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 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) เสนอกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 โดยมอบให้ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมินส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ 
การด าเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาและการอ านวย  
ความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง       
ใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการให้คุณให้โทษต่อหน่วยงานและผู้บริหารซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ 
ที่ส าคัญของรัฐบาลและการด าเนินตามภารกิจหน่วยงานของรัฐ 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นส่วนราชการที่ต้องได้รับการประเมิน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จึงได้จัดท าคู่มือการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้กลุ่มต่าง ๆ  และสถานศึกษา
ใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ  ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มต่าง ๆ 
และสถานศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสว่นราชการมากยิง่ข้ึน 
และจะส่งผลให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ เป็นไปอย่าง                   
มีประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิผลต่อไป 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบราชการให้มีความเข้มแข็ง 
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายของตัวช้ีวัด ผู้รับบริการทุกระดับมีความพึงพอใจและส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้สูงข้ึนต่อไป 
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แนวทางการประเมินตัวชี้วัด 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
 
 หลักการและท่ีมา 

รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ส่วนราชการมีการปรับปรุงและ
ยกระดับคุณภาพการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจึงต้องมีการ
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการที่สอดรับกับนโยบายที่ส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศไปสูการปฏิบัติ  ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่รัฐบาลก าหนด ดังนี้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่  5) พ.ศ.2545 ในมาตรา 3/1 บัญญัติว่า       
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็น
แนวทางหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตาม
ความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมลู 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 12  
ก าหนดว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อก าหนด
มาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด  
เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอสิระ
ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ 
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา  
ที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

ค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  5/2559 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 
เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการ
แผ่นดิน มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  
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 มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 เห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมินข้าราชการพลเรือน 
ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและแบบประเมินส่วนราชการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 5/2559 และให้น าแบบประเมินฯ นี้ไปใช้ในการประเมินข้าราชการและการประเมินส่วนราชการในรอบการ
ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 

 ข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการพัฒนา
และปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ 

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

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

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

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

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

ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย  
1.1 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายส าคัญของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี หรือภารกิจ

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

1.4 ผลการด าเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่  ความรับผิดชอบหลัก  
งานตามกฎหมาย กฎ หรือภารกิจในพื้นที่/ท้องถ่ิน ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Function KPI / Area KPI)  

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

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

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

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

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

ผู้ท าหน้าที่ในการประเมิน : เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นผู้ประเมินส่วนราชการ  
(ฝ่ายบริหาร) และจังหวัดในเบื้องต้น แล้วรายงานผลการประเมินต่อรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ  
ของหน่วยงาน และรายงานนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่ก ากบัดูแล หรือรฐัมนตรปีระจ าส านักนายกรัฐมนตรี
ต่อไป 
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 กรอบการประเมินส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 4654 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ส่วนราชการระดับกรมต้องมีตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ อย่างน้อย 1 ตัวช้ีวัด  
(1 กรม 1 ปฏิรูป) ทั้งนี้ในการก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งก าหนด 1 กรม 1 ปฏิรูป
นั้น ส่วนราชการได้ก าหนดตัวช้ีวัดการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเลือกประเด็นปฏิรูปในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานตามที่ได้ส่งแผน ฯ ให้กับ สศช. จ านวน 1 ตัวช้ีวัด 
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ทั้งนี้ตัวช้ีวัดร่วมได้แก่ประเด็นเกี่ยวกับ อากาศ แหล่งน้ า ขยะ ป่าไม้  การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการ
ด้านการศึกษา ดังนี้ 

ประเด็น Joint KPIs ยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บท/
SCG/International KPIs 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1.การจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน* 

ร้อยละของปริมาณขยะ
มูลฝอยชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง 

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

-กรมควบคุมมลพิษ 
-กรมสง่เสรมิคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
-กรมสง่เสรมิการ
ปกครองท้องถ่ิน 
-จังหวัดที่มีขยะจ านวน
มาก 

2.การแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย ์

อันดับในรายงานประจ าปี
สถานการณ์การค้ามนุษย ์

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

-สป.พฒันาสงัคมฯ 
-สป.แรงงาน 
-กรมการจัดหางาน 
-กรมสวัสดิการคุ้มครอง
แรงงาน 

3.การลดอัตรา
ผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน* 

อัตราผูเ้สียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนต่อ
ประชากรแสนคน (อัตรา
ต่อประชากรแสนคน) 

อัตราผูเ้สียชีวิตจากการบาดเจบ็
จากอุบัตเิหตทุางถนน(SDG)/ 
แผนฯ12 

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

4.ความยากง่ายใน
การประกอบธุรกจิ 
(Doing Business) 

ความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกิจตาม
รายงานของธนาคารโลก 
ภาพรวม/รายด้าน 

การจัดอันดบัความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกิจ (Doing 
Business) ของธนาคารโลก 
(แผนฯ12) 

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

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

5.คุณภาพแหล่ง
น้ า* 

-ร้อยละของแหล่งน้ าทีม่ี
คุณภาพน้ าที่ดี หรือ  
-คุณภาพน้ าของแม่น้ า
สายหลักทีอ่ยู่ในเกณฑ์ดี
เพิ่มข้ึน(จ านวนแหลง่น้ าที่
มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ด ี

-คุณภาพของน้ าในแหล่งน้ าฯ อยู่
ในเกณฑ์เหมาะสมกบัประเภท
ของการใช้ประโยชน ์
(แผนแม่บทฯ) 
-ร้อยละของน้ าเสียที่ได้รบัการ
บ าบัดได้อย่างปลอดภัย (SDG) 
-ร้อยละของแหล่งน้ าทีม่ีคุณภาพ
น้ าโดยรอบที่ดี (SDG) 

-สป.ทรัพยากรฯ 
-กรมควบคุมมลพิษ 
-กรมสง่เสรมิคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
-กรมทรัพยากรน้ า 
-กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม+กรม
ส่งเสริมการเกษตร 
-จังหวัดที่มีแหลง่น้ า
เสื่อมโทรม 

6.การคุณภาพ
อากาศ* 

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

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

สป.ทรัพยากรฯ 
-กรมควบคุมมลพิษ 
-กรมสง่เสรมิคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
-กรมขนสง่ทางบก 
-9 จังหวัดภาคเหนือ 

7.การลดก๊าซเรือน
กระจกในภาค
พลังงานและ
คมนาคมขนส่ง 

การประเมินผลการลด
ก๊าซเรือนกระจกในภาค
พลังงานและคมนาคม
ขนส่ง 

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

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

8.จ านวนพื้นที ่
ป่าไม้* 

-จ านวนพื้นที่ป่าไม้ของ
ประเทศ  
-ภาพถ่ายดาวเทียม 
-จ านวนพื้นป่าที่ทวงคืน
ได ้

-สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ
(ป่าอนุรกัษ์ ป่าเศรษฐกิจ  
ป่าชายเลน พื้นทีป่ลกูและฟื้นฟู
ป่าต้นน้ า (แผนฯ12) 
-ร้อยละของพื้นทีป่่าไม้ต่อพื้นที่
ทั้งหมด (SDG) 

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

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

9.งานวิจัยและ
นวัตกรรมทางด้าน
วิทยาศาสตร ์

-อันดับความสามารถ
ทางการแข่งขันด้าน 
Scientific 
Infrastructure ของ
ประเทศไทยตามการจัด
อันดับของ IMD 

-ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการศึกษาของประเทศไทย
จากรายงาน IMD /แผนฯ12 

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

10.ความสามารถ
ในการแข่งขันด้าน
การศึกษาของ
ประเทศไทย 

อันดับตามรายงานด้าน
การศึกษา(Education) 
ภาพรวม รายด้านในส่วน
ราชการทีเ่กี่ยวข้อง 

-ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละ
วิชา (แผนฯ12) 

-ทุกส่วนราชการใน
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 4. การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) น้ าหนักร้อยละ 30 จ านวน 1 ตัวชี้วัด      
ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ  
 2.1 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (น้ าหนักร้อยละ 15 ) เป็นตัวช้ีวัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็น
ดิจิทัล (Digitize data) เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) มี 2 แนวทางคือ 
  1) ตัวช้ีวัดการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงาน (e-Service)   
  การให้บริการในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Service) เป็นการด าเนินการเพื่อยกระดับงานบรกิาร
ของส่วนราชการไปสู่การให้บริการแบบออนไลน์ เพื่อลดภาระการเดินทางมาติดต่อราชการของประชาชน เลือก
งานบริการของหน่วยงาน 1 งานบริการ แนวทางการคัดเลือกงานบริการ คือ เป็นงานบริการที่ยังไม่มีระบบ
ออนไลน์ เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน เป็นงานบริการที่จบในหน่วยงาน (Standalone) เป็นงานบริการที่
ต้องมีการเช่ือมข้อมูลหรือธุรกรรมกับหน่วยงานอื่น เป็นงานบริการที่มีจ านวนผู้ใช้บริการมากเป็นล าดับต้นๆ 
ของงานบริการทั้งหมดของงานบริการทั้งหมดของหน่วยงาน เป็นงานบริการที่ไม่มีข้อจ ากัดทางกฎหมาย 
เป้าหมายการยกระดับงานบริการ 3 ระดับ ได้แก่  
  ระดับ 1 (Level 1 : L1) งานบริการที่ยื่นค าขอและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  
  ระดับ 2 (Level 2 : L2) งานบริการที่ยื่นค าขอและช าระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
หรือช่องทางอื่น ๆ และมีการออกใบเสร็จรับเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  
  ระดับ 3 (Level 3 : L3) งานบริการที่ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียม และออกใบอนุมัติ/ อนุญาต/
เอกสาร ทางราชการได้ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการอนุมัติผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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 2) ตัวช้ีวัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูล 
ภาครัฐ (Open Data) 
 แนวทางการประเมินตัวช้ีวัด ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าชุดข้อมูลเปิด (Open Data)  
เพื่อน าไปเผยแพร่ อย่างน้อย 1 ข้อมูล ให้เป็นไปตามมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัลว่าด้วยแนวทางการเปิดเผยข้อมูล  
เปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ ชุดข้อมูลเปิด (Open Data) ดังกล่าว ต้องเป็นข้อมูลที่ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการต้องการและน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 เป้าหมายข้ันต้น (50) เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ทุกรูปแบบ และสามารถน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากหน่วยงาน เช่น pdf .doc เป็นต้น 
 เป้าหมายมาตรฐาน (75) เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine Readable) 
เช่น Excel เป็นต้น 
 เป้าหมายข้ันสูง (100) เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบมาตรฐานแบบเปิด (Open Format) และไม่
จ ากัดสิทธิ โดยบุคคลใด และเครื่องอ่านได้ 
 ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. ประเมินโดยการเข้าถึงของหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ 
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 2.2 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (น้ าหนักร้อยละ 15) 
  เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วน
ราชการในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน พิจารณาจาก ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยประกอบด้วยองค์ความรู้ 7 หมวด คือ หมวด 1 การน าองค์การ หมวด 2 การ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่ งเน้นบุคลากร หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ หมวด 7 
ผลลัพธ์การด าเนินการ โดย เกณฑ์การประเมินจะพิจารณาจากความสามารถในการพัฒนาการด าเนินงาน  
เพื่อยกระดับผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) โดยมีเป้าหมายให้ส่วนราชการมี
คะแนนผลการประเมินในข้ันตอนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ จากผลคะแนนในข้ันตอนที่ 1 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 โดยจัดกลุ่มส่วนราชการตามคะแนนผลการประเมินป ี2563 และก าหนดเกณฑ์การประเมิน (เป้าหมาย
การเพิ่มคะแนนผลการประเมิน) ให้สอดคล้องกับแต่ละกลุ่ม 
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 โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 ส่วนราชการที่คะแนนผลการประเมินในข้ันตอนที่ 1 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่ ากว่า 350 คะแนน กลุ่มที่ 2 ส่วนราชการที่มีคะแนนผลการประเมินในข้ันตอนที่ 1 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ 350 - 399 คะแนน  กลุ่มที่ 3 ส่วนราชการที่มีคะแนนผลการประเมินในข้ันตอนที่ 1 ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ตั้งแต่ 400 คะแนนข้ึนไป ทั้งนี้แบ่งเป็นเป้าหมายข้ันต้น เป้าหมายมาตรฐาน เป้าหมายข้ันสูง ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
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 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 4654 - 4656 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึดหลัก
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่ Thailand 4.0  
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบาย ดังนี้ 
 - วิสัยทัศน์ สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน  
 - พันธกิจ  
 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21  
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา อย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม  
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
 7.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัด การศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี 
สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึง 
พหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
มีทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล  
มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้เป็น 
“การศึกษาข้ันพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส ทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
 1. ด้านความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  
 2. ด้านโอกาส 
  2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สงัคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
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  2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  อย่างเท่า
เทียมกัน  
  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 3. ด้านคุณภาพ  
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพื่อการมีงานท า 
  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลกัสตูรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเปน็ในแต่ละระดบั 
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล              
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
 4. ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่
สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่   
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน   
  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้ง
ในพื้นที่ลักษณะพิเศษ  
  4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพิ่ม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.4654 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ พ.ศ. 2561-
2580 ประกอบด้วยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนฯ 12 (ปี พ.ศ. 2560 -2564 ) แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรฐับาล  ทั้งนี้สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2563 - 2565 
โดยสอดคล้องกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 2. อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษา (IMD) 
 3. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
(O–NET, V–NET, N–NET) 
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 ทั้งนี้ตัวช้ีวัดระดับกรมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แบ่งเป็น 1) การประเมิน
ประสิทธิผลการด าเนินงาน (Performance Base) ร้อยละ 70 และ 2) การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน 
(Potential Base) ร้อยละ 30 

ท่ี ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด หมายเหต ุ

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

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

เป็นตัวช้ีวัด 1 กรม 1 ปฏิรูป เป็น
ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิรูปด้านการศึกษา 
ตามกิจกรรมปฏิรปูที่ 2 การพฒันาการ
จัดการเรียนการสอนสูก่ารเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ เพือ่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  เป็น
การจัดท าและด าเนินโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูท้ั้งระบบสูก่าร
ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ
การเตรียมผู้เรียนใหส้อดคล้องกบั
ศตวรรษที่ 21 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยพิจารณาจากกจิกรรม 
หรือผลผลิตที่เกิดข้ึนจริงตามแผน และ
มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับ
การอนุมัติ (จากระบบ GFMIS) 
ประชาชนจะได้รบัประโยชนจ์าก
โครงการนี้ คือ เป็นการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันด้าน
การศึกษาของประเทศ ส่งผลให้
ประชาชนได้รับการศึกษาที่มมีาตรฐาน
ระดับสากลมากขึ้น 

  4. ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการศึกษาของประเทศไทย
จากรายงาน  (IMD 2020) 
4.1 อันดับตามรายงานด้าน
การศึกษา (Education)  
4.2 อันดับตามรายงานด้านท่ี
เกี่ยวข้องกับบทบาท ภารกิจของ
ส่วนราชการ 
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ท่ี ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด หมายเหต ุ

  3. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
(O-NET) 

 

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

ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่
การเป็นระบบราชการ 4.0  

4.1 (การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล  
Data Catalog  
การเก็บรวบรวมสถิติทางการ
ศึกษา 

• ข้อมูลนักเรียน 
• ข้อมูลโรงเรียน 

 

  4.4 ) การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 PMQA 

 

 
 การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 4654 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกอบด้วยตัวช้ีวัดตามกรอบการประเมินของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นตัวช้ีวัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 4 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
 1. ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 2. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา 
 3. การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล Data Catalogue 
  3.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่จริงในโรงเรียนด้วยระบบ  
                      DMC (Data Management Center) 
  3.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน 
                      ด้วยระบบ  HRMS (Human Resource Management System) 
 4. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 PMQA 
 และตัวช้ีวัดผู้บริหารองค์การ ซึ่งเป็นตัวช้ีวัดร่วม ในเรื่อง การลดพลังงาน มาตรการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ การก ากับดูแลการทุจริต ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ 
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การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ และ ความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา จ านวน 7 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 5. การลดพลังงาน   
  5.1 พลังงานด้านไฟฟ้า  
  5.2 พลังงานด้านน้ ามันเช้ือเพลิง  
 6. มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ   
 7. การก ากับดูแลการทุจริต   
 8. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ   
 9. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ   
  9.1 ความมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์ (Cyber) 
  9.2 การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 10.การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ  
  10.1 การตรวจสอบทางการเงินและบญัชีของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
  10.2 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา  
      (ระบบบัญชี การศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
  10.3 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบด้านการตรวจสอบการด าเนินงาน “โครงการสนับสนุน 
                        ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา  
                        สังกัด สพฐ.” 
  10.4 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ   
  10.5 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
 11. ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา 
 
โดยมีรายละเอียด องค์ประกอบ/ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ าหนัก และเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

องค์ประกอบ/ 
ประเด็นการประเมิน 

ท่ี ตัวชี้วัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรงุประสทิธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
องค์ประกอบ 1 
Function Base 
 

1 ระดับความส าเรจ็ของการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

9.090 ระดับ 1 โรงเรียนกลุม่เป้าหมายมีการ
ด าเนินกิจกรรมครบตามที่ก าหนดทกุ
กิจกรรม ร้อยละ 100 และผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณลกัษณะและทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างร้อยละ 
80 – 84.99 
ระดับ 2 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการ
ด าเนินกิจกรรมครบตามที่ก าหนดทุก
กิจกรรม ร้อยละ และผู้ เรียนได้รับ 100 
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องค์ประกอบ/ 
ประเด็นการประเมิน 

ท่ี ตัวชี้วัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 

พัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างร้อยละ 
85 – 99.89 
ระดับ 3 โรงเรียนกลุม่เป้าหมายมีการ
ด าเนินกิจกรรมครบตามที่ก าหนดทกุ
กิจกรรม ร้อยละ 100 และผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณลกัษณะและทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างร้อยละ 
90 – 94.99 
ระดับ 4 โรงเรียนกลุม่เป้าหมายมีการ
ด าเนินกิจกรรมครบตามที่ก าหนดทกุ
กิจกรรม ร้อยละ 100 และผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณลกัษณะและทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างร้อยละ 
95.00 – 99.99 
ระดับ 5 โรงเรียนกลุม่เป้าหมายมีการ
ด าเนินกิจกรรมครบตามที่ก าหนดทกุ
กิจกรรม ร้อยละ 100 และผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณลกัษณะและทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100 

องค์ประกอบ 1 
Function Base 
 

2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษา 

9.090 
 

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

องค์ประกอบ 1 
Function  

3 การพัฒนาองค์การสู่ดจิิทลั 
Data Catalogue 

9.090  

  3.1  ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินการจัดเกบ็ข้อมลู
นักเรียนทีมีอยูจ่รงิในโรงเรียน

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

ท่ี ตัวชี้วัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 

ด้วยระบบ DMC (Data 
Manageent Center) 

ระดับ 5 100 

  3.2 ร้อยละความส าเรจ็ของการ
ด าเนินการจัดเกบ็ข้อมลูครูและ
บุคลากรทางการศึกษารายคน
ด้วยระบบ  HRMS (Human 
Resource Management 
System)  

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

 4 การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

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

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

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

  5.2 พลังงานด้านน้ ามัน
เช้ือเพลิง 

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

ท่ี ตัวชี้วัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับ 5 ปริมาณการใช้น้ ามันเช้ือเพลิง
ลดลงร้อยละ 10 ข้ึนไป 

มาตรการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐ 

6 มาตรการลดและคัดแยกขยะมลู
ฝอยในหน่วยงานภาครัฐ   

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

การก ากบัดูแลการ
ทุจริต 
 
 
  

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

ระบบติดตามการ
ปฏิบัติงานเพื่อการ
บรหิารงานของ
องค์การ 

8 ระบบติดตามการปฏิบัติงาน
เพื่อการบริหารงานขององค์การ 

9.090 ตามรายละเอียดในคู่มือฯ 

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

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

ท่ี ตัวชี้วัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 

- ด้านบริหารแผนงานและ
งบประมาณ 
- ด้านบริหารงานบุคคล 
- ด้านบริหารวิชาการ 

ระดับ 4 ผลวิเคราะห์ข้อมลูไปใช้ปรบัปรุง 
พัฒนาการให้บริการและการปฏิบัติงาน 
ระดับ 5 จัดเก็บข้อมลูครบ 4 ด้าน จัดเก็บ
เป็นปจัจบุันเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real 
timeและสรปุผลการด าเนินงานเพื่อน าใช้
ในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ 

  2) สถานศึกษามีการน าระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์มาใช้ในการ
ติดตามการปฏิบัตงิานตาม
ภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ 
- ด้านบริหารงานทั่วไป 
- ด้านบริหารแผนงานและ
งบประมาณ 
- ด้านบริหารงานบุคคล 
- ด้านบริหารวิชาการ 

(3.030) ระดับ 1 ไม่มี 
ระดับ 2  จัดเก็บเป็นปัจจุบันและเรียกดู
ข้อมูลได้แบบ Real timeได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของสถานศึกษา ในสังกัด 
ระดับ 3 สถานศึกษามีการใช้ระบบ
สามารถสรปุผลออกรายงาน (Report) ได้
ตั้งแต่ร้อยละ 40 - 60 
ระดับ 4 สถานศึกษาสามารถน าผล
วิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ปรับปรงุ พัฒนาการ
ให้บรกิารและการปฏิบัตงิานได้ต้ังแต่ร้อย
ละ 61- 80  
ระดับ 5 สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลใน
ระบบทั้ง 4 ระบบที่เป็นปัจจุบันและ
สามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real time 
สรปุผลการด าเนินงานเพื่อน าใช้ในการ
ตัดสินใจของผู้บริหารได้มากกว่าร้อยละ 
81 ของสถานศึกษาในสงักัด 

  3) มีการใช้ระบบอเิลก็ทรอนิกส์
ในการประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชนหรือผู้รบับริการ 

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

การสง่เสรมิการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัใน
องค์การ 
 

9 การสง่เสรมิการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในองค์การ 

9.090  
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องค์ประกอบ/ 
ประเด็นการประเมิน 

ท่ี ตัวชี้วัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 

  9.1 ความมั่นคงปลอดภัยทาง 
ไซเบอร์ (Cyber) 

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

  9.2 การขับเคลือ่นระบบคลังสื่อ
การเรียนรูเ้ทคโนโลยีดิจทิัล 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

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

ท่ี ตัวชี้วัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 

การสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมในองค์การ  

10 การสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน
องค์การ  

9.090  

  10.1 การตรวจสอบทางการเงิน
และบญัชีของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

(1.818) 5 ระดับคะแนน 
ตามรายละเอียดในคู่มือฯ 

  10.2 โครงการพฒันาระบบ
รายงานข้อมลูการเงินด้าน
การศึกษาของสถานศึกษา 
(ระบบบญัชีการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน) 

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

  10.3 ระดบัความส าเร็จของการ
ตรวจสอบด้านการตรวจสอบ
การด าเนินงาน “โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดบัอนบุาล
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
สถานศึกษา สังกัด สพฐ.” 

(1.818) ระดับ 1 ไม่ได้ด าเนินการตรวจสอบ 
ระดับ 2 ตรวจสอบแล้วเสร็จตามประเด็น
ที่ก าหนดแต่จัดส่งแบบที่ 1 และ 10 ทาง
ระบบ KRS ไม่ทันเวลาที่ก าหนด 
ระดับ 3 ตรวจสอบแล้วเสร็จตามประเด็น
ที่ก าหนดและครบจ านวนหน่วยรบัตรวจ
และลงนามรับรอง โดยผู้ตรวจสอบภายใน 
สพท. 
ระดับ 4 ตรวจสอบแล้วเสร็จตามประเด็น
ที่ก าหนดครบทุกหน่วยรบัตรวจมีการลง
นามรับรองโดย ผู้ตรวจสอบภายใน สพท. 
และสรุปผลการตรวจสอบครบถ้วน จัดสง่
แบบที่ 1 และ 10 ทางระบบ KRS ตาม
ก าหนด 
ระดับ 5 ตรวจสอบตามประเด็นทีก่ าหนด
ครบทุกหน่วยรบัตรวจ มกีารลงนาม
รับรองโดยผู้ตรวจสอบภายใน สพท. 
สรปุผลครบถ้วน แบบสรุปผลการ
ตรวจสอบมีข้อมูลสรปุผลภาพรวมในแต่
ละประเด็นครบถ้วน และจัดส่งในระบบ 
KRS ตามก าหนด 
 



24 
 

องค์ประกอบ/ 
ประเด็นการประเมิน 

ท่ี ตัวชี้วัด น้ าหนัก เกณฑ์การให้คะแนน 

  10.4 ระดบัความส าเร็จการ
ด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

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

  10.5 ระดบัความส าเร็จของการ
จัดท าบญัชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

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

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

ระบบ GFMIS และส่งข้อมลู 
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์ม 

การเสรมิสร้างขวัญ
ก าลังใจ/การดูแลเอา
ใจใส่ผู้ใตบ้ังคับบัญชา 

11 ความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทีม่ีต่อ
ผู้บังคับบญัชา 

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

   100  
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.4654 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 4 

วิสัยทัศน์ 
       “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  สูส่ังคมอนาคตที่ยัง่ยืน 
         บนพื้นฐานของความเป็นไทย ภายใต้การท างานที่เปน็สุข” 
พันธกิจ 
         1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

     2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                3. ส่งเสริม สนบัสนุนการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเ้รยีนให้มสีมรรถนะตามหลกัสูตรและคุณลกัษณะ
ในศตวรรษที่ 21 
            4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ าให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
            5. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลกรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ ภายใต้การท างาน 
ที่เป็นสุข 
           6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) บนพื้นฐาน
ความเป็นไทย 
          7. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วม         
ของเครือข่ายภายในและภายนอก โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล )Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

เป้าประสงค์ 
        1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี   
พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม   ที่
พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผูอ้ื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม 
          2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอื่นๆ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน 
         3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่ม และสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะ
ตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล 
น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
           4. ผู้บรหิาร ครู บคุลากรทางการศึกษา เปน็บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ มจีรรยาบรรณ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และมีความสุขในการท างาน 
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           5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
และมีคุณภาพ 
        6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
           7. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา มีมาตรฐาน มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ   
มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ค่านิยมองค์การ 
องค์กรแห่งการเปลี่ยนแปลง โปรง่ใส เป็นธรรม 

วัฒนธรรมองค์การ 
องค์กรแห่งการเรียนรู้ คู่คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
กลยทุธ์ที่ 2  จัดการศึกษาเพือ่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
               และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 ปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการศึกษา 
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ค านิยาม 
Baseline : ข้อมูลฐาน   การใช้สารสนเทศ
จากผลการด าเนินการแต่ละปีเป็นฐานการพัฒนา 
ที่ต่อเนื่อง  
Benchmark : การเปรียบเทียบสมรรถนะ   
การเทียบเคียงสารสนเทศการพัฒนากับส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ การศึกษาวิธีการและ
แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เพื่อน ามา
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
 

Best Practice: แนวปฏิบัติท่ีดี   เป็นการศึกษาบทเรียนที่ดีในการพัฒนาคุณภาพของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา โรงเรียน ผลงานวิจัยและที่ได้จากการเปรียบเทียบสมรรถนะ: Benchmark ตลอดจนการเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาของตนเอง ทั้งนี ้เพื ่อน ามาก าหนดกลยุทธ์ วิธีการในการพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามค่าเป้าหมายที ่มี
พัฒนาการต่อเนื่องในข้ันตอนของการปฏิบัติและการก ากับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนา  
Block grant: การบริหารจัดการงบประมาณ   การบริหารจัดการงบประมาณที่เพียงพอ มีความยืดหยุ่น      
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ และวิธีการที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล           
ของการบริหารและการจัดการศึกษา 
Benefits : การเสริมสร้างก าลังใจ     การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่กลุ่มเป้าหมายที่สามารถขับเคลื่อน
ได้ตามค่าเป้าหมาย กลุ่มที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามค่าเป้าหมาย  มีการส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ             
ให้ก าลังใจ พร้อมทั้งสนับสนุนทรัพยากรโดยใช้บทเรียนจากปีที่ผ่านมาพัฒนาให้ได้ตามค่าเป้าหมาย 
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ค านิยาม 

 เต็มใจ (Full Collaboration) หมายถึง   
การรว่มมือในการพฒันาองคก์รดว้ยความเต็มใจ 

 เต็มท่ี (Full Competency) หมายถึง 
การปฏิบัติงานในหน้าที่เต็มก าลังความสามารถ  
และใส่ใจเรียนรู้งานในหน้าที่จนสามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 เต็มหลักสูตร (Full Curriculum) หมายถึง 
พฒันาผูเ้รียนตามมาตรฐานของหลักสูตร 

 เต็มเวลา (Full Time)  หมายถึง 

การปฏิบัติงานในความรบัผิดชอบใหแ้ลว้เสรจ็ 

ตามเวลาท่ีก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 หลักเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 4654 

 1. ให้ทุกตัวช้ีวัดมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ (คะแนนเต็ม 5.00000) หากตัวช้ีวัดใดมีตัวช้ีวัดย่อย
มากกว่า 1 ตัวช้ีวัด ให้พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละตัวช้ีวัดย่อยค านวณร่วมกับน้ าหนักตัวช้ีวัดย่อย      
เพื่อเป็นคะแนนของตัวช้ีวัดน้ัน 
 2. น าค่าคะแนนรวมของทุกตัวช้ีวัด (คะแนนเต็ม 5.00000) เทียบบัญญัติไตรยางศ์เป็นค่าคะแนนร้อยละ 
 3. พิจารณาค่าคะแนนร้อยละ เทียบเกณฑ์การประเมินเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง 90.00-100 คะแนน 

ระดับมาตรฐานข้ันสงู มีคะแนนผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง 75.00-89.99 คะแนน 

ระดับมาตรฐานข้ันต้น มีคะแนนผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง 60.00-74.99 คะแนน 

ระดับต้องปรับปรงุ มีคะแนนผลการด าเนินงาน 
ต่ ากว่า 60.00 คะแนน 

 4. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประเมินฯ ให้ด าเนินการในรูปแบบคณะท างาน/
คณะกรรมการ และได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รอบการรายงานผล 

การรายงานผลตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 2 ครั้ง ดังนี้ 
 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564  
 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 
 
 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1. ความพร้อมขององค์การในการบริหารจัดการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่มีกรอบทิศทางการด าเนินงาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด  ค่าเป้าหมายและกรอบแผนตามโครงการ รายละเอียด ด้านงบประมาณ และ
แนวทางการติดตามประเมินผลตามแผน นอกจากนี้ อาจต้องมีแผนเฉพาะกิจขององค์การ เช่น แผนพัฒนาวิชาการ 
แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แผนพัฒนาวิชาชีพ แผนพัฒนาสุขอนามัย Active Learning STEM เป็นต้น 
 2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ต้องน าแนวทางการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง (Change Management)  แผนจัดการความรู้ (KM Active Plan) มาใช้ในการพัฒนาองค์การ 
รวมถึงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และใช้ระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
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 3. การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมในการท างานที่เน้นผลผลิตผลลัพธ์เพื่อประชาชน บุคลากรใน
องค์การทุกระดับ ทุกคนได้รับการเสริมสร้างให้มวัีฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบตัิราชการ โดยมุ่งสร้างประโยชน์ 
ให้ประชาชนและประเทศชาติ มีทัศนคติและอุดมการณ์เพื่อส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีจิตบริการ เป็นที่เช่ือถือศรัทธาของประชาชน เป็นมิตรกับประชาชน พร้อมให้
ความช่วยเหลอื ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและมั่นคงในอารมณ์ มีความรับผิดชอบเป็นที่พึ่งของประชาชน ท าหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ มีความกระตือรือร้นที่จะอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ยืนหยัดในคุณธรรม เกียรติภูมิ  
มีศักดิ์ศรี กล้าหาญ ทนทานต่ออุปสรรค ยึดถือประโยชน์ของชาติและประชาชน มีความทันสมัย ทันโลก  
ทันสถานการณ์ ใฝ่ความรู้ รู้จักมองการณ์ไกลและมีวิสัยทัศน์ มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน รู้จักเรียนรู้
ร่วมกัน ยอมรับข้อผิดพลาดและปรับปรุงให้มีคุณภาพอยู่เสมอ 
 4. การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์การ (Capacity Building) ส่วนราชการทุกระดับได้พัฒนาให้มี
ความสามารถในการด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งการเพิ่มสมรรถนะด้านสารสนเทศ ( IT) หรือการเพิ่มสมรรถนะ
บุคลากรตามหลักการวิเคราะห์ Gap Analysis 
 5. การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการและการประเมินผลส่วนราชการทุกระดับต้องเสริ มสร้าง 
ให้บุคลากรมีความเข้าใจในการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปี  
อย่างถูกต้อง สามารถประเมินผลและรายงานผลตามระบบ/วิธีการที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็น 
 

การด าเนินงานระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดให้เรื่องการประเมินผลตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เป็นวาระร่วมกันของทุกหน่วยงานโดยให้มีผู้อ านวยการส านัก/
หน่วยงานเทียบเท่า และเจ้าหน้าที่ในส านักดูแลรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้มีการด าเนินการเป็นไปอย่าง ทั่วถึง  
โดยหลักการมีส่วนร่วม และมีการบูรณาการการด าเนินงาน  
 2. แต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผน  
เป็นหัวหน้าผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO) เป็นผู้รับผิดชอบหลักและแต่งตั้ ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อให้รับผิดชอบประเด็นการประเมินแต่ละประเด็นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 3. แต่งตั้งคณะท างาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดท ารายละเอียดตัวช้ีวัด (KPI Template) เพื่อ
ใช้ในการสื่อสารให้สามารถเข้าใจได้ตรงกันทุกระดับ และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ประชุมช้ีแจงการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้ผู้แทนจาก
ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า /ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถด าเนินการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นการวัดและประเมินผล ผ่านระบบการสื่อสาร
ทางไกล Video Conference 
 5. บูรณาการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกับ แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี เพื่อให้มีเอกภาพน าสู่การปฏิบัติในทุกระดับของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัด และจัดท า
แผนงานโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนตัวช้ีวัด 
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 6. พัฒนาระบบควบคุม ก ากับติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานหลากหลายช่องทาง เช่น  
การรายงานเอกสาร การรายงานผ่านระบบสารสนเทศ ระบบอื่นๆ เช่น  Data Management Center ระบบ KRS 
และ AMSS ก าหนดผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวช้ีวัด และผู้รายงานตัวช้ีวัดผ่านระบบติดตามประเมินผล
การด าเนินงานฯ พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้สะดวก รวดเร็ว ทันสถานการณ์  
 7. จัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ แสดงความ
ชัดเจนเกี่ยวกับการก าหนดการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม  ในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา เพื่อใช้ก ากับ
ติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามปฏิทิน 
 8. ประสานและส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้ผลตอบแทนและการเสริมแรงจูงใจ ประกอบด้วย  
การก าหนดมาตรการให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา น าตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการไปเช่ือมโยงกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน การก าหนดเกณฑ์การจัดสรรเงนิ
รางวัลให้เหมาะสมและส่งผลให้ฝ่ายบริหารทุกระดับสามารถ น าผลการด าเนินงานตามมาตรการปรับป รุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและพัฒนาองค์การให้บรรลุ
วิสัยทัศน์องค์การ ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 
 

ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 1. สร้างความรู้ความเข้าใจ การด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ           
ให้บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาตระหนักในภารกิจที่จะต้องด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีสว่นเกี่ยวข้อง (Stakeholders) รับทราบ  เพื่อให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือ             เพื่อ
การระดมทรัพยากร 
 2. ก าหนดให้มีผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัดและผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวช้ีวัด และจัดท าแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนตัวช้ีวัด 
 3. มอบหมายให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รับผิดชอบงานการปฏิบัติราชการตามตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ และมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ในการประสาน ก ากับ ติดตามประเมินและ
รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัด 
 4. เร่งรัดด าเนินการตามตัวช้ีวัดเพื่อให้สามารถปรับปรุ งพัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ         
ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 5. จัดท าแบบวัดความพึงพอใจในกระบวนงานบริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการให้บริการ 
 6. จัดท าและด าเนินการลดรอบระยะเวลาลดข้ันตอนการด าเนินงาน ก ากับติดตามให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการตามกรอบระยะเวลาของข้ันตอนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 7. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของหน่วยงาน/สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนจากภายในและ
ผู้แทนจากภายนอกองค์กร เพื่อรับรองการประเมินตนเอง และวิเคราะห์น าผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 
 8. ก าหนดให้มีการตรวจเยี่ยมติดตามผลการด าเนินงาน (Site Visit) เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและ
น ามาก าหนดแนวทางแก้ไข 
 9. รายงานผลการประเมินตนเองในรอบการรายงานผลตามปฏิทินการรายงานผ่านระบบ KRS ที่ก าหนด 
 10.จัดสรรสิ่งจูงใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้ผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ 

ระดับสถานศึกษา 
 1. สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานซึ่งอาจ
รวมถึงชุมชนด้วย 
 2. ก าหนดให้มีผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัดและผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวช้ีวัด พร้อมจัดท าแผนงานโครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนตัวช้ีวัด 
 3. มอบหมายให้มีผู้ประสานงานหลัก หรือเจ้าภาพในการก ากับ ติดตามและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการรายงานต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและ
สาธารณชน 
 4. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยการด าเนินการ รองรับการติดตามจาก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือ ผู้แทน
จากส านักงาน ก.พ.ร. ที่มาติดตามประเมินผล  
 5. จัดท าแบบวัดความพึงพอใจในการให้บริการของสถานศึกษาและน าข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ 
 6. จัดให้มีการประเมินตนเองตามตัวช้ีวัดที่ต้องปฏิบัติ  โดยอาจเชิญกรรมการสถานศึกษามาร่วมเป็น
คณะกรรมการประเมิน และรายงานผลตามที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาก าหนด  
 7. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลตอบแทนการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติราชการ ทั้งที่เป็นผลตอบแทนอื่นที่ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 ปฏิทินการด าเนินงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.4654 

 เพื่อให้การประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านัก งาน     
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถบรรลุเป้าหมาย                 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดปฏิทินข้ันตอนการด าเนินงานไว้ 4 ข้ันตอน ประกอบด้วย 

ข้ันตอนที่ 1 การเตรียมการและการจัดท าตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงฯ 
ข้ันตอนที่ 2 การด าเนินการปฏิบัติตามตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงฯ 
ข้ันตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผล 
ข้ันตอนที่ 4 การรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมรีายละเอียดดงันี้ 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการและการจัดท าตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ 

1 รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่ม/หน่วย 
รับฟงัการช้ีแจงกรอบการประเมินแนวทาง 
การด าเนินงานตัวช้ีวัดตามมาตรการฯ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 จาก สพฐ.
(ประชุมทางไกล) 
 
 

11 มี.ค.64 - รับทราบตัวช้ีวัดตามาตรการฯ   
  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.  
  2564 
- มีความเข้าใจในการ 
  ด าเนินงานตัวช้ีวัด 
  ตามมาตรการฯ 
- มีความเข้าใจในแนวทาง 
  การด าเนนิงานตามตัวช้ีวัด 
  ตามมาตรการฯ เพื่อน าไปสู ่
  การปฏิบัต ิ
- รับคู่มือตัวช้ีวัดตามมาตรการ 
  ปรับปรุงฯ 

ขั้นตอนท่ี 4 การด าเนินการปฏิบัติตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ 

2 ประชุม รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่ม/หน่วย   1 1  มี.ค.64 ก าหนดกลุ่ม ผู้ก ากับ/จัดเก็บ
ข้อมูล ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวช้ีวัด 

3 แต่งตั้งคณะท างานผู้รบัผิดชอบตัวช้ีวัด  มี.ค.  64  - รับเอกสารรายละเอียดการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดฯ 
- ด าเนินงานตามบทบาทภารกจิ
ที่รับผิดชอบ 
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ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 

4 สร้างความเข้าใจกบัผูบ้รหิารสถานศึกษา      
ถึงแนวทางการบรหิารจัดการให้ประสบ
ความส าเรจ็ 

มี.ค.  64  บุคลากรทุกระดับมีความรู้   
ค ว าม เ ข้ า ใ จ  แนวทา ง การ
ด าเนินงานตามมาตรการฯ  
เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ   
และความส าเร็จ 
 

5 สพป. และสถานศึกษาในสงักัด ด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรงุฯ 

มี.ค.  –  ก.ย. 64 ทุกหน่วยงานด าเนนิงาน  
ตามบทบาทภารกจิทีร่ับผิดชอบ 

ขั้นตอนท่ี 3 การติดตามและประเมินผล 

6 สพป .และสถานศึกษา มีระบบการก ากับ 
ติดตามเพื่อส่งเสริมช่วยเหลือและสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 

มี.ค. - ก .ย.  64 หน่วยงานทุกระดับมีระบบการ
ก ากับติดตามการปฏิบัตริาชการ
เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย 

7 สพป .และสถานศึกษา มีระบบการประเมิน
ตนเองเพื่อปรับปรงุพฒันา  

เม .ย.  - ก .ย.  64 หน่วยงานทุกระดับมีระบบการ
ประเมิน และรายงานผลการ
ประเมินตนเองได้ตามก าหนด 

ขั้นตอนท่ี 4  การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงฯ 

8 สพป. รายงานผลการด าเนินการตัวช้ีวัดตาม
มาตรการปรับปรุงฯ (ผ่านระบบ KRS) 
รอบที่ 1 (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค.64) 
รอบที่ 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย. 64)  
 

 
 

1 – 15 เม.ย. 64 
1 – 15  ต.ค. 64 

 
 

สพป.รายงานตามแบบประเมิน
ตัวช้ีวัด โดย ผอ.สพป.รับรอง 

9 สพฐ .รายงานผลการประเมินตัวช้ีวัด (ผ่าน
ระบบ e-SAR Card) เข้าระบบในเว็บไซต์ของ
ส านักงาน ก.พ.ร. 
รอบที่ 1 (1 ต.ค. 63 – 31 มี.ค.64) 
รอบที่ 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย. 64)  
 

 
 
 

เม.ย. 64 
ต .ค . 64 

สพฐ. รายงาน ส านักงาน ก.พ.ร. 
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ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 

10 เลขาธิการ ก .พ.ร .รายงานผลประเมินฯ 
เบื้องต้นต่อนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการหรือ
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ 

ภายในเดือน 
ต .ค.  64 

ร าย ง านก า ร ผ ล ปร ะ เ มิ นฯ 
เบื้องต้น 

11 ส านักงาน ก.พ.ร.รวบรวมผลการประเมินส่วน
ราชการเสนอนายกรัฐมนตร ี

ภายในเดือน  
ต.ค. 64 

ได้ผลการปฏิบัตงิานตัวช้ีวัด 
ตามมาตรการปรับปรงุฯ 
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 การรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.4654 

ตัวชี้วัด 
ระดับ สพท. ระดับ สถานศึกษา 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 4 รอบท่ี 1 รอบท่ี 4 

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน 
ศตวรรษที่ 21 

- เปิดระบบ 
1 – 30 ก.ย. 64 

หรือตามที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. ก าหนด 

- - 

ตัวชี้วัดท่ี 4 ระดับคะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทางการศึกษา 

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

สพท. ไม่ต้องรายงานในระบบ KRS 

- - 

ตัวชี้วัดท่ี 3 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล Data Catalogue 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ร้อยละความส าเร็จของ
การด าเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนที่
มีอยู่จริงในโรงเรียนด้วยระบบ DMC  
(Data Management Center) 

- - - โรงเรียนกรอกข้อมูล
ในโปรแกรม DMC 

ภายในวันที่ 10 
มิถุนายน 2564 

ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษารายคน ด้วยระบบ HRMS 
(Human Resource Management 
System) 

- สพท.กรอกข้อมูลใน
โปรแกรม HRMS 
ภายใน 30 ก.ย. 64 

- โรงเรียนกรอกข้อมูล
ในโปรแกรม HRMS 
ภายใน 30 ก.ย. 64 

ตัวชี้วัดท่ี 4 การประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 
4.0 (PMQA 4.0) 

- สพท. รายงาน 
ในระบบ KRS  
รอบ 12 เดือน 

- - 
 

การประเมินผู้บริหารองค์การ  

ตัวชี้วัดท่ี 6 การลดพลังงาน 
รายงานข้อมูล 
ในระบบ e-

report.energy.go.th 
ก.ย. 63 – ก.พ. 64 

รายงานข้อมูล 
ระบบ e-

report.energy.go.th 
มี.ค. 64 – ส.ค. 64 

 

- 

 

- ตัวช้ีวัดที่ 5.1 พลังงานด้านไฟฟ้า 

ตัวช้ีวัดที่ 5.2 พลังงานด้านน้ ามัน
เชื้อเพลิง 

ตัวชี้วัดท่ี 5 มาตรการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ - 

สพท. รายงาน 
ในระบบ KRS 

- - 
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ตัวชี้วัด 
ระดับ สพท. ระดับ สถานศึกษา 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 4 รอบท่ี 1 รอบท่ี 4 

ตัวชี้วัดท่ี 7 การก ากับดูแล         
การทุจริต 

ใช้ข้อมูล ITA ปีงบ 64 จาก สนก. (ส่วนกลาง) 
สพท. ไม่ต้องรายงานในระบบ KRS 

 - 

ตัวชี้วัดท่ี 8 ระบบติดตาม 
การปฏิบัติงานเพื่อการบริหารของ
องค์การ 

- 
สพท. รายงาน 
ในระบบ KRS 

- - 

ตัวชี้วัดท่ี 9 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ 

ตัวช้ีวัดที่ 9.1 ความม่ันคงปลอดภัย
ในไซเบอร์(Cyber) 

ใช้ข้อมูลจาก สทร. 
สพท. ไม่ต้องรายงานในระบบ KRS - 

ตัวช้ีวัดที่ 9.2 การขับเคลื่อนระบบ
คลังส่ือการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- 
สพท. รายงาน 
ในระบบ KRS  

 
- - 

ตัวชี้วัดท่ี 10 การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 
ตัวช้ีวัดที่ 10.1 การตรวจสอบทาง
การเงินและบัญชีของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 

เปิดระบบ 
5 – 30 เม.ย. 64 
(สพท. รายงาน 
ในระบบ KRS) 

เปิดระบบ 
1 – 30 ต.ค. 64 
(สพท. รายงาน 
ในระบบ KRS) 

- - 

ตัวช้ีวัดที่ 10.2 โครงการพัฒนา
ระบบรรายงานข้อมูลการเงินด้าน
การศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชี
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) - - 

สถานศึกษาประเมินตนเอง 
ผ่านเว็บไซต์ 

 https://e-budget.jobobec.in.th 
ครั้งที่ 1  

17 พ.ค. – 30 
มิ.ย. 64 

ครั้งที่ 2  
1 – 22 ต.ค. 64 

ตัวช้ีวัดที่ 10.3 ระดับความส าเร็จ
ของการตรวจสอบด้านการตรวจสอบ
การด าเนินงาน“โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.” 

รายงานภายในวันที่ 15 ก.ค.64 
(สพท. รายงานในระบบ KRS) 

 

 
 
 
- 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 10.4 ระดับความส าเร็จ
การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

สพท.รับรอง  
การประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 

ภายใน 15 มิ.ย. –   
15 ก.ค.64 

(สพฐ.กรอก KRS) 

สพท.รับรอง         
การประเมินตนเอง 
ของสถานศึกษา 
ภายใน 1 ก.ย. –      

30 ก.ย.64 
(สพฐ.กรอก KRS) 

สถานศึกษาประเมินตนเอง   
ผ่านเว็บไซต์  

www.vitheebuddha.com 

1 – 30 มิ.ย. 
64 

1 ส.ค. 64 –  
15 ก.ย. 64 
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ตัวชี้วัด 
ระดับ สพท. ระดับ สถานศึกษา 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 4 รอบท่ี 1 รอบท่ี 4 

ตัวช้ีวัดที่ 10.5 ระดับความส าเร็จ
ของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

เปิดระบบ 
5 – 30 เม.ย. 64 
(สพท. รายงาน 
ในระบบ KRS) 

เปิดระบบ 
1 – 30 ต.ค. 64 
(สพท. รายงาน 
ในระบบ KRS) 

- - 

ตัวชี้วัดท่ี 11 การเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

สพท.ตอบแบบส ารวจ 
ผ่านระบบ Smart OBEC  

ระหว่างเดือน ส.ค. – ก.ย. 2564 

 
- 

 
 



คู่มือการประเมินตัวชี้วดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิตัิราชการ 
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ตัวชี้วัดท่ี 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
  และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
หน่วยวัด : ระดับ 
ค าอธิบาย : ความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้  
ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง การด าเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ของส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
สพฐ. ในเรื่องทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill)  คือ การเรียนรู้ 3Rs8Cs 

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

ให้ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาด าเนินงาน โดยด าเนินงานใน 3 กิจกรรม ดังน้ี 
กิจกรรมท่ี 1 มีการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม    

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทของพื้นที่และผู้เรียน 
กิจกรรมท่ี 2 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และผู้เรียน เช่น        

การน าเสนอผลงานนักเรียน ประกวด แข่งขัน จัดค่าย ฯลฯ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษา และ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

(ก.ย. 2564) 
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เกณฑ์การให้คะแนน (ต่อ) : 

ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

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

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

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

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

5 คะแนน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการด าเนินกิจกรรมครบตามที่ก าหนดทุกกิจกรรม ร้อยละ 100     
และผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100 

             

รายละเอียดข้อมลูพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีตของ สพป.นฐ. เขต 2 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการ
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ระดับ - -      100 

 

กลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบ :  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
1. สพท. ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนตามกิจกรรมที่ก าหนด และรายงานผลการด าเนินงาน

ตามโครงการ โดยส่งผ่านระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

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

3. สพฐ. ด าเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและรายงานผล 
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แนวทางการด าเนินงาน :  
ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1. สพท. แต่งตั้งศึกษานิเทศก์หลักผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะท างาน เพื่อประสานงานกับ สพฐ. 

และโรงเรียน 
2. ศึกษานิเทศก์ด าเนินงานจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
3. ศึกษานิเทศก์ประสานงานกับโรงเรียนในการรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ และแจ้งรายช่ือ

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

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

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

ระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ระดับสถานศึกษา 
1. พิจารณาคัดเลือกเทคนิค/วิธีจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะ       

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเป็นกิจกรรมปกติในการจัดการเรียนการสอนระดับห้องเรียนที่โรงเรียน
ด าเนินการอยู่  

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

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

4. รายงานผลการด าเนินงานรายกิจกรรมต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในระยะเวลา          
ที่ก าหนด (แบบฟอร์ม รร.1- 2) 
 

*  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย – โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เขตพื้นที่การศึกษาละ 10 โรง 
** นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย – กลุ่มนักเรียนที่ได้รับ treatment ตามกิจกรรมในโครงการ โดยนักเรียนกลุ่มเป้าหมายอาจเป็น    
    นักเรียนเพียงจ านวนหน่ึง/บางห้องเรียน ไม่ใช่นักเรียนทุกคนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2  ที่รบัผิดชอบกลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. น.ส.บญุสุพร  เพ็งทา   เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 117  
   2. นายเมธี  อ้นทอง   เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 118 
   3. น.ส.สรุีพร  พันยุโดด   เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 118 
   4. น.ส.พรสวรรค์ ตันมงคลกาญจน  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 117 
   5. น.ส.นาฎลดา  ภู่ประเสรฐิ  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 117 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมผู้เรียน 
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 
 
 
 

ส่วนท่ี 1  
แบบรายงานส าหรับโรงเรียน 

 
1) ค าช้ีแจงการกรอกแบบฟอร์ม รร.1-2 

 
1. แบบฟอร์มท่ี รร.1  สรุปข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามทักษะ     
การเรียนรู้ 3Rs8Cs 
 - ข้อมูลจ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในภาพของโรงเรียน  

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

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

กิจกรรมที่ด าเนนิการส่งผลให้   
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ดังน้ี 

จ านวนนักเรียนทีไ่ด้รับการพัฒนา 
(คน) 

สรุปนักเรียน
ที่ได้รับการ

พัฒนา 
(ร้อยละ) 

เอกสาร/
หลักฐาน/
ร่องรอย 

ทั้งหมด ได้รับ 
การพัฒนา 

ไม่ได้รับ 
การพัฒนา 

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

200 200 0 100  

2. Creativity and Innovation (ทักษะ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 

200 200 0 100  

3. Cross-cultural Understanding 
(ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม 
ต่างกระบวนทัศน์) 

     

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

200 200 0 100  

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

200 200 0 100  

6. Computing and ICT Literacy 
(ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 

     

7. Career and Learning Skills 
(ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)  

     

8. Compassion (ความมีเมตตากรุณา 
มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม) 

200 200 0 100  

 
หมายเหตุ การเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ขึ้นอยู่กับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้น้ัน
ส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเรื่องใดบ้าง ดังน้ัน นักเรียนกลุ่มเป้าหมายอาจมีทักษะการเรียนรู้       
ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ไม่ครบทั้งหมดภายในระยะเวลาการจัดกิจกรรมของโครงการ (โครงการสิ้นสุด 30 ก.ย. 2564) 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(ส าหรับโรงเรียน) 

 

แบบฟอร์มท่ี รร.1  สรุปข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs 
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โรงเรียน..................................................................................................................... ................................  
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ........................................................................ เขต .................. ..................  
ชื่อผู้รายงาน ................................................................ ต าแหน่ง .... .........................................................  
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้............................................. E-mail………………………………………………………. 
 
1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
2. เป้าหมายในการด าเนินงานโครงการ 
    2.1 เชิงปริมาณ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
    2.2 เชิงคณุภาพ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
กิจกรรมท่ี 1 มีการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทของพื้นที่และผู้เรียน 
โครงการ/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีด าเนินงาน 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    1.1 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  ท่ีนักเรียนได้รับการพัฒนา  
         1) ..................................2) ..................................ฯลฯ 

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

 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(ส าหรับโรงเรียน) 

 

แบบฟอร์มท่ี รร.2 การถอดบทเรียน  (Lesson learned) 
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    1.3 ผลการด าเนินงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    2.1 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  ท่ีนักเรียนได้รับการพัฒนา 
         1) ..................................2) ..................................ฯลฯ 
    2.2 แนวทางการด าเนินงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
    2.3 ผลการด าเนินงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
3. .......................................................................................................................... .................................... 
ฯลฯ 
 

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

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
กิจกรรมท่ี 2 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และผู้เรียน เช่น การน าเสนอ
ผลงานนักเรียน ประกวด แข่งขัน จัดค่าย ฯลฯ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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ผลการด าเนินงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

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

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

กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษา และส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 

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

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

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

ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมผู้เรียน 
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 
 

ส่วนท่ี 2  
แบบรายงานส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 
 

1) ค าช้ีแจงการกรอกแบบฟอร์ม สพท.1-3 
ศึกษานิเทศก์หลักด าเนินการรวบรวมรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี

คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย แล้วสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท า
รายงานในภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 
1. แบบฟอร์มท่ี สพท.1 สรุปข้อมูลการด าเนินงานโครงการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  

 - สังเคราะห์และรายงานจ านวนโรงเรียนกลุ่มเปา้หมายทั้งหมด จ านวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
ที่ด าเนินการ/ไม่ด าเนินการในแต่ละกิจกรรม และสรุปสัดส่วนร้อยละของโรงเรียนทีด่ าเนินงานในแต่ละกิจกรรม 
(ต้องด าเนินงานทุกกิจกรรม 100% จึงจะผ่านการประเมินตัวช้ีวัด) 
2. แบบฟอร์มท่ี สพท.2 สรุปข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตามทักษะ   
การเรียนรู้ 3Rs8Cs 
 - สังเคราะห์ข้อมูลร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการเรียนรู้   
ในศตวรรษที่ 21 ในภาพของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 - วิเคราะห์สรุปข้อมูลทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs ที่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา และจัด
อันดับทักษะการเรียนรู้ ฯ ที่ได้รับการพัฒนาจากน้อยไปมาก 
3. แบบฟอร์มท่ี สพท.3 การถอดบทเรียน (Lesson learned)  
 - สังเคราะห์ข้อมูลจากรายงานของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกโรง และสรุปรายงานเป็นภาพรวมของ
เขตพื้นที่การศึกษาตามหัวข้อ เป็นรายกิจกรรม  
 - จ านวนไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 
 
2) เอกสารที่ใช้ประกอบการรายงานผ่านระบบ KRS 
1. แบบฟอร์มท่ี สพท.1 สรุปข้อมูลการด าเนินงานโครงการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  (แนบไฟล์ .docx 
พร้อมไฟล์ .pdf) 
2. แบบฟอร์มท่ี สพท.2 สรุปข้อมูลการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามทักษะการเรียนรู้ 
3Rs8Cs (แนบไฟล์ .xlsx) 
3. แบบฟอร์มท่ี สพท.3 การถอดบทเรียน (Lesson learned) (แนบไฟล์ .docx พร้อมไฟล์ .pdf) 
4. เอกสารประกอบอ่ืน ๆ ได้แก ่ไฟล์ภาพถ่าย วีดิทัศน์ ฯลฯ (ถ้ามี) 
 
หมายเหตุ  รายงานการด าเนินงานของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (แบบฟอร์ม รร.1-2 และเอกสารประกอบ)     
ให้ศึกษานิเทศก์เก็บไว้เป็นหลักฐานร่องรอย ไม่ต้องส่งให้ สพฐ.  
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ........................................................................ เขต ......................................  

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

กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

จ านวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
(โรง) 

สรุปโรงเรียน
ด าเนินงาน 
(ร้อยละ) 

เอกสาร/
หลักฐาน/
ร่องรอย ทั้งหมด ด าเนินการ ไม่ด าเนินการ 

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

10 10 0 100 

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

กิจกรรมที่ 2 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของ
พื้นที่และผู้เรียน เช่น การน าเสนอ
ผลงานนักเรียน ประกวด แข่งขัน      
จัดค่าย ฯลฯ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21  

10 10 0 100 

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

10 10 0 100 

  
หมายเหต ุให้ด าเนินการทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 10 โรงเรียน : 1 เขตพื้นที่การศึกษา 
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(ส าหรับ สพท.) 

 

แบบฟอร์มท่ี สพท.1  สรุปข้อมูลการด าเนินงานโครงการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................................................................................ เขต ................................................................. 
จ านวนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด..................10.................. โรง จ านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด...................................... คน    
เรียงล าดับทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs ที่นกัเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาจากมากไปหาน้อย (ตอบโดยใช้ข้อมูลจากตาราง checklist ด้านล่าง)  
เช่น 1. R1, R2, R3, C8    2. C1    3. ...  

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนนักเรียน

กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ

การพัฒนา (คน) 

จ านวนนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การพัฒนา (ร้อยละ) 

ทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs ที่ได้รับการพัฒนา 

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

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

หมายเหตุ  1. การเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ขึ้นอยู่กับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้น้ันส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเรื่องใดบ้าง   
                           ดังน้ัน นักเรียนกลุ่มเป้าหมายอาจมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ไม่ครบทั้งหมดภายในระยะเวลาการจัดกิจกรรมของโครงการ (โครงการสิ้นสุด 30 ก.ย. 2564) 

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

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

     C7 = Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)                                              C8 = Compassion (ความมีเมตตากรุณา มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม)  

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
(ส าหรับ สพท.) 

แบบฟอร์มท่ี สพท.2  สรุปข้อมูลการพฒันาผู้เรียนให้มทีักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs 
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ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ........................................................................ เขต ......................................  
ช่ือผู้รายงาน ................................................................ ต าแหน่ง .................................. ............................ 
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้............................................. E-mail……………………………………………………… 
 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

3. ผลการด าเนนิงานโครงการ 

กิจกรรมท่ี 1 มีการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามบริบทของพื้นที่และผู้เรียน 

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

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

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

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(ส าหรับ สพท.) 

 

แบบฟอร์มท่ี สพท.3 การถอดบทเรียน  (Lesson learned) 
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ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
กิจกรรมท่ี 2 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และผู้เรียน เช่น การน าเสนอ
ผลงานนักเรียน ประกวด แข่งขัน จัดค่าย ฯลฯ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

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

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

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

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

กิจกรรมท่ี 3 นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษา และส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
แนวทางการจัดกิจกรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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 ผลการด าเนินงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

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

ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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ตัวชี้วัดท่ี 2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา  
หน่วยวัด : ระดับ 
ค าอธิบาย : 
 1. ผลการทดสอบทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใช้ผลคะแนนเฉลี่ย
ของการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ช้ันประถมศึกษาปีที่3 ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยค านวณคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบ 2 วิชา คือ ภาษาไทย และคณิตศาสตร์  
 2. ผลการทดสอบทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ใช้ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) โดยค านวณคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบ 5 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ 
วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์  

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (NT/O-NET) 

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

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

ตัวอย่าง วิธีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน   

ตัวชี้วัด 
ปกีารศึกษา ระยะห่างของเกณฑ์ 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

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

ระดับคะแนน (Y) 

ระดับคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบ 
NT/O-NET 

38.55 37.90 36.45 38.55 – 37.90 
= 0.65 

37.90 – 36.45 
= 1.45 

0.65 + 1.45 
= 2.10 

2.10/2  
= 1.05 

 
 
 
 

ตัวชี้วัด น้ าหนกั 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 

ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ผลการทดสอบ NT/O-NET 

1.00 34.35 35.40 36.45 37.50 38.55 
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รายละเอียดข้อมลูพ้ืนฐาน 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต สพป.นครปฐม เขต 2 

 ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 

ผลคะแนน NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
ภาษาไทย            ร้อยละ 57.58 58.45 48.92 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 40.39 51.76 48.03 

ค่าเฉลี่ยรวมท้ังหมด  43.99 55.11 48.48 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
   ใช้ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน (NT) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จากส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

แนวทางการด าเนินงาน :  
 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 1. วิเคราะห์ผลการสอบ NT/O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อน าผลไปใช้ในการก าหนดนโยบาย 
และแนวทางในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2. ค้นหาสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติ 
และร่วมวางแผนในการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
 3. การสร้างความตระหนักและสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบ NT/O-NET ให้แก่
บุคลากรในระดับสถานศึกษาในสังกัดและต่างสังกัด 
 4. พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อ  
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมุ่งเน้นที่การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง  
กับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
 5. สร้างระบบส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติของ
สถานศึกษา เช่น การเข้าค่ายวิชาการ พัฒนาระบบคลังข้อสอบเพื่อให้บริการ การจัดท าข้อสอบ Pre O-NET 
/NT ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น 
 6. ก ากับและติดตามเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติของสถานศึกษา 
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา 

 ระดับสถานศึกษา 
 1. วิเคราะห์ผลแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนและ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาแต่ละกลุ่มสาระการเรยีนรู้ในแต่ละสถานศึกษา (พิจารณาจากสภาพบริบทต่าง ๆ 
ของสถานศึกษา)  
 2. ก าหนดกลยุทธ์และแผนยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิผู้เรียนของสถานศึกษาที่สอดคล้องสาเหตุ 
ของสภาพปัญหา 
 3. วิเคราะห์แผนผังโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ตัวช้ีวัดที่ใช้ออกข้อสอบ รูปแบบข้อสอบ  
และลักษณะข้อสอบ เพื่อวางแผนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน 
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 4.  พัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบ                 
NT/ O-NET ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลในช้ันเรียน 
 5. สร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ และการวัด
และประเมินผลในระดับกลุ่มสถานศึกษา และสถานศึกษา 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2  ที่รบัผิดชอบกลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. น.ส.บญุสุพร  เพ็งทา   เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 117  
   2. น.ส.เกริน  ช้อยเครือ   เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 117 
   3. น.ส.นาฎลดา  ภู่ประเสรฐิ  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 117 
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ตัวชี้วัดท่ี : 3  การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล Data Catalogue  
ตัวชี้วัดท่ี : 3.1  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลท่ีมีอยู่จริงในโรงเรียน 
 ด้วยระบบ DMC : (Data Management Center) 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : การบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่มีอยู่จริงในโรงเรียนด้วยระบบ DMC : Data 
Management Center ซึ่งเป็นระบบที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพัฒนาข้ึนเพื่อให้
สถานศึกษาทุกแห่งและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตด าเนินการ ตรวจสอบ และน าเข้าข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลที่มีอยู่จริงในโรงเรยีน เพื่อท าหน้าที่บริหารจดัการฐานข้อมูลให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยให้รับรองและยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลตามก าหนด 
สูตรการค านวณ :  
 
 
 จ านวนโรงเรียนที่เก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่มีอยู่จริงในโรงเรียนด้วยระบบ DMC : Data Management Center 

จ านวนโรงเรียนทั้งหมดในเขตพื้นที่การศึกษา 
X100 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1 คะแนน - 

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

 

กลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลย ี
  สารสนเทศและการสือ่สาร 
รายละเอียดข้อมลูพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีตของ สพป.นฐ. เขต 2 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

อัตราส่วนโรงเรียนที่ยืนยันการจัดเกบ็ข้อมลู
นักเรียนรายบุคคล / จ านวนโรงเรียนใน
เขตพื้นที่การศึกษา 

ราย
โรงเรียน 

 
- 

 
- 

 
- 

หมายเหต ุ เนื่องจากเป็นการจัดเก็บครั้งแรก จึงยงัไม่มผีลการด าเนินการย้อนหลัง 
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

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

รายบุคคลที่มีอยู่จริงในโรงเรียน DMC : Data Management Center ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ระดับสถานศึกษา 

       1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีอยู่จริงใน
โรงเรียน DMC : Data Management Center 

       2. แต่งตั้งค าสั่งก าหนดตัวบุคคลในการรับผิดชอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคลมีอยู่จริงในโรงเรียน  
  DMC : Data Management Center 

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

 

แนวทางการด าเนินงาน : 
 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
       1. สพท. วางแผนด าเนินการด าเนินกรเพื่อขับเคลื่อนตัวช้ีวัดให้บรรลุตามเป้าหมาย ช้ีแจงแนวทาง

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

DMC : Data Management Center ตามที่ก าหนด  
 

ระดับสถานศึกษา 
       1.วางแผนด าเนินการด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนตัวช้ีวัดให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และจัดท าข้อมูล

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

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

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2  ที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :       1.  นางกัญญา  อิ่มใจ  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 110 

2. นายอธิวัชร  วงศ์เจริญ  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 110 
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ตัวชี้วัดท่ี 3.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน 
  ด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS (Human Resource Management System) 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : การบริหารจัดการข้อมูลครูและบุคลากรรายคนด้วยระบบ HRMS (Human Resource 
Management System) ซึ่งเป็นระบบที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพัฒนาข้ึนเพื่อให้
สถานศึกษาทุกแห่งและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตด าเนินการตรวจสอบ และน าเข้าข้อมูลครูแล ะ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างช่ัวคราวรายคน เพื่อสนับสนุนฐานข้อมูลBig Data 
ด้านทะเบียนประวัติครูและบุคลากร โดยให้รับรองและยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลตามก าหนด 
สูตรการค านวณ :  

จ านวนโรงเรียนและเขตพื้นทีก่ารศึกษาทีเ่กบ็ข้อมลูครแูละบุคลากรรายคนครบถ้วนสมบรูณ์ด้วยระบบ HRMS 
X  100 จ านวนโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมดในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน :  
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

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

ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

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

กลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

รายละเอียดข้อมลูพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีตของ สพป.นฐ. เขต 2 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

การจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรด้วยระบบ HRMS ร้อยละ  -  - - 
หมายเหต ุ*เนื่องจากเป็นการจดัเกบ็ข้อมูลครูและบุคลากรด้วยระบบ HRMS ครั้งแรก จึงยงัไม่มผีลการด าเนินการยอ้นหลงั 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. แต่งตั้งค าสั่งก าหนดตัวบุคคลในการรบัผิดชอบข้อมลูครูและบุคลากรทางการศึกษา   
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3. พัฒนาบุคลากรในระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดการข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  

4. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับสถานศึกษาด าเนินการจัดท าข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS (Human Resource Management System)  ให้เป็นไปตามที่ก าหนด 

5. น าเข้าและปรับปรุงข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้าง
ช่ัวคราวรายคนด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS (Human Resource Management System) 
ตามที่ สพฐ. ก าหนด โดยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และรับรองข้อมูลตามก าหนดกรอบเวลา  
(ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564) มีรายการข้อมูล ดังนี้ 

5.1 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ี รายการ หมายเหต ุ
1 ปีการศึกษา  
2 ภาคการศึกษา  
3 รหสัสถานศึกษา/หน่วยงาน  
4 หน่วยงานต้นสงักัด  

ข้อมูลพ้ืนฐานบุคคล (บันทึกทั้งต าแหนง่ทีม่ีคนครองและต าแหน่งว่าง) 
5 เลขประจ าตัวประชาชน  
6 ค าน าหน้าช่ือ  
7 ช่ือ  
8 นามสกลุ  
9 วัน เดือน ปีเกิด  
10 วัน เดือน ปีบรรจ ุ  
11 สถานภาพสมรส  
12 สัญชาติ  
13 ประเภทบุคลากร  
14 ต าแหน่งเลขที ่  
15 ต าแหน่งเลขที่จ่ายตรง  
16 ช่ือต าแหน่ง   
17 ระดับ/อันดับ ปัจจุบัน  
18 ระดับ/อันดับ เดิม  
19 เงินเดือน ปัจจุบัน  
20 เงินเดือน เดิม  
21 ร้อยละปจัจบุัน  
22 ร้อยละเดิม  
23 เงินวิทยฐานะ  
24 เงินค่าตอบแทน  
25 เงินประจ าต าแหน่ง  
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ท่ี รายการ หมายเหต ุ
26 วิทยฐานะ   

ข้อมูลการสอน 
27 ช่วงช้ันที่สอน  
28 ระดับช้ันทีส่อน  
29 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
30 วิชาที่สอน  

ข้อมูลด้านการศึกษา 
31 ระดับการศึกษา  
32 วุฒิการศึกษา  
33 วุฒิทางคร ู  
34 กลุ่มสาขาวิชาเอก  
35 สาขาวิชาเอก  
36 วันที่ปรับปรุงข้อมลู  

5.2 ข้อมูลลูกจ้างประจ า 
ข้อมูลพ้ืนฐานบุคคล  

1 เลขประจ าตัวประชาชน  
2 ค าน าหน้าช่ือ  
3 ช่ือ  
4 นามสกลุ  
5 วัน เดือน ปีเกิด  
6 วัน เดือน ปีบรรจ ุ  
7 ต าแหน่งเลขที ่  
8 ช่ือต าแหน่ง  
9 ระดับ  
10 กลุ่มงาน  
11 ค่าจ้าง  
12 วุฒิการศึกษา  

5.3 ข้อมูลพนักงานราชการ 
ข้อมูลพ้ืนฐานบุคคล  

1 เลขประจ าตัวประชาชน  
2 ค าน าหน้าช่ือ  
3 ช่ือ  
4 นามสกลุ  
5 วัน เดือน ปีเกิด  
6 วัน เดือน ปีท าสัญญาครั้งแรก  
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7 ต าแหน่งเลขที ่  
8 ช่ือต าแหน่ง  
9 กลุ่มงาน  
10 ค่าตอบแทน (เงินเดือน)  
11 วันที่เริ่มสัญญาปจัจบุัน  
12 วันที่สิ้นสุดสัญญาปจัจบุัน  
13 ร้อยละที่ได้รบัการเลือ่นเงินเดือน  

ข้อมูลด้านการศึกษา 
14 ระดับการศึกษา  
15 วุฒิการศึกษา  
16 กลุ่มสาขาวิชาเอก  
17 สาขาวิชาเอก  

5.4 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว (ในงบประมาณและนอกงบประมาณ) 
ข้อมูลพ้ืนฐานบุคคล  

1 เลขประจ าตัวประชาชน  
2 ค าน าหน้าช่ือ  
3 ช่ือ  
4 นามสกลุ  
5 ต าแหน่งเลขที ่  
6 ช่ือต าแหน่ง  
7 ค่าตอบแทน (เงินเดือน)  
8 วันที่เริ่มสัญญาปจัจบุัน  
9 วันที่สิ้นสุดสัญญาปจัจบุัน  
10 เลขทีส่ัญญาจ้าง  
   

ข้อมูลด้านการศึกษา 
11 ระดับการศึกษา  
12 วุฒิการศึกษา  
13 กลุ่มสาขาวิชาเอก  
14 สาขาวิชาเอก  
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ระดับสถานศึกษา 
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
2. แต่งตั้งค าสั่งก าหนดตัวบุคคลในการรับผิดชอบข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   
3. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเติม ด้วยระบบบริหารทรัพยากรบคุคล 

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

3.1 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ี รายการ หมายเหต ุ
1 ปีการศึกษา  
2 ภาคการศึกษา  
3 รหสัสถานศึกษา/หน่วยงาน  
4 หน่วยงานต้นสงักัด  

ข้อมูลพ้ืนฐานบุคคล (บันทึกทั้งต าแหนง่ทีม่ีคนครองและต าแหน่งว่าง) 
5 เลขประจ าตัวประชาชน  
6 ค าน าหน้าช่ือ  
7 ช่ือ  
8 นามสกลุ  
9 วัน เดือน ปีเกิด  
10 วัน เดือน ปีบรรจ ุ  
11 สถานภาพสมรส  
12 สัญชาติ  
13 ประเภทบุคลากร  
14 ต าแหน่งเลขที ่  
15 ต าแหน่งเลขที่จ่ายตรง  
16 ช่ือต าแหน่ง  
17 ระดับ/อันดับ ปัจจุบัน  
18 ระดับ/อันดับ เดิม  
19 เงินเดือน ปัจจุบัน  
20 เงินเดือน เดิม  
21 ร้อยละปจัจบุัน  
22 ร้อยละเดิม  
23 เงินวิทยฐานะ  
24 เงินค่าตอบแทน  
25 เงินประจ าต าแหน่ง  
26 วิทยฐานะ  
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ข้อมูลการสอน 
27 ช่วงช้ันที่สอน  
28 ระดับช้ันทีส่อน  
29 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
30 วิชาที่สอน  

ข้อมูลด้านการศึกษา 
31 ระดับการศึกษา  
32 วุฒิการศึกษา  
33 วุฒิทางคร ู  
34 กลุ่มสาขาวิชาเอก  
35 สาขาวิชาเอก  
36 วันที่ปรับปรุงข้อมลู  

3.2 ข้อมูลลูกจ้างประจ า 
ข้อมูลพ้ืนฐานบุคคล  

1 เลขประจ าตัวประชาชน  
2 ค าน าหน้าช่ือ  
3 ช่ือ  
4 นามสกลุ  
5 วัน เดือน ปีเกิด  
6 วัน เดือน ปีบรรจ ุ  
7 ต าแหน่งเลขที ่  
8 ช่ือต าแหน่ง  
9 ระดับ  
10 กลุ่มงาน  
11 ค่าจ้าง  
12 วุฒิการศึกษา  

3.3 ข้อมูลพนักงานราชการ 
ข้อมูลพ้ืนฐานบุคคล  

1 เลขประจ าตัวประชาชน  
2 ค าน าหน้าช่ือ  
3 ช่ือ  
4 นามสกลุ  
5 วัน เดือน ปีเกิด  
6 วัน เดือน ปีท าสัญญาครั้งแรก  
7 ต าแหน่งเลขที ่  
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8 ช่ือต าแหน่ง  
9 กลุ่มงาน  
10 ค่าตอบแทน (เงินเดือน)  
11 วันที่เริ่มสัญญาปจัจบุัน  
12 วันที่สิ้นสุดสัญญาปจัจบุัน  
13 ร้อยละที่ได้รบัการเลือ่นเงินเดือน  

ข้อมูลด้านการศึกษา 
14 ระดับการศึกษา  
15 วุฒิการศึกษา  
16 กลุ่มสาขาวิชาเอก  
17 สาขาวิชาเอก  

 
3.4 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว (ในงบประมาณและนอกงบประมาณ) 

ข้อมูลพ้ืนฐานบุคคล  
1 เลขประจ าตัวประชาชน  
2 ค าน าหน้าช่ือ  
3 ช่ือ  
4 นามสกลุ  
5 ต าแหน่งเลขที ่  
6 ช่ือต าแหน่ง  
7 ค่าตอบแทน (เงินเดือน)  
8 วันที่เริ่มสัญญาปจัจบุัน  
9 วันที่สิ้นสุดสัญญาปจัจบุัน  
10 เลขทีส่ัญญาจ้าง  

ข้อมูลด้านการศึกษา 
11 ระดับการศึกษา  
12 วุฒิการศึกษา  
13 กลุ่มสาขาวิชาเอก  
14 สาขาวิชาเอก  
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แนวทางการด าเนินการ : 
 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 1.  สพท. วางแผนด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนตัวช้ีวัดให้บรรลุตามเป้าหมาย ช้ีแจงแนวทาง 
การด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา  ติดตามให้โรงเรียนด าเนินการกรอกข้อมูล และยืนยันข้อมูล 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ 
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS (Human Resource Management System) ตามก าหนด 

3. น าเข้าและบันทึกข้อมูลบุคลากรเพิ่มเติม ด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS (Human 
Resource Management System)  ตามที่ สพฐ. ก าหนด  

 

 ระดับสถานศึกษา 
 1. วางแผนด าเนินการด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนตัวช้ีวัดให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และจัดท าข้อมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษา  

2. บันทึกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเติม ด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS 
(Human Resource Management System)  ตามที่ สพฐ. ก าหนด  

3. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และยืนยันข้อมูลตามกรอบเวลาที่ก าหนด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :    รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2  ที่รับผิดชอบกลุ่มบรหิารงานบุคคล 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. น.ส.สายพิน  กรรณสูต  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 104 
   2. น.ส.จริะวี  แก้วมีศรี  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 104 
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ตัวชี้วัดท่ี 4  การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
หน่วยวัด : ช่วงคะแนน 
ค าอธิบาย :  
  การประเมินสถานะของหน่วยงานเป็นระบบราชการ  4.0  (PMQA  4.0)  คือการบริหาร
จัดการองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานของการด าเนินงานในภาพรวมขององค์กร  โดยเมื่อยุคสมัยของการบริหารราชการแปรเปลี่ยนเข้าสู่ 
“ยุค 4.0”  ที่มุ่งเน้น “การพัฒนาภาครัฐให้เป็นระบบดิจิทัล สร้างนวัตกรรม ด้วยการสานพลังจากทุกภาคส่วน”  
จึงท าให้เกณฑ์ PMQA เริ่มมีรอยต่อระหว่างแนวคิดของเกณฑ์ PMQA แบบเดิม (ปี พ.ศ.2562) กับเกณฑ์ 
PMQA 4.0 อันเป็นความท้าทายที่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับขององค์กร  ทุกคนต้องร่วมกันเรียนรู้  
พัฒนา และปรับปรุงระบบการด าเนินงานให้ก้าวข้ามสู่ยุคใหม่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมส าหรับการดูแล
และให้บริการประชาชนในยุค 4.0   
  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีจุดมุ่งหมายให้องค์กรภาครัฐต่าง ๆ  น าไปปรับใช้
เพื่อพัฒนากระบวนการส่งมอบผลผลิตและการบริการให้ดีข้ึน ปรับปรุงผลการด าเนินการ และเพิ่มความสามารถ 
ในการแข่งขัน โดยท าให้เกิดความสอดคล้องกันตั้งแต่ทิศทางองค์การ แผนปฏิบัติราชการ กระบวนการ 
การตัดสินใจ บุคลากร การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ การน าเกณฑ์นี้ไปใช้จะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถ
ตรวจสอบหรือประเมินองค์การตนเองในทุกระบบบริหารงาน การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ และผลลัพธ์
โดยตระหนักถึงคุณค่าที่ส่งมอบแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
  เกณฑ์ PMQA ประกอบด้วยองค์ความรู้ส าคัญในการบริหารและด าเนินงานของหน่วยงาน
ประเด็นส าคัญ  7  หมวด  ดังนี้  ได้แก่ 
  หมวด  1  การน าองค์การ : เป็นการตรวจประเมินว่าผู้บริหารสั่งการ หรือช้ีน าให้องค์กร 
มีความยั่งยืนอย่างไร นอกจากนี้ ยังตรวจประเมินระบบการก ากับดูแลองค์กร วิธีการที่องค์กรใช้เพื่อบรรลุ 
ผลด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย มีจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
  หมวด  2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ : เป็นการตรวจประเมินวิธีการในการจัดท า
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการขององค์กรการน าไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์
เปลี่ยนไป ตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า 
  หมวด  3  การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เป็นการตรวจประเมิน 
ว่าหน่วยงานภาครัฐให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความส าเรจ็ของหน่วยงานในระยะยาว
อย่างไร รวมทั้งวิธีการในการค้นหาสารสนเทศของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการสร้างความสัมพันธ์ 
และการใช้สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
  หมวด  4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ : เป็นการตรวจประเมินว่าองค์กร 
มีวิธีการอย่างไรในการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศและสินทรัพย์ 
ทางความรู้ องค์กรมีการเรียนรู้และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร รวมทั้งตรวจประเมินว่า  
หน่วยงานใช้ผลการวิเคราะห์และทบทวนเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินการอย่างไร 
  หมวด  5  การมุ่งเน้นบุคลากร : เป็นการตรวจประเมินว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
ประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังด้านบุคลากร และในการสร้างสภาพแวดล้อม  
ด้านบุคลากรที่ก่อให้เกิดผลการด าเนินการที่ดี รวมทั้งตรวจประเมินถึงวิธีการสร้างความผูกพัน บริหารจัดการ 
และพัฒนาบุคลากร เพื่อน าศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการขององค์กร 
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  หมวด  6  การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ : เป็นการตรวจประเมินว่าองค์กรภาครัฐมีวิธีการ
อย่างไรในการออกแบบ จัดการและปรับปรุงผลผลิตและการบริการ กระบวนการท างาน รวมทั้งปรับปรุง
ประสิทธิผลของระบบการปฏิบัติการ เพื่อส่งมอบคุณค่าแก่ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย และท าให้องค์กร
ประสบความส าเร็จและยั่งยืน 
  หมวด  7  ผลลัพธ์การด าเนินการ : เป็นการตรวจประเมินว่าหน่วยงานภาครัฐมีวิธีการ
อย่างไรในการประเมินผลการด าเนินการและการปรับปรุงในด้านที่ส าคัญทุกด้านของหน่วยงาน ได้แก่ ผลลัพธ์
ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ ผลลัพธ์ด้านการให้ความส าคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการด าเนินงานของ สพท. สู่ความเป็นเลิศ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น
บุคลากร ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและการก ากับดูแลองค์การ ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงินและ 
การเติบโต และ ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ยังตรวจ
ประเมินระดับผลการด าเนินการของหน่วยงานเปรยีบเทียบกบัคู่เทยีบและหน่วยงานอื่นทีม่ีภารกจิคล้ายคลงึกนั 

เกณฑ์การให้คะแนน  : 
 ก าหนดผลการประเมินเพือ่เป็นแนวทางการประเมินระดบัการพัฒนา 3 ระดับ 

 1.  ระดับพื้นฐาน   300 คะแนน (Basic) 
  2.  ระดับก้าวหน้า    400 คะแนน (Advance) 
  3.  ระดับพัฒนาจนเกิดผล  500 คะแนน (Significance) 
  1.  ระดับพื้นฐาน (Basic)  มีผลประเมินเทียบเท่า 300 คะแนน ส่วนราชการที่มีคะแนน
ประเมินโดยรวมในระดับ 300 คะแนน หมายถึง มีแนวทางและการด าเนินการในเรื่องส าคัญทุกหมวด   
อย่างเป็นระบบ  และมีการถ่ายทอดแนวทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ จนเกิดประสิทธิผลตอบสนองพันธกิจและ
หน้าที่ของส่วนราชการ มีแนวคิดริเริ่มไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
  2.  ระดับก้าวหน้า (Advance)  มีผลประเมินเทียบเท่า 400 คะแนน ส่วนราชการที่มี
คะแนนประเมินโดยรวมในระดับ 400 คะแนน หมายถึง มีแนวทางและการด าเนินการในเรื่องส าคัญ   
ในทุกหมวดอย่างเป็นระบบ และมีการถ่ายทอดแนวทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบจนเกิดประสิทธิผลตอบสนอง
พันธกิจและหน้าที่ ของส่วนราชการ และเช่ือมโยงกับความต้องการและการบรรลุ เป้าหมายของประเทศ  
มีการพัฒนาตามแนวทางการเป็นระบบ ราชการ 4.0 
  3.  ระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance)  มีผลประเมิน เทียบเท่า 500 คะแนน  
ส่วนราชการที่มีคะแนนประเมินโดยรวม ในระดับ 500 คะแนน หมายถึงมีแนวทางและการด าเนินการ  ในเรื่อง
ส าคัญในทุกหมวดอย่างครบถ้วนเป็นระบบ และมีการถ่ายทอดแนวทางต่าง ๆ จนเกิดประสิทธิผลตอบสนอง
พันธกิจและหน้าที่ของส่วนราชการ   และเช่ือมโยงกับความต้องการและการบรรลุเป้าหมาย ของประเทศ  
มีการบูรณาการไปยังทุกภาคส่วน จนเกิดการพัฒนา ตามแนวทางการเป็นระบบราชการ 4.0 จนเกิดผล 
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เกณฑ์ระดับชาต ิ:   
 ฐานคะแนนเต็มจากการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ  4.0  ของส านักงาน ก.พ.ร.        
ทุกหมวดต้องได้คะแนนมากกว่า ร้อยละ  40 (ของเกณฑ์ PMQA ปี พ.ศ. 2562)  และมีคะแนนรวม 400  คะแนนข้ึนไป  
จึงจะได้ระดับดีเด่น  หรืออยู่ในระดับ Advance ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินสู่ระบบราชการ  4.0 
  ฐานคะแนนเต็มในการประเมิน      1,000  คะแนน 
  คะแนน  หมวด 1 – 6  คะแนนเต็ม       600  คะแนน 
  คะแนนผลลัพธ์ หมวด  7  แบ่งเป็น 6  มิติ (7.1 – 7.6)   400  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

หมวด 
ค่าน้ าหนัก 

ร้อยละ 
ระดับ 
Basic 

 

ระดับ 
Advance 

ระดับ 
Significance 

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

11 3.30 4.40 5.50 

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

รวม หมวด 1 - 6 60 18.00 24.00 30.00 



คู่มือการประเมินตัวชี้วดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิตัิราชการ 
สพป.นครปฐม เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

72 

 

7.1  การบรรลผุลลัพธ์ของตัวช้ีวัดตามพันธกิจ 6 1.80 2.40 3.00 

7.2 การบรรลผุลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดด้านผู้รบับริการ 
     และประชาชน 

7 2.10 2.80 3.50 

7.3 การบรรลผุลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดด้านการพฒันา   
     บคุลากร 

7 2.10 2.80 3.50 

7.4 การบรรลผุลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดด้านการเป็นต้นแบบ 7 2.10 2.80 3.50 
7.5 การบรรลผุลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดด้านผลกระทบ 
     ต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอ้ม 

6 1.80 2.40 3.00 

7.6 การบรรลผุลลัพธ์ตามตัวช้ีวัดด้านการลดต้นทุน 
     การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 

7 2.10 2.80 3.50 

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

 **  น้ าหนักผลรวมหน้าระบบ KRS  เทียบค่าคะแนนเต็ม  5.0000  

เกณฑ์การให้คะแนน 
       ระดับ  1      ระดับ  2      ระดับ  3      ระดับ  4      ระดับ  5 

- - 3.00000 4.00000 5.00000 
ค าอธิบายเกณฑ์ 
 ค่าน้ าหนักช่วง  30.00 – 39.99  เทียบคะแนนระดับ  3  หมายถึง  มีผลการด าเนินงานอยู่ในข้ันพื้นฐาน 
 ค่าน้ าหนักช่วง  40.00 – 49.99  เทียบคะแนนระดับ  4  หมายถึง  มีผลการด าเนินงานผ่านการประเมิน 
               สถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ  4.0 
 ค่าน้ าหนัก  50.00  เทียบคะแนนระดับ  5  หมายถึง  มีผลการด าเนินงานเป็นระบบราชการ  4.0 
         มีการพัฒนาจนเกิดผล หน่วยงานสามารถ 
         ประเมินขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขา PMQA  
                   ของส านักงาน ก.พ.ร. ต่อไป 
กลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบ :  
  คือกลุ่มงานหลักที่เกี่ยวข้องแนวทางการด าเนินการตามประเด็นส าคัญของแต่ละหมวด 
ซึ่งบางส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจมีกลุม่รว่มรับผิดชอบมากกว่าที่ยกตัวอย่าง ข้ึนอยู่กับการพิจารณาเลอืก
แนวทางการด าเนินการของกิจกรรม/โครงการ กลุ่มงานผู้รับผิดชอบมาตอบในประเด็นของแต่ละหมวด 
 หมวด  1  การน าองค์กร    :  กลุ่มอ านวยการ/กลุ่มกฎหมายและคด ี
 หมวด  2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์   :  กลุ่มนโยบายและแผน 
 หมวด  3  การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
       กลุ่มอ านวยการ/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/ 
       กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
 หมวด  4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ :   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
 หมวด  5  การมุ่งเน้นบุคลากร    : กลุ่มบรหิารงานบุคคล / กลุ่มพัฒนาครูฯ 
 หมวด  6  การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ   : กลุ่มนเิทศ ติดตามฯ เจ้าภาพหลกั/ กลุ่มอื่น  ๆเจ้าภาพรอง 
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 หมวด  7  ผลลัพธ์การด าเนินการ   : กลุ่มอ านวยการ  เจ้าภาพหลัก/ กลุม่อื่นๆ  เจ้าภาพรอง 
 **เลขาฯ ผู้รวบรวมการด าเนินการ จัดท าข้อมูลรายงานในระบบ KRS :  กลุ่มอ านวยการ   

รายละเอียดข้อมลูพ้ืนฐาน :  
 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดตีของ สพป.นฐ. 2 

ปี พ.ศ. 
2560 2561 2562  

การประเมินสถานะของหน่วยงาน 
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

ผลคะแนน 
(เต็ม 5.00) 

- - - 

**เนื่องจากเป็นตัวช้ีวัดใหม่ ตามมติ ค.ร.ม. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จึงยังไม่มีผลการด าเนินการย้อนหลงั 
หมายเหตุ  แนวทางการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  
              ภาคผนวก ง. (แบบประเมินตนเองแนบในระบบ KRS) 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดย  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,  ส านักติดตามและ
ประเมินผลการจดัการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ( ตัวช้ีวัด ITA)  ได้จัดท า
บูรณาการตัวช้ีวัดร่วมกันเพื่อลดภาระการรายงานตัวช้ีวัดของการปฏิบัติงานที่มีความซ้ าซ้อนกัน  โดยสรุป
แนวทางใช้ผลคะแนน/ผลการด าเนินการ เพื่อตอบแนวทางการประเมิน PMQA หมวด 1 – 7 ดังนี ้
 หมวด  1  การน าองค์กร  :  ใช้ผลการรายงานคะแนนประเมิน ITA ของ สพท. ตอบประเด็นการประเมิน  

 หมวด  2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  :   
 มีการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม การคาดการณ์ การเปรียบเทยีบ  
 เพื่อก าหนดแผนและเป้าหมายการด าเนินงาน 
 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกจิ เป้าหมาย และปัจจัยความส าเร็จที่ชัดเจน 
 มีการเช่ือมโยงเป้าหมายทีส่อดคล้องกบัความต้องการของผูร้บับรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  มีการสื่อสาร ถ่ายทอดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานไปยังผู้ปฏิบัติงานและผูเ้กี่ยวข้อง 
 เป้าหมายการด าเนินงานสามารถติดตามและวัดผลส าเรจ็ได้ 
 มีระบบการก ากบั ติดตาม และปรับตัวเพือ่ตอบสนองได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

 หมวด  3  การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :  
 มีวิธีการที่หลากหลายในการตอบสนองความต้องการของผู้รบับรกิารและ 
 ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสม  เกินความคาดหวัง 
 มีการก าหนดมาตรฐานการให้บริการที่สร้างความพงึพอใจ ความประทบัใจ ความ 
 ผูกพันของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
 มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทีส่ะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย 
 มีการตอบสนอง ติดตาม และแก้ไขเรื่องร้องเรียนที่รวดเร็ว 

 หมวด  4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ :    
 ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ 
 มีการสื่อสารข้อมลูผลการด าเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมยั รวดเร็วง่ายต่อการ 
  เข้าใจและน าไปใช้ประโยชน ์
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 มีมาตรฐานการจัดเกบ็ข้อมลู 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร)์ ได้มาตรฐาน 

 หมวด  5  การมุ่งเน้นบุคลากร   
 บุคลากรเห็นความส าคัญในการพฒันาตนเองเพื่อให้มีความรอบรูม้ีความสามารถ 

ในการแก้ไขปัญหา 
 มีจริยธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี และมีการเตรียมความพร้อมส าหรับภารกิจปัจจุบัน 

   และอนาคต 
 มีบุคลากรมีความสุข  มีความพึงพอใจ  และมีความผูกพันตอ่องค์กร 
 บุคลากรมีความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตครอบครัว 
 บุคลากรได้รับการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานอย่างทั่วถึง 
 องค์กรมีสภาพแวดล้อมในการท างานมีความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการท างานที่มี 

   ประสิทธิภาพแก่ผูป้ฏิบัติงาน มีวัฒนธรรมองค์กรถูกขับเคลื่อนด้วยบุคลากร 
 หมวด  6  การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  

 ระบบงานมปีระสทิธิภาพสอดคล้องตามความต้องการของผูร้ับบริการในปจัจบุันและอนาคต 
 ก าหนดตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมายของกระบวนการ บนพื้นฐานความต้องการของผู้รบับริการ 
 มีการติดตาม ประเมินผล และควบคุมกระบวนการ ก่อนส่งมอบใหผู้ร้ับบริการ/ 

ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
 มีการบรหิารความสมัพันธ์กับผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
 มีนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 

 หมวด  7  ผลลัพธ์การด าเนินการ   :   
  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ในหมวดผลลัพธ์การด าเนินการตามหมวด 7 เป็น

การตรวจประเมินผลการด าเนินการ และแนวโน้มของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในมิติต่าง ๆ เพือ่ใหส้อดรบักับ
ระบบการประเมินผลทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ด าเนนิการสะท้อนตัววัดผลลัพธ์ที่แสดงถึงการพฒันาสูร่ะบบ
ราชการ 4.0 ทั้งหมด 6 มิติ  

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา น าเสนอตัวช้ีวัดตอบผลลัพธ์การด าเนินการตามหมวด  7  
มิติละ  1  ตัวช้ีวัด เท่านั้น 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานน าเสนอตัวช้ีวัดของแต่ละผลลัพธ์ 
ผลความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ (3  ตัวช้ีวัด)  เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
น ามาเลือกตอบในหมวด  7  ทั้ง  6  มิติ   

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถน าเสนอตัวช้ีวัดของแต่ละมิติได้นอกเหนือจากที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานยกตัวอย่าง 

 ไม่ควรน าเสนอตัวช้ีวัดเดียวกันซ้ าในแนวทางการตอบมิติหัวข้ออื่น ๆ 
 ค่าเป้าหมาย/ผลการด าเนินการ สามารถตอบได้ในรูปแบบ ร้อยละ, ระดบัความส าเร็จ 

หรือระบจุ านวน   
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 7.1  การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ 
  เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งตัววัดที่ด าเนินการตามนโยบาย
และแผนของรัฐบาลที่ก าหนดไว้ประจ าปี  

 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2564 

ความส าเร็จ 
การด าเนินการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน ระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย 

(1)  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการสง่เสริมผู้เรียน 
     ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
(2)  ระดับคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 
     O-NET/NT  
(3)  ร้อยละความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน 
     ปฏิบตัิราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(4)  ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ  ........................................... 

     

 7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการและประชาชน 
  เป็นการวัดผลด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับการบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจาก

การบริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน  
การเติบโตของโครงการที่มุ่งเน้นประโยชน์แก่กลุ่มผู้รับบริการ การสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือ 

 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2564 

ความส าเร็จ 
การด าเนินการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน ระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย 

(1) ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
     ที่มีต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(2)  ร้อยละความส าเร็จในการส ารวจความพร้อมของนักเรียน 
     ในการเรียนการสอน ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
     ของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(3)  ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบและแนวทางการ  
     บริหารจดัการให้เกิดคุณภาพ 
(4)  ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ  ........................................... 
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 7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร 
  เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการด้านการบรหิารบคุคล การพัฒนา และการสร้าง

การมสี่วนร่วมของบุคลากรของส่วนราชการ เพื่อใหม้ีสมรรถนะสูง 
 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2564 

ความส าเร็จ 
การด าเนินการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน ระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย 

(1)  จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจากการสร้างและพฒันาแนวคดิ 
     การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เช่น จ านวนบุคลากร 
     ในสังกัดที่ได้รับรางวัล OBEC AWARD 
(2)  จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพฒันาเตรียมความพร้อม 
      ส าหรับการขึ้นสูต่ าแหน่ง 
(3)  จ านวนโครงการการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอด 
      แนวทางน าไปต่อยอดเชงิลึกหรือน าไปใชแ้ก้ปัญหาการ 
      ด าเนินงานของหน่วยงานได ้
(4)  ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ  ........................................... 

     

 7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ 
  เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการเป็นแบบอย่างที่ดหีรอืการ

เป็นต้นแบบของผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2564 

ความส าเร็จ 
การด าเนินการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน ระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย 

(1) จ านวนรางวัลท่ีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัล 
     จากหน่วยงานภายนอก 
(2) ร้อยละระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน 
     ของหน่วยงาน (ITA)  (ระดับ A ร้อยละ 85.00) 
(3)  รางวลัผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ 
     ปรับปรุงประสิทธิภาพส่วนราชการประจ าป ีพ.ศ. 2563  
     มีผลการประเมินอยู่ในระดับสงูกว่ามาตรฐานตามเกณฑ ์
     ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด  
(4)  ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ  ........................................... 
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 7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสขุ และสิ่งแวดล้อม 
  เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา    

ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ของพื้นที่และประเทศ 
 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2564 

ความส าเร็จ 
การด าเนินการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน ระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย 

(1)  ระดับความส าเร็จตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
     ในหน่วยงาน 
(2)  ร้อยละของสถานศึกษาในสงักัด จัดรายการอาหารกลางวัน 
      ตามโครงการฯ โดยใช้โปรแกรม Thai school lunch 
(3)  ร้อยละของสถานศึกษาในสงักัดจดักิจกรรมให้ความรู้ 
     ที่ถูกต้องและสร้างจติส านึกดา้นการผลิตและบริโภค 
     ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4)  ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ  ........................................... 
 

     

 7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 
  เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการเพื่อการลด

ต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 
 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2564 

ความส าเร็จ 
การด าเนินการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน ระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย 

(1)  ร้อยละของการลดพลังงานไฟฟ้า/น้ ามันเชื้อเพลงิ 
(2)  ร้อยละของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จดัท าแผน BCP 
     และสง่เสริมให้สถานศึกษาในสังกัดจดัท าแผน BCP 
     ใช้เป็นแนวปฏิบตัิรองรับผลกระทบภัยพบิัตติามบริบท 
(3)  ร้อยละของการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลด้านการเงิน 
      ของสถานศึกษา  ในสังกัด 
(4)  ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ  ........................................... 
 

