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กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 
องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลักพื้นฐาน งาน
ประจ างานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Function base) 

1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
ผลการเรียนรายบุคคล 

1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
บุคลากร ด้วยระบบ EMIS 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ 
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือ
การบูรณาการการด าเนนิงานร่วมกันหลาย
หน่วยงาน (Agenda base)  

 
 

- สพท.ไม่ต้องด าเนินการ - 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น 
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณา
การการด าเนินงานหลายพ้ืนที่หรือหลาย
หน่วยงาน (Area base)  

- สพฐ. ไม่ต้องด าเนินการ - 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร
จัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากร
บุคคล และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 
 

- สพท.ไม่ต้องด าเนินการ - 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วน
ราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบาย
ระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential 
base) 

 
 

- สพท.ไม่ต้องด าเนินการ - 
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กรอบการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 

 

ประเด็นการประเมิน 
 

     6.1 การลดพลังงาน   
- พลังงานไฟฟ้า                                                                                                
- พลังงานน้ ามันเชื้อเพลิง 

6.2 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
6.4 การก ากับดูแลการทุจริต 
6.5 ภาวะผู้น า 
6.6 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารขององค์การ 
6.7 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ 

6.8 การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 
6.9 การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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หลักเกณฑ์การประเมินตวัชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
1. การประเมินระดับตัวชี้วัด 
 ส าหรับระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส่วนกลาง) จะพิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานเทียบกับค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในองค์ประกอบที่ 1 และ 2 โดยจ าแนกค่าเป้าหมายออกเป็น 3 
ระดับ และค านวณคะแนนผลการด าเนินงานโดยเทียบบัญญัติไตรยางค์ ดังนี้ 

ระดับ ค่าคะแนน 
ค่าเป้าหมายขั้นสูง 100 

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 75 
ค่าเป้าหมายขั้นต่ า 50 

กรณี ส่วนราชการมีผลการด าเนินงานไม่ผ่านค่าเป้าหมายขั้นต่ า จะคิดค่าคะแนนเป็นศูนย์ 
 ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 1 – 5 และตัวชี้วัดอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
พิจารณาคะแนนผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดในคู่มือ 
2. การประเมินระดับองค์ประกอบ/กรอบการประเมิน 
 ให้ทุกองค์ประกอบ/กรอบการประเมินมีค่าคะแนนเท่ากัน คือ 100 คะแนน หากองค์ประกอบใด
มีตัวชี้วัดมากกว่า 1 ตัวชี้วัด จะพิจารณาจากค่าเฉลี่ยผลคะแนนของตัวชี้วัดในองค์ประกอบนั้น 
3. สรุปผลการประเมินระดับส่วนราชการ 
 พิจารณาในภาพรวมทั้ง 5 องค์ประกอบ/กรอบการประเมินของส่วนราชการ โดยค านวณเป็น
คะแนนเฉลี่ยของทุกองค์ประกอบ และแบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง 90-100 คะแนน 

ระดับมาตรฐานขั้นสูง มีคะแนนผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง 75-89.99 คะแนน 

ระดับมาตรฐานขั้นต้น มีคะแนนผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง 60-74.99 คะแนน 

ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการด าเนินงาน 
ต่ ากว่า 60 คะแนน 

4. ยังคงมีการประมวลผลคะแนนเต็ม 5.0000 ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เกิดการเทียบเคียงผลการด าเนินงาน 
   ในแต่ละปีท่ีเป็นหน่วยวัดมาตรเดียวกัน 
5. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประเมินฯ ให้ด าเนินการในรูปแบบคณะท างาน/คณะกรรมการ  
   และได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ กพฐ. 

