.1 กำรตรวจสอบทำงกำรเงินและบัญชี
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (หน้า 89 - 100)
ตัวชี้วัดที่ 6.8.2 โครงกำรพัฒนำระบบกำรรำยงำน
ข้อมูลกำรเงินด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ (ระบบบัญชี
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) (หน้า 101 - 102)
ตัวชี้วัดที่ 6.8.3 ระดับควำมสำเร็จของกำรตรวจสอบ
ด้ำนกำรเงินกำรบัญชีของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(หน้า 103 - 108)
ตัวชี้วัดที่ 6.8.4 ระดับควำมสำเร็จกำรดำเนินงำน
โรงเรียนวิถีพุทธ (หน้า 138 - 150)
ตัวชี้วัดที่ 6.9 การเสริมสร้างขวัญกาลังใจ/การดูแล
เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา (หน้า 151 - 153)
ตัวชี้วัดที่ 6.10 การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
(หน้า 154 - 155)

ระดับ สพท.
รอบที่ 1

รอบที่ 2

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ใช้ข้อมูล ITA จำก สนก.
ใช้ข้อมูลมำตรฐำนเขตฯ จำก สตผ.

ผ่ำนเว็บไซต์
https://e-budget.jobobec.in.th
ภายในวันที่
ภายในวันที่
1 กรกฎาคม 2562 31 ตุลาคม 2562
เปิดระบบรายงานเป็นกรณีพิเศษ
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ผ่ำนเว็บไซต์วิถีพุทธ
www.vitheebuddha.com
1 พ.ค. 2562 –
1 ส.ค. 2562 –
30 มิ.ย. 2562
30 ก.ย. 2562
ทา Survey Online ตามช่วงเกณฑ์
ที่ กพร. กาหนด
ไม่ต้องดำเนินกำรตัวชี้วัด
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รายชื่อคณะทางานพัฒนาระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (KPI Report System : KRS)
ที่
1

ชื่อ - สกุล
นางสาวลิลิน ทรงผาสุก

2

นำยนิพนท์ นนธิ

3

นำงสำวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย

4

นำยทองคำ มำกมี

5

นำยศำสตรำ ดอนโอฬำร

6

นำยธิติ ทรงสมบูรณ์

7
8
9
10

นำยคมกฤช มุมไธสง
นำยวัชรพัฐ มะธิตะโน
นำยอนุเดช ปุรณะวิทย์
นำงปุณฑริกำ พันธุ

11 นำงสำวจุฬำลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ
12 นำงสำวปุณญำดำ วรรณบุษปวิช
13 นางสาวอชิดา นภัสกุลเจริญ
14 นางสาวฐิตาภา เข็มเจริญ
15 นางสาวสุนิตย์ ฟูกลาง
16 นายปัญจพล มโนหาญ
17 นายทินกร ทองสืบสาย
18 นายศุภชัย สุภาภรณ์

สังกัด
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

เบอร์โทรศัพท์ / E-mail
02-288-5877
psdgobec@gmail.com
สพป.อุบลรำชธำนี เขต 4 086-723-3372
niponnonthi@gmail.com
สำนักเทคโนโลยี
081-819-7922
เพื่อกำรเรียนกำรสอน premruthai@gmail.com
สพม. 29
089-722-2467
tmtm2010@gmail.com
ศธจ.กำฬสินธุ์
081-050-1411
boyoty999@gmial.com
สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 081-391-7040
mrthiti2006@hotmail.com
สพป.นครรำชสีมำ เขต 6 085-682-5357 / hs3qba@gmail.com
สพม. 6
038-517-280
ศธจ.แม่ฮ่องสอน
053-611-665
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 094-956-2824
Punka_219@hotmail.com
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 089-444-5779
psdgobec@gmail.com
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 098-980-1136
poonyada2015@hotmail.com
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 097-941-7964
npachida@gmail.com
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 083-696-6619
patiethitapha23@gmail.com
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 083-353-5915
sunit.fu@gmail.com
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 086-184-9356
panjapolmanohan@gmail.com
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 087-708-2831
Rekjang2560@gmail.com
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร 099-353-9914
Suphachaisupaporn18@gmail.com
คู่มือการประเมิ164
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สาเนาคู่ฉบับ
คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
/
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาคู่มือตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน มีผลบังคับใช้ ณ วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2559 และให้นาแบบประเมินฯ นี้ไปใช้ ในการประเมินข้าราชการและการประเมินส่วนราชการ
ในรอบการปฏิ บั ติ ง าน ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2558 ประกอบกั บ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ป ระชุ ม เมื่ อ วั น ที่
6 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบตามที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนดกรอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ส่วนราชการนาไปดาเนินการ นั้น
เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี คู่มือการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการประเมินผู้บริหารองค์การ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สาหรับใช้ศึกษาเป็นแนวทางในการดาเนินงาน บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือ สร้างมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงแต่งตั้งคณะทางานจัดทาคู่มือตัวชี้วัดตามมาตรการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย
1. คณะที่ปรึกษา
1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานที่ปรึกษา
2. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษา
3. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษา
4. ทีป่ รึกษาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษา
5. ผู้อานวยการสานัก/กลุ่ม/ศูนย์
ที่ปรึกษา
6. ผู้เชี่ยวชาญสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษา
มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษา แนะน า เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของคณะท างานเป็ น ไปด้ ว ย
ความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์

2. คณะทางาน…
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-22. คณะทางานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทารายละเอียด KPI Template ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดปรากฏตามบัญชีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด แนบท้าย
มีหน้าที่จัดทารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) คาอธิบายและเงื่อนไขต่าง ๆ ของตัวชี้วัดการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการประเมินผู้บริหาร
องค์การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแบบฟอร์มที่กาหนดและจัดทาตัวแปรสาหรับพัฒนาระบบ
รายงานผลตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการทุกตัวชี้วัด
3. บรรณาธิการกิจ
1. นางสาวลิลิน ทรงผาสุก
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ประธานคณะทางาน
2. นางปุณฑริกา พันธุ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
รองประธานคณะทางาน
3. นางสาวปัทมา พันธุศิริ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 คณะทางาน
4. นางวรรณวิมล กัลวิชา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะทางาน
5. นางสาวสุลัดดา จูกระโทก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 คณะทางาน
6. นางสาวฮายา มะนอ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 คณะทางาน
7. นางสาวเกสรีพรรณ ใจคา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 คณะทางาน
8. นางสาววรรณา นาเจริญ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 คณะทางาน
9. นางมนฐิตา ทรัพย์มนตรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 คณะทางาน
10. นางสาวอุทัยวรรณ เผนานนท์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 คณะทางาน
11. นางรานี เครือสมบัติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
คณะทางาน
12. นางสาวสายทอง สาครพิรกุล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
คณะทางาน
13. นางนันทนา ภิรมย์ภู่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 คณะทางาน
14. นางสาวนฤมล แก้วสุรพล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 คณะทางาน
15. นางนุชนารถ อังคกุล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 คณะทางาน
16. นางสาวศิวาพร ชาญสอน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะทางาน
17. นางกิตยาภรณ์ ทินปราณี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 คณะทางาน
18. นายธนรา สมจิตต์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะทางาน
19. นางสาวทิตยาภรณ์ กาศสนุก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 คณะทางาน
20. นางสาวอชิตา นภัสกุลเจริญ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คณะทางาน
21. นางสาวสุนิตย์ ฟูกลาง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คณะทางาน
22. นางสาวนันทวัน ภูมีนอก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คณะทางาน
23. นายนราธิป ชวนยิ้ม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คณะทางาน

24. นางสาว…
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-324. นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
25. นางสาวปุณญาดา วรรณบุษปวิช กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
26. นางสาวฐิตาภา เข็มเจริญ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ตรวจทานความถูกต้อง ข้อผิดพลาดทางภาษา ความเหมาะสมของการจัดเก็บข้อมูลตาม
คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการประเมิน
ผู้บริหารองค์การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปรับปรุงแก้ไขต้นฉบับให้ถูกต้องตามหลักพจนานุกรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
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(เฉพาะส่วนกลาง)
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