     

แนวทางการด าเนินงาน :  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  1. ศึกษาแนวทางการประเมินตนเองแต่ละหมวด (หมวด 1 – หมวด 6) เพื่อวิเคราะห์ 
สถานะการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในระดับใด ระดับพื้นฐาน (Basic), ระดับก้าวหน้า  
(Advance) และระดับเกิดพัฒนาจนเกิดผล (Significance) พร้อมจัดเตรียมเอกสาร หลักฐานแนบการรายงาน
ในระบบ KRS 
  2. วิเคราะห์กิจกรรม/โครงการ ในแผนปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อน ามาตอบผลส าเร็จ ผลลัพธ์การด าเนินการในหมวด 7 ทั้ง 6 มิติ  
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  3.  ศึกษารายละเอียด องค์ความรู้  แนวทางการด าเนินการ เกณฑ์การให้คะแนนได้จาก  
“คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  ของส านักงาน     
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ประจ าปี พ.ศ.2564”   

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2  ทุกท่าน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. น.ส.พรนิภา  สวัสดิ์พึง่  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 108 
   2. นางรัตนากร  พงษ์สุธีถาวร เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 108 
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ตัวชี้วัดท่ี 5 การลดพลังงาน 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย :   

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

❖ มีการใช้พลังงานไฟฟ้า / การใช้พลังงานเชื อเพลิงลดลงในแต่ละด้านร้อยละ 10 เทียบกับค่า
มาตรฐานการใช้พลังงานในแต่ละส่วนราชการ  

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

❖ เกณฑ์การให้คะแนน คิดค่าระดับคะแนนเต็มด้านละ 5 คะแนน 

ตัวชี้วัดท่ี 5.1 พลังงานด้านไฟฟ้า 
หน่วยวัด  :    ร้อยละ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

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

 
ตัวชี้วัดท่ี 5.2 พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 
หน่วยวัด  :    ร้อยละ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

1 ปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลงิลดลงร้อยละ 2 
2 ปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลงิลดลงร้อยละ 4 
3 ปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลงิลดลงร้อยละ 6 
4 ปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลงิลดลงร้อยละ 8 
5 ปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลงิลดลงร้อยละ 10 ขึ นไป 

กลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบ :  กลุ่มอ้านวยการ 
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รายละเอียดข้อมลูพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีตของ สพป.นฐ. เขต 2 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

5. การลดพลังงาน 
   5.1 ด้านไฟฟ้า 
   5.2 ด้านน ้ามันเชื อเพลงิ 

ร้อยละ 10+ 
(5 คะแนน) 

10+ 
5 คะแนน) 

10+ 
5 คะแนน) 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
 1. ใช้ผลการประเมินจากระบบ e-report.energy.go.th ของส้านักนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน (จะใช้ผลการประเมินรายเดือนเฉลี่ยในแต่ละรอบ โดยรอบที่ 1 นับตั งแต่ กันยายน 2563 - 
กุมภาพันธ์ 2564 รอบที่ 2 นับตั งแต่ มีนาคม 2564 - สิงหาคม 2564 เนื่องจากใบเสรจ็ค่าไฟฟ้าจะออกลา่ช้าไป
ประมาณ 1 เดือน) 
 2. สพฐ. จะน้าข้อมูลจากส้านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ สพท. ได้รับการ
ประเมิน มากรอกลงระบบ KRS เพื่อน้าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนเป็นค่าคะแนนของ สพท. ต่อไป 

แนวทางการด าเนินงาน : 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา ด้าเนินการรายงานข้อมูลไฟฟ้าและน ้ามันเชื อเพลิง เป็นประจ้า         

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

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2  ที่รับผิดชอบกลุ่มอ้านวยการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. น.ส.พรนิภา  สวัสดิ์พึง่  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 108 
   2. น.ส.สมพร  ตุ้มกลู  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 108 
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ตัวชี้วัดท่ี 6 มาตรการลดและคัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงานภาครัฐ   
หน่วยวัด : ความส าเรจ็ 
ค าอธิบาย :      

❖ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพเรื่องมาตรการลด  
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อ วันที่  17 กรกฎาคม 2561  
ที่มีมติเห็นชอบกับมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐโดยมอบหมายทุกหน่วยงานภาครฐั
ด าเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ตามข้อเสนอของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

❖ เป็นการลดขยะใน 4 ประเภท ได้แก่  
❖ ขยะมูลฝอยท่ีส่งก าจัด หมายถึง ขยะมูลฝอยที่หน่วยงานไม่สามารถด าเนินการหาวิธี 

เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ได้ และส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปก าจัดต่อ โดยส่วนมาก  
จะเป็นขยะอันตรายและขยะทั่วไป แต่ไม่รวมถึงขยะจากการก่อสร้าง และขยะติดเช้ือจาก
สถานพยาบาล 

❖ ถุงพลาสติกหูห้ิว หมายถึง ถุงพลาสติกหูหิ้ว สายเดี่ยว พวง ที่ผลิตจากพลาสติกทั่วไป  
ท าให้ย่อยสลายได้ยากและส่วนใหญ่กลายเป็นขยะทันทีหลังการใช้งานเพียงครั้งเดียว 

❖ แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวท้ิง หมายถึง แก้วพลาสติกที่ผลิตจากพลาสติกทั่วไปที่ไม่ได้
ออกแบบมาเพื่อการใช้ซ้ าและส่วนใหญ่กลายเป็นขยะทันทีหลังการใช้งานเพียงครั้งเดียว 

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

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

ประเด็น การประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 
1.  มีการจัดท าแผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของ

หน่วยงาน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้รบัความ
เห็นชอบจากผู้บริหารองค์การหรือผู้ที่ได้รบัมอบอ านาจจาก
ผู้บริหารองค์การ 

เอกสารแผนปฏิบัติการฯ  
ที่ผู้บริหารองค์การหรือผู้ที่
ได้รับมอบอ านาจจาก
ผู้บริหารองค์การเห็นชอบ  

2.  มีการคัดแยกขยะมลูฝอยเพือ่น าไปจัดการอย่างเหมาะสม ถูกต้อง
ตามหลกัวิชาการ ไม่เกิดการน าขยะมลูฝอยที่คัดแยกแล้วกลบัไป
รวมอีก โดยมีการคัดแยกขยะมลูฝอยอย่างน้อย 
เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทัว่ไป 

รูปภาพหรือเอกสารใน 
การด าเนินกจิกรรม 

3.  มีป้ายแสดงประเภทของขยะมลูฝอยที่ถังขยะอย่างชัดเจน  
เพื่อใหผู้้มาใช้บริการสามารถทิ้งขยะได้อย่างถูกต้องโดยสะดวก 

รูปภาพหรือเอกสารใน 
การด าเนินกจิกรรม 

4.  มีการจัดท าสือ่รณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน (วิดีโอ /อินโฟ
กราฟฟิก เป็นต้น)  

ช่องทางการเผยแพรส่ื่อ
รณรงค์การจัดการขยะใน
หน่วยงาน 
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ประเด็น การประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 
5.  มีจุดเก็บรวบรวมขยะอันตรายทีเ่หมาะสม ถูกต้องตามหลกั

วิชาการ 
รูปภาพหรือเอกสารใน 
การด าเนินกจิกรรม 

6.  มีกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมลูฝอยก่อนทิ้งแก่
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น การจัดกจิกรรมรณรงค์ การอบรม 
KM การจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ เป็นต้น 

รูปภาพหรือเอกสารใน 
การด าเนินกจิกรรม 

7.  มีกิจกรรมสง่เสรมิใหเ้จ้าหน้าที่มสี่วนร่วมในการน าขยะมลูฝอยมา
ใช้ประโยชน์ เช่น หมักท าปุ๋ย น้ าหมกัชีวภาพ เลี้ยงไสเ้ดือน 
ธนาคารขยะ ผ้าป่ารีไซเคิล เป็นต้น 

รูปภาพหรือเอกสารใน 
การด าเนินกจิกรรม 

8.  มีกิจกรรมเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว เช่น การส่งเสริมการใช้
ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อมในการซื้อสินค้า เป็นต้น 

รูปภาพหรือเอกสารใน 
การด าเนินกจิกรรม 

9.  มีกิจกรรมเพื่อลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น การ
รณรงค์ให้ใช้แก้วส่วนตัว การลดราคาใหก้ับลูกค้าที่น าแก้ว
ส่วนตัวมาซื้อน้ า เป็นต้น 

รูปภาพหรือเอกสารใน 
การด าเนินกจิกรรม 

10.  ไม่มีการใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ที่ตั้งในหน่วยงาน 
รวมถึงกจิกรรมต่าง ๆ ที่จัดข้ึนในหน่วยงาน และไม่มีการน าโฟม
บรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน 

รูปภาพหรือเอกสารใน 
การด าเนินกจิกรรม 

หมายเหตุ  :  รูปภาพหรือเอกสารในการด าเนินกิจกรรม ต้องแสดงให้เห็นสภาพแวดล้อมว่าเป็นกิจกรรม 
      ท่ีด าเนินการภายในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

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

กลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มอ านวยการ  

รายละเอียดข้อมลูพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีตของ สพป.นฐ.2 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563* 

6.1 การด าเนินการตามมาตรการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ  10 ประเด็น 

ความส าเรจ็ 10 
(5 คะแนน) 

10 
(5 คะแนน) 

10 
(5 คะแนน) 

หมายเหตุ :  * ผลการประเมินตนเอง 
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน

ภาครัฐ ตามประเด็นการประเมนิจ านวน 10 ประเด็น พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานการด าเนินงาน เช่น ประกาศ
ฯ หนังสือราชการ รายงานผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน ภาพถ่าย ภาพข่าว ฯลฯ โดยรายงาน        
ในระบบ KRS เท่าน้ัน (ไม่ต้องรายงานไปยังกรมควบคุมมลพิษ) 

สามารถศึกษาแนวทางตามมาตรการฯ ได้ที่ เ ว็บไซต์ http://zerowaste.eesdobec.com                    
และ เ ข้ าร่ วมกลุ่ ม เ ครื อ ข่ ายสื่ อสั งคมออนไลน์  สพฐ .  ท าควา มดีด้ วยหั ว ใจลดภัยสิ่ งแวดล้อมที่
http://facebook.com/groups/eesdobec 
 

แนวทางการด าเนินงาน : 
 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบแนวทางการประเมินส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 

2.  วางแผนการด าเนินการเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมลูฝอยในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ในประเด็นการประเมินที่ก าหนด ตามแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมกบับริบทของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

3. ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานเรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของส านักงาน        
เขตพื้นที่การศึกษา ให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพจริง และประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกได้ทราบ  

4. เก็บข้อมูล เอกสารหลักฐาน และรายงานผลการด าเนินงานในระบบ KRS 

ระดับสถานศึกษา 
 เตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินในสถานศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2  ที่รับผิดชอบกลุ่มอ านวยการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. น.ส.พรนิภา  สวัสดิ์พึง่  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 108 
   2. นางรัตนากร  พงษ์สุธีถาวร เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 108 
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ตัวชี้วัดท่ี  7  การก ากับดูแลการทุจริต   
หน่วยวัด : ร้อยละ  
ค าอธิบาย :  

❖ การประเมินการก ากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การ สะท้อนจากผลการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยให้ความส าคัญกับการประเมิน 
เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการ
ขยายผลการน าเครื่องมือการประเมิน ITA ไปใช้เพื่อประเมินสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

❖ ในส่วนของเกณฑ์การประเมิน ส านักงาน ป.ป.ช. มีการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้สอดคล้อง
กับการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศอย่าง
เป็นรูปธรรม การเช่ือมโยงให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม และการเช่ือมโยงกับเครื่องมืออื่นที่
เกี่ยวข้อง ท าให้เกณฑ์การประเมินมีเนื้อหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส  
และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 
กับการทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยง  
ที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ 
โดยจ าแนกออกเป็น 10 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
 1)   การปฏิบัติหน้าที ่    6)   คุณภาพการด าเนินงาน 
 2)   การใช้งบประมาณ    7)   ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
 3)   การใช้อ านาจ    8)   การปรับปรงุระบบการท างาน 
 4)   การใช้ทรัพย์สินของราชการ   9)   การเปิดเผยข้อมลู 
 5)   การแก้ไขปัญหาการทุจริต   10) การป้องกันการทุจริต 
  

❖ ใช้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากส านัก
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาก
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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เกณฑ์การให้คะแนน : 
    ส่วนท่ี 1 พิจารณาจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 จ าแนกระดบัคะแนนออกเป็น 5 ระดบั ดังนี้ 

ระดับคะแนน คะแนนการประเมิน ITA สพท. 

1 
0 – 49.99 

50.00 – 54.99 
55.00 – 64.99 

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

    ส่วนท่ี 2 พิจารณาจากร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปรง่ใสการด าเนินงานของสถานศึกษา (85 คะแนน ข้ึนไป) 
 จ าแนกระดบัคะแนนออกเป็น 5 ระดบั ดังนี้ 

ระดับคะแนน ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 

1 
0 – 9.99 

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

กลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบ :  กลุ่มกฎหมายและคด ี

รายละเอียดข้อมลูพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีตของ สพป.นฐ. 2 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 2560 2561 2562 2563 

6.4 การก ากับดูแลการทุจริต ร้อยละ 86.91 91.23 91.50 89.91 93.78 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 ใช้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จากส านักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา (ส่วนกลาง) และ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
ส ถาน ศึกษา  ( Integrity and Transparency Assessment:  ITA)  ป ร ะจ าปี งบประมาณ พ . ศ . 2564                      
จากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ส่วนภูมิภาค) 
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แนวทางการด าเนินงาน : 
 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1. ศึกษาเอกสารคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และด าเนินการตามข้ันตอนการประเมิน กรอบระยะเวลา
ด าเนินการ และการใช้งานระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน       
เขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) เพื่อให้การประเมิน
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

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

ระดับสถานศึกษา 
ศึกษาเอกสารคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 และด าเนินการตามข้ันตอนการประเมิน กรอบระยะเวลาด าเนินการ และการใช้งาน
ระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด า เนินงานของสถานศึกษา ( Integrity and 
Transparency Assessment Online : ITA Online) เพื่อให้การประเมินบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และ
เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  น.ส.กาญจนา  ไทรฟัก  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 116 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : น.ส.วรมิน  ฟอลเล็ต  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 111 
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ตัวชี้วัดท่ี 8 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารงานขององค์การ 
หน่วยวัด : ความส าเรจ็ 
ค าอธิบาย :   

❖ ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ เป็นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 
ในการติดตามและบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการและจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม  
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และเกิดประโยชน์สูงสุด  

❖ การประเมินส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้ประเด็นการประเมินการใช้งานระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) หรือระบบอื่น ๆ ที่ช่วยให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ใช้ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ  และส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา                 
ใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) หรือระบบอื่น ๆ ตามภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่                
1)  ด้านบริหารงานทั่วไป  2)  ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ 3) ด้านบริหารงานบุคคล และ  
4) ด้านบริหารวิชาการ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน น้ าหนัก 1 2 3 4 5 
1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการ
น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ติดตามการปฏิบัติงานตามภารกิจงาน 
4 ด้าน ได้แก่ 
- ด้านบริหารงานทั่วไป 
- ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ 
- ด้านบริหารงานบุคคล 
- ด้านบริหารวิชาการ 
มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็น
ปัจจุบันและสามารถเรียกดูข้อมูลได้
แบบ Real time สรุปผลข้อมูลที่ได้
จากการใช้ระบบและน าผลวิเคราะห์
ข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการปฏิบัติงาน 
 

0.4 ไม่มี ส านักงานเขต
พื้นที่
การศึกษามี
การจัดเก็บ
ข้อมูลใน
ระบบที่เป็น
ปัจจุบัน
สามารถ
เรียกดูข้อมูล
ได้แบบ Real 
time ได้ 

ส านักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา     
มีการ
สรุปผลออก
รายงาน 
(Report) ได้ 
 

ส านักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
สามารถน า
ผลวิเคราะห์
ข้อมูลไปใช้
ปรับปรุง 
พัฒนาการ
ให้บริการ
และการ
ปฏิบัติงาน
ได้ 
 

ส านักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา มี
การจัดเก็บ
ข้อมูลใน
ระบบทั้ง 4 
ระบบ ที่เป็น
ปัจจุบันและ
สามารถ
เรียกดูข้อมูล
ได้แบบ 
Real time 
สรุปผลการ
ด าเนินงาน
เพื่อน าใช้ใน
การตัดสินใจ
ของผู้บริหาร
ได้ 

2. สถานศึกษาในสังกัดมีการน าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการสถานศึกษา ทั้ง 4 
ด้าน ได้แก่  
- ด้านบริหารงานทั่วไป 
- ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ 
- ด้านบริหารงานบุคคล 

0.4 ไม่มี สถานศึกษา
ในสังกัดมีการ
จัดเก็บข้อมูล
ในระบบที่
เป็นปัจจุบัน
สามารถ
เรียกดูข้อมูล

สถานศึกษา
ในสังกัดที่มี
การใช้ระบบ
สามารถ
สรุปผลออก
รายงาน 
(Report) ได้ 

สถานศึกษา
สามารถน า
ผลวิเคราะห์
ข้อมูลไปใช้
ปรับปรุง 
พัฒนาการ
ให้บริการ

สถานศึกษา
มีการจัดเก็บ
ข้อมูลใน
ระบบทั้ง 4 
ระบบ           
ที่เป็น
ปัจจุบันและ
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ประเด็นการประเมิน น้ าหนัก 1 2 3 4 5 
- ด้านบริหารวิชาการ 
มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็น
ปัจจุบันและสามารถเรียกดูข้อมูลได้
แบบ Real time สรุปผลข้อมูลที่ได้
จากการใช้ระบบและน าผลวิเคราะห์
ข้อมูลไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการปฏิบัติงาน 

ได้แบบ Real 
time ได้ 
น้อยกว่าร้อย
ละ 40 ของ
สถานศึกษา
ในสังกัด 

ตั้งแต่ร้อยละ 
40 - 60 
ของ
สถานศึกษา
ในสังกัด 

และการ
ปฏิบัติงาน
ได้ 
ตั้งแต่ร้อยละ 
61- 80 ของ
สถานศึกษา
ในสังกัด 

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

3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการ
ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนหรือ
ผู้รับบริการโดยมีการรวบรวมผลการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ 

0.2 ไม่มี - - - มี 

กลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบ : 
1. กลุ่มสง่เสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร  (เจ้าภาพหลัก) 
2. กลุ่มอื่น ๆ  (เจ้าภาพรอง) 

รายละเอียดข้อมลูพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีตของ สพป.นฐ.2 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบรหิาร
ขององค์การ 

ความส าเรจ็ - 5 4 
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
ประเด็นการประเมิน หลักฐาน 

1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการน าระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์มาใช้ในการติดตามการปฏิบัตงิาน 
ตามภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ 
- ด้านบริหารงานทั่วไป 
- ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ 
- ด้านบริหารงานบุคคล 
- ด้านบริหารวิชาการ 
มีการจัดเกบ็ข้อมลูในระบบที่เป็นปจัจบุันและ
สามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real time สรุปผล
ข้อมูลที่ได้จากการใช้ระบบและน าผลวิเคราะห์ข้อมลู
ไปใช้ปรับปรงุพัฒนาการใหบ้รกิารและการ
ปฏิบัติงาน 

1.1 ช่ือระบบงาน / URL / คู่มือการใช้งาน  
1.2 ภาพหลักฐานการใช้งานที่เป็นปจัจบุัน  
1.3 สรุปผลการด าเนินงานรายสัปดาห์/รายเดือน 
(Capture) หน้าจอ  
1.4 การน าข้อมูลที่ได้จากระบบไปเสนอต่อผู้บริหาร
เพื่อพฒันากระบวนงาน หรือสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บรหิาร 

2. สถานศึกษาในสังกัดมกีารน าระบบอิเล็กทรอนกิส์
มาใช้ระบบสนบัสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  
- ด้านบริหารงานทั่วไป 
- ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ 
- ด้านบริหารงานบุคคล 
- ด้านบริหารวิชาการ 
มีการจัดเกบ็ข้อมลูในระบบที่เป็นปจัจบุันและ
สามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real time สรุปผล
ข้อมูลที่ได้จากการใช้ระบบและน าผลวิเคราะห์ข้อมลู
ไปใช้ปรับปรงุพัฒนาการใหบ้รกิารและการ
ปฏิบัติงาน 

2.1 จ านวนโรงเรียนในสงักัดทัง้หมด และจ านวน
โรงเรียนทีม่ีการน าระบบอเิลก็ทรอนิกส์มาใช้ระบบ
สนับสนุนการบรหิารจัดการสถานศึกษา ทั้ง 4 ด้าน 
2.2 ช่ือระบบงาน / URL / คู่มือการใช้งาน  
2.3 ตัวอย่างภาพหลักฐานการใช้งานที่เป็นปจัจบุัน 
ของโรงเรียน 
2.4 สรุปผลการด าเนินงานรายสัปดาห์/รายเดือน 
(Capture) หน้าจอ  
2.5 การน าข้อมูลที่ได้จากระบบไปเสนอต่อผู้บริหาร
เพื่อพฒันากระบวนงาน หรือสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผู้บรหิาร 
*** ข้อ 2.3 - 2.5 อาจไม่ต้องสง่มาครบทกุโรงเรียน  
แต่ สพท.ต้องมีหลักฐานเก็บไว้ประกอบหาก สพฐ. 
ต้องการตรวจสอบ 
 

3. มีการใช้ระบบอเิลก็ทรอนิกส์ในการประเมินความ
พึงพอใจของประชาชนหรอืผูร้ับบรกิาร 

ภาพหลักฐานหน้าจอระบบอเิลก็ทรอนิกส์ในการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชน หรือผู้รบับริการ 
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แนวทางการด าเนินงาน : 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าหนดนโยบายในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการติดตามและ

บริหารงานอย่างเป็นระบบ  
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกระบวนการและจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนด และเกิดประโยชน์สูงสุด 
3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีปฏิทินในการปฏิบัติงาน และแจ้งเวียนให้หน่วยงาน และ 

สถานศึกษา ในสังกัดทราบ 
4. บริหารจัดการการใช้ระบบงานและสรุปผลการด าเนินงาน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2  ทุกท่าน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :       1.  นางกัญญา  อิ่มใจ  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 110 

2. น.ส.พรนิภา  สวัสดิ์พึ่ง เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 108 
3. นางรัชนี  เมตตา  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 123 
4. น.ส.เกษร  อุบล  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 122 
5. น.ส.สายพิน  กรรณสูต เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 104 
6. นางเสาวภา  คนเที่ยง  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 104 
7. น.ส.บญุสพุร  เพง็ทา  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 117 
8. น.ส.วีรวรรณ  เจริญสุข เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 112 
9. น.ส.สุมาลี  ภูริเอกสุวรรณ เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 103 
10. น.ส.กาญจนา  ไทรฟัก เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 116 
11. นางรัตนากร  พงษ์สุธีถาวร     เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 108 
12. น.ส.ปวรรณ แก้ววิริยะกจิกลู เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 114 
13. นางเจริญศรี  จ าป ี  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 106 
14. นางพิมพา  บานเย็น  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 104 
15. น.ส.รัตนาวดี เวศน์บางแก้ว เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 104 
16. นางสุวิมล  สุรัตน์เรืองชัย เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 104 
17. นายเมธี  อ้นทอง  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 118 
18. น.ส.สุรีพร  พันยุโดด  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 118 
19. น.ส.ปิยาภรณ์  ทองรักษ์ เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 112 
20. นายก าธร  ศรีวราสาสน ์ เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 112 
21. น.ส.วิลาสินี  ธินิศิริ  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 112 
22. น.ส.นวลลออ  ไทยนิยม เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 103 
23. น.ส.วรมิน  ฟอลเล็ต  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 111 
24. นายอธิวัชร  วงศ์เจริญ  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 110 
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ตัวชี้วัดท่ี  9   การส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ 
ตัวชี้วัดท่ี  9.1 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber) 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ หมายถึง การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน การบริหารจัดการภายใน การอ านวยความสะดวกประชาชน การบริการภาครัฐ 
และการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้เหน็
ความส าคัญในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในองค์กร เพื่อความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลา งบประมาณ และ
ให้ความส าคัญกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จึงส ารวจการด าเนินการข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ส าหรับระบบสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการหรือการกระท า
ทั้งหมดที่จ าเป็น เพื่อท าให้องค์กรปราศจากความเสี่ยง และความเสียหายที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูล
ข่าวสาร (Information) ในทุกรูปแบบ รวมถึงการระวังป้องกันต่อการอาชญากรรม การโจมตี การบ่อนท าลาย 
การจารกรรม และความผิดพลาดต่าง ๆ โดยค านึงถึงองค์ประกอบพื้นฐานของความปลอดภัยของข้อมูล 
 
สูตรการค านวณ :  

คะแนนที่ได้ x 100 
คะแนนเต็ม 7 คะแนน จากวิธีการคิดคะแนน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน :  
ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1 คะแนน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนน้อยกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 50 
2 คะแนน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 51-69 
3 คะแนน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 70-79 
4 คะแนน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 80-89 
5 คะแนน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 90 ข้ึนไป 

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

1.1 มีการติดตั้งใช้งานระบบหรืออุปกรณ์ Network Firewall เพื่อป้องกันการโจมตีจากเครือข่าย
ภายนอก (1 คะแนน) 

1.2 มีการติดตั้งใช้งานโปรแกรม Antivirus/Antimalware แบบรวมศูนย์ (Server-Client) เพื่อ
ป้องกัน แก้ไขการโจมตีของมัลแวร์ (1 คะแนน) 

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

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

2. มาตรการด้านโครงสร้างองค์กร และระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (1 คะแนน) 
 มีการจัดต้ังคณะท างานเพื่อบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 

3. มาตรการด้านบุคลากร (1 คะแนน) 
 มีการอบรมและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

กลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 
รายละเอียดข้อมลูพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีตของ สพป.นฐ. 2 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

ข้อมูลจากการส ารวจการด าเนินการ
ข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์ส าหรบัระบบสารสนเทศของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ร้อยละ - 100 
(5 คะแนน) 

79 
( 3 คะแนน) 

 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
1. ข้อมูลจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จ านวน 225 เขต 
2. จัดท าแบบส ารวจใหส้อดคลอ้งกบัตัวช้ีวัดเพื่อแจ้งให้ส านักงานเขตด าเนินการ  

   

แนวทางการด าเนินงาน : 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
1. ติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ Network Firewall 
2. ติดตั้งใช้งานโปรแกรม Antivirus/AntiMalware 
3. ติดตั้งใช้งานระบบ Endpoint Security 
4. ติดตั้งใช้งานระบบยืนยันตัวตน และควบคุมสทิธิ 
5. ติดตั้งใช้งานระบบจัดเก็บ Log File ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ พรบ. คอมพิวเตอร์ 
6. จัดต้ังคณะท างานเพื่อบรหิารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์
7. อบรมและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2  ที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :       1.  นางกัญญา  อิ่มใจ  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 110 
   2.  นายวรายุทธ  เขียวยศ  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 110 
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แบบส ารวจ 
ข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ส าหรบัระบบสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1. รายละเอียดผู้ให้ข้อมูล 
ช่ือหน่วยงาน ……………………………………………………………………………. 
ช่ือ-นามสกุล ……………………………………………………………………………. 
ต าแหน่ง ………………………………………………………………………………….. 
เบอร์โทรศัพท์……………………………………………………………………………. 
อีเมล………………………………………………………………………………………… 

2. ค าถามแบบส ารวจ  
   2.1  ท่านมีการติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยใดบ้างต่อไปน้ี (สามารถเลือกได้มากกว่า 1)  

☐ Network Firewall    
☐ Web Application Firewall  
☐ Antivirus/Antimalware 
☐ Endpoint Security   
☐ อุปกรณ์หรือระบบอื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น โปรดระบุ (ยีห่้อ/ช่ือ/จ านวน)……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..  

2.2  ท่านมีการติดตั้งใช้งานระบบจัดเก็บ Log File ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และพรบ. หรือไม่ 

☐ มี โปรดระบุ ยี่ห้อ/ช่ือ…………………………………………………………………………………………………... 
ระบุพื้นที่จัดเก็บข้อมูล Log ต่อวัน (Gigabyte/Day)……………………………………………………………… 
☐ ไม่มี 

2.3  ท่านมีการติดตั้งใช้งานระบบยืนยันตัวตน และควบคุมสิทธิ (Authentication / 
Authorization / Accounting) หรือไม่ 

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

2.4  โปรดระบุจ านวนคอมพิวเตอร์ท่ีเชื่อมต่อเพ่ือใช้งานระบบเครือข่ายของท่าน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……........................................................................................................................... ............................................ 
2.5  ท่านมีการจัดตั้งคณะท างานเพ่ือประสานงานกับคณะท างานเพ่ือบริหารจัดการความมั่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอร์ของส านักงานส่วนกลาง หรือไม่ 

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

2.6  ท่านมีการจัดฝึกอบรมความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือไม่ 

☐ ไม่เคยจัดการฝึกอบรม  
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☐ เคยจัดการฝึกอบรม โปรดระบุ วันเวลาและสถานที่จัดฝกึอบรม……………………………………….. 
……………………………………….……………………………………………………………………………………………… 

3. ข้อมูลรายละเอียดระบบสารสนเทศ 
โปรดระบุ รายละเอียดของอปุกรณ์เครอืข่าย อุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย ระบบปฏิบัติการ และ 

แอปพลเิคชัน 
3.1  อุปกรณ์เครือข่าย (Network Device) 

ยี่ห้อ/รุ่น จ านวน รายละเอียดเพิ่มเตมิ 
   
   
   

3.2  อุปกรณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Device) 

ยี่ห้อ/รุ่น จ านวน รายละเอียดเพิ่มเตมิ 
   
   
   

3.3  เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (ท้ังท่ีเป็นแบบ Physical และ Virtual Machine) 

ประเภทของ Server ระบบปฏิบัตกิาร จ านวน รายละเอียดเพิ่มเตมิ Applicationที่ติดตั้ง 
     
     
     

3.4  ระบบ Virtualization หรือการใช้บริการ Cloud  

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

ยี่ห้อ/รุ่น จ านวน รายละเอียดเพิ่มเตมิ 
   
   
   

3.5  อุปกรณ์ หรือระบบอ่ืน ท่ีให้บริการสารสนเทศ 

ยี่ห้อ/รุ่น จ านวน รายละเอียดเพิ่มเตมิ 
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ตัวชี้วัดท่ี  9.2 การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หน่วยวัด  :  ความส าเรจ็ 
ค าอธิบาย  :  การขับเคลื่อนระบบคลังสือ่การเรยีนรู้เทคโนโลยีดิจิทลั ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง 
การด าเนินการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่โรงเรียน อย่างน้อยจ านวนร้อยละ 50 ของจ านวนโรงเรียนทั้งหมดในสังกัด โดย
ด าเนินการตาม 6 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมท่ี 1  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการอมรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคลังสื่อการ
เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กิจกรรมท่ี 2  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนคลังสื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษา 

กิจกรรมท่ี 3  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าหนดแผนการด าเนินการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการ
เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระบบคลังสื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้กับโรงเรียนในสังกัด รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ในการใช้และสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้ 

กิจกรรมท่ี 4  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ในการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ ระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้กับโรงเรียนในสังกัด 

กิจกรรมท่ี 5  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในการใช้และสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ให้แก่
นักเรียนได้ 

กิจกรรมท่ี 6  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสร้างเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัด ในการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

รายการประเมิน น้ าหนกั 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
กิจกรรมที่ 1 0.1 ไม่เข้าร่วมอบรม - - - เข้าร่วมอบรม 
กิจกรรมที่ 2 0.1 ไม่ด าเนินการ

แต่งตั้งคณะท างาน 
ระดับ สพท. 

- - - ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะท างาน 
ระดับ สพท. 

กิจกรรมที่ 3 0.2 ก าหนดแผนการ
เผยแพร่ระบบคลัง

สื่อฯ 

ก าหนดแผนการ
เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์
ระบบคลังส่ือฯ 

ก าหนดแผนการ
เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์
ระบบคลังส่ือฯ 

และแผนพัฒนาให้
ความรู้การใช้ส่ือ

การเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการจัดการ

เรียนรู้ ให้แก่ครู

ก าหนดแผนการ
เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์
ระบบคลังส่ือฯ 

และแผนพัฒนาให้
ความรู้การใช้และ
การสร้างสื่อการ
เรียนรู้เทคโนโลยี

ดิจิทัลในการ
จัดการเรียนรู้ 
ให้แก่ครูและ

ก าหนดแผนการ
เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์
ระบบคลังส่ือฯ 

และแผนพัฒนาให้
ความรู้การใช้และ
การสร้างสื่อการ
เรียนรู้เทคโนโลยี

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

บุคลากรทางการ
ศึกษา 

บุคลากรทางการ
ศึกษา ระยะสั้น 
ระยะปานกลาง 
และระยะยาว 

กิจกรรมที่ 4 0.2 ด าเนินการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ระบบคลังส่ือฯ ให้กับโรงเรียนในสังกัด 
  น้อยกว่าร้อยละ 

20 ของจ านวน
โรงเรียนทั้งหมด

ในสังกัด 

ร้อยละ 20 – 29 
ของจ านวน

โรงเรียนทั้งหมด
ในสังกัด 

ร้อยละ 30 – 39 
ของจ านวน

โรงเรียนทั้งหมด
ในสังกัด 

ร้อยละ 40 – 49 
ของจ านวน

โรงเรียนทั้งหมด
ในสังกัด 

ตั้งแต่ร้อยละ 50 
ขึ้นไปของจ านวน
โรงเรียนทั้งหมด

ในสังกัด 
กิจกรรมที่ 5 0.2 ด าเนินการพัฒนาให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดในการใช้และ

สร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
  น้อยกว่าร้อยละ 

20 ของจ านวน
โรงเรียนทั้งหมด

ในสังกัด 

ร้อยละ 20 – 29 
ของจ านวน

โรงเรียนทั้งหมด
ในสังกัด 

ร้อยละ 30 – 39 
ของจ านวน

โรงเรียนทั้งหมด
ในสังกัด 

ร้อยละ 40 – 49 
ของจ านวน

โรงเรียนทั้งหมด
ในสังกัด 

ตั้งแต่ร้อยละ 50 
ขึ้นไปของจ านวน
โรงเรียนทั้งหมด

ในสังกัด  
กิจกรรมที่ 6 0.2 สร้างเครือข่ายครูและบุคลากรทาง การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในการขับเคลื่อนระบบคลัง

สื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  น้อยกว่าร้อยละ 

20 ของจ านวน
โรงเรียนทั้งหมด

ในสังกัด 

ร้อยละ 20 – 29 
ของจ านวน

โรงเรียนทั้งหมด
ในสังกัด 

ร้อยละ 30 – 39 
ของจ านวน

โรงเรียนทั้งหมด
ในสังกัด 

ร้อยละ 40 – 49 
ของจ านวน

โรงเรียนทั้งหมด
ในสังกัด 

ตั้งแต่ร้อยละ 50 
ขึ้นไปของจ านวน
โรงเรียนทั้งหมด

ในสังกัด 

กลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบ : กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

รายละเอียดข้อมลูพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีตของ สพป.นฐ. 2 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

การขับเคลื่อนระบบคลงัสื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีดิจิทลั ระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ความ 
ส าเร็จ 

- - - 

หมายเหต ุ เนื่องจากเป็นการจัดเก็บครั้งแรก จึงยงัไม่มผีลการด าเนินการย้อนหลัง 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
รายการประเมิน หลักฐาน 

กิจกรรมที่ 1 ภาพหลักฐานการเข้าร่วมการอบรม / หนังสือราชการ / สรุปความรู้ที่ได้จาก
การอบรม 

กิจกรรมที่ 2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
กิจกรรมที ่3 แผนการด าเนินงาน 
กิจกรรมที ่4 ภาพหลักฐานการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ / สรุปการ

ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด / แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
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รายการประเมิน หลักฐาน 
กิจกรรมที ่5 ภาพหลักฐานการพัฒนาให้ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้

และสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ / สรุปการ
ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด / แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 6 หลักฐานการสร้างเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ 
/ แบบรายงานผลการด าเนินงาน 

แนวทางการด าเนินงาน : 
 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษา  
ข้ันพื้นฐาน โดยมีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อน 
 2. เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นผู้จัดอบรม 
 3. จัดท าแผนการด าเนินการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด  
 4. ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้กับโรงเรียนในสังกัด 
 5. ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในการใช้    
และสร้างสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้ 
 6. สร้างเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อ
การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2  ที่รบัผิดชอบกลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. น.ส.บญุสุพร  เพ็งทา   เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 117  
   2. น.ส.เกริน  ช้อยเครือ   เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 117 
   3. น.ส.นาฎลดา  ภู่ประเสรฐิ  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 117 
   4. นายเมธี  อ้นทอง   เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 118 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน 
แบบฟอร์มท่ี 9.2  การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา...................................................................................  เขต .......................... 

กิจกรรม จ านวนโรงเรียนท่ีด าเนินการ (โรง) หลักฐาน 
ท้ังหมด ด าเนินการ ร้อยละ 

1 - - -  
2 - - -  
3 - - -  
4     
5     
6     
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ตัวชี้วัดท่ี 10 การสรา้งคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 

ตัวชี้วัดท่ี  10.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

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

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

ส่วนท่ี 1 บัญชีแยกประเภทในงบทดลองมีการแสดงยอดคงเหลือ ถูกต้องตรงกับเอกสาร
หรือหลักฐาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.5) งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ และต้องไม่มีบัญชีพัก 
ที่มียอดคงค้าง 

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

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

(3101010101) ✓ ✓ 

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

4. บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
(3102010102) ✓ ✓ 

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

 

บัญชีพักในงบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ไม่มีจ านวนเงินคงค้างในช่อง 
“ยอดยกไป” ของทุกบัญชีดังต่อไปนี้ 

- บัญชีพักเงินน าสง่ (1101010112) และบัญชีพักเงินสดรบั (1101010110) 
-  บัญชีพักรอ Clearing (1101010113) ยกเว้นบัญชีพักรอ Clearing ที่เกิดจากเช็ค

ที่ธนาคารยังไม่สามารถเรียกเก็บได้ทันภายในสิ้นเดือนซึ่งบัญชีพักรอ Clearing ดังกล่าว ต้องมียอดคงค้าง
ด้านเครดิตเท่ากับยอดคงค้างของบัญชีพักเงินน าส่งด้านเดบิตที่หน่วยเบิกจ่ายบันทึกการน าส่งเงินในระบบ GFMIS 

- บัญชีพักหักล้างการรบัโอนสินทรพัย์ (1213010104) 
- บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรพัย์ (5212010103) 
- บัญชีลูกหนีส้่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125) 
-  บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รบัแทนกัน (2101020106) ยกเว้น กรณีหน่วยเบิกจ่าย

รับรายได้แทนหน่วยงานอื่นในวันสิ้นเดือนแล้วน าส่งเงินในเดือนถัดไป 
- บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน าส่ง (ระบปุระเภท) (21020401xx) 
-  บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน าสง่ (2116010104) ยกเว้น กรณีหน่วยเบิกจ่ายบันทึกรับเงิน

เบิกเกินส่งคืนในวันสิ้นเดือนแล้วน าส่งในเดือนถัดไป ทั้งนี้ หากหน่วยเบิกจ่ายมีบัญชีพักคงค้างจากสาเหตุ
การยกเว้นให้ระบุสาเหตุไว้ในแบบประเมินผลฯ หัวข้อค าช้ีแจงด้วย 

- บัญชีพักค่าใช้จ่าย (5301010103) 
- บัญชีปรับหมวดรายจ่าย (5301010101) 

ส่วนท่ี 2 ความถูกต้องของการเคลื่อนไหวในบัญชีแยกประเภท 
  ค าอธิบาย  แสดงวิธีการตรวจสอบความสัมพันธ์ของรายการบัญชี ในการจับคู่ประเภท

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

2.1) บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อน าส่งคลัง (1101020601) 
บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อน าส่งคลัง (110101020606)  
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ค าอธิบาย  แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวจับคู่ประเภทเอกสารของบัญชี
ดังกล่าว ที่มีการบันทึกข้อมูลจัดเก็บ น าส่งหรือน าฝากเงิน เงินเบิกเกินส่งคืน เงินรายได้แผ่นดิน หรือเงินฝากคลัง 
ได้ถูกต้อง และเป็นปัจจบุัน (หากจดัท าด้วย Pivot Table ให้ใช้ข้อมูลจากช่อง “ABS” ในการจับคู่ประเภทเอกสาร) 

2.2) บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) และบัญชีลูกหนี้เงินยืม 
นอกงบประมาณ (1102010102)  

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

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

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

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

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

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

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

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

ค าอธิบาย  การตอบข้อทักท้วงด้านบัญชีการเงิน ตามข้อสังเกตประกอบการ
ตรวจสอบรายงานการเงินของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนภูมิภาค ให้ตอบภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
  3.3 การแก้ไขข้อทักท้วงด้านบัญชีตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
ภายในปีที่ได้รับการทักท้วง 



คู่มือการประเมินตัวชี้วดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิตัิราชการ 
สพป.นครปฐม เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

102 

 

ค าอธิบาย  มีการแก้ไขข้อทักท้วงด้านบัญชีตามข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบภายใน ภายในปีที่ได้รับการทักท้วง 
        เรื่องท่ี 4 ความครบถ้วน (Completeness)  มีการแสดงรายละเอียดการปรับปรุงบัญชี งบทดลอง
ไม่ปรากฏยอดคงค้างบัญชีพักสินทรัพย์ ไม่มีบัญชีเฉพาะกิจ และความครบถ้วนของสถานศึกษาภายใต้
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา โดยพิจารณาประเมินใน 4 ข้อย่อย 
  4.1 บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด  (3102010102)  

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

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

ค าอธิบาย  จ านวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีในงบทดลองแสดงบัญชี
ถูกต้องตามประเภทของสินทรัพย์และไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่มีภารกิจเฉพาะด้าน เช่น 
บัญชีครุภัณฑ์โรงงาน บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้าง บัญชีครุภัณฑ์ดนตรี บัญชีครุภัณฑ์กีฬา บัญชีครุภัณฑ์อื่น 
บัญชีส่วนปรับปรุงอาคาร บัญชีครุภัณฑ์สนาม บัญชีสินทรัพย์พื้นฐานอื่น บัญชีสินทรัพย์ถาวร – ที่ราชพัสดุ 
บัญชีสินทรัพย์ – Interface บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ถนน สะพาน เข่ือน อ่างเก็บน้ า 
และสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น 

4.4 ความครบถ้วนของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกภายใต้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ในการ
จัดส่งข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ค าอธิบาย  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการเร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของสถานศึกษาหน่วยเบิกภายใต้สังกัด ให้จัดส่งข้อมูลมายังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ภายใน 20 วันนับจากวันสิ้นรอบการประเมินที่  1 และ 30 วันนับจากวันสิ้นรอบการประเมินที่  2 โดยเมื่อ
สถานศึกษาหน่วยเบิกได้จัดส่งเอกสารประกอบการประเมินฯ ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแล้ว 
สถานศึกษาจะต้องส าเนาหน้าหนังสือน าส่งรายงานผลการประเมินฯ ที ่ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายใน 15 วันนับจากวันสิ้นรอบการ
ประเมินรอบที่ 1 และรอบที่ 2 เพื่อเข้ารายงานผลในระบบ KRS ของ กพร. ต่อไป ซึ่งการรับรองรายงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในข้อนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจะให้
คะแนนต่อเมื่อได้รับเอกสารประกอบการประเมินฯ ของสถานศึกษาทุกแห่งครบถ้วนเท่านั้น  
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เรื่องท่ี 5 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  มีการด าเนินการปรับปรุงและปิดบัญชีให้ถูกต้อง
และครบถ้วนตามหลักการบัญชี (ประเมินผลเฉพาะในรอบที่ 2) โดยพิจารณาประเมินใน 4 ข้อย่อย 

5.1 แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่ส าคัญของงบทดลอง 
ค าอธิบาย   มีการจัดท ารายละเอียดรายการบัญชีที่ส าคัญประกอบงบทดลอง

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

5.2 บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ในงบทดลองมีการแสดงยอดคงเหลือ ถูกต้องตรงกับ
เอกสารหลักฐาน 

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

 บัญชีครุภัณฑ์ (12xxxxxxxx) ในงบทดลองมีการแสดงยอดคงเหลือถูกต้องตรงกับเอกสาร
หลักฐาน 

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

5.3 การค านวณค่าเสื่อมราคาส าหรับหน่วยเบิกจ่ายที่มีบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุ ฯลฯ 
ค าอธิบาย  กรณีที่หน่วยเบิกจ่ายมีบญัชีสนิทรพัย์ไมร่ะบ ุเช่น บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

ไม่ระบุรายละเอียด บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด ฯลฯ ต้องค านวณค่าเสื่อมราคาด าเนินการปรับปรุง  
ค่าเสื่อมราคา ณ สิ้นปีงบประมาณเอง  

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

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

เกณฑ์การให้คะแนน :  
 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

การประเมิน รอบท่ี ๑ การประเมิน รอบท่ี ๒ 
รายงานข้อมลูการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
รายงานข้อมลูการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เรื่องท่ี ประเด็น รายการ 
คะแนน 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 

1 ความ
ถูกต้อง 

1.1 ยอดคงเหลื อในช่อง“ยอดยกไป”ของบัญชี       
แยกประเภทถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน  

1.80 1.00 

1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ 0.30 0.15 
1.1.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร 0.50 0.30 
1.1.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 
         บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 

0.40 0.20 

1.1.4 บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย 
         บัญชีเจ้าหนีก้ารค้า – หน่วยงานภาครัฐ 
         บัญชีเจ้าหนีก้ารค้า – บุคคลภายนอก 

0.30 0.20 

1.1.5 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุล
บัญชีและต้องไม่มีบัญชีพักที่มียอดคงค้าง ณ วันสิ้นรอบ
รายงาน 

0.30 0.15 

ความ
ถูกต้อง 

1.2 ความถูกต้อง เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
ของบัญชีแยกประเภท  ในระบบ GFMIS ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.00 1.00 

1.2.1 บัญชีเงินสดในมือ 
        บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อน าสง่คลงั 
        บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อน าส่งคลัง 

0.30 0.30 

1.2.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ 
        บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 

0.30 0.30 

1.2.3 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 
        บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 
        บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย 
        บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ 
        บัญชีเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก     
 

0.40 0.40 

2 ความ
โปร่งใส 

มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ 0.20 0.20 

2.1 การเปิดเผยงบทดลองสูส่าธารณะ  0.20 0.20 

3 ความ
รับผิดชอบ 

มีการตอบและแก้ไขข้อทักท้วงข้อมูลทางบัญชี          1.00 0.90 

3.1 การจัดส่งงบทดลองใหส้ านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค 

0.30 0.30 
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เรื่องท่ี ประเด็น รายการ 
คะแนน 

รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
3.2  การตอบข้อทักท้วงด้านบัญชีการเงิน ตามข้อสังเกต
ประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของ สตง.ปลี่าสุด 

0.50 0.50 

3.3 การแก้ ไขข้อทั กท้ วงด้ านบัญ ชีตาม ข้อสั ง เกต
ประกอบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ภายในปีที่
ได้รับการทักท้วง 

0.20 0.10 

4 ความ
ครบถ้วน 

มีการแสดงรายละเอียดการปรับปรุงบัญชี งบทดลองไม่
ปรากฏยอดคงค้างบัญชี พั กสินทรัพย์  ไม่มี บัญชี    
เฉพาะกิจ และความครบถ้วนของสถานศึกษาหน่วย
เบิกภายใต้สังกัด 

1.00 0.60 

 

4.1 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) 0.30 0.20 
4.2 งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ ายในระบบ GFMIS        
ไม่ปรากฏยอดคงค้างบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) 

0.30 0.20 

4.3 งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ไม่มี
บัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของ
หน่วยงาน 

0.30 0.10 

4.4 ความครบถ้วนของสถานศึกษาหน่วยเบิกภายใต้สังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดส่งข้อมูลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชี ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

0.10 0.10 

5 ความมี
ประสิทธิผล 

มีการด าเนินการปรับปรุงและปิดบัญชีให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนตามหลักการบัญชี  

- 1.30 

 
5.1 แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่ส าคัญ  
ของงบทดลอง ประจ าเดือนกันยายน 2564 

 0.10 

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

5 ความมี
ประสิทธิผล 

5.3 การค านวณค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนราชการระดับ
หน่วยเบิกจ่ายที่มีบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุ ฯลฯ 

- 0.10 

5.4 การปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ และ
บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 

- 0.10 
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กลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนท่ีท่ีรบัผิดชอบ :  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย ์

รายละเอียดข้อมลูพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีตของ สพป.นฐ. 2 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

การตรวจสอบทางการเงินและบญัชีของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

คะแนน - - 4.2 

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

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 รายงานผลตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ พร้อมเอกสารประกอบ  
การประเมินตามแต่ละข้อเป็นไฟล์ข้อมูล โดยรายงานผ่านระบบการประเมินผลตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS) ของ กพร. สพฐ. รอบการประเมินที่ 1 และ 2  
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แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล ระดับสพท. 

เรื่องท่ี รายละเอียด 
 

หลักฐานท่ีต้องแนบในระบบ รอบการ
รายงาน 

1 
ความ
ถูกต้อง 

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

1.1.5 งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชี
ที่ ถูกต้องตามดุลบัญชีและต้องไม่มี
บัญชีพักที่มียอดคงค้าง ณ วันสิ้นรอบ
รายงาน 

● แบบรายงาน สรก.64-1 
● งบทดลองรายหน่วยเบกิจ่าย 
    
● ส าเนารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน
ตามแบบทีก่รมบัญชีกลางก าหนด ณ 
วันสิ้นเดือน 
 
● งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุก
บัญชี พร้อม Statement เงินฝากธนาคาร 
(เฉพาะหน้าสุดท้าย) หรือ สมุดบัญชี
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์
และประจ า (หน้าแรกและหน้าสุดทา้ย) 
  
 
● สรุปสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้
เงินยืม ณ วันสิ้นรอบรายงาน ระบุ 
(เลขที่สัญญายืม , ช่ือผู้ยืม , วันที่ยืม , 
จ านวนเงินคงเหลือ, วันครบก าหนดช าระ
, เหตุผลที่ยังไม่ส่งใช้เงินยืม) 
● เอกสารหลักฐานเร่งรัดติดตามลูกหนี้
ที่เกินก าหนดที่ด าเนินการตามระเบียบฯ 
 

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

●  รายงานข้อมูลบัญ ชีผิดดุล หรือ 
ค าสั่งงาน ZFI_RPT0029 
 
 

รอบที่ 1 และ 
รอบที่ 2 
 
รอบที่ 1 และ 
รอบที่ 2 
 
 

 
รอบที่ 1 และ 
รอบที่ 2 
 
 
 
 
 
รอบที่ 1 และ 
รอบที่ 2 
 
 
 
 
 
 
รอบที่ 1 และ 
รอบที่ 2 
 
 
 
 
 

รอบที่ 1 และ 
รอบที่ 2 
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เรื่องท่ี รายละเอียด 
 

หลักฐานท่ีต้องแนบในระบบ รอบการ
รายงาน 

1 
ความ
ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.2 ความถูกต้อง เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท 
ในระบบ GFMIS ระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
1.2.1 บัญชีเงินสดในมือ
(1101010101) 
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อน าส่งคลัง 
(1101020601) 
บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อ
น าส่งคลัง (1101020606) 
 
1.2.2 บัญชีลูกหนี้เงินยืมใน
งบประมาณ (1102010101) 
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 
(1102010102) 
 
1.2.3 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 
(1101020603) 
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 
(1101020604) 
บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลงั (เงินกู้) 
(1101020605) 
บัญชีใบส าคัญค้างจ่าย (2102040102) 
บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ 
(2101010101) 
บัญชีเจ้าหนี้การค้า – ภายนอก 
(2101010102) 

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

 
 
 
 
รอบที่ 1 และ 
รอบที่ 2 
 
 
 
 
 
รอบที่ 1 และ 
รอบที่ 2 
 
 
 
รอบที่ 1 และ 
รอบที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  

ความ 
โปร่งใส 

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

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

รอบที่ 1 และ 
รอบที่ 2 
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เรื่องท่ี รายละเอียด 
 

หลักฐานท่ีต้องแนบในระบบ รอบการ
รายงาน 

3 
ความ 

รับผิดชอบ 

3.1 การจัดส่งงบทดลองให้ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วน
ภูมิภาค ภายในวันที่  15 ของเดือน
ถัดไป 
 
 
 
3.2 การตอบข้อทักท้วงด้านบัญ ชี
การเงินตามข้อสังเกตประกอบการ
ตรวจ ส อ บ ราย งาน ก าร เงิ น ขอ ง
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนภูมิภาค ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับแจ้ง  
 
3.3 การแก้ไขข้อทักท้วงด้านบัญชี ตาม
ข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบของ  
ผู้ตรวจสอบภายใน ภายในปีที่ได้รับ
ทักท้วง 

● ส าเนาหนงัสือน าสง่งบทดลองให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
หรอืส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดินส่วน
ภูมิภาคเป็นประจ าทุกเดือน (รอบ 6 เดือน 
ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 และ
รอบ 12 เดือน ตั้งแต่ เมษายน – กันยายน 
2564) 
 

● หลักฐานการตอบข้อทักท้วงตาม
ข้อสังเกตของสตง.ปีล่าสุด 
 
 
 
 
 
 
● หลักฐานการตอบข้อทักท้วงตาม
ข้อสั งเกตของผู้ ตรวจสอบภายใน 
ภายในปีที่ได้รับการทักท้วง 

รอบที่ 1 และ 
รอบที่ 2 
 
 
 
 
 
 
รอบที่ 1 และ 
รอบที่ 2 
 
 
 
 
 
 
รอบที่ 1 และ 
รอบที่ 2 

4  
ความ

ครบถ้วน 

4.1 บัญ ชีผลสะสมจากการแก้ ไข
ข้อผิดพลาด (3102010102) 
 
 
 
 
 

4.2 งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายใน
ระบบ GFMIS ไม่ปรากฏยอดคงค้าง
บัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) 
 

4.3 งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ 
GFMIS ไม่มีบัญชีที่ เกี่ ยวข้องกับส่วน
ราชการใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน 

● หนังสือขออนุมัติการปรับปรุงจาก
หัวหน้าส่วนราชการ ส าเนาใบส าคัญการ
ปรับปรุ งบัญ ชี ส าเนารายงานสรุป
รายการปรับปรุงบัญชี และรายละเอียด
การปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด
ของปีงบประมาณก่อน  
 

● งบทดลอง ณ วันสิ้นรอบรายงาน 
 
 
 

● งบทดลอง ณ วันสิ้นรอบรายงาน 
 
 

รอบที่ 1 และ 
รอบที่ 2 
 
 
 
 
 
รอบที่ 1 และ 
รอบที่ 2 
 
 

รอบที่ 1 และ 
รอบที่ 2 
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เรื่องท่ี รายละเอียด 
 

หลักฐานท่ีต้องแนบในระบบ รอบการ
รายงาน 

4 
ความ

ครบถ้วน 

4.4 ความครบถ้วนของสถานศึกษา
หน่ วย เบิ กภายใต้ สั งกั ด เขตพื้ นที่
การศึกษาในการจั ดส่ ง ข้อมู ลการ
ปฏิบั ติ งานด้ านบัญ ชี ให้ ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

● ส าเนาหน้าหนังสือน าส่งรายงานผล
การประเมินฯ ของสถานศึกษาที่ เป็น
หน่วยเบิกที่ส่งใหส้ านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รอบที่ 1 และ 
รอบที่ 2 

5 
ความมี

ประสิทธิผล 

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

 
 

5.2 บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) 
 
 
 
 
 
 
 
     บัญชีครุภัณฑ์ (12XXXXXXXX) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● แสดงรายละเอียดประกอบรายการ
บัญชีที่ส าคัญของงบทดลอง ประจ า 
เดือน กันยายน 2564 ประกอบด้วย
รายการบัญชีตามเกณฑ์การประเมนิผลฯ 
เรื่องที่ 1.1.1 ถึง 1.1.3  
● หลักฐานการเปดิเผยสู่สาธารณะ เช่น 
ลง Website ห รือปิ ดป ระกาศในที่
สาธารณะ  

 
●  รายงานผลการตรวจนับ พั สด ุ
ประจ าปีงบประมาณ 2564 พร้อม
คณะกรรมการตรวจนับลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกต้อง 
● รายงานสรุปผลการตรวจนับพัสดุ ที่
แสดงรายการวัสดุคงคลัง ราคาต่อ
หน่วย จ านวนเงิน 
 

● ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
นับครุภัณฑ์ประจ าปี 
● รายงานการตรวจนับพัสดุ ของเขต
พื้นที่การศึกษาที่คณะกรรมการตรวจ
นับพัสดุประจ าปีลงลายมือช่ือรับรอง
ความถูกต้อง  
 

รอบที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
รอบที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
รอบที่ 2 
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เรื่องท่ี รายละเอียด 
 

หลักฐานท่ีต้องแนบในระบบ รอบการ
รายงาน 

5 
ความมี

ประสิทธิผล 

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

●  รายงานการตรวจนับพั สดุของ
โรงเรียนภายใต้สังกัด ที่คณะกรรมการ
ตรวจนับครุภัณฑ์ประจ าปีลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกต้อง จ านวน 5 แห่ง 
(ไม่ซ้ ากับโรงเรียน 5 แห่ ง ที่ ส่ งใน
ปีงบประมาณ 2563) 
● รายงานสรุปผลการตรวจนับพัสดุ 
ตามที่กรรมการตรวจนับ ตรวจสอบกับ 
รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือในระบบ 
GFMIS โดยแยก เป็นของเขตพื้ นที่
การศึกษาและโรงเรียนภายใต้สังกัด 
แต่ละแห่ง 
 
● เอกสารการปรับปรุงบัญชี ประเภท
เอกสาร JV ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
งวดที่  12 (เอกสารอ้างอิง SAP/R3 
หรือค าสั่งงาน ZINF_R09) 
 
●  เอกสารการปิดบัญ ชี ประเภท
เอกสาร JV ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
งวดที่  12 (เอกสารอ้างอิง SAP/R3 
หรือค าสั่งงาน ZINF_R09) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอบที่ 2 
 
 
 
. 
รอบที่ 2 

 

 หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินฯ ให้แนบในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล เช่น PDF / Image / 
Excel / Word  โดยต้องแนบไฟล์ให้ตรงตามแต่ละหัวข้อย่อย และระบุช่ือไฟล์ให้ถูกต้องกับเอกสารหลักฐาน  

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2  ที่รับผิดชอบกลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. น.ส.เกษร  อุบล  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 122 
   2. น.ส.พัชรินทร์ ลิม้วชิรานนท์  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 119 
   3. นางเจริญศรี  จ าป ี  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 106 
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ตัวชี้วัดท่ี  10.2 โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา 
 (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

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

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

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

สูตรการค านวณ :  

   จ านวนสถานศึกษาที่รายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       X 100 
                            จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื นที่การศึกษา 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

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

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

ร ้อยละ 29   ร้อยละ 49  ร้อยละ 69  ร้อยละ 89  ร้อยละ 100 
เป้าหมาย : สถานศึกษารายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ร้อยละ 100 (ระดับ 5) 
รายละเอียดข้อมลูพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีตของ สพป.นฐ. 2 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 2562 2563 

โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้าน
การศึกษาของสถานศึกษา  
(ระบบบัญชีการศึกษาขั นพื นฐาน) 

ร้อยละ/
คะแนน 

- - 100/ 
5 
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กลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ :  
 กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และหน่วยตรวจสอบภายใน 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ให้สถานศึกษารายงานข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์  https://e-budget.jobobec.in.th 

จ านวน 2 ครั ง ดังนี   
 ครั งที่ 1 จะเปิดระบบระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564 

                 โดยใช้ข้อมูลช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)  
 ครั งที่ 2 จะเปิดระบบระหว่างวันที่ 1 - 22 ตุลาคม 2564 

       โดยใช้ข้อมูลช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ (1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564)  
           2. คู่มือการรายงานข้อมูลทางการเงินสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://e-budget.jobobec.in.th 
และเว็บไซต์กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน http://psdg-obec.go.th 

แนวทางการด าเนินงาน : 
  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

1. ตรวจสอบการรายงานข้อมูลในระบบบญัชีของสถานศึกษา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ 
2. ก ากับ ติดตาม ให้สถานศึกษารายงานข้อมูลตามเวลาที่ก าหนด 
3. ตอบข้อหารอื ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของสถานศึกษา 

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

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

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

 3. ตรวจสอบการรายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :   รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2  ที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน/  
     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย/์ หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :       1. นางรัชนี  เมตตา  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 123 
   2. น.ส.เกษร  อุบล  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 122  
   3. น.ส.สมุาลี  ภูริเอกสุวรรณ เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 103 
   4. น.ส.ไพลิน  กิจสมัคร  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 106 
   5. น.ส.นวลลออ  ไทยนิยม เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 103 
   6. นายปฏิญญา  ลาภเจรญิวงศ์ เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 114 
 

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

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

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

1 ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่ได้ด าเนนิการ
ตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบด าเนินงาน “โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาต้ังแตร่ะดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน” ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แจ้งให้ด าเนินการ 

 
 
 

2 1. ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ด าเนินการ
ตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบด าเนินงาน “โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                    
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แจ้งให้ด าเนินการ 
2. ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสรจ็ ตามประเด็นที่ก าหนด 
3. จัดสง่แบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบ (แบบที ่1 และ   
แบบที่ 10) ถึงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ทางระบบ KRS ไม่ทันเวลาที่ก าหนด (หลังวันที่ 15 กรกฎาคม 2564) 

แบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบ 
(แบบที่ 1 และแบบที่ 10) 

3 1. ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ด าเนินการ
ตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบด าเนินงาน “โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแตร่ะดับอนุบาล       
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน” ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564                   
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แจ้งให้ด าเนินการ 
2. ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสรจ็ตามประเด็นที่ก าหนด        
และครบถ้วนตามจ านวนหน่วยรบัตรวจที่ก าหนด โดย                 
แบบรายงานข้อมลูผลการตรวจสอบทั้ง 2 แบบ มีการลงนาม
รับรองผลการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงาน      
เขตพื้นที่การศึกษา 
3. จัดส่งแบบรายงานข้อมลูผลการตรวจสอบ (แบบที่ 1 และ 
แบบที่ 10) ถึงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ทางระบบ KRS ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 

แบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบ 
(แบบที ่1 และแบบที่ 10)           
มีการด าเนินการ ดังนี ้
    1. แบบรายงานข้อมลู           
ผลการตรวจสอบทัง้ 2 แบบ         
มีการลงนามรบัรองผลการตรวจสอบ 
โดยผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา 
    2. แบบรายงานข้อมลูผล      
การตรวจสอบ (แบบที่ 1)                
มีรายละเอียดข้อมูลผล             
การตรวจสอบครบถ้วนทุกประเด็น 
    3. แบบสรปุผลการตรวจสอบ
การด าเนินงานเงินอุดหนุนโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(แบบที่ 10) มีข้อมลูสรปุผล       
การตรวจสอบภาพรวมในแต่ละ
ประเด็นครบถ้วน  

4 1. ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ด าเนินการ
ตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบด าเนินงาน “โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแตร่ะดับอนุบาล       
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน” ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564                   
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แจ้งให้ด าเนินการ 
2. ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสรจ็ตามประเด็นที่ก าหนด        
และครบถ้วนตามจ านวนหน่วยรบัตรวจที่ก าหนด โดย 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานท่ีต้องแนบในระบบ KRS 
    2.1 แบบรายงานข้อมลูผลการตรวจสอบทั้ง 2 แบบ  
มีการลงนามรับรองผลการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    2.2 แบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบทั้ง 2 แบบ 
มีรายละเอียดข้อมลู พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบครบถ้วน  
ตามประเด็นการตรวจสอบ 
3. จัดส่งแบบรายงานข้อมลูผลการตรวจสอบ (แบบที ่1 และ 
แบบที่ 10) ถึงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
ทางระบบ KRS ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 

5 1. ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ด าเนินการ
ตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบด าเนินงาน “โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแตร่ะดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แจ้งให้ด าเนินการ 
2. ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสรจ็ตามประเด็นที่ก าหนด                    
และครบถ้วนตามจ านวนหน่วยรบัตรวจที่ก าหนด โดย 
    2.1 แบบรายงานข้อมลูผลการตรวจสอบทั้ง 2 แบบ              
มีการลงนามรับรองผลการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
    2.2 แบบรายงานข้อมลูผลการตรวจสอบทั้ง 2 แบบ               
มีรายละเอียดข้อมูล พร้อมทัง้สรุปผลการตรวจสอบครบถ้วน    
ตามประเด็นการตรวจสอบ 
3. แบบสรุปผลการตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบที่ 10) มีข้อมลูสรปุผล
การตรวจสอบภาพรวมในแต่ละประเด็นครบถ้วน  
4. จัดส่งแบบรายงานข้อมลูผลการตรวจสอบ (แบบที่ 1 และ   
แบบที ่10) ถึงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
ทางระบบ KRS ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 

 

กลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบ : หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
รายละเอียดข้อมลูพ้ืนฐาน :  เนื่องจากเป็นการจัดเกบ็ครั้งแรก จึงยงัไม่มผีลการด าเนินการย้อนหลัง 
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล 
      แหล่งข้อมูล 
      1. เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องทั้ งในระดับสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง 
        2. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง บัญชี/ทะเบียน และรายงานต่าง ๆ 
      3. แนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

      วิธีจัดเก็บข้อมูล 
      ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      1. ด าเนินการตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบพร้อมสรุปผลการตรวจสอบในแต่ละประเด็น     
ลงในแบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบที่ก าหนด 
        2. จัดท าแบบสรุปผลการตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา         
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภาพรวมในแต่ละประเด็น 
สามารถดาวน์โหลดแบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบ (แบบท่ี 1 – 10) ในหน้าเว็บไซด์ ตสน. สพฐ. 

      ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  วิเคราะห์/สอบทานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากข้อมูลที่จัดเก็บพร้อมสรุปผลการตรวจสอบในแต่ละประเด็น         
จากแบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบตามที่ก าหนดให้จัดส่ง 

แนวทางการด าเนินงาน 
       ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
       ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด าเนินการดังนี้ 
       1. ตรวจสอบการด าเนินงาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ตามแนวทางการตรวจสอบที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานแจ้งให้ด าเนินการ พร้อมจัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบ (แบบที่ 1 – 10)                      
โดยแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการตรวจสอบ และสรุปผลการตรวจสอบในแต่ละประเด็นครบถ้วนสมบูรณ์  
       2. จัดส่งแบบรายงานข้อมูลผลการตรวจสอบ (แบบที่ 1 และแบบที่ 10) “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย    
ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทางระบบ KRS ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2564 โดยถ้าจัดส่ง                                              
ให้ระบุหนึ่ง (1) ถ้าไม่ส่งให้ระบุศูนย์ (0) ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ. จะรับรองข้อมูลในระบบ KRS 
ระหว่างวันท่ี 16 – 31 กรกฎาคม 2564 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :     น.ส.สุมาลี  ภูริเอกสุวรรณ           เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 103 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :       น.ส.นวลลออ  ไทยนิยม  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 103 
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แบบที่ 1 
แบบเก็บข้อมูลผลการตรวจสอบด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โรงเรียน....................................................สังกัด............................................. 

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

ค าช้ีแจง 
  ให้ผู้ตรวจสอบเก็บข้อมูลผลการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน โดยใช้วิธีการสอบถาม สัมภาษณ์ 
ตรวจสอบเอกสาร และสงัเกตสภาพแวดล้อม ตามความเหมาะสม โดยใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  หรือ  
หน้าข้อความที่ตรงกับค าตอบหรือเติมข้อความให้สมบูรณ์ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

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

3. ระดับการจดัการศึกษา  ตั้งแต่ชั้น ...............................................................................................  
    ถงึชั้น .................................................................................................... 

ตอนที่ 2 การด าเนินงานงบเงินอุดหนุน  
           1. เงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา      
ขั้นพื้นฐานที่ได้รับจดัสรร 
     1.1 เงินอุดหนุนฯ ที่โรงเรียนได้รับจดัสรรครบถว้นตรงตามจ านวนนักเรียนที่มีอยู่จริง 

  ใช ่
  ไม่ใช ่เน่ืองจาก................................................................................................................... 

……………............................……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………............................……………………………………………………………………………………………………………………. 
     1.2 มีการออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ ตามจ านวนเงินที่ได้รับ ส่งส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไว้เป็นหลักฐาน 

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

     ไม่มี เน่ืองจาก.................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………................................................................... 
………………………………………………………………………………………………................................................................... 
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2. การควบคุมและการรายงานผลการด าเนินงาน 
     2.1 มีการบันทึกควบคุมการรับ - จ่ายเงินอุดหนุนฯ ในทะเบยีนคุมเงินนอกงบประมาณ 
แยกตามประเภทเงินที่ได้รับจัดสรร 

  ใช ่ 
  ไม่ใช ่ เน่ืองจาก..............................................................………............................................ 

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

............................................................................................................................................................................... 
     2.2 กรณีมีเงินอุดหนุนฯ เหลือจ่ายเกินกว่า 2 ปงีบประมาณ น าสง่คลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดิน หรือไม่ 

  ใช ่
  ไม่ใช ่เน่ืองจาก.................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................................................................... 
     2.3 มีการน าดอกเบีย้เงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนฯ สง่คลังเปน็รายได้แผ่นดิน  

  ใช ่ 
  ไม่ใช ่ เน่ืองจาก................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
................................................................................................................................................................... 
     2.4 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
ค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เคร่ืองแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

     มี ตามค าสั่ง ....................................................................................................................... 
         โดยคณะกรรมการ ก ากับ ตดิตาม และประเมินผล ประกอบด้วย        
                     ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
                     ผู้แทนครู  
                     ผู้แทนผู้ปกครอง  
                     ผู้แทนนักเรียน  
     ไม่มี   เน่ืองจาก.................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..................
................................................................................................................................................................... 
     2.5 มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาตัง้แต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คร้ังที ่1/2564 ส่งให้ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด (เดือนเมษายน 
2564) 

  ส่ง 
 ทันตามก าหนด 
 ไม่ทันตามก าหนด เน่ืองจาก..................................................................................... 

…………………………………........................................................................................................................................ 
  ไม่สง่  เน่ืองจาก.................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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 2.6 มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐานผา่นระบบบญัชีการศกึษาขั้นพื้นฐาน (National Education Account : NEA)ตามระยะเวลาที ่
สพฐ. ก าหนด 

  ใช ่
  ไม่ใช ่ เน่ืองจาก.................................................................................................................. 

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

          ใช ่
          ไม่ใช ่เน่ืองจาก......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
           3.1.2 มีการน าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบ 

          ใช ่
          ไม่ใช ่เน่ืองจาก......................................................................................................... 

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

 3.1.3 มีการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนใน 3 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร  
งบด าเนินงาน และงบลงทุน 

          ใช ่
          ไม่ใช ่เน่ืองจาก......................................................................................................... 

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

          ใช ่
          ไม่ใช ่เน่ืองจาก......................................................................................................... 

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

               ใช่ จ านวน...................คน 
                    ไม่ใช่ เน่ืองจาก.............................................................................................……............... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..... 
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3.2.2 มีการจัดสรรเงินปัจจยัพื้นฐานนักเรียนยากจนให้กับนักเรียนตามข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC  
                          ใช ่
                         ไม่ใช ่เน่ืองจาก.................................................................................................................. 
……………………………………………………………….........................................................................................……………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
       3.2.3 การจ่ายเงินสดใหแ้ก่นักเรียนโดยตรง มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการจ่ายเงินเป็นไปตามแนวทางที่ 
สพฐ. ก าหนด 
                          ใช ่ตามค าสั่ง..................................................................................................................... 
                        ไม่ใช ่เน่ืองจาก.................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
       3.2.4 การจ่ายเงินสดให้แก่นักเรียน มีใบส าคญัรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย 
                          ใช ่  
                          ไม่ใช ่เน่ืองจาก................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….. 
       3.2.5 มีการจัดหาปัจจยัพื้นฐานที่จ าเป็นให้แก่นักเรียนยากจนโดยตรงตามรายการดังน้ี 
                          มี ประกอบด้วย        

                            ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน    
                            ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเคร่ืองแตง่กายนักเรียน 
                            ค่าอาหารหรือคูปองค่าอาหาร 
                            ค่าพาหนะในการเดินทางหรือจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน 
                            ค่าใช้จา่ยที่จ าเป็นในการด ารงชีวติประจ าวัน นอกเหนือจาก 4 รายการข้างต้น  
             ระบุ............................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..……...........
................................................................................................................................................................... 
                          ไม่มี เน่ืองจาก.......................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
         3.2.6 มีการตดิตาม ควบคุม ก ากับ ให้นักเรียนยากจนใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม        ความ
ต้องการจ าเป็น 

               มี 
                  ไม่มี  เน่ืองจาก........................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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     3.2.7 กรณีจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นให้แก่นักเรียนยากจน โรงเรียนด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง
เป็นไปตามพระราชบญัญัติการจดัซ้ือจัดจา้งและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ด้วย
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

               ใช ่
                  ไม่ใช่ เน่ืองจาก.......................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
       3.2.8 กรณีนักเรียนยากจนที่ได้รับจัดสรรตามรายชื่อในบัญชีจดัสรร มีการย้าย ลาออก  
และไม่สามารถรับเงินรายการปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจนได้ โรงเรียนมีการสง่คืนเงินตามแนวทาง 
ที่ก าหนด 

              โรงเรียนปกต ิสง่คืนเงินให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
    ใช่ จ านวน.........................บาท เม่ือวันที่.......................................................... 
    ไม่ใช่ เน่ืองจาก.................................................................................................. 

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

    ใช่ จ านวน.........................บาท เม่ือวันที่.......................................................... 
    ไม่ใช่ เน่ืองจาก.................................................................................................. 

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

           4. รายการค่าหนังสือเรียน 
      4.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามแนวทางที ่สพฐ. ก าหนด 
  4.1.1 มีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ  

                     มี ตามค าสัง่............................................................................................................. 
             ไม่มี เน่ืองจาก......................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  4.1.2 มีค าสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  

                     มี ตามค าสัง่ ..................................................................................... ประกอบด้วย 
                  ผู้แทนครู จ านวน...................คน 
                             ผูแ้ทนผู้ปกครอง จ านวน..................คน 
                             ผูแ้ทนชุมชน จ านวน.....................คน 
                             ผูแ้ทนนักเรียน จ านวน..................คน 
                     ไม่มี เน่ืองจาก......................................................................................................... 

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

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



คู่มือการประเมินตัวชี้วดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิตัิราชการ 
สพป.นครปฐม เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

123 

 

 4.2 การคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหดั 
   4.2.1 การพจิารณาคดัเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาลผ่านความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบถ้วน ตามแนวทางที ่สพฐ. ก าหนด 

                     ใช ่
                      ไม่ใช่ เน่ืองจาก........................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    4.2.2 การพจิารณาคดัเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหดัรายวิชาพืน้ฐาน มีการเสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการ ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ครบถ้วน ตามแนวทางที ่สพฐ. ก าหนด 

                     ใช ่
                      ไม่ใช่ เน่ืองจาก........................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  4.3 การจัดซ้ือหนังสือเรียนและแบบฝึกหดั 
  4.3.1 การจัดซ้ือหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดมีการด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัต ิ
การจัดซ้ือจัดจ้าง และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบทีเ่ก่ียวข้อง   
   (1) จดัซ้ือโดยวิธี 
                             คดัเลือก    เฉพาะเจาะจง  อ่ืน ๆ ................................. 
   (2) วงเงินที่จัดซ้ือ .............................................. บาท 
   (3) ผูข้าย (บริษัท/ร้าน) ............................................................................................. 
   (4) การสง่มอบหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดเป็นไปตามท่ีสญัญาก าหนด 

       ใช ่
                 ไม่ใช่ เน่ืองจาก............................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
   (5) การตรวจรับหนังสือเรียนและแบบฝึกหดัครบถ้วน ถูกต้องเป็นไปตามที่สญัญาก าหนด 

       ใช ่
                 ไม่ใช่ เน่ืองจาก............................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

(6) การเบิกจ่ายรายการค่าหนังสือเรียนและแบบฝึกหดัมีหลักฐานประกอบการจ่ายเงินถูกต้อง
ตามระเบยีบที่ก าหนด 
            ใช ่
           ไม่ใช ่เน่ืองจาก............................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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      4.3.2 กรณีที่ผู้ขายสง่มอบหนังสือเรียนเกินระยะเวลาที่ก าหนด โรงเรียนมีการเรียกค่าปรับจากผู้ขาย 
                 /  ใช ่

          ไม่ใช ่เน่ืองจาก......................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 4.4 การควบคุมหนังสือเรียน  
  4.4.1 มีการบันทึกควบคุมหนังสือเรียนในบัญชีวัสด ุครบถ้วน ถกูต้อง 

  ใช ่
            ไม่ใช ่เน่ืองจาก .................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................................. 

  4.4.2 มีการแจกหนังสือเรียนให้นักเรียนทันก่อนเปิดภาคเรียน 
  ใช ่

            ไม่ใช ่เน่ืองจาก .................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................................. 

4.4.3 มีการให้นักเรียนลงชื่อรับหนังสือไว้เป็นหลักฐาน 
  ใช ่

            ไม่ใช ่เน่ืองจาก .................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................................. 

 4.5 กรณีได้รับแจง้จัดสรรงบประมาณยังไม่ครบตามวงเงินงบประมาณค่าหนังสือเรียน โรงเรียน 
มีการด าเนินการ ดังน้ี 

4.5.1 ยืมเงินจากงบเงินอุดหนุน รายการคา่กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นล าดบัแรก 
          ใช ่

                               ไม่ใช่ เน่ืองจาก....................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  4.5.2 หากยังไม่พอมีการยืมเงินจากงบเงินอุดหนุนรายการค่าจดัการเรียนการสอนเป็นล าดบัถดัไป 

 ใช ่
                               ไม่ใช่ เน่ืองจาก....................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
  4.5.3 เม่ือได้รับการจัดสรรค่าหนังสือเรียนเพิม่เติมครบตามจ านวนนักเรียนจริง โรงเรียนมีการสง่ใชค้ืนเงิน
ยืมรายการเดิม (ตามข้อ 4.6.1 และ 4.6.2) 

         ใช ่
           ไม่ใช่ เน่ืองจาก.......................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
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 4.6 กรณีมีงบประมาณคงเหลือจากการจดัซ้ือหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด  
  4.6.1 โรงเรียนมีการด าเนินการตามแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด 

        ใช ่โดยน าไปจดัซ้ือ/จดัท าส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน ดงัน้ี 
                  ซ้ือหนังสือเสริมประสบการณ์ระดบัปฐมวัย 

 ซ้ือหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม รายวิชาเพิ่มเติมที่เหมาะสม 
      และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา 

                 จดัท าส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เชน่ ใบงาน ใบความรู้ เป็นต้น 
                 อ่ืน ๆ ระบ ุ 
         ไม่ใช่ เน่ืองจาก............................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

4.6.2 การด าเนินการจัดซ้ือ/จัดท าส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนผ่านความเห็นชอบ
ร่วมกันของคณะกรรมการภาค ี4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                ใช ่
                ไม่ใช ่เน่ืองจาก ................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................................. 
           5. รายการค่าอุปกรณ์การเรียน 
      5.1 การจ่ายเงินคา่อุปกรณ์การเรียน มีการแต่งตั้งผู้จ่ายเงินอย่างน้อย 2 คน โดยมีครูประจ าชั้น 
ร่วมเป็นผู้จ่ายเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง 

  ใช ่ 
  ไม่ใช ่เน่ืองจาก................................................................................................................... 

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

.............................................................................................................................................................................. 
      5.2 การจ่ายเงินให้นักเรียนครบถ้วนตามจ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร และทันวันเปิดภาคเรียน  

  ใช ่
  ไม่ใช ่เน่ืองจาก................................................................................................................... 

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

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

  ใช ่ 
  ไม่ใช ่เน่ืองจาก.................................................................................................................... 

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

..............................................................................................................................................................................      
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      5.4 มีการตดิตามใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการจัดหาอุปกรณ์การเรียน  
           ใช ่
           ไม่ใช ่เน่ืองจาก.................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
      5.5 กรณีโรงเรียนอยู่หา่งไกลทุรกันดาร และได้ด าเนินการช่วยเหลือในการจดัหาอุปกรณ์การเรียน 
มีการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   ใช่  
   ไม่ใช่ เน่ืองจาก..................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

    5.6 กรณีผู้ปกครองมีความประสงค์จะบริจาคเงินที่ได้รับสิทธคิ่าอุปกรณ์การเรียน ให้กับโรงเรียน 
มีการด าเนินการดงัน้ี 

5.6.1 มีแบบแสดงเจตจ านงบริจาคค่าอุปกรณ์การเรียน (ตามแบบฟอร์มที่ สพฐ. ก าหนด) 
        ใช ่ 
        ไม่ใช ่เน่ืองจาก............................................................................................................ 

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

.............................................................................................................................................................................. 
  5.6.2 มีการออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการให้กับผูบ้ริจาคครบถ้วน ถูกต้อง 

         ใช่  
         ไม่ใช่ เน่ืองจาก........................................................................................................... 

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

.............................................................................................................................................................................. 
           6. รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน 
      6.1 การจ่ายเงินคา่เคร่ืองแบบนักเรียน มีการแตง่ตั้งผู้จา่ยเงนิอย่างน้อย 2 คน โดยมีครูประจ าชั้นร่วมเป็น
ผู้จ่ายเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง 

  ใช ่ 
  ไม่ใช ่เน่ืองจาก................................................................................................................... 

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

.............................................................................................................................................................................. 
      6.2 การจ่ายเงินให้นักเรียนครบถ้วนตามจ านวนเงินที่ได้รับจัดสรร และทันวันเปิดภาคเรียน  

  ใช ่
  ไม่ใช ่เน่ืองจาก................................................................................................................... 

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

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

  ใช ่ 
  ไม่ใช ่เน่ืองจาก.................................................................................................................... 

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

.............................................................................................................................................................................. 
      6.4 มีการตดิตามใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการจัดหาเคร่ืองแบบนักเรียน  
           ใช ่
           ไม่ใช ่เน่ืองจาก................................................................................................................... 

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

.............................................................................................................................................................................. 
      6.5 กรณีโรงเรียนอยู่หา่งไกลทุรกันดาร และได้ด าเนินการช่วยเหลือในการจดัหาเคร่ืองแบบนักเรียน  
มีการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    ใช ่ 
   ไม่ใช่ เน่ืองจาก..................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

         6.6 กรณีผู้ปกครองมีความประสงค์จะบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิค่าเคร่ืองแบบนักเรียนให้กับโรงเรียน
ด้วยความสมัครใจ มีการด าเนินการดงัน้ี 

 6.6.1 มีแบบแสดงเจตจ านงบริจาคค่าอุปกรณ์การเรียน (ตามแบบฟอร์มที่ สพฐ. ก าหนด) 
        ใช ่ 
        ไม่ใช ่เน่ืองจาก........................................................................................................... 

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

.............................................................................................................................................................................. 
  6.6.2 มีการออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการให้กับผูบ้ริจาค ครบถ้วน ถูกต้อง 

         ใช่  
         ไม่ใช่ เน่ืองจาก........................................................................................................... 

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

.............................................................................................................................................................................. 
          7. รายการค่ากจิกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

     7.1 การวางแผนก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมและพิจารณา 

  ใช ่ 
  ไม่ใช ่เน่ืองจาก.................................................................................................................... 

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

.............................................................................................................................................................................. 
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      7.2 มีการก าหนดกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีครอบคลุม ทั้ง 5 กิจกรรม  
  ใช ่ 
  ไม่ใช ่เน่ืองจาก................................................................................................................... 

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

.............................................................................................................................................................................. 
     7.3 การใช้จ่ายเงินอุดหนุนฯ รายการกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียนเป็นไปตามแผนปฏบิัติการประจ าปีที่ก าหนด  

  ใช ่ 
  ไม่ใช ่เน่ืองจาก................................................................................................................... 

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

.............................................................................................................................................................................. 
      7.4 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเป็นไปตามแนวทางที ่สพฐ. ก าหนด       

  ใช ่ 
  ไม่ใช ่เน่ืองจาก................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................. 
     7.5 การเบิกจ่ายคา่ใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการด าเนินการถูกต้อง           

ตามท่ีระเบยีบก าหนด และมีหลักฐาน ครบถว้น ถกูต้อง 
  ใช ่ 
  ไม่ใช ่เน่ืองจาก.................................................................................................................... 

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

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

ตอนที่ 3    ปัญหา/อุปสรรค 
1. ปญัหา/อุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการฯ 

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

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

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

 
แบบสรุปผลการตรวจสอบด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โรงเรียน............................................สังกัด........................................... 

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

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

 

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

       1. โรงเรียนได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนฯ แต่ละประเภทตรงตามจ านวนนักเรียน      
ที่มีอยู่จริงตามทะเบียน/บัญชีรายช่ือนักเรียน กรณีไม่ตรงกันโรงเรียนสามารถระบุสาเหตุความแตกต่างได้ 
       2. โรงเรียนมีการออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการส่งให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา    
ตรงตามหนังสือแจ้งจัดสรร 

 1. โรงเรียนมีการบันทึกควบคุมการรับ - จ่ายเงินอุดหนุนในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ   
แยกตามประเภทเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรครบถ้วน ถูกต้องตรงตามหลักฐาน 
 2. ยอดเงินอุดหนุนคงเหลือในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภทรวมกัน            
ถูกต้องตรงกับยอดเงินคงเหลือที่แสดงในรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน กรณีไม่ตรงกันโรงเรียนสามารถ
ระบุสาเหตุความแตกต่างได ้

      1. การบันทึกรายการจ่ายเงินอุดหนุนฯ มีหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่ระเบียบ
ก าหนด 
      2. การใช้ จ่ายเงินอุดหนุนฯ ให้ ด าเนิ นการภายในปี งบประมาณที่ ได้ รับ จัดสรร กรณี มี เงินเหลือ 
ให้รีบด าเนินการให้เสร็จสิ้นอย่างช้า ภายในปีงบประมาณถัดไป 
      3. กรณีมีเงินอุดหนุนฯ คงเหลืออยู่เกินกว่า 2 ปีงบประมาณ โรงเรียนมีการน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
      4. ดอกผลที่เกิดจากเงินฝากธนาคารเงินอุดหนุนฯ โรงเรียนน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และบันทึกรับและ
น าส่งในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนฯ  

แบบท่ี 10 
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ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

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

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

           1. โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ       
ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน   
ครบถ้วนตามแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน  
        2. โรงเรียนมีการรายงานผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
    2.1 รายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา  ครั้งที่  1 ภายใน           
เดือนเมษายน 2564 
    2.2 รายงานผ่านระบบบัญชีการศึกษาข้ันพื้นฐาน (National Education Account : NEA)    
ตามระยะเวลาที่ สพฐ. ก าหนด 

         1. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปขีองโรงเรยีนสอดคล้องกับภารกิจ นโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. 
      2. โรงเรียนมีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมจากเงินอุดหนุนฯ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี       
และเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเห็นชอบ 

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

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

  3.1.3 การรายงานผลการด าเนินงาน 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
    3.2 เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
  3.2.1 การจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

3.2.2 การจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน  
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

 

          - มีการรายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนให้สาธารณชนได้รับทราบ  
      

         1. โรงเรียนได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนตรงตามข้อมูลนักเรียน            
ในระบบ DMC หรือไม่ อย่างไร 
       2. มีการจ่ายเงินสดหรือจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นให้แก่นักเรียนยากจนตรงตามรายช่ือ         
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.  
      3. โรงเรียนมีการติดตามควบคุม ก ากับ ให้นักเรียนใช้จ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตาม              
ความต้องการจ าเป็น 
       4. กรณีนักเรียนยากจนที่ได้รับจัดสรรตามรายช่ือในบัญชีจัดสรรนักเรียนยากจน มีการลาออก   
หรือไม่สามารถรับเงินได้ โรงเรียนมีการด าเนินการเป็นไปตามแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด ดังนี้ 
      4.1 โรงเรียนปกติ มีการส่งคืนเงินอุดหนุนนฯ ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรวบรวม 
ส่งคืน สพฐ. 
    4.2 โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก มีการส่งคืนเงินอุดหนุนฯ ให้ สพฐ. โดยตรง 
 โดยโรงเรียนมีการจัดส่งหลักฐานการส่งคืน พร้อมหนังสือน าส่งแจ้งให้ สพฐ. ทราบ 
       

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

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ : (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4. การตรวจสอบเงินอุดหนุนฯ ค่าหนังสือเรียน 
    4.1 การคดัเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
    4.2 การจัดซ้ือหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

 
 
 

        2. กรณีโรงเรียนมีการจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นให้แก่นักเรียนยากจนโดยตรง ในรายการดังต่อไปน้ี 
    2.1 ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน 
    2.2 ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน 
    2.3 ค่าอาหารหรือคูปองอาหาร 
    2.4 ค่าพาหนะในการเดินทางหรือจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน 
    2.5 ค่ า ใช้ จ่ ายที่ นั ก เรี ย นย ากจนต้ อ งการจ า เป็ น ใน การด าร งชี วิ ต ป ระ จ า วั น  น อก เห นื อ 
จาก 4 รายการข้างต้น 
 ในการจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นให้แก่นักเรียนยากจน ตามข้อ 2 กรณีที่ต้องด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  
โรงเรียนมีการปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
 3. มีการติดตาม ควบคุม ก ากับ ให้นักเรียนยากจนใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามความต้องการจ าเป็น 

                    1. การพิ จารณาคัดเลื อกหนั งสื อเสริมประสบการณ์ ระดับอนุบาลผ่ านความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานครบถ้วน ตามแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด 
      2. การพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน มีการเสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครบถ้วน ตามแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด 

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

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ : (ต่อ) 
 

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

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

      - โรงเรียนที่จะมีการช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียน  
เป็นโรงเรียนที่ห่างไกลทุรกันดาร ผู้ปกครองหาซื้ออุปกรณ์การเรียนได้ล าบาก และต้องได้รับความเห็นชอบ     
จากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 1. มีการบันทึกควบคุมหนังสือเรียนในบัญชีวัสดุ ครบถ้วน ถูกต้อง 
 2. แจกหนังสือเรียนให้นักเรียนทันก่อนเปิดภาคเรียน 
 3. มีการให้นักเรียนลงช่ือรับหนังสือไว้เป็นหลักฐาน    
  
   

 1. มีการแต่งตั้งมอบหมายผู้ท าหน้าที่จ่ายเงินอย่างน้อย 2 คน โดยมีครูประจ าช้ันร่วมเป็น              
ผู้จ่ายเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง  
      2. มีการจ่ายเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองทันวันเปิดภาคเรียน  
      3. มีการติดตามใบเสร็จรับเงินจากนกัเรียนหรอืผูป้กครอง หรือหลักฐานการยืนยันการจัดหาครบถ้วน 
  
   

 3. กรณีมีเงินเหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานให้นักเรียนครบทุกคนแล้ว 
โรงเรียนมีการน าไปจัดซื้อหนังสือ หรือจัดท าส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติม โดยผ่าน     
ความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือไม่ 
อย่างไร 
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ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 
 

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

    5.3 กรณีผู้ปกครองบริจาคเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียน  
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 6. การตรวจสอบเงินอุดหนุนฯ ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  
    6.1 การจ่ายเงินค่าเคร่ืองแบบนักเรียน  
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
            

 
 
 
 
 
 

    6.2 กรณีโรงเรียนมีการช่วยเหลืออ านวยความสะดวกในการจัดหาเคร่ืองแบบนักเรียนให้กับนักเรียน
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
    
     6.3 กรณีผู้ปกครองบริจาคเงินค่าเคร่ืองแบบนักเรียนให้กับโรงเรียน 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 

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

 1. มีการแต่งตั้งมอบหมายผู้ท าหน้าที่จ่ายเงินอย่างน้อย 2 คน โดยมีครูประจ าช้ันร่วมเป็น              
ผู้จ่ายเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครอง  
      2. มีการจ่ายเงินให้กับนักเรียนหรือผู้ปกครองทันวันเปิดภาคเรียน  
      3. มีการติดตามใบเสร็จรับเงินจากนักเรียนหรือผู้ปกครอง หรือหลักฐานการยืนยันการจัดหา ครบถ้วน 
   

 1. มีการจัดท าใบแสดงเจตจ านงบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียนตามแบบที่ สพฐ. ก าหนด  
       2. มีการออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลกัฐานครบถ้วน และบันทึกรับเงินในระบบบญัชีของโรงเรยีน 
  
   

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

ประเด็นสรุปผลการตรวจสอบ :  
 

 
 

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

 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8. ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ 
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................  

       ผู้ตรวจสอบ................................................. 
                  ต าแหน่ง...................................................... 

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

         - มีการวางแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีครอบคลุมทุกกิจกรรม      
ตามแนวทางที่ สพฐ. ก าหนด และเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเห็นชอบ 

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

หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย  : โรงเรียนวิถีพุทธ เริ่มด ำเนินกำรมำเมื่อปี 2545 โดยมีโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร ณ พ.ศ.2563 
จ ำนวนกว่ำ 22,000 โรงเรียน ซึ่งจำกแนวทำงกำรด ำเนินกำรที่รับทรำบร่วมกันต้ังแต่เริ่มต้น คณะผู้บริหำร ครู 
และพระอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ได้ร่วมกันวิเครำะห์ สังเครำะห์ แนวทำง
ด ำเนินกำรเดิม ยกร่ำงเป็นแนวทำงด ำเนินกำรที่ เป็นรูปธรรมอีกครั้ง สอดคล้องกับตัวช้ีวัดแนวทำง                
กำรด ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธ พ.ศ. 2548  แบ่งเป็น 5 ด้าน รวม 29 ประการ และคณะยกร่ำงได้น ำร่ำงฯไป
สอบถำมควำมเห็นของผู้ เกี่ยวข้อง หลำยครั้ง รวมทั้งผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำ  
ข้ันพื้นฐำน เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2553 จึงประกำศให้โรงเรียนวิถีพุทธทรำบและเป็นแนวทำงในกำรประเมิน
ตน เองตั้ งแต่  พ .ศ . 2553 เป็ นต้นมำ แนวทางด า เนินการ 29 ประการสู่ ความ เป็นโรงเรี ยน 
วิถีพุทธ  ประกอบด้วย  

1. ด้ำนกำยภำพ 7 ประกำร 
1.1 มีป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ  
1.2 มีพระพุทธรูปหน้ำโรงเรียน 
1.3 มีพระพุทธรูปประจ ำห้องเรียน (อำจเป็นรูปภำพ หรือสญัลักษณ์) 
1.4 มีพระพุทธศำสนสุภำษิต วำทะธรรม พระรำชด ำรสัติดตำมที่ต่ำง ๆ   
1.5 มีควำมสะอำด  สงบ รม่รื่น          
1.6 มีห้องพระพทุธศำสนำหรือลำนธรรม 
1.7 ไม่มีสิ่งเสพติดเหล้ำบหุรี่ 100 %  

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

3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 5 ประกำร 
             3.1 บริหำรจิต เจรญิปัญญำ ก่อนเข้ำเรียน เช้ำ บ่ำย ทั้งครู และ นักเรียน                  
             3.2 บูรณำกำรวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสำระ และในวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ     
             3.3 ครู พำนักเรียนท ำโครงงำนคุณธรรม กจิกรรมจิตอำสำสปัดำห์ละ 1 ครั้ง    
            3.4 ครู ผู้บรหิำร และ นักเรียน ทกุคน ไปปฏิบัติศำสนกจิที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง  
             มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้       
             3.5 ครู ผู้บรหิำร และ นักเรียนทุกคน เข้ำค่ำยปฏิบัติธรรมอย่ำงน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

4. ด้ำนพฤติกรรม ครู ผูบ้รหิำรโรงเรียนและนักเรียน 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 มีนิสัยใฝรู่้ สู้สิง่ยำก 
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5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประกำร 
             5.1 ไม่มีอำหำรขยะขำยในโรงเรียน  
             5.2 ไม่ดุ ด่ำ นักเรียน                          
             5.3 ช่ืนชมคุณควำมดี หน้ำเสำธงทุกวัน           
             5.4 โฮมรูมเพื่อสะท้อนควำมรู้สกึ เช่นควำมรู้สึกที่ได้ท ำควำมดี 
             5.5 ครู ผู้บรหิำร และนกัเรียน มีสมุดบันทกึควำมดี    
             5.6 ครู ผู้บรหิำร และนกัเรียน (ช้ันประถมศึกษำปีที่ 4 ข้ึนไป) สอบได้ธรรมศกึษำตร ี
       เป็นอย่ำงน้อย  
             5.7 บริหำรจิต เจรญิปัญญำ ก่อนกำรประชุมทุกครั้ง     
             5.8 มีพระมำสอนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
หมายเหต:ุ โปรดศึกษารายละเอียดเกณฑ์การประเมินให้ชดัเจนจากเว็บไซด์ www.vitheebuddha.com 

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

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

คะแนน ความหมาย 
1 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 60 ของเขตพื้นที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ข้ึนไป 

2 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 65 ของเขตพื้นที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ข้ึนไป 

 3 
 (ผ่ำนกำรประเมิน) 

โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 70 ของเขตพื้นที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ข้ึนไป 

 4 
(ผ่ำนกำรประเมิน) 

โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 75 ของเขตพื้นที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ข้ึนไป 

 5 
(ผ่ำนกำรประเมิน) 

โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 80 ของเขตพื้นที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวิถีพุทธที่ได้ระดับคะแนนรำยโรงเรียนตั้งแต่ 3 ข้ึนไป 
โรงเรียนวิถีพุทธทัง้หมดตำมเป้ำหมำย 

X 100 
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ระดับสถานศึกษา  
คะแนน ความหมาย 
ระดับ 1 1. ด้ำนกำยภำพ ด ำเนินกำรครบทกุประกำร  และ 

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

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

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

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

ระดับ 5 1. ด้ำนกำยภำพ ด ำเนินกำรครบทกุประกำร   และ 
2. ด้ำนกิจกรรมประจ ำวันพระ ด ำเนินกำรครบทุกประกำร    
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน ด ำเนินกำรครบทุกประกำร    
4. ด้ำนพฤติกรรมครู ผู้บริหำรโรงเรียน และ นักเรียน  ด ำเนนิกำรครบทุกประกำร    
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ ด ำเนินกำรครบทุกประกำร    
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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. ดำ้นกิจกรรมประจ ำวันพระ   4 ประกำร            1 2 3 ครบ 4 ครบ 4 
3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน         5 ประกำร            2 2 3 4 ครบ 5 
4. ด้ำนพฤติกรรม ครู ผูบ้รหิำรโรงเรียนและนักเรียน 5 ประกำร             2 2 3 4 ครบ 5 
5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ       8 ประกำร 4 5 6 7 ครบ 8 

 
รายละเอียดข้อมลูพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีตของ สพป.นฐ. 2 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 

ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธทีผ่่ำนกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินกำร 29 ประกำร 
สู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  

โรงเรียน/ 
คะแนน 

- 120/ 
5 คะแนน 

120/ 
5 คะแนน 

120/ 
5 คะแนน 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ให้สถำนศึกษำในโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธและเขตพื้นที่กำรศึกษำ ศึกษำ ข้อมูล เกณฑ์กำร
ประเมิน และประเมินตนเองตำมอัตลักษณ์  29 ประกำร ผ่ำนเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com          
ตำมระยะเวลำ ดังนี้ 
 รอบที่ 1 โรงเรียนวิถีพุทธประเมนิตนเอง ภำยใน 1 – 30 มิ.ย. 2564 
        สพท. รบัรองกำรประเมินตนเองของโรงเรียน ภำยใน 15 มิ.ย. 2564 – 15 ก.ค. 2564 
 รอบที่ 2 โรงเรียนวิถีพุทธประเมนิตนเอง ภำยใน 1 ส.ค. 2564 – 15 ก.ย. 2564 
        สพท. รับรองกำรประเมินตนเองของโรงเรียน ภำยใน 1 ก.ย. 2564 – 30 ก.ย. 2564 
หมายเหตุ กพร.จะเลอืกผลคะแนนที่ดทีี่สุด จำกทั้ง 2 รอบ ในเว็บ www.vitheebuddha.com มำเป็นผลกำร
ประเมินของ กพร. 

กลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ :  กลุ่มนเิทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  

แนวทางการด าเนินงาน:  
ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

      1. เผยแพร่  แนวทางด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  ให้โรงเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบ 

2. จัดท ำเอกสำรแนวทำง  หรือคู่มอืด ำเนินกำร 
3. จัดให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทำงด ำเนินกำร  
4. นิเทศ ตรวจเยี่ยม ใหก้ ำลงัใจแก่โรงเรียน สอบถำมปัญหำอุปสรรค และวิธีแก้ไข 
5. สรุปประมวลผลกำรด ำเนินงำน 
 

http://www.vitheebuddha.com/
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ระดับสถานศึกษา 
       1. ศึกษำ ท ำควำมเข้ำใจ  แนวทางด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
       2. บริหำรจัดกำร  วำงแผน ปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนใหส้อดคล้อง  
       3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหำอปุสรรค 
      4. สรุปประมวลผลกำรด ำเนินงำน 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2  ที่รบัผิดชอบกลุม่นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. น.ส.บญุสุพร  เพง็ทำ   เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 117 

2. นำงพรสวรรค์  ตันมงคลกำญจน เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 117
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รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดท่ี 10.4 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

1. ด้านกายภาพ 7 ประการ 
1.1 มีป้ำยโรงเรียนวิถี

พุทธ 
ไม่มี มีป้ำยโรงเรียน 

วิถีพุทธ ติดไว้ภำยในห้อง
ใดห้องหนึง่ 

มีป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ ติด
ไว้หน้ำอำคำรใดอำคำร
หนึ่ง 

มีป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ ติด
ไว้หน้ำบริเวณโรงเรียน 

มีป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ 
ติดไว้หน้ำบริเวณ
โรงเรียน เห็นเด่นชัด 

  

1.2 มีพระพทุธรปู
บริเวณหน้ำ
โรงเรียน 
 

ไม่มี มีพระพทุธรปู           
บริเวณหน้ำโรงเรียน 

มีพระพทุธรปูอยู่ในซุ้ม
บริเวณหน้ำโรงเรียน 

มีพระพทุธรปูอยู่ในซุ้ม
บริเวณหน้ำโรงเรียน และ
เครื่องบูชำ 

มีพระพทุธรปูอยู่ในซุ้ม
บริเวณหน้ำโรงเรียน 
เครื่องบูชำ และให้
นักเรียนไหว้ทุกวัน 

  

1.3 มีพระพทุธรปู
ประจ ำห้องเรียน 
(อำจเป็นรปูภำพ 
หรือสัญลักษณ์) 

ไม่มี มีพระพทุธรปู               
ประจ ำห้องเรียน 

มีพระพทุธรปูประจ ำ
ห้องเรียนอยู่ด้ำนหน้ำในที่                  
ที่สมควร 

มีพระพทุธรปูประจ ำ
ห้องเรียนอยู่ด้ำนหน้ำในที่
ที่สมควร และมีกำรท ำ
ควำมสะอำด 

มีพระพทุธรปูประจ ำ
ห้องเรียนอยู่ด้ำนหน้ำ
ในที่ที่สมควร มีกำรท ำ
ควำมสะอำด และมี
กำรเคำรพพระพุทธรปู
เป็นประจ ำ 
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ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

1.4 มีพุทธศำสน
สุภำษิต                   
วำทะธรรม                       
พระรำชด ำรัส                  
ติดตำมที่ต่ำงๆ   

ไม่มี มีพุทธศำสนสุภำษิต  
วำทะธรรม พระรำช
ด ำรัส ติดตำมที่ต่ำงๆ  

มีพุทธศำสนสุภำษิต วำทะ
ธรรม พระรำชด ำรสั  
ติดตำมที่ต่ำงๆ และมีกำร
ปรับปรงุอยูเ่สมอ 

มีพุทธศำสนสุภำษิต  
วำทะธรรม พระรำชด ำรสั 
ติดตำมที่ต่ำงๆ และมีกำร
ปรับปรงุ อยู่เสมอ โดย
นักเรียนมีส่วนร่วมในกำร
จัดท ำ 

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

  

1.5 มีควำมสะอำด  
สงบ ร่มรื่น    
       

ไม่มี มีควำมสะอำด สงบ รม่
รื่นในห้องเรียนและ
บริเวณโรงเรียน 

มีควำมสะอำด สงบ รม่รื่น
ในห้องเรียน บริเวณ
โรงเรียน โดยด ำเนินกำร                 
อย่ำงต่อเนื่อง 

มีควำมสะอำด สงบ           
ร่มรื่นในห้องเรียน บรเิวณ
โรงเรียน โดยด ำเนินกำร                     
อย่ำงต่อเนื่อง และ
นักเรียนมีส่วนร่วม 

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

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

1.6 มีห้อง
พระพุทธศำสนำ
หรือลำนธรรม 

ไม่มี มีห้องพระพุทธศำสนำ                  
หรือลำนธรรม 

มีห้องพระพุทธศำสนำ                  
หรือลำนธรรม                   
และมีตำรำงกำรใช้ 

มีห้องพระพุทธศำสนำหรือ
ลำนธรรม มีตำรำงกำรใช้ 
มีกำรใช้จริง 

มีห้องพระพุทธศำสนำ
หรือลำนธรรม และมี
ตำรำงกำรใช้ มีกำรใช้
จริงและนักเรียนมีส่วน
ร่วมในกำรดูแลรักษำ 

  

1.7 ไม่มีสิ่งเสพติด 
เหล้ำ บุหรี่ 100 % 
(พิจำรณำจำก
ผู้เกี่ยวข้อง 
ในโรงเรียน) 

มีสิ่งเสพติด 
เหล้ำ บุหรี่ 
ในโรงเรียน 
มำกกว่ำร้อย
ละ 40 

มีสิ่งเสพติด เหล้ำ บุหรี่
ในโรงเรียนต่ ำกว่ำรอ้ยละ 
40 

มีสิง่เสพติด เหล้ำ บหุรี่ ใน
โรงเรียน ต่ ำกว่ำร้อยละ 30 

มีสิ่งเสพติด เหล้ำ บุหรี่ ใน
โรงเรียน ต่ ำกว่ำร้อยละ 20 

ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้ำ 
บุหรี่ ในโรงเรียน 
100% 

  

                                                  รวมด้านกายภาพ O  ไม่ครบ        O ครบ    

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

ผู้บริหำร เกินกว่ำรอ้ยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผูบ้รหิำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัต ิ

นักเรียน ครู และผูบ้รหิำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัต ิ

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำรอ้ย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

 
2.2 

 
ท ำบุญ               
ใส่บำตร ฟงัเทศน์   

 
ไม่ปฏิบัต ิ

 
นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำรอ้ยละ 

 
นักเรียน ครู และผูบ้รหิำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัต ิ

 
นักเรียน ครู และผูบ้รหิำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัต ิ

 
นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำรอ้ย
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ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

30 ปฏิบัติ ละ 90 ปฏิบัติ 
2.3 รับประทำนอำหำร

มังสวิรัติ                       
ในมื้อกลำงวัน                                                                             

ไม่ปฏิบัต ิ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำรอ้ยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผูบ้รหิำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัต ิ

นักเรียน ครู และผูบ้รหิำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัต ิ

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำรอ้ย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

2.4 สวดมนต์แปล ไม่ปฏิบัต ิ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำรอ้ยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผูบ้รหิำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัต ิ

นักเรียน ครู และผูบ้รหิำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัต ิ

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำรอ้ย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

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

3.1 บรหิำรจิตเจริญ
ปัญญำกอ่นเข้ำ
เรียนเช้ำ-บ่ำยทั้ง
นักเรียนและคร ู

ไม่ปฏิบัต ิ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำรอ้ยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผูบ้รหิำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัต ิ

นักเรียน ครู และผูบ้รหิำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัต ิ

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำรอ้ย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

3.2 บูรณำกำร 
วิถีพุทธ ทุกกลุ่ม
สำระ และในวัน
ส ำคัญทำงพุทธ
ศำสนำ     

ไม่ปฏิบัต ิ มีครู เกินกว่ำรอ้ยละ 30 
ปฏิบัต ิ

มีครู เกินกว่ำรอ้ยละ 50 
ปฏิบัต ิ

มีครู เกินกว่ำรอ้ยละ 70 
ปฏิบัต ิ

มีครู เกินกว่ำรอ้ยละ 
90 ปฏิบัต ิ
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ล าดับ กิจกรรม 
ไม่ผ่าน 

ด าเนินการผ่านในระดับ 
 ผลการ

ประเมิน 
หลักฐาน 

0 
1 

ควรปรับปรุง 
2 

พอใช้ 
3 
ดี 

4 
ดีมำก 

3.3 ครูพำนักเรียนท ำ
โครงงำนคุณธรรม 
กิจกรรมจิตอำสำ
สัปดำหล์ะ 1 ครั้ง 

ไม่ปฏิบัต ิ มีครู เกินกว่ำรอ้ยละ 30 
ปฏิบัต ิ

มีครู เกินกว่ำรอ้ยละ 50 
ปฏิบัต ิ

มีครู เกินกว่ำรอ้ยละ 70 
ปฏิบัต ิ

มีครู เกินกว่ำรอ้ยละ 
90 ปฏิบัต ิ

  

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

ไม่ปฏิบัต ิ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำรอ้ยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผูบ้รหิำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัต ิ

นักเรียน ครู และผูบ้รหิำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัต ิ

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำรอ้ย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

3.5 นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร ทุกคน
เข้ำค่ำยปฏิบัติ
ธรรมอย่ำงน้อย    
ปีละ 1 ครั้ง 

ไม่ปฏิบัต ิ นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำรอ้ยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผูบ้รหิำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัต ิ

นักเรียน ครู และผูบ้รหิำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัต ิ

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำรอ้ย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

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

4.1 รักษำศีล 5    นักเรียน ครู 
และผู้บริหำร 
ไม่รักษำศีล 5 

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำรอ้ยละ 
30 ปฏิบัติได้ ครบ 5 ข้อ 

นักเรียน ครู และผูบ้รหิำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัติ
ได้ ครบ 5 ข้อ 

นักเรียน ครู และผูบ้รหิำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัติ
ได้ ครบ 5 ข้อ 

นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 90 ปฏิบัติ
ได้ ครบ 5 ข้อ 
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1 
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พอใช้ 
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ดี 
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4.2 ยิ้มง่ำย ไหว้สวย 
กรำบงำม 

นักเรียน ครู 
และผูบ้รหิำร 
ไม่ปฏิบัต ิ

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำรอ้ยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผูบ้รหิำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัต ิ

นักเรียน ครู และผูบ้รหิำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัต ิ

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำรอ้ย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

4.3 ก่อนรับประทำน
อำหำรจะมกีำร
พิจำรณำอำหำร 
รับประทำนอำหำร
ไม่ดัง ไม่หก  
ไม่เหลือ                                

นักเรียน ครู 
และผูบ้รหิำร 
ไม่ปฏิบัต ิ

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำรอ้ยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผูบ้รหิำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัต ิ

นักเรียน ครู และผูบ้รหิำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัต ิ

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำรอ้ย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

4.4 ประหยัด ออม 
ถนอมใช้ เงิน และ 
สิ่งของ     

นักเรียน ครู 
และผูบ้รหิำร 
ไม่ปฏิบัต ิ

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำรอ้ยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผูบ้รหิำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัต ิ

นักเรียน ครู และผูบ้รหิำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัต ิ

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำรอ้ย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

4.5 มีนิสัยใฝรู่้  
สู้สิง่ยำก 

นักเรียน ครู 
และผูบ้รหิำร 
ไม่ปฏิบัต ิ

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำรอ้ยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผูบ้รหิำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัต ิ

นักเรียน ครู และผูบ้รหิำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัต ิ

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำรอ้ย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

 
รวมด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ด ำเนินกำรไดผ้่ำน....... ประกำร 
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5. ด้านการส่งเสรมิวิถีพุทธ  8 ประการ 
5.1 ไม่มีอำหำรขยะ

ขำยในโรงเรียน 
ไม่ปฏิบัต ิ ไม่มีอำหำรขยะขำยใน

โรงเรียนเป็นบำงวัน 
 

ไม่มีอำหำรขยะขำยใน
โรงเรียนทกุวัน แต่นักเรียน
น ำมำเอง 
 

ไม่มีอำหำรขยะขำยใน
โรงเรียนทกุวัน และ
นักเรียนไม่น ำมำเอง 
 
 

ไม่มีอำหำรขยะขำยใน
โรงเรียนทกุวัน และ
นักเรียนไมร่ับประทำน
อำหำรขยะ 

  

5.2 ไม่ดุ ด่ำ นักเรียน                          ไม่ปฏิบัต ิ ครู และผูบ้รหิำร เกิน
กว่ำร้อยละ 30 ปฏิบัต ิ

ครู และผูบ้รหิำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

ครู และผูบ้รหิำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

ครู และผูบ้รหิำร เกิน
กว่ำร้อยละ 90 ปฏิบัต ิ

  

5.3 ช่ืนชมคุณควำมดี 
หน้ำเสำธงทุกวัน           

ครู และ
ผู้บริหำร ไม่
ปฏิบัต ิ

ครู และผูบ้รหิำร เกิน
กว่ำร้อยละ 30 ปฏิบัต ิ

ครู และผูบ้รหิำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

ครู และผูบ้รหิำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

ครู และผูบ้รหิำร เกิน
กว่ำร้อยละ 90 ปฏิบัต ิ

  
 
 

5.4 โฮมรมูเพื่อสะท้อน
ควำมรู้สึก เช่น
ควำมรู้สึกที่ได้ท ำ
ควำมด ี

ครู และ
ผู้บริหำร ไม่
ปฏิบัต ิ

ครู และผูบ้รหิำร เกิน
กว่ำร้อยละ 30 ปฏิบัต ิ

ครู และผูบ้รหิำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

ครู และผูบ้รหิำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ 

ครู และผูบ้รหิำร เกิน
กว่ำร้อยละ 90 ปฏิบัต ิ

  

5.5 ครู ผู้บริหำร และ
นักเรียน มสีมุด
บันทึกควำมดี    

นักเรียน ครู 
และผูบ้รหิำร 
ไม่ปฏิบัต ิ

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำรอ้ยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผูบ้รหิำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัต ิ

 นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัต ิ

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำรอ้ย
ละ 90 ปฏิบัต ิ
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5.6 ครู ผูบ้รหิำร และ
นักเรียน (ป.4ข้ึนไป)
สอบได้ธรรมศึกษำ
ตรีเป็นอย่ำงน้อย 

นักเรียน ครู 
และผูบ้รหิำร 
ไม่ปฏิบัต ิ

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำรอ้ยละ 
30 ปฏิบัติ 

นักเรียน ครู และผูบ้รหิำร 
เกินกว่ำร้อยละ 50 ปฏิบัต ิ

 นักเรียน ครู และผู้บริหำร 
เกินกว่ำร้อยละ 70 ปฏิบัต ิ

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหำร เกินกว่ำรอ้ย
ละ 90 ปฏิบัติ 

  

5.7 บรหิำรจิต เจริญ
ปัญญำ ก่อนกำร
ประชุมทุกครัง้     

ครู และ
ผู้บริหำร ไม่
ปฏิบัต ิ

ครู และผูบ้รหิำร เกิน
กว่ำร้อยละ 30 ปฏิบัต ิ

ครู และผูบ้รหิำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ 

 ครู และผู้บริหำร เกินกว่ำ
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ 
 

ครู และผูบ้รหิำร เกิน
กว่ำร้อยละ 90 ปฏิบัต ิ

  

5.8 มีพระมำสอนอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

ไม่มี มีนักเรียนได้เรียนกับ
พระ เกินกว่ำร้อยละ 30 

มีนักเรียนได้เรียนกับพระ 
เกินกว่ำร้อยละ 50 

มีนักเรียนได้เรียนกับพระ 
เกินกว่ำร้อยละ 70 

มีนักเรียนได้เรียนกับ
พระ เกินกว่ำร้อยละ 
90 

  

 รวมด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ   ด ำเนินกำรไดผ้่ำน....... ประกำร  
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ตัวชี้วัดท่ี 10.5  ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
หน่วยวัด : ความส าเรจ็ 
ค าอธิบาย :   

                 ความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดท าบัญชี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามทีก่รมบัญชีกลางก าหนด และน าเอาผลการค านวณต้นทุนมาใช้ในการบรหิารราชการอย่าง         
มีประสิทธิภาพ และมีฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารงานงบประมาณของหน่วยงาน โดยจัดท าแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานพร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพให้ชัดเจนสามารถวัดผลได้ (เชิงปริมาณ) 
รวมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลส าเร็จตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานและแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 
                 ส่วนราชการที่จดัท าบัญชีต้นทุน หมายถึง ส่วนราชการส่วนกลางซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ คือ ส านักนโยบาย
และแผนการศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักการคลังและสินทรัพย์ 

หมายเหตุ : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะผ่านการประเมินเมื่อได้ 5 คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประเด็น น้ าหนกั คะแนน 
1 5 

1. สง่ข้อมูลรายงานค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS (KSB1) มายัง
ส านักการคลังและสินทรัพย ์(การรายงานรอบ 6 เดือน) 

0.5 ไม่ส่งข้อมูลรายงานค่าใช้จ่าย
ในระบบ GFMIS  

ส่งข้อมูลรายงาน
ค่าใช้จ่ายในระบบ 

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

0.5 ส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ตามแบบฟอร์ม 

ส่งข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม 

กลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนท่ี ท่ีรับผิดชอบ : กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย์  

รายละเอียดข้อมลูพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงานในอดีตของ สพป.นฐ. เขต 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 

ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต 

ความส าเร็จ - - 5 คะแนน 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
  1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่แสดงผลผลิต /โครงการ /กิจกรรม 
  2. แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พร้อมทั้งเป้าหมายเชิงปริมาณของแต่ละ
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 
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  3. แนวทางการจัดท าบัญชีต้นทุน โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดในคู่มือการ
จัดท าบัญชีต้นทุนของกรมบัญชีกลาง 
  4. ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อจัดท าบัญชีต้นทุน ใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่หน่วยเบิกทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตั้งเบิก
ในระบบ GFMIS ได้แก่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 แห่ง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 
แห่ง สถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิก จ านวน 151 แห่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษที่ เป็นหน่วยเบิก จ านวน  76 แห่ง โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ 41 เขต โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 49 แห่ง และส่วนกลาง รวมเป็น 542 แห่ง 
  5. จ านวนปริมาณงานของแต่ละกิจกรรมย่อยของทุกหน่วยเบิกจ่ายและทุกศูนย์ต้นทุนที่ส่งข้อมูลผ่าน
ระบบ KRS ของ กพร. 
  6. จ านวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของทุกส านักในส่วนกลาง 

แนวทางการด าเนินงาน : 
 ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายงานค่าใช้จ่ายจาก
ระบบ GFMIS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ดาวโหลดจาก
เว็บไซต์ส านักการคลังและสินทรัพย์ทั้งในส่วนของรายงานค่าใช้จ่ายของหน่วยเบิกตนเอง และโรงเรียนภายใต้ก ากับ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
แทนลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนเองและโรงเรียน
ภายใต้ก ากับ และส่งรายงานค่าใช้จ่ายดังกล่าวมายังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานภายในวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2564 ตามหนังสือ สพฐ. ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 593 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจะได้รายงานผลให้กรมบัญชีกลางทราบ  ตามเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีต่อไป และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาใดที่จัดส่งรายงานค่าใช้จ่ายให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานแล้ว ให้เข้าไปรายงานในระบบรายงานผลตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS)  ของ กพร. ในการประเมินรอบ  6 เดือน  
  2. ก ากับ ติดตามให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตั้งเบิกในระบบ GFMIS ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้ระบุกิจกรรมย่อยเข้าสู่ระบบ GFMIS เมื่อมีการตั้งเบิกซึ่งเกิดค่าใช้จ่ายหรือเมื่อมีการล้างลูกหนี้เงินยืม
ราชการ (ประเภท G1) ทุกครั้ง หากไม่มีการระบุรหัสกิจกรรมย่อยในการตั้งเบิก เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะต้องเข้าไป
ปรับปรุงรายการเพื่อใส่รหสักิจกรรมย่อยให้ครบถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของกรมบัญชีกลาง 

 3. ก ากับ ติดตาม ให้โรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนภายใต้ สพท. ) ไดร้ะบุค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนขอเบิกให้
ถูกต้องตามภาระงานของแต่ละกลุ่มในโรงเรียน และ สพป. ต้องระบุศูนย์ต้นทุนและระบุรหัสกิจกรรมย่อยของโรงเรียน 
ในการขอเบิกเงินของโรงเรียนในระบบ GFMIS ทุกครั้ง 

 4. จัดเก็บข้อมูลจ านวนปรมิาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของกลุ่มงานภายใน สพท. โรงเรียนภายใต้ก ากับ
ของ สพป.และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกที่เคยสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (ข้อมูล
ปริมาณงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564) เพื่อรายงานเข้าระบบ KRS ของ กพร. ในการประเมินรอบ 12 
เดือน  (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564)  ซึ่งวิธีการเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยศึกษาได้จากคู่มือกิจกรรม
ย่อย ตามหนังสือ ที่ ศธ 04002/ว116 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และเรื่องซักซ้อมความเข้าใจการเก็บข้อมูล
ปริมาณงานของกิจกรรมย่อย  ตามหนังสือที่ ศธ 04002/ว3474 ลงวันที่  27 ธันวาคม 2556 และรหัสกิจกรรมย่อย
เพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2563 ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว1127 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 สามารถดาวโหลด
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ได้ทีเ่ว็บไซต์ส านักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. (http://www.finance-obec.net) หัวข้อประกาศโครงการ GFMIS  วันที่ 11 
มีนาคม 2562  และวันที่ 18 มีนาคม 2563  

 ระดับสถานศึกษา 
 สถานศึกษาทุกแห่งรายงานข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย  ประจ าปีงบประมาณ 2564          
ของสถานศึกษาให้ สพท. ที่สถานศึกษาสังกัดอยู่ (สิ้นปีงบประมาณ 2564) 

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

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2  ที่รับผิดชอบกลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. น.ส.เกษร  อุบล  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 122 
   2. นางเจริญศรี  จ าป ี  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 106 
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ตัวชี้วัดท่ี 11  ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีต่อผู้บังคับบัญชา 
หน่วยวัด : ระดับ 
ค าอธิบาย :   

❖ เป็นการส ารวจปจัจัยการเสรมิสรา้งขวัญก าลงัใจ/การดูแลเอาใจใส่ผูใ้ต้บังคับบัญชา และประเด็นอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา 

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

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

ผู้อ านวยการกลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (กรณีไม่มีผู้อ านวยการกลุ่ม ให้เป็นผู้รักษาการผู้อ านวยการกลุ่ม) 
❖ ต้องได้รับผลการส ารวจผ่านระบบอย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
❖ การคิดคะแนนคิดจากคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่ได้ตอบแบบส ารวจผ่านระบบ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (Survey Online) 

ประเด็นการประเมิน 
ภาวะผู้น า    
1. ผู้บรหิารของหน่วยงานท่าน มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมายที่ชัดเจน ทันสมัย และสอดคล้อง

กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และมกีารถ่ายทอดนโยบาย/แนวทางในการท างานให้
องค์การได้รบัได้รบัรู้และเข้าใจทั่วทั้งองค์การเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 

2. ผู้บรหิารของหน่วยงานท่าน ได้ปรับปรงุอัตราโครงสร้างก าลัง รวมทัง้ทรัพยากรและ
งบประมาณของหน่วยงานให้เหมาะสมส าหรับการท างานตามยุทธศาสตร์ชาติ วิสัยทัศน์ 
นโยบายแนวทางในการท างาน และแผนยุทธศาสตร์จัดสรรขององค์กร 

3. ผู้บรหิารของหน่วยงานท่าน ส่งเสริม สนบัสนุน ใหบุ้คลากรสามารถท างานเป็นทีม ท างานใน
ลักษณะบรูณาการ/การท างานแนวใหม่ที่ได้ทัง้งานและบุคลากร โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

4. ผู้บรหิารของหน่วยงานของท่าน รบัฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น เน้นการท างานอย่างมีส่วนร่วม 
   ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
5. ผู้บรหิารของหน่วยงานท่าน ได้วางแผนพัฒนาบุคลากรทกุระดับเพื่อปรบัเปลี่ยนองค์การของ

ท่านให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัย ตามนโยบาย Thailand 4.0 
6. ผู้บรหิารของหน่วยงานท่าน เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ

บรหิารงานในองค์การที่แตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนเห็นได้อย่างชัดเจน มกีาร
สร้างระบบการท างานในองค์การให้มปีระสิทธิภาพท าให้องค์การมีการด าเนินงานไปใน
ทิศทางเดียวกัน หรือมกีารบรหิารงานที่ได้รบัการยอมรบัจากบุคลากรภายในหน่วยงานและ
ภายนอกหน่วยงาน 

7. ผู้บรหิารของหน่วยงานท่าน ได้พัฒนาองค์การมรีะบบประเมินผลตามผลงานทีเ่กิดข้ึนจริง 
และเป็นที่ยอมรบั 
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ประเด็นการประเมิน 
8. ผู้บรหิารหน่วยงานของท่าน กล้าเผชิญกบัปญัหา กล้าตัดสินใจ บนพื้นฐานข้อเทจ็จริง และ

สามารถแก้ไขปญัหาได้ทันต่อสถานการณ์ 
9. ผู้บรหิารของหน่วยงานท่าน ได้ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างทีด่ีขององค์การ มีรูปแบบการท างาน

ซึ่งเปิดรบัค าแนะน าที่สร้างสรรค์ และแสดงออกถึงภาวะผู้น าในระดับทีเ่หมาะสมส าหรบั
องค์การ รวมทั้งมีความทุม่เท รับผิดชอบ อุทิศตนและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้ประสบ
ผลส าเร็จ 

10. ผู้บรหิารของหน่วยงานของท่านมีการก าหนดมาตรการหรือนโยบายเพื่อรองรบัการป้องกัน
หรือแก้ไขสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งมี
ความพร้อมในการจัดการกบัสภาวะวิกฤตดังกล่าว 
การสรา้งคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 
1. ผู้บรหิารของหน่วยงานท่าน ได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทีด่ีให้ท่านได้ยึดถือและปฏิบัติตาม 
2. ผู้บรหิารของหน่วยงานท่าน มีการแต่งตัง้/มอบหมาย เจ้าหน้าที่ใหป้ฏิบัติงานในต าแหนง่ที่

เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและมกีารพจิารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนที่มีความชัดเจน 
โปรง่ใส และเป็นธรรม 

3. ผู้บรหิารหน่วยงานของท่าน มีการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 
4. หน่วยงานของท่าน มีการสื่อสารคุณธรรม จริยธรรมทีพ่ึงประสงค์ ใหเ้จ้าหน้าที่ภายใน

องค์การทกุคนปฏิบัติตาม 
5. หน่วยงานของท่าน มีการประกาศเกียรติคุณ/ใหร้างวัล/ยกย่องเชิดชูเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติตาม

หลักคุณธรรม หรือมกีารลงโทษต่อผูป้ฏิบัติขัดต่อคุณธรรม 
การเสริมสรา้งขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
1. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการสอนงานให้แก่ท่าน และสนับสนุนให้ท่านมสี่วนร่วมในการท างาน 
2. ผู้บังคับบัญชาช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา และแก้ไขปญัหาในการท างานของท่าน เช่น มีนโยบาย 
    ช่วยเหลือจัดหาสวัสดกิารต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์วิกฤตการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
    โคโรนา 2019 (โควิด-19) 
3. ผู้บังคับบัญชาแสดงความรับผิดชอบในความผิดพลาดของท่าน 
4. ผู้บังคับบัญชาดูแลความเป็นอยู่และทกุข์สุขในการท างานของท่าน เช่น ในสถานการณ์วิกฤต 
    การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)       
5. ผู้บังคับบัญชาให้ความยกยอ่งชมเชยท่านเมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ดี 
6. ผู้บังคับบัญชามีนโยบายในการสร้างแรงจงูใจแกท่่านในการปฏิบัติงาน 
7. ผู้บังคับบัญชาวางบทบาทการบรหิารงานเสมือนท่านเป็นเพื่อนร่วมงาน 
8. ผู้บังคับบัญชาของท่านเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็น และมีอิสระในการคิดสร้างสรรค์ 
9. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการกระตุ้นให้ท่านกล้าเปลี่ยนแปลงวิธีการคิด วิธีการท างานให้ดีข้ึน 
10. ผู้บังคับบัญชาของท่าน จัดให้มสีภาพแวดล้อมในการท างานให้น่าอยู่และน่าท างาน 

 หมายเหตุ : ช่วงเวลาและวิธีการตอบแบบส ารวจ สพฐ.จะมีการแจ้งให้ สพท.รับทราบอีกครั้งหนึ่ง 
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 เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
ผู้ตอบ

แบบสอบถามตอบ
ไม่ครบตามจ านวน 

- - - ผู้ตอบ
แบบสอบถามตอบ
ครบตามจ านวน 

กลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบ  :  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รายละเอียดข้อมลูพ้ืนฐาน :  

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2561 2562 2563 
การเสรมิสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแล 
เอาใจใสผู่้ใต้บงัคับบัญชา 

คะแนน - 5 5 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตอบแบบส ารวจ (Survey Online) ตามประเด็นการประเมินทีก่ าหนด 

ผ่านทางระบบอเิล็กทรอนิกส์ โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จะแจ้งวิธีการตอบแบบสอบถามและก าหนดเวลา  
ให้ทราบภายหลงั 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด :  รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2  ที่รับผิดชอบกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : นางเสาวภา  คนเที่ยง  เบอร์ติดต่อ :  034 – 331793 ต่อ 106 
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เว็บไซต์ระบบรายงานผลตัวชี้วัด 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตารางสรุปกลุ่มท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
ล าดับ

ท่ี 
ตัวชี้วัด 

กลุ่มท่ีก ากับดูแล 
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด 

1 ระดับความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนใหม้ี
คุณลักษณะและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 

2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 

3 การพัฒนาองค์การสู่ดจิิทลั Data Catalogue กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
และกลุ่มบริหารงานบุคคล 

4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) 

กลุ่มอ านวยการ (เจ้าภาพหลัก) 

 

 การประเมินผู้บริหารองค์การ  

ล าดับ
ท่ี 

ตัวชี้วัด 
กลุ่มท่ีก ากับดูแล 
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด 

5 การลดพลงังาน กลุ่มอ านวยการ 
6 มาตรการลดและคัดแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มอ านวยการ 

7 การก ากบัดูแลการทจุริต กลุ่มกฎหมายและคดี 
8 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบรหิารขององค์การ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

(เจ้าภาพหลกั) 
9 การสง่เสรมิการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในองค์การ - กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  

- กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
10 การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/ 

กลุ่มนโยบายและแผน/ หน่วยตรวจสอบ
ภายใน /กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
 

11 การเสรมิสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใสผู่้ใต้บงัคับบญัชา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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หมวด  1  การน าองค์การ 
 
ค าชี้แจง   หมวด 1  การน าองค์กร มุง่เน้นทีผู่บ้รหิาร (หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา  
  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษารกัษาราชการฯ  โดยมุ่งเน้นการน าวิสัยทัศน์  
  ของ สพท. สู่การปฏิบัติมุง่สร้างความยั่งยืน  ผูบ้รหิารเป็นต้นแบบที่ดี สง่เสรมิสร้างความโปรง่ใส  
  และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคม  โดยมีแนวทางการประเมิน 4 ข้อย่อย  ดังนี้ 
  1.1  ระบบการน าองค์การทีส่ร้างความยั่งยืน  
  1.2  การป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใส 
  1.3  การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 
  1.4  การค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

ค่าน้ าหนัก   ร้อยละ  12 
ประเด็นประเมินตนเอง  หมวด  1 

ประเด็น ระดับ 
Basic 

ระดับ 
Advance 

ระดับ 
Significance 

หมายเหตุ/ 
เอกสารแนบระบบ

รายงาน 
1.1  ระบบการน าองค์การท่ีสร้างความยั่งยืน   
        1.1.1  การน าระบบองค์การของผู้บริหาร 
   ผอ.สพท. ก าหนดทศิทางของ

องค์การที่รองรบัพนัธกิจปัจจุบันของ 
สพท. 

  ผอ.สพท. ก าหนดทศิทางขององค์การที่
รองรับพนัธกิจปัจจุบันของ สพท. 

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

  ผอ.สพท. ก าหนดทศิทางขององค์การที่
รองรับพนัธกิจปัจจุบันของ สพท. 

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

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

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

ระดับAdvance  

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

ของระบบ KRS 
 
 
 
- แนบโครงการ 
- หนังสือเสนอขออนุมัติ 
ด าเนินการโครงการฯ 
แนบไฟล์ในระบบ KRS 
 

        1.1.2  การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
   ผอ.สพท.  

สร้างสภาพแวดล้อม 
เอ้ือต่อการท างาน 

  ผอ.สพท.  
สร้างสภาพแวดล้อม 
เอ้ือต่อการท างาน 

  ผอ.สพท. ส่งเสริม 
การสร้างสภาพแวดล้อม 
เอ้ือต่อการท างาน 

 

   เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งเนน้ผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยวิธีการ...................  
 

  เกิดวัฒนธรรมที่มุ่งเนน้ผู้รับบริการและผูม้ี
ส่วนได้ 
ส่วนเสยี  

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

 เกิดนวัตกรรมที่ส่งผล 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์การ บรรลุ
วัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตรข์ององค์การ 
 

ในช่องแสดงความคิดเห็น  

ของระบบ KRS 
- แนบภาพถ่ายประกอบ 
(ถ้ามี) 
แนบไฟล์ในระบบ KRS 

        1.1.3  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารภายในองค์การ  เพื่อให้เกิดความทั่วถึง  รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 

 ผอ.สพท.   
มีกระบวนการสื่อสารถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ นโยบายเป้าหมาย 
ตามแผนฯ ของ สพท. 
 

ผอ.สพท.   
มีกระบวนการสื่อสารถ่ายทอดวิสัยทศัน์ 
นโยบายเป้าหมาย 
ตามแผนฯ ของ สพท. 

ผอ.สพท.น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
สื่อสารถ่ายทอดวิสัยทศัน์ นโยบาย
เป้าหมายตามแผนฯของเขต  สร้างการรบัรู้
และเข้าใจให้กับบคุลากรในสังกัด 
  
 
 

ผอ.สพท.   
มีกระบวนการสื่อสารถ่ายทอดวิสัยทศัน์ 
นโยบายเป้าหมาย 
ตามแผนฯ ของ สพท. 

ผอ.สพท.น าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นโยบายเป้าหมายตาม
แผนฯของเขต  สร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับ
บุคลากรในสังกัด 

 มีกระบวนการสื่อสารถ่ายทอดวิสัยทศัน์ 
นโยบายเป้าหมาย 
ตามแผนฯ ของ สพท. 

 น าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการสื่อสาร 
สร้างการรับรู้สู่ทุกกลุม่ที่เก่ียวข้อง รับทราบ
การตัดสินใจร่วมกัน 
เพื่อร่วมแก้ไขปญัหาอย่างทันการณ์มี
ประสิทธิผลและรวดเร็ว  
โดยวิธีการ …..................................... 
 

ระดับ Sinificance 
 
ระบ ุ
- ยกตัวอย่างปัญหา 
- เทคโนโลยีที่ใช้แก้ปัญหา 
- วิธีการแก้ปัญหาร่วมกัน 
- ผลส าเร็จจากการแก้ปญัหา 
 
ในช่องแสดงความคิดเห็น  

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

1.2  การป้องกันทุจริตและสรา้งความโปร่งใส     สพท. ไม่ต้องด าเนินการในข้อน้ี 
        1.2.1  ผู้บริหารสร้างบรรยากาศเพื่อสง่เสริมใหห้น่วยงานเป็นองค์กรดา้นความโปร่งใส 
        1.2.2  การตดิตาม 
        1.2.3  การจัดการเร่ืองร้องเรียน 

ประเด็น ระดับ 
Basic 

ระดับ 
Advance 

ระดับ 
Significance 

หมายเหตุ/ 
เอกสารแนบระบบ

รายงาน 
1.3  การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร  และเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก 
  มีกลไก/ วิธีการ  

สร้างเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมใน
การท างาน  
 
 

 มีกลไก/ วิธีการ  
สร้างเครือข่ายเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการท างาน  

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

 มีกลไก/ วิธีการ  
สร้างเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน  

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

มีผลงานของ สพท. ที่โดดเด่น อันเกิดจาก
การสร้างนวัตกรรมร่วมกับเครือข่าย.เชน่  
O เครือข่ายมีผลงานเปน็ 

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

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

-แนบโครงการขออนุมัติด าเนินการ
ร่วมกันกับเครือข่าย 
แนบไฟล์ในระบบ KRS 

1.4  การค านึงถงึความรับผิดชอบต่อสังคม 
 มีการวเิคราะหผ์ลกระทบเชิงลบ 

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

มีการวเิคราะหผ์ลกระทบเชิงลบต่อ
เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข 
ที่อาจเกิดขึ้น และก าหนดมาตรการป้องกัน  

มีการใช้ประโยชน์ของเครือข่ายเฝ้าระวัง 
ติดตามผลกระทบเชิงลบ และร่วมแก้ปญัหา
ได้ทันการณ์ เช่น…….......................... 

มีการวเิคราะหผ์ลกระทบเชิงลบต่อ
เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข ที่
อาจเกิดขึ้น และก าหนดมาตรการป้องกัน  

มีการใช้ประโยชน์ของเครือข่ายเฝ้าระวัง 
ติดตามผลกระทบเชิงลบ และร่วมแก้ปญัหาได้
ทันการณ์ เชน่…….......................... 

ระดับ  Basic 
 
ระบ ุ
- กิจกรรม/โครงการทีเ่กิดจากการ
วิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบ ด้าน
เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/
สาธารณสุข  
(เลือก 1 ด้าน) 

1.4  การค านึงถงึความรับผิดชอบต่อสังคม 
 มีการวเิคราะหผ์ลกระทบเชิงลบ 

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

มีการวเิคราะหผ์ลกระทบเชิงลบต่อ
เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/สาธารณสุข 
ที่อาจเกิดขึ้น และก าหนดมาตรการป้องกัน  

มีการใช้ประโยชน์ของเครือข่ายเฝ้าระวัง 
ติดตามผลกระทบเชิงลบ และร่วมแก้ปญัหา
ได้ทันการณ์ เช่น…….......................... 

มีการวเิคราะหผ์ลกระทบ 
เชิงลบต่อเศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม/
สาธารณสุข ที่อาจเกิดขึน้ และก าหนด
มาตรการป้องกัน  

มีการใช้ประโยชน์ของเครือข่ายเฝ้าระวัง 
ติดตามผลกระทบเชิงลบ และร่วมแก้ปญัหาได้
ทันการณ์ เชน่…….......................... 

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

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

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

ของระบบ KRS 
 
แนบเอกสาร 
- แนบภาพถ่ายประกอบ 
  (ถ้ามี) 
-แนบโครงการขออนุมัติด าเนินการ
ร่วมกันกับเครือข่าย 
แนบไฟล์ในระบบ KRS 
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หมวด  2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร ์
 
ค าชี้แจง หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  มุ่งเน้นความชัดเจน ครบถ้วน สมบรูณ์ของแผนปฏิบัติ 
  การประจ าปีฯ  ของ สพท. ทีม่ีการวางแผน มีข้อมลูสนบัสนนุการจัดท าแผน การสื่อสารแผน 
  มีประสิทธิภาพสร้างการรับรู้ให้กบับุคลากรภายในเขต โดยมีแนวทางการประเมิน 4 ข้อย่อย ดังนี้ 
  2.1  แผนยุทธศาสตร์ที ่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวตักรรม การเปลีย่นแปลง  
         และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 
  2.2 เป้าหมายสอดรับยุทธศาสตร์ชาติทัง้ระยะสั้นและระยะยาว 
  2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 
  2.4 การติดตามและแก้ไขปญัหาที่รวดเร็ว 

ค่าน้ าหนัก   ร้อยละ  8 
ประเด็นประเมินตนเอง  หมวด  2 

ประเด็น ระดับ 
Basic 

ระดับ 
Advance 

ระดับ 
Significance 

หมายเหตุ/ 
เอกสารแนบระบบ

รายงาน 
2.1  แผนปฏิบัติการประจ าปีของ สพท. ท่ีตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง  
       และมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน  
  สพท.มีกระบวนการก าหนด

ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของ
แผนปฏบิัติการประจ าปีฯ ท่ี
ตอบสนองแผนยุทธศาสตรช์าติ 
 
 

 

 สพท.มีกระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปีฯ ท่ี
ตอบสนองแผนยุทธศาสตรช์าติ 
 

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

อย่างน้อย  1 โครงการ) 
 
 
 
 
 
 

 สพท.มีกระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปีฯ ท่ี
ตอบสนองแผนยุทธศาสตรช์าติ 
 

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

 สพท. มีแผนปฏบิัติการ  
ที่ตอบสนองความท้าทาย  
สร้างนวัตกรรม การเปลีย่นแปลง และมุ่งเนน้
ประโยชน์สุขประชาชน สร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขนั หรือสร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ เชน่
............................... 
(ระบุชื่อกิจกรรม/โครงการ  
อย่างน้อย  1 โครงการ) 

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

ของระบบ KRS 
 
แนบเอกสาร 
- แนบภาพถ่ายหน้า 

ระบบ emenscr   
ของ สพท. 

(หน้า M1) 
-แนบโครงการขออนุมัติด าเนินการ
ร่วมกันกับเครือข่าย 
แนบไฟล์ในระบบ KRS 

2.2  เป้าหมายสอดรับยุทธศาสตร์ชาติท้ังระยะสั้นและระยะยาว 
  สพท. มีการก าหนดเป้าหมาย 

และตัวชี้วัด การท างานของแผน 
ทั้งแผนระยะสัน้  คืออ 
แผนปฏบิัติการ 
และแผนระยะยาว คือแผน
.............................  

 สพท. มีการก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัด 
การท างาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และ
แผนระยะยาว 
 

 สพท. มีการก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัด 
การท างาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และ
แผนระยะยาว 
 

ระดับ Basic 
- ระบุแผนระยะยาว 
ระดับ Advance 
-ระบคุวามเสีย่งที่ส าคญัที่ สพท.วิ
เคราะห ์
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 มีการวเิคราะหค์วามเสี่ยง/ผลกระทบ และ
มีแผนรองรับความเสี่ยงของผลกระทบ เช่น 
ความเสี่ยงที่ส าคญั  คือ....................................
ผลกระทบความเสี่ยงนี้ คือ 
...................................... 
แผนรองรับความเสีย่ง  คือ 
...................................... 

 มีการวเิคราะหค์วามเสี่ยง/ผลกระทบ และ
มีแผนรองรับความเสี่ยงของผลกระทบ  
 

 มีการวเิคราะหผ์ลกระทบที่ขึ้นส่งผลต่อ
ประเทศด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสขุ/
สิ่งแวดล้อม เช่น 
............................................... 
แผนรองรับ คือ..................... 
 