รอบการรายงานผล 
 การรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 2 ครั้ง ดังนี้ 
          รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562  ( เปิดระบบ 1-10 เม.ย. 62)  
          รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562 (เปิดระบบ 1 ส.ค.–15 ต.ค. 62) 



 
 
 
 
 

สรปุผล/รายละเอยีดการด าเนนิงานตวัชี้วดั 

ตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธิภาพในการปฏบิตัิราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ของ 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม  เขต 2 
 

 
 
 
 
 



 
สรุปผลการประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 

 

องค์ประกอบการประเมิน ได้คะแนน 
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามภารกิจหลักพื้นฐาน งาน
ประจ างานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function base) 

 
4.86583 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ 
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
หรือการบูรณาการการด าเนนิงานร่วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda base)  

สพท.ไม่ต้องด ำเนินกำร 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น 
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการการด าเนนิงานหลายพ้ืนที่หรือ
หลายหน่วยงาน (Area base)  

สพฐ.ไม่มีตัวชี้วัดนี้ 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการ
บริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

สพท.ไม่ต้องด ำเนินกำร 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล 
(Potential base) 

สพท.ไม่ต้องด ำเนินกำร 

 
การประเมินผู้บริหารองค์การ 
 

 
4.50490 

 
สรุปผลการประเมิน 

(4.55904) 

 ระดับคุณภาพ (91.18) 
 ระดับมำตรฐำนขั้นสูง 
 ระดับมำตรฐำนขั้นต  ำ 
 ระดับต้องปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

องค์ประกอบที่ 1 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน 

(Function Base) 
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ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

     สถำนศึกษำทุกแห่งรำยงำนผลกำรเรียน โดยโรงเรียนสังกัด สพป. และส ำนักงำนบริหำร
กำรศึกษำพิเศษ รำยงำนผ่ำนระบบ School MIS  โรงเรียนมัธยมศึกษำ รำยงำนผ่ำนระบบ SGS Online หรือ
ระบบ DMC โดยโรงเรียนยืนยันข้อมูลตำมก ำหนด  
 
สูตรการค านวณ :  

 

 จ ำนวนผู้เขำ้เรยีนระดับชั้นประถมศึกษำปีที  1 – มัธยมศึกษำปีที  6 ปีกำรศึกษำ 2561 หรือเทียบเท่ำ ที ยืนยันผลกำรเรยีนในระบบ  X  100 
                            จ ำนวนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีที  1 – มัธยมศึกษำปีที  6 หรือเทียบเท่ำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 

หมายเหตุ :  ประเมินผลโดยใช้ระบบ School MIS ส ำหรับสังกัด สพป. , ระบบ SGS Online ส ำหรับโรงเรียน   
                สังกัด สพม. หรือระบบ DMC ส ำหรับโรงเรียนที ไม่ได้ใช้ระบบ School MIS หรือ SGS Online  
                เมื อโรงเรียนยืนยันข้อมูลสมบูรณ์ตำมก ำหนดกรอบเวลำ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

ผลการด าเนินงาน : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 
                ผลคะแนนที่ได้รับการประเมิน คือ   5  คะแนน (4.5975) 

กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ วำงแผน ให้ค ำปรึกษำ           
และติดตำมให้สถำนศึกษำในสังกัด  บันทึกข้อมูลผลกำรเรียนของนักเรียนรำยบุคคล
ด้วยระบบ SchooIMIS ครบถ้วน สมบูรณ์ ตำมกรอบเวลำที  สพฐ. ก ำหนด ดังนี้ 
1. จ ำนวนผู้เข้ำเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที  1 – มัธยมศึกษำปีที  6  ปีกำรศึกษำ 

2561 หรือเทียบเท่ำ  จ ำนวน 21,890  คน 
2. จ ำนวนผู้เข้ำเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที  1 – มัธยมศึกษำปีที  6  ปีกำรศึกษำ 

2561 หรือเทียบเท่ำ ทั้งหมด  จ ำนวน 22,808 คน 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2  ที รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. นำยธีระพงษ์  ศรีโพธิ์    
   2. น.ส.เกริน  ช้อยเครือ   
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ตัวช้ีวัดที่ 1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

หน่วยวัด : ระดับ 
ค าอธิบาย :  

1. ใช้ข้อมูลจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบ 
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2561 ในระดับ ป.6 , ม.3 และ ม.6 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 จ านวน 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการสอบ O-NET ชั้น ม.6 จ านวน 5 รายวิชา ได้แก่  ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาฯ  

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

หมายเหตุ :   
1. คะแนนระดับ 3 ก าหนดจากคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ปีงบประมาณ 2561  
2. ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- Y หน่วย  ต่อ 1 คะแนน 

วิธีก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน : 
  น าค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ปีงบประมาณ 2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตั้งไว้ที่ระดับคะแนนที่ 3 แล้วหาระยะห่างของเกณฑ์ โดยน าผลต่างของระดับคะแนนเฉลี่ยผล 
การทดสอบ (O-NET) 3 ปี (2559 – 2561) มาเฉลี่ย แล้วก าหนดเป็นระยะห่างของเกณฑ์ (interval)  โดยที่ 
  X  หมายถึง  คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ปีงบประมาณ 2561 
  Y หมายถึง  ช่วงการปรับระดับคะแนน หรือระยะห่างของเกณฑ์ (interval) 

 

ตัวอย่าง 
วิธีการก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน   

ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ ระยะห่างของเกณฑ ์

2559 
(1) 

2560  
(2) 

2561  
(3) 

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

ระดับคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

38.55 37.90 36.45 38.55 – 37.90 
= 0.65 

37.90 – 36.45 
= 1.45 

0.65 + 1.45 
= 2.10 

2.10/2  
= 1.05 

 

ตัวชี้วัด น้ าหนัก 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

1.00 34.35 35.40 36.45 37.50 38.55 
 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
(X-Y)-Y X-Y X X+Y (X+Y)+Y 



สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัตริาชการ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

- 9 - 
 

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : สพป.นครปฐม  เขต 2 

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 2560 2561 
ประถมศึกษาปีท่ี 6    
ภาษาไทย            ร้อยละ 51.57 48.19 57.74 
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 40.15 34.44 37.85 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 44.94 37.43 36.70 
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 43.05 39.21 39.78 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3     
ภาษาไทย            ร้อยละ 35.37 47.55 54.44 
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 26.22 27.76 28.07 
คณิตศาสตร์ ร้อยละ 28.80 25.23 29.40 
วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 38.08 31.85 35.54 

ผลการด าเนินงาน : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 
                ผลคะแนนที่ได้รับการประเมิน คือ   5  คะแนน 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. เป็นผู้กรอกข้อมูลในระบบ KRS โดยใช้คะแนนเฉลี่ย   
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) จากส านักทดสอบ       
ทางการศึกษา สพฐ. 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2  ที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้จัดเก็บขอ้มูล   : นายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์   
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ตัวช้ีวัดที่ 1.4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลบุคลากร ด้วยระบบ EMIS 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย : การจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล รายโรงเรียนด้วยระบบ EMIS   
ซึ่งเป็นระบบทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสร้างขึ้นเพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดเก็บข้อมูลครู
และบุคลากรทางการศึกษารายบุคคล โดยให้รับรองและยืนยันความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลตามก าหนด  

          โรงเรียนบันทึกข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ EMIS  ตามท่ี สพฐ.ก าหนด  
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และยืนยันข้อมูลตามกรอบเวลา 
ที่ก าหนด 
สูตรการค านวณ :  

 

 จ านวนโรงเรียนที่เก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยระบบ EMIS  X  100 
จ านวนโรงเรียนทั้งหมดในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 
ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 

ผลการด าเนินงาน : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 
                ผลคะแนนที่ได้รับการประเมิน คือ   5  คะแนน 

กลุ่ ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า รศึ กษ า ทา ง ไ กล  เ ทค โน โ ลยี ส า ร สน เทศและกา รสื่ อ ส า ร                           
วางแผนการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุเป้าหมาย ชี้แจงแนวทาง           
การด าเนินงาน ให้ค าปรึกษา ติดตามให้โรงเรียนด าเนินการกรอกข้อมูล ยืนยันข้อมูลด้วย
ระบบ EMIS  ตามท่ี สพฐ.ก าหนด ครบถ้วน สมบูรณ์  ดังนี้ 
1. โรงเรียนที่เก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาครบถ้วน สมบูรณ์ 

ด้วยระบบ EMIS จ านวน 120 โรงเรียน 
2. โรงเรียนทั้งหมดใน สพป.นครปฐม เขต 2  จ านวน 120 โรงเรียน 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2  ที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. นางกัญญา  อ่ิมใจ   
   2. นายมาคุ้ม  หมายสุข 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 2  

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ 
 แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
เป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน 

(Agenda Base) 

 



 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 3 

 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น  
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการการด าