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รายงานการประชุม 
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เมื่อวันที่  19 มิถุนายน  2563    

ณ  ห้องประชุมชลนท ี สพป.นครปฐม  เขต 2 
----------------------- 

ผู้มาประชุม 
 1. นายจิระชัย  ทีค า        รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2       ประธาน 
 2. นางสาวพรนิภา  สวัสดิ์พึ่ง    ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
 3. นางรัชนี  เมตตา   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
 4. นางกัญญา  อ่ิมใจ   ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 5. นางสมจิตร  แพเรือง    แทน ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 6. นางเสาวภา  คนเที่ยง              ปฏิบัติหนา้ที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 7. นายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 8. นางสาววีรวรรณ  เจริญสุข  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 9. นางสาวสุมาลี  ภูริเอกสุวรรณ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 

10. นางสาวกาญจนา  ไทรฟัก  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี      
11. นางสาวสุวรรณีย์  อินทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไป 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
             1. นายประชา  วุฒิวัฒนานุกูล  รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2    ไปราชการ   
 2. นายสุริยันต์  สุวรรณทอง  รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2    ไปราชการ 
 3. นางสาวสายพิน  กรรณสูต  ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล         ไปราชการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
      1. นางสุวิมล  สุรัตน์เรืองชัย  นักทรัพยากรบุคคล 
      2. นายอธิวัชร  วงศ์เจริญ  พนักงานประชาสัมพันธ์ 
      3. นายมาคุ้ม  หมายสุข  พนักงานบันทึกข้อมูล 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 นายสมหมาย  เทียนสมใจ   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2  ติดราชการ  จึงมอบหมายให้ นายจิระชัย  ทีค า  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ท าหน้าที่เป็นประธานในการด าเนินการประชุมการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ครั้งนี ้
 1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ก าหนดให้มีการประชุมสัมมนา
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่  1/2563  วันที่   25   มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ  โรงแรมเวล         
อ า เภอเมือ งฯ   จั งหวัดนครปฐม  เพ่ื อ ให้ การด าเนิ นการประชุมดั งกล่ าว เป็ น ไปด้ วยความ เรียบร้อย                     
และมีประสิทธิภาพ  จึงให้ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยทุกท่าน ส่งวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ 2  ไปยังกลุ่ม
อ านวยการ  อย่างช้าภายในวันที่ 22  มิถุนายน  2563  เพื่อด าเนินการต่อไป  
ที่ประชุม             รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
- ไม่มี –  

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
         3.1 สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
         ประเด็นการประเมินและกลุ่มที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ    
ในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.2562  ที่ผ่านมา มีดังนี ้

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน/ตัวช้ีวัด กลุ่มที่รับผิดชอบ 
องค์ประกอบที่ 1  
Function base 
 
 
 
 
 

1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล 

1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลบุคลากร ด้วยระบบ EMIS 

- กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 
 
- กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ  
 
- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

 
องค์ประกอบที่ 2  
Agenda base  
 

 
- สพท.ไม่ต้องด าเนินการ - 

 
- 

 
องค์ประกอบที่ 3  
Area base  
 

-สพฐ. ไม่ต้องด าเนินการ - 

 
- 

 
องค์ประกอบที่ 4  
Innovation Base 
 

 
- สพท.ไม่ต้องด าเนินการ - 

 
- 

 
องค์ประกอบที่ 5  
Potential base 
 
 
 

 
- สพท.ไม่ต้องด าเนินการ – 

 
 
 
 
 
 
 

 
- 
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 การประเมินผู้บริหารองค์การ 
 

 

ประเด็นการประเมิน / ตัวชี้วัด กลุ่มที่รับผิดชอบ 
ตัวช้ีวัดที่ 6.1 การลดพลังงาน   
   ตัวชี้วัดที่ 6.1.1 พลังงานด้านไฟฟ้า  - กลุ่มอ านวยการ 
   ตัวชี้วัดที่ 6.1.2 พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง - กลุ่มอ านวยการ 
ตัวช้ีวัดที่ 6.2 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
                 ในหน่วยงานภาครัฐ  

- กลุ่มอ านวยการ 

ตัวช้ีวัดที่ 6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดับ
ความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  

- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ตัวช้ีวัดที่ 6.4 การก ากับดูแลการทุจริต  - กลุ่มกฎหมายและคดี 

ตัวชี้วัดที่ 6.5 ภาวะผู้น า 

 
- กลุ่มอ านวยการ  (เจ้าภาพหลัก) 
  และกลุ่มนโยบายและแผน (เจ้าภาพรอง) 
 

ตัวช้ีวัดที่ 6.6 ระบบติดตามการปฏิบัติงาน 
                    เพื่อการบริหารงานขององค์การ  

- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (เจ้าภาพหลัก) 
  และกลุ่มอื่น ๆ (เจ้าภาพรอง) 

ตัวช้ีวัดที่ 6.7 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
                    ในองค์การ  

 

   ตัวชี้วัดที่ 6.7.1การใช้ระบบ Video Conference  
                     ในองค์การ 

- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ (เจ้าภาพหลัก) 
  และกลุ่มอื่น ๆ  (เจ้าภาพรอง) 

   ตัวชี้วัดที่ 6.7.2 ความมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์  
                       (Cyber) 

- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

ตัวช้ีวัดที่ 6.8 การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ  
   ตัวชี้วัดที่ 6.8.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชี 
                      ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

   ตัวชี้วัดที่ 6.8.2 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูล 
                      การเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา  
                      (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  

- กลุ่มนโยบายและแผน (เจ้าภาพหลัก) 
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
  และหน่วยตรวจสอบภายใน (เจ้าภาพรอง) 

   ตัวชี้วัดที่ 6.8.3 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบ 
                      ด้านการเงินการบัญชีของ สพท. 

- หน่วยตรวจสอบภายใน 

   ตัวชี้วัดที่ 6.8.4 ระดับความส าเร็จการด าเนินงาน 
                      โรงเรียนวิถพุีทธ 

- กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 

ตัวช้ีวัดที่ 6.9 การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแล 
                 เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

- กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ตัวช้ีวัดที่ 6.10 การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
 
 
 

- ไม่ต้องด าเนินการตัวชี้วัดนี้ - 
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         ตามที่ส านักงาานัณะกงรรมงารงารึกงาาักนนัื้นนัาานั ได้ปรกงาึผลงารปรกเมินัตกวชีนวกด          
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาไปแล้ว นั้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีผลการประเมิน    
อยู่ในระดับคุณภาพ  ได้คะแนน 4.55904  (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับคุณภาพ คะแนน 4.42787)                

 ทั้งนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  มีจ านวน  183  เขต  โดยแยกเป็น          
- ระดับคุณภาพ    จ านวน   75  เขตพ้ืนที่การศึกษา                     

       - ระดับมาตรฐานขั้นสูง  จ านวน   98  เขตพ้ืนที่การศึกษา                     
      - ระดับมาตรฐานขั้นต่ า  จ านวน   10  เขตพ้ืนที่การศึกษา            
     - ระดับต้องปรับปรุง    จ านวน     -   เขตพ้ืนที่การศึกษา            
ส าหรับการด าเนินงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 แต่ละตัวชี้ วัด               
กลุ่มอ านวยการได้สรุปผล/รายละเอียดการด าเนินงานฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ด าเนินการ 
    1. มอบให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยทุกท่าน ในคราวการประชุมคณะกรรมการการบริหารการศึกษาภายในฯ ครั้งที่  
2/2563  เมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์  2563    
    2. จัดส่งเล่มสรุปผลการด าเนินงานดังกล่าวในรูปแบบของไฟล์ PDF ส่งทางระบบ AMSS++ ให้
บุคลากรทุกท่านทราบแล้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563  และสามารถดูได้จาก QR Code ด้านล่างนี้ 
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8 
 

ตารางผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 

เปรียบเทียบ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

องค์ประกอบการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจ
หลักพ้ืนฐาน งานประจ างานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบหลักงานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function base) 

 
 

4..24 

 
 

4.86 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน 
หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการ
ด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda base) 

 
 

5.00 

 
 

สพท.ไม่ต้องด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการ  
บูรณาการการด าเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน 
(Area base)  

ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้ 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ
พัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงาน
ของรัฐ (Innovation Base) 

 
4.44 

 
สพท.ไม่ต้องด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มี
ความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาประเทศ ตามแผน
หรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential base) 

 
สพท.ไม่ต้องด าเนินการองค์ประกอบนี้ 

 

การประเมินผู้บริหารองค์การ 
 

- 
 

4.50 

 
สรุปผลการประเมิน 

 ระดับคุณภาพ 
 ระดับมาตรฐาน 
 ระดับต้องปรับปรุง 
 

(ณกแนันัเฉลี่ย 4.42787) 

ระดับคุณภาพ(91.18)  
 ระดับมาตรฐานขั้นสูง 
 ระดับมาตรฐานขั้นต้น 
 ระดับต้องปรับปรุง 
(ณกแนันัเฉลี่ย 4.55904) 

  
ที่ประชุม             รับทราบ 
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     3.2 การด า เนิ น งาน การป ระเมิน ตั วชี้ วั ด ตามมาตรการป รับป รุ งป ระสิ ท ธิ ภ าพ                   
ในการปฏิบัติราชการ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ตามที่ ส านั กงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ได้ แจ้ งรายละเอียด/แนวทาง               
การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อวันที่  11 มิถุนายน 2563 นั้น 

 กลุ่มอ านวยการ จึงขอสรุปรายละเอียด/ กรอบการประเมินผล / หลักเกณฑ์การประเมิน/               
รอบการรายงานผล พอสังเขปได้ดังนี้ 
  การป ระ เมิ น ตั วชี้ วั ด ต ามมาตรการป รับป รุ งป ระสิ ท ธิภ าพ ในการป ฏิ บั ติ ร าชการ 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 
      1. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
     2. การประเมินผู้บริหารองค์การ (ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี) 
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การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์ประกอบ/ 
ประเด็นการประเมิน 

ที ่    ตัวช้ีวัด 

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 
 
 
 
องค์ประกอบ 1  
Function Base 
 

1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
 (O-NET) 

2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(มีการปรับเกณฑ์เนื่องจากจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19
และรอการยืนยันจากส านักงาน ก.พ.ร.) 

3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
ระดับ “ดี” ขึ้นไป 
3.1 ระดับปฐมวัย   3.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มีการปรับเกณฑ์เนื่องจากจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 
และรอการยืนยันจากส านักงาน ก.พ.ร.) 

องค์ประกอบ 1  
Function Base 
องค์ประกอบ 2  
Agenda Base 
องค์ประกอบ 5 
 Potential Base 

4 ระดับความส าเร็จในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจาก 
เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

 4.1 รอ้ยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน   
     รายบุคคล 

 4.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากร 
     ทางการศึกษารายคนด้วยระบบ PSC (P-School Checking Program) 

การประเมินผู้บริหารองค์การ 
การลดพลังงาน   5 การลดพลังงาน   

 5.1 พลังงานด้านไฟฟ้า 
 5.2 พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 

มาตรการลด และคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ 

6 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ   

  6.1 การด าเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 
      ภาครัฐ 10 ประเด็น 

  6.2 การรายงานข้อมูลปริมาณขยะรายเดือน 
การก ากับดูแลการทุจริต 
 
 

7 การก ากับดูแลการทุจริต   
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องค์ประกอบ/ 
ประเด็นการประเมิน 

ที ่    ตัวช้ีวัด 

ภาวะผู้น า 
 

8 ภาวะผู้น า 
 

ระบบติดตามการปฏิบัติงาน
เพ่ือการบริหารงานของ
องค์การ 

9 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารงานขององค์การ 

  1) ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามการปฏิบัติงานขององค์การ 4 ด้าน  
    ได้แก่ 
    - ด้านบริหารงานทั่วไป 
    - ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ 
    - ด้านบริหารงานบุคคล 
    - ด้านบริหารวิชาการ 

  2) มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกดูข้อมูลได้ 
    แบบ Real time สรุปผลข้อมูลที่ได้จากการใช้ระบบ 

  3) มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความพึงพอใจ 
   ของประชาชนหรือผู้รับบริการ 
 

ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล          
ในองค์การ 

10 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ 
10.1 การใช้ระบบ VIDEO Conference ในองค์การ 
       1) การเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference กับส่วนกลาง 
       2) การใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           กับโรงเรียนเพื่อการบริหารหรือการจัดการเรียนการสอน 

  10.2 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber) 
 

การสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ในองค์การ  

11 การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ  

  11.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  11.2 โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา 

       ของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
  11.3 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี 

       ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  11.4 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
  11.5 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

 

การเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

12 ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา 
 
 
 



12 
 

หลักเกณฑ์การประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 1. ให้ทุกตัวชี้วัดมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ (คะแนนเต็ม 5.00000) หากตัวชี้วัดใดมีตัวชี้วัดย่อย
มากกว่า 1 ตัวชี้วัด ให้พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละตัวชี้วัดย่อยค านวณร่วมกับน้ าหนักตัวชี้วัดย่อย เพื่อเป็น
คะแนนของตัวชี้วัดนั้น  
 2. น าค่าคะแนนรวมของทุกตัวชี้วัด (คะแนนเต็ม  5.00000) เทียบบัญญัติไตรยางศ์  
เป็นค่าคะแนนร้อยละ 
 3. พิจารณาค่าคะแนนร้อยละ เทียบเกณฑ์การประเมินเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการด าเนินงาน 

อยู่ระหว่าง 90-100 คะแนน 

ระดับมาตรฐานขั้นสูง มีคะแนนผลการด าเนินงาน 

อยู่ระหว่าง 75-89.99 คะแนน 

ระดับมาตรฐานขั้นต้น มีคะแนนผลการด าเนินงาน 

อยู่ระหว่าง 60-74.99 คะแนน 

ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการด าเนินงาน 

ต่ ากว่า 60 คะแนน 
  
 4. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประเมินฯ ให้ด าเนินการในรูปแบบคณะท างาน/คณะกรรมการ 
และได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ กพฐ. 

 รอบการรายงานผล 
 การรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 2 ครั้ง ดังนี้ 

   รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 
(ยกเว้นการรายงานรอบที่ 1 เนื่องจากจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19) 

   รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563 
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       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2   ต้องรายงานผลตัวชี้วัด            
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  ดังนี้ 

  

ตัวช้ีวัด 
ระดับ สพท. 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา   

              ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 

ใช้ข้อมูลส่วนกลาง 
(จาก สทศ.) 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริม 

              ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ 

              ในศตวรรษที่ 21 

* √ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมิน  

               คุณภาพภายนอกจาก สมศ. ระดับ“ดี”ขึ้นไป 

  

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับปฐมวัย * √ 

ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                 * √ 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความส าเร็จในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคล 

               ที่อ้างอิงจากเลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

  

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 

                ผลการเรียนรายบุคคล 

ใช้ข้อมูลส่วนกลาง 
(โรงเรียนกรอกข้อมูลในโปรแกรม 
SchoolMIS และ SGSOnline 

ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563) 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล 

                ครูและบุคลากรรายคนด้วยระบบ PSC  
                (P-School Checking Program) 

* 

 

 

 

 

 

 

√ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับ สพท. 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

การประเมินผู้บริหารองค์การ  

ตัวช้ีวัดที่ 5 การลดพลังงาน ใช้ข้อมูลส่วนกลาง 
(สพท. รายงานข้อมูลผ่านระบบ  

e-report.energy.go.th) 
ตัวชี้วัดที่ 5.1 พลังงานด้านไฟฟ้า 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 

ตัวช้ีวัดที่ 6 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 

              ภาครัฐ 
  

ตัวชี้วัดที่ 6.1 การด าเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
                 ในหนว่ยงานภาครัฐ 10 ประเด็น * √ 

ตัวชี้วัดที่ 6.2 การรายงานข้อมูลปริมาณขยะรายเดือน * √ 

ตัวช้ีวัดที่ 7 การก ากับดูแลการทุจริต ใช้ข้อมูลส่วนกลาง 
(ใช้ข้อมูล ITA จาก สนก.) 

ตัวช้ีวัดที่ 8 ภาวะผู้น า ใช้ข้อมูลส่วนกลาง 
(ใช้ข้อมูลมาตรฐานเขตฯ จาก สตผ.) 

ตัวช้ีวัดที่ 9 ระบบติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อการบริหารงาน 
               ขององค์การ 

  

              1) ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามการปฏิบัติงาน 
                 ขององค์การ 4 ด้าน * √ 

              2) มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบันและสามารถ 
                 เรียกดูข้อมูลได้แบบ Real time สรุปผลข้อมูลที่ได้จาก 
                 การใช้ระบบ 

* √ 

             3) มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมิน 
                ความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ * √ 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ   

ตัวชี้วัดที่ 10.1 การใช้ระบบ Video  Conference ในองค์การ * √ 

ตัวชี้วัดที่ 10.2 ความม่ันคงปลอดภัยในไซเบอร์ (Cyber) * √ 

ตัวช้ีวัดที่ 11 การสร้างคุณธรรม จริยธรรม   ในองค์การ  

ตัวชี้วัดที่ 11.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของส านักงาน 

                  เขตพ้ืนที่การศึกษา * 
 

 
√ 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับ สพท. 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

ตัวชี้วัดที่ 11.2 โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงิน     

                  ด้านการศึกษาของสถานศึกษา  

                  (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

ใช้ข้อมูลส่วนกลาง 
(โรงเรียนรายงานผ่านเว็บไซต์ 

https://e-budget.jobobec.in.th) 
ภายในวันที่  

31 กรกฎาคม 2563 
ภายในวันที่  

30 ตุลาคม 2563 

ตัวชี้วัดที่ 11.3 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบด้านการเงิน 

                  การบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เปิดระบบรายงานเป็นกรณีพิเศษ 
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

ตัวชี้วัดที่ 11.4 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ใช้ข้อมูลส่วนกลาง 
(โรงเรียนประเมินผลผ่านเว็บไซต์ 

วิถีพุทธ  
www.vitheebuddha.com) 

* 1 ส.ค. 2563 –  
30 ก.ย. 2563 

ตัวชี้วัดที่ 11.5 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย 
                   ผลผลิต * √ 

ตัวช้ีวัดที่ 12 การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ 
                ผู้ใต้บังคับบัญชา 
                (ความเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา) 

ท า Online Survey ตามช่วงเกณฑ์ 
ที่ กพร. ก าหนด 

 

* ยกเว้นการรายงานรอบที ่1 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 

ที่ประชุม             รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องทีเ่สนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา 
     การก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     เพ่ือให้การรายงานผลการด าเนินการตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2          
บรรลุเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัดอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  เป็นไปตามเป้าหมาย  และทันตามระยะเวลา
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด จึงต้องมีการก าหนดกลุ่มที่รับผิดชอบ  ผู้ก ากับตัวชี้วัด       
และผู้จัดเก็บข้อมูลแต่ละตัวชี้วัด   

แนวปฏิบัติ    คู่มือการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   
        ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  “สร้างความรู้ความเข้าใจ 

ในการด าเนินงาน ก าหนดให้มีผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัดและผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้ วัด               
พร้อมทั้งจัดท าแผนงาน โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนตัวช้ีวัด” 

ประเด็นเสนอที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาก าหนดกลุ่มผู้ รับผิดชอบ ผู้ก ากับตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล  
                               แต่ละตัวชี้วัด                    
มติที่ประชุม  ก าหนดกลุ่มผู้ รับผิดชอบ ผู้ก ากับตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูล                            
   ตามตารางด้านล่างนี้ 
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