-ผลกระทบที่ได้รบั 
-การจัดท าแผนรองรบัความเสี่ยงที่
ยกตัวอย่าง 
ระดับ Significance 
-ระบุผลกระทบที่ขึน้ส่งผลต่อประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/
สิ่งแวดล้อม (เลือก 1 ด้าน) 
- ระบุแผนรองรับ 
ในช่องแสดงความคิดเห็น  

ของระบบ KRS 

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

2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 
 แผนปฏิบัติการของ สพท. 

สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ  
-  

แผนปฏิบัติการของ สพท. สอดคล้อง
ยุทธศาสตรช์าติ  

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

แผนปฏิบัติการของ สพท. สอดคล้อง
ยุทธศาสตรช์าติ  

แผนปฏิบัติการของ สพท. มุ่งเนน้การลด
ต้นทุน เพิ่มความรวดเร็ว และสร้างคุณค่าต่อ
ผู้รับบริการ โดยใชเ้ทคโนโลย ี

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

ของระบบ KRS 

ประเด็น ระดับ 
Basic 

ระดับ 
Advance 

ระดับ 
Significance 

หมายเหตุ/ 
เอกสารแนบระบบ

รายงาน 
2.3  แผนขบัเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน  (ต่อ) 
  O ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดการท าซ้ า และ

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

แผนปฏิบัติการของ สพท. สนับสนุน
ความส าเร็จของยุทธศาสตร์  สพฐ./สพท. โดย 
O แผนฯ มีการบรูณากับหน่วยงานอ่ืนเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ 
O แผนฯ รองรับการเปลีย่นแปลงด้าน
เทคโนโลย ี

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

ระดับ Significance 
-ระบุเทคโนโลยี ดิจิทัลที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
กับหน่วยงานอ่ืน   
ตามแผนบรูณาการฯ 
ในช่องแสดงความคิดเห็น  

ของระบบ KRS 
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2.4  การติดตามและแก้ไขปัญหาท่ีรวดเร็ว 
 มรีะบบที่ สพท. ใช้ในการ

ติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงาน  

มรีะบบที่ สพท. ใช้ในการติดตาม และ
รายงานผลการด าเนนิงาน  

มรีะบบหรือเทคโนโลยีที ่
ใช้ในการคาดการณ์ด าเนนิงานตามแผน เชน่
....................... 
 

มรีะบบที่ สพท. ใช้ในการติดตาม และ
รายงานผลการด าเนนิงาน  

มรีะบบหรือเทคโนโลยีที ่
ใช้ในการคาดการณ์ด าเนนิงาน 

มีการปรับเปลีย่นแผนฯ 
ในเชิงรุก เพื่อใหเ้กิดผลลัพธ์ท่ีดี 
และแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน 
เช่น.........................................  

ระดับ Basic 
- ระบุชี่อระบบ  
ระดับ Advance 
-ระบุเทคโนโลยีที่ใช้และผลจากการ
น ามาใช้คาดการณ ์
ระดับ Significance 
-ระบุกิจกรรม/โครงการ ท่ีเกิดจากการ
ปรับเปลี่ยนแผนเพื่อแก้ปัญหา 
ในช่องแสดงความคิดเห็น  

ของระบบ KRS 
แนบเอกสาร 
- เสนอความเห็นชอบเพื่อปรับเปลี่ยน
แผนฯ 
-หนังสืออนุมัติจัดกิจกรรม/โครงการ 
แนบไฟล์ในระบบ KRS 
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หมวด  3  การใหค้วามส าคัญผู้รบับรกิารและผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
 
ค าชี้แจง หมวด 3  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  มุ่งเน้นการสารสนเทศที่ใช้รวบรวมและจ าแนก 
  กลุ่มผู้รบับริการหลัก  ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจของ สพท. ก าหนดวิธีการรับฟงัความคิดเห็น  
  สะท้อนความต้องการและความคาดหวังผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน าไปปรับปรงุ 
  บริการ โดยใช้นวัตกรรมบรกิารตอบสนองความต้องการผู้รบับริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
  ที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ รวมถึงวิธีการจัดการข้อร้องเรียนที่รวดเร็วสนอง 
  ความต้องการได้ทันท่วงที  โดยมีแนวทางการประเมิน 4 ข้อย่อย ดังนี้ 
  3.1  ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเข้าถึง 
  3.2  การประเมินความพงึพอใจและความผูกพันของผูร้ับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเพื่อ 
         น ามาใช้ประโยชน์ 
  3.3  การสร้างนวัตกรรมการบริการทีส่ร้างความแตกต่าง  และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 
  3.4  กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว  และสร้างสรรค์ 

ค่าน้ าหนัก   ร้อยละ  11 
ประเด็นประเมินตนเอง  หมวด  3 

ประเด็น ระดับ 
Basic 

ระดับ 
Advance 

ระดับ 
Significance 

หมายเหตุ/ 
เอกสารแนบระบบ

รายงาน 
3.1  ระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีทันสมัยเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเขา้ถึง 
  สพท.มีวิธีการค้นหา รับฟัง 

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

 

 สพท.มีวิธีการค้นหา  
รับฟัง รวบรวม ความต้องการและความ
คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสยี   
 

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

 
 
 
 
 
 

 สพท.มีวิธีการค้นหา รับฟัง รวบรวมความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 

 น าเทคโนโลยีสารใชค้้นหา รวบรวมข้อมูล 
เพื่อน าไปวเิคราะห์และพัฒนาบริการได้   
 

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

ระดับ Basic 
- ระบุวิธีการที่ใชร้วบรวมข้อมูล
ผู้รับบริการ  
ระดับ Advance 
- ระบุเทคโนโลยี  
- การบริการที่พัฒนาขึน้ 
ระดับ Significance 
- ระบุเทคโนโลยสีารสนเทศ  
- ระบุข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ประกอบการ
วิเคราะห 
- การบริการที่พัฒนายกระดับตอบสนอง
ความต้องการที่เปลีย่นแปลง 
ในช่องแสดงความคิดเห็น  

ของระบบ KRS 
แนบเอกสาร 
- แนบภาพถ่ายหน้าระบบที่จัดเก็บ
ข้อมูล 
-ภาพถ่ายบริการทีย่กตัวอย่าง  แนบ

ไฟล์ในระบบ KRS 
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ประเด็น ระดับ 
Basic 

ระดับ 
Advance 

ระดับ 
Significance 

หมายเหตุ/ 
เอกสารแนบระบบ

รายงาน 
3.2  การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ 
  สพท.มีการประเมนิความพึง

พอใจ/ความผูกพัน ผู้รับบริการ
และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   

 สพท.มกีารประเมนิความ 
พึงพอใจ/ความผูกพนั ผู้รับบริการและผูม้ีส่วน
ได้ 
ส่วนเสยี 

น าผลการประเมนิมาวเิคราะห์ปรับปรุง
แก้ไขปัญหาเชิงรุก 

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

 สพท.มีการประเมนิความ 
พึงพอใจ/ความผูกพนั ผู้รับบริการและผูม้ีส่วน
ได้ 
ส่วนเสยี 

น าผลการประเมนิมาวเิคราะห์ปรับปรุง
แก้ไขปัญหาเชิงรุก 
เช่น..................................... 
 

สพท. มีการบรูณาข้อมูลสารสนเทศร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนเพื่อสร้างเปน็นวัตกรรมการ
ให้บริการและเกิดประโยชน ์
ให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 
..................................... 
 
 

ระดับ Basic  
ระดับ Advance 
-ระบุปัญหาที่พบและวิธีการปรับปรุง
พัฒนาฯ 
 ระดับ Significance 
- ระบุข้อมูลสารสนเทศที่มีการบูรณา
การใช้ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  
- ยกตัวอย่างหน่วยงานที่ใชข้้อมูลรว่มกัน 
-กิจกรรม/โครงการ/บริการ ท่ีร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน 
ในช่องแสดงความคิดเห็น  

ของระบบ KRS 
แนบเอกสาร 
- แนบภาพถ่าย (ถ้าม)ี 
- หนังสือเอกสาร  
การประชมุปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน 
-กิจกรรม/โครงการ ที่ได้รบัการอนมุัติ
ด าเนินการร่วมกัน 
แนบไฟล์ในระบบ KRS 

3.3  การสร้างนวัตกรรมการบริการท่ีสรา้งความแตกตา่ง  และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 
  มีการทบทวน ปรับปรุง

กระบวนการให้บริการผูร้ับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 

 มีการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการผูร้ับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างต่อเนื่อง 

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

แบบฟอรม์ Online) 

 มีการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการผูร้ับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างต่อเนื่อง 

 มีการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสยีในภาพรวม  

 มีการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสยีจ าแนกรายกลุ่ม/บคุคล 
เช่น กระบวนการ.......................  
งานบริการ............................... 

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

ของระบบ KRS 

3.4  กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนท่ีรวดเร็ว  และสร้างสรรค์ 
  สพท.มีกระบวนการจัดการข้อ

ร้องเรยีน 
ที่เป็นระบบ     

 สพท.มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่
เป็นระบบ     
 

มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนบัสนนุใน
การท างานและรวบรวมข้อมูล และติดตาม
ความคบืหน้าข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว เพื่อ
ตอบสนองกลับและอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน  

 

 สพท.มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่
เป็นระบบ     
 

มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาสนบัสนนุในการ
ท างานและรวบรวมข้อมูล และติดตามความ
คืบหน้าข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว เพื่อ
ตอบสนองกลับและอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน  

มีการรวบรวมข้อมูลสถิติข้อเรยีนเรยีน เพื่อ
การจัดการอย่างเป็นระบบ จัดล าดับการ
แก้ปัญหาข้อร้องเรยีนทีพ่บบ่อย 
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หมวด  4  การวัด  การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ 
 
ค าชี้แจง หมวด  4  มุ่งเน้นการก าหนดตัววัดผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สพท.  
  มีการวิเคราะห์ ทบทวนผลการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์  
  มุ่งเน้นส่งเสริมการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   การจัดการความรู้ให้บุคลากรทุกระดับภายใน สพท.  
  และมีการบริหารจัดการข้อมลู สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัยพร้อมใช้งาน 
  อย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการประเมิน 4 ข้อย่อย ดังนี ้
  4.1  การก าหนดตัววัดและการเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะ 
  4.2  การวิเคราะหผ์ลจากข้อมูล  และตัววัดเพื่อน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไข 
  4.3  การจัดการความรู้และใช้องค์ความรู้เพือ่น าไปใช้ประโยชน์ 
  4.4  การบรหิารจัดการข้อมูล  สารสนเทศ  และปรับระบบการท างานให้เป็นดิจทิัล 

ค่าน้ าหนัก   ร้อยละ  10 
ประเด็นประเมินตนเอง  หมวด  4 

ประเด็น ระดับ 
Basic 

ระดับ 
Advance 

ระดับ 
Significance 

หมายเหตุ/ 
เอกสารแนบระบบ

รายงาน 
4.1  การก าหนดตัววัดและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
 สพท. ก าหนดตัวชี้วัด 

ที่ส าคัญของกิจกรรม/โครงการใน
แผนปฏบิัติงาน 

ก าหนดข้อมลูสารสนเทศที่ส าคัญ 
(ข้อมูลครู บคุลากร) 
เพื่อการบริหารจัดการของ สพท. 

สพท. ก าหนดตัวชี้วัด 
ที่ส าคัญของกิจกรรม/โครงการใน
แผนปฏบิัติงาน 

ก าหนดข้อมลูสารสนเทศที่ส าคัญ (ข้อมูล
ครู บคุลากร) 
เพื่อการบริหารจัดการของ สพท. 
 

มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ  

มรีะบบเทคโนโลยีส าหรบัการบริหาร
จัดการ เช่น 
................................................  
 

สพท. ก าหนดตัวชี้วัด 
ที่ส าคัญของกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติ
งาน 

ก าหนดข้อมลูสารสนเทศที่ส าคัญ (ข้อมูลครู 
บุคลากร) 
เพื่อการบริหารจัดการของ สพท. 
 

มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ  

มรีะบบเทคโนโลยีส าหรบัการบริหารจัดการ  
 

 ข้อมูลสารสนเทศ ได้น ามาประมวลผลและ
สามารถน ามาบูรณาการเพื่อการใช้ประโยชน์
และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ระดับ Basic  
ข้อมูลการรายงาน KPI ที่.... 

ระดับ Advance 
-ระบุระบบจัดเก็บข้อมลูสารสนเทศ  
-การน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้บริหาร
จัดการ 

 ระดับ Significance 
สามารถใช้ข้อมูลเดียวกับ  
ข้อ  3.2  ได้ 
ในช่องแสดงความคิดเห็น  

ของระบบ KRS 
แนบเอกสาร 
- แนบภาพถ่ายหน้าระบบ 
- กิจกรรม/โครงการ ท่ีได้รบัการอนมุัติ
ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่ใช้
ฐานข้อมูลร่วมกัน 
แนบไฟล์ในระบบ KRS 

4.2  การวิเคราะห์ผลจากข้อมูล  และตัววัด เพ่ือนไปสู่การพัฒนาและแก้ไข 
 สพท. มีการวเิคราะหข์้อมูลและ

ตัวชี้วัด จัดท าค่าเป้าหมายการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร ์
 
 

สพท. มีการวเิคราะหข์้อมูลและตัวชี้วัด 
จัดท าค่าเป้าหมายการด าเนนิการตาม
ยุทธศาสตร ์
 

มีการวเิคราะหข์้อมูล 
เพื่อคน้หาสาเหตุของปัญหา และน าไป
แก้ปัญหาในระดับสพท./สพฐ./ระดับชาติ 
 

สพท. มีการวเิคราะหข์้อมูลและตัวชี้วัด 
จัดท าค่าเป้าหมายการด าเนนิการตาม
ยุทธศาสตร ์
 

มีการวเิคราะหข์้อมูล 
เพื่อคน้หาสาเหตุของปัญหา และน าไป
แก้ปัญหาในระดับสพท./สพฐ./ระดับชาติ 
 

ระดับ Basic  
ดูจากหน้าระบบ emenscr 
ระดับ Advance 
สามารถใช้ผลคะแนน  

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

KRS) 
มีการวเิคราะห์ เชื่อมโยงสาเหตุและ

คาดการณ์ผลที่อาจจะเกิดขึ้นและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงท ี
 

มีการน าเทคโนโลยมีาใช้สนับสนุนการ
วิเคราะห์ เชื่อมโยงสาเหตุและคาดการณ์ผลที่
อาจจะเกิดขึ้น เพื่อลดความเสีย่ง 
 

ระดับ Significance 
สามารถใช้ข้อมูล 
ตามข้อ  3.2   
 
ในช่องแสดงความคิดเห็น  

ของระบบ KRS 
แนบเอกสาร 
- แนบภาพถ่ายหน้าระบบ 
- กิจกรรม/โครงการ ท่ีได้รบัการอนมุัติ
ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่ใช้
ฐานข้อมูลร่วมกัน 
แนบไฟล์ในระบบ KRS 

4.3  การจัดการความรู้และใช้องค์ความรู้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 

 สพท. มีการจัดการองคค์วามรู้
ส าหรับบคุลากรในสังกัด อย่างเป็น
ระบบ 
เช่น KM  PLC 
 

สพท. มีการจัดการองคค์วามรู้ส าหรบั
บุคลากรในสังกัด อย่างเป็นระบบ 
 

มีกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ ท้ัง
ภายในและภายนอกสพท. โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน ามาวเิคราะห์
ส าหรับการส่งเสรมิการเรยีนรู้ให้กับ
บุคลากรในสังกัด 
 

สพท. มีการจัดการองคค์วามรู้ส าหรบั
บุคลากรในสังกัด อย่างเป็นระบบ 
 

มีกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ ท้ัง
ภายในและภายนอกสพท. โดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อน ามาวิเคราะห์และเชื่อมโยง
ข้อมูลร่วมกันส าหรับการส่งเสรมิการเรยีนรู้
ให้กับบุคลากรในสังกัด 
 

มีการเชื่อมโยงองคค์วามรู้ที่ได้จนเกิด

นวัตกรรมการปฏบิัติที่ดี Best Practice 
หรือมาตรฐานใหม่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
การปฏิบัติ 

ระดับ Basic  
ดูจากหน้าระบบ emenscr 
ระดับ Advance 
ระบุเวป็ไซต์ ระบบ แหล่งจัดเก็บ
รวบรวมองคค์วามรูข้อง สพท. 

ระดับ Significance 
ยกตัวอย่างนวัตกรรม/Best 
Practice  ของ สพท.  
ในช่องแสดงความคิดเห็น  

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

4.4  การบริหารจัดการข้อมูล  สารสนเทศ  และปรับระบบการท างานให้เป็นดิจิทัล 
  สพท. มีแผนรองรับ

การปรับเปลีย่นรูปแบบ
การท างานเป็นระบบ
ดิจิทัล 
 

 สพท. มีแผนรองรับการ
ปรับเปลีย่นรูปแบบการ
ท างานเป็นระบบดิจิทัล 
 

 สพท. มีแผนบริหาร
ความเสีย่ง ป้องกันความ
ปลอดภยัทางไซเบอร์   
(การด าเนินการตาม KPI 
10.1) 
 

 สพท. มีแผนรองรับการ
ปรับเปลีย่นรูปแบบการท างาน
เป็นระบบดิจิทัล 
 

 สพท. มีแผนบริหารความ
เสี่ยง ป้องกันความปลอดภัย
ทางไซเบอร์   
 

 สพท. มีนวตักรรมที่น า
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน 
เช่น...................................... 
 
 

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

ของระบบ KRS 
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หมวด 5 การมุ่งเน้นบคุลากร 
 
ค าชี้แจง หมวด  5  มุ้งเน้นด้านบุคลากร จัดท าแผนสง่เสริมความก้าวหน้าในสายงาน  ส่งเสริมการพฒันา 
  บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะตามแผนพฒันาประเทศ เป็นผู้มีจริยธรรม ก้าวทัน 
  เทคโนโลยี และมกีารเตรียมความพร้อมส าหรับภารกิจปัจจบุันและอนาคต  มีความสุข  
  มีความพึงพอใจ และมีความผกูพันต่อองค์การ  ส่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  มีความปลอดภัย เพื่อสนบัสนุนการท างานที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ปฏิบัตงิาน  โดยมีแนวทาง 
  การประเมิน 4 ข้อย่อย ดังนี ้
  5.1  ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ 
  5.2  ระบบการท างานที่มปีระสิทธิภาพ  คล่องตัว  มุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
  5.3  การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดี  มีประสิทธภาพ 
  5.4  ระบบพฒันาบุคลากร 

ค่าน้ าหนัก   ร้อยละ  9 
ประเด็นประเมินตนเอง  หมวด  5 

ประเด็น ระดับ 
Basic 

ระดับ 
Advance 

ระดับ 
Significance 

หมายเหตุ/ 
เอกสารแนบระบบ

รายงาน 
5.1  ระบบการจัดการบุคลากรท่ีตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ 
  สพท. มีระบบการ

บริหารทรัพยากรบคุคล
โดยการจดัท าแผน
อัตราก าลังของ สพท. 
  

 สพท. มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลโดยการ
จัดท าแผนอัตราก าลงัของ 
สพท. 
 

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

 สพท. มีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลโดยการจดัท า
แผนอัตราก าลงัของ สพท. 
 

 สพท. มีการก าหนด
สมรรถนะ ขีดความสามารถ
บุคลากรและอัตราก าลงัที่
ต้องการเพื่อรองรับการท างาน
ที่เปลี่ยนแปลงภายในอนาคต 

 เปดิโอกาสใหบุ้คลากรใน
สังกัดมีสว่นร่วมในการวาง
แผนการบริหารงานบุคคล 

 ส่งเสริมให้บคุลากรในสังกัด
มีความคล่องตัวในการท างาน 
มีความคดิริเร่ิม สร้างสรรค์ ผล
การปฏิบตัิงานบรรลเุป้าหมาย
มีประสิทธิภาพ เกิดนวตักรรม
การท างาน 
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ประเด็น ระดับ 
Basic 

ระดับ 
Advance 

ระดับ 
Significance 

หมายเหตุ/ 
เอกสารแนบระบบ

รายงาน 
5.2  ระบบการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ  คล่องตัว  มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  สพท. ส่งเสริมการ

สร้างบรรยากาศ
เอ้ืออ านวยต่อการ
ปฏิบตัิงาน เช่น 
สนับสนุนเทคโนโลยีเอ้ือ
ต่อการปฏิบตังิาน  การ
สร้างความปลอดภยั  
การปรับปรุงสถานที่เพื่อ
สร้างบรรยากาศ 
  

 สพท. ส่งเสริมการสร้าง
บรรยากาศเอ้ืออ านวยต่อ
การปฏิบตัิงาน เช่น 
สนับสนุนเทคโนโลยีเอ้ือต่อ
การปฏิบตัิงาน  การสร้าง
ความปลอดภยั  การ
ปรับปรุงสถานที่เพื่อสร้าง
บรรยากาศ 
 

 สพท. ก าหนดมาตรฐาน
ในการท างาน สง่เสริมการ
สร้างทศันคติทีด่ตี่อการ
ท างาน   

 สพท. ส่งเสริมการสร้าง
บรรยากาศเอ้ืออ านวยต่อการ
ปฏิบตัิงาน  
 

 สพท. ก าหนดมาตรฐานใน
การท างาน ส่งเสริมการสร้าง
ทัศนคติทีด่ตี่อการท างาน   
 

 สพท. ส่งเสริมความร่วมมือ
ของบคุลากรในการท างานเป็น
ทีมภายในกลุ่ม/ข้ามกลุ่ม/ขา้ม
สังกัด เพื่อผลส าเร็จของงาน
ร่วมกัน   

 

5.3 การสร้างวฒันธรรมการท างานท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
 สพท. สนับสนนุให้บุคลากรใน

สังกัด เกิดการเรยีนรู้ ได้รับทักษะ 
เพื่อเสริมสร้างความรูค้วามสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที ่

 
 

สพท. สนับสนนุให้บุคลากรในสังกัด เกิด
การเรยีนรู้ ได้รับทักษะ เพื่อเสรมิสร้าง
ความรูค้วามสามารถในการปฏบิัติหน้าที ่

 
สพท. ส ารวจ ค้นหาปัจจัยส่งผลต่อความ

ผูกพันของบคุลากรทีม่ีต่อ สพท. 

 

มีกิจกรรมโครงการที่จัดเพื่อปรับวิธคีิด 

mindset บุคลากรใน สพท. การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 

แนบภาพกิจกรรมการด าเนนิงาน 

5.4  ระบบพัฒนาบุคลากร 
 สพท. มีการส ารวจความต้องการ

ได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ  
 

สพท. มีการส ารวจความต้องการได้รับ
การพัฒนาด้านต่าง ๆ  

 
ก าหนดทักษะ ที่ส าคัญที่บคุลากรใน

สังกัดต้องได้รับการพัฒนา 

สพท. มีการส ารวจความต้องการได้รับการ
พัฒนา 
ด้านต่าง ๆ  

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามความ
ต้องการ 
 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะเพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตรช์าติ 

แนบภาพกิจกรรมการด าเนนิงาน 
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หมวด 6 การมุ่งเน้นบคุลากร 
 
ค าชี้แจง หมวด  6  มุ้งเน้นระบบงานมีประสทิธิภาพสอดคลอ้งตามความต้องการของผูร้ับบรกิารใน 
  ปัจจุบันและอนาคต  การติดตาม ประเมินผล และควบคุมกระบวนการ ก่อนสง่มอบให้ 
  ผู้รบับริการ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียมีนวัตกรรมในการปฏิบัตงิาน  แนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อน 
  ระบบการด าเนินงานของ สพท.  โดยมีแนวทางการประเมิน 4 ข้อย่อย ดังนี้ 
  6.1  กระบวนการท างานทีเ่ช่ือมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ  (end to end process) 
  6.2  การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรงุผลผลิต  กระบวนการ  และการบริกา 
  6.3  การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรทีม่ีประสทิธิภาพ  และเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  6.4  การมุ่งเน้นประสทิธิผลทั่วทั้งองค์การ  และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ 

ค่าน้ าหนัก   ร้อยละ  10 
ประเด็นประเมินตนเอง  หมวด  6 

(ใช้กระบวนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงสถานการณ์โควิด) 
ประเด็น ระดับ 

Basic 
ระดับ 

Advance 
ระดับ 

Significance 
หมายเหตุ/ 

เอกสารแนบระบบ
รายงาน 

6.1  กระบวนการท างานท่ีเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ  (end to end process) 
        6.1.1 การออกแบบกระบวนการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในช่วงสถานการณ์ COVID 19 ที่เช่ือมโยง
ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end to end process) 
  สพท. มีแนวคิด หรือ แนวปฏิบัติ 

หรือ มาตรฐานงานในการจัดและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในช่วงสถานการณ์ COVID 19 

 สพท. มีการเชื่อมโยงข้อมูลส าหรับการ
จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในช่วงสถานการณ์ COVID 19 กับ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  -ระบุชื่อข้อมลู .... 
  -ระบุหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ... 

 

 สพท. มีการเชื่อมโยงการท างานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องโดยใช้เทคโนโลยมีา

ช่วยในการเชื่อมโยง เชน่ การท า One 
Stop Service  การจัดส่งข้อมูลด้วย
ระบบออนไลน์ต่าง ๆ เปน็ต้น 

 

        6.1.2 การก าหนดตัวชี้วัดในการตดิตามควบคุมกระบวนการจัดและสง่เสริมการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์ 
COVID 19 เพื่อน าสู่ผลลัพธ์ท่ีต้องการ 
 บคุลากรใน สพท. ร่วมกันก าหนด

ตัวชี้วัดในแต่ละโครงการ/กิจกรรม
ย่อยเพื่อการติดตามควบคุม
กระบวนการจัดและส่งเสริมการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วง

สถานการณ์ COVID 19 
 
 

มรีะบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ก ากับติดตามตัวชี้วัดในแต่ละโครงการ/
กิจกรรมย่อย และเพิม่ประสิทธิภาพในการ
จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในช่วงสถานการณ์ COVID 19 
 

มีผลงานที่โดดเด่นที่เกิดจากการน าระบบ 
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการก ากับติดตาม
การด าเนินการ และการยกระดับประสิทธิภาพ
กระบวนการ  
 
ระบุผลงาน .................. 
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ประเด็น ระดับ 
Basic 

ระดับ 
Advance 

ระดับ 
Significance 

หมายเหตุ/ 
เอกสารแนบระบบ

รายงาน 
6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง ผลผลิต กระบวนการ และบริการกระบวนการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในช่วงสถานการณ์ COVID 19 
 สพท. มีการร่วมกันวิเคราะห์

ต้นทุนหรืองบประมาณที่ใช้ใน
หน่วยงาน (ใน สพท.) เทยีบกับความ
คุ้มค่าจากผลงานที่ได้รับ โดยพบ
ประเด็นที่ส าคญั  
 
ระบุประเด็นที่ส าคญั ... 
 

 สพท. มีโครงการ/กิจกรรม วิธีการใน
การลดต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
 
(เช่น การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชเ้พื่อ
การลดต้นทุน/เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
, การแบ่งปันทรพัยากรในการท างาน
ร่วมกัน เปน็ต้น) 

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

 

6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน 
 สพท. มีการร่วมกันวิเคราะห์

ต้นทุนหรืองบประมาณที่ใช้ใน
หน่วยงาน (ใน สพท.) เทยีบกับความ
คุ้มค่าจากผลงานที่ได้รับ โดยพบ
ประเด็นที่ส าคญั  
 
ระบุประเด็นที่ส าคญั ... 
 

 สพท. มีโครงการ/กิจกรรม วิธีการใน
การลดต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
 
(เช่น การน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชเ้พื่อ
การลดต้นทุน/เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
, การแบ่งปันทรพัยากรในการท างาน
ร่วมกัน เปน็ต้น) 

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

 

6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลท่ัวท้ังองค์การ และผลกระทบต่อยทุธศาสตร์ชาติ 
 สพท. มีการก าหนดตัวชี้วัดใน

ภาพรวมกระบวนการจัดและส่งเสรมิ
การจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานในช่วง

สถานการณ์ COVID 19 ที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ สพฐ.  
 
ระบุตัวชี้วัด ... 

ตัวชี้วัดที่ สพท. ก าหนดมคีวาม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ 
เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสขุ (ด้านใดด้าน
หนึ่งก็ได้) 

 

ในรอบปีที่ผ่านมา สพท.  
มีผลลัพธ์โดยรวมทีโ่ดดเด่น ท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติที่
ส าคัญ 
 
ระบุตัวชี้วัด ... 
ระบุผลที่ได้รบั ... 
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หมวด  7  ผลลพัธก์ารด าเนนิการ   : 
 

ค าชี้แจง   หมวด 7 เป็นการตรวจประเมินผลการด าเนินการ และแนวโน้มของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ในมิติต่าง ๆ เพื่อใหส้อดรับกบัระบบการประเมินผลที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ด าเนินการ 
  สะท้อนตัววัดผลลพัธ์ที่แสดงถึงการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 โดยมีเกณฑ์การรายงาน  ดังนี ้

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา น าเสนอตัวช้ีวัดตอบผลลัพธ์การด าเนินการตามหมวด  7  
มิติละ  1  ตัวช้ีวัด เท่านั้น 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานน าเสนอตัวช้ีวัดของแต่ละผลลัพธ์ 
ผลความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการ (3  ตัวช้ีวัด)  เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาน ามา
เลือกตอบในหมวด  7  ทั้ง  6  มิติ   

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถน าเสนอตัวช้ีวัดของแต่ละมิติได้นอกเหนือจากที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานยกตัวอย่าง 

 ไม่ควรน าเสนอตัวช้ีวัดเดียวกันซ้ าในแนวทางการตอบมิติหัวข้ออื่น ๆ 
 ค่าเป้าหมาย/ผลการด าเนินการ สามารถตอบได้ในรูปแบบ ร้อยละ, ระดบัความส าเร็จ 

หรือระบจุ านวน   
ค่าน้ าหนัก ร้อยละ  40 

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

เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งตัววัดที่ด าเนินการตามนโยบายและแผนของรัฐบาลที่ก าหนด
ไว้ประจ าปี  

 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2564 

ความส าเร็จ 
การด าเนินการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน 

 
ระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย 

(1)  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการสง่เสริมผู้เรียน 
     ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
(2)  ระดับคะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 
     O-NET/NT  
(3)  ร้อยละความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผน 
     ปฏิบตัิราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(4)  ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ  ........................................... 
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  7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการและประชาชน  (ค่าน้ าหนัก  ร้อยละ 7) 
  เป็นการวัดผลด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับการบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจากการ

บริการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน  
การเติบโตของโครงการที่มุ่งเน้นประโยชน์แก่กลุ่มผู้รับบริการ การสร้างสัมพันธ์และความร่วมมือ 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2564 

ความส าเร็จ 
การด าเนินการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน 

 
ระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย 

(1) ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
     ที่มีต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(2)  ร้อยละความส าเร็จในการส ารวจความพร้อมของนักเรียน 
     ในการเรียนการสอน ทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
     ของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(3)  ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบและแนวทางการ  
     บริหารจดัการให้เกิดคุณภาพ 
(4)  ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ  ........................................... 
 

     

 
  7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร  (ค่าน้ าหนัก  ร้อยละ 7) 

  เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการด้านการบรหิารบคุคล การพัฒนา และการสร้างการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรของส่วนราชการ เพื่อใหม้ีสมรรถนะสงู 

 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2564 

ความส าเร็จ 
การด าเนินการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน ระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย 

(1)  จ านวนนวัตกรรมที่เกิดจากการสร้างและพฒันาแนวคดิ 
     การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เช่น จ านวนบุคลากร 
     ในสังกัดที่ได้รับรางวัล OBEC AWARD 
(2)  จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพฒันาเตรียมความพร้อม 
      ส าหรับการขึ้นสูต่ าแหน่ง 
(3)  จ านวนโครงการการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอด 
      แนวทางน าไปต่อยอดเชงิลึกหรือน าไปใชแ้ก้ปัญหาการ 
      ด าเนินงานของหน่วยงานได ้
(4)  ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ  ........................................... 
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 7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ  (ค่าน้ าหนัก  ร้อยละ 7) 
  เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการเป็นแบบอย่างที่ดหีรอืการเป็น

ต้นแบบของผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2564 

ความส าเร็จ 
การด าเนินการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน ระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย 

(1) จ านวนรางวัลท่ีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัล 
     จากหน่วยงานภายนอก 
(2) ร้อยละระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน 
     ของหน่วยงาน (ITA)  (ระดับ A ร้อยละ 85.00) 
(3)  รางวลัผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ 
     ปรับปรุงประสิทธิภาพส่วนราชการประจ าป ีพ.ศ. 2563  
     มีผลการประเมินอยู่ในระดับสงูกว่ามาตรฐานตามเกณฑ ์
     ที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด  
(4)  ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ  ........................................... 

     

  7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 
                                                (ค่าน้ าหนัก  ร้อยละ 6) 

  เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ของส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาที่ 
ส่งผลกระทบต่อการพฒันาด้านเศรษฐกิจ สงัคม สาธารณสุข และสิ่งแวดลอ้ม ของพื้นที่และประเทศ 

 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2564 

ความส าเร็จ 
การด าเนินการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน ระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย 

(1)  ระดับความส าเร็จตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
     ในหน่วยงาน 
(2)  ร้อยละของสถานศึกษาในสงักัด จัดรายการอาหารกลางวัน 
      ตามโครงการฯ โดยใช้โปรแกรม Thai school lunch 
(3)  ร้อยละของสถานศึกษาในสงักัดจดักิจกรรมให้ความรู้ 
     ที่ถูกต้องและสร้างจติส านึกดา้นการผลิตและบริโภค 
     ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4)  ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ  ........................................... 
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 7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 
         (ค่าน้ าหนัก  ร้อยละ 7) 

  เป็นการวัดความส าเร็จของการด าเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการเพื่อการลด
ต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 

 
ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี พ.ศ.2564 

ความส าเร็จ 
การด าเนินการ 

แนบ
เอกสาร/
หลักฐาน ระบุตัวเลข หน่วย ระบุตัวเลข หน่วย 

(1)  ร้อยละของการลดพลังงานไฟฟ้า/น้ ามันเชื้อเพลงิ 
(2)  ร้อยละของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จดัท าแผน BCP 
     และสง่เสริมให้สถานศึกษาในสังกัดจดัท าแผน BCP 
     ใช้เป็นแนวปฏิบตัิรองรับผลกระทบภัยพบิัตติามบริบท 
(3)  ร้อยละของการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลด้านการเงิน 
      ของสถานศึกษา  ในสังกัด 
(4)  ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ  ........................................... 

     

แนวทางการด าเนินงาน :  ระดับส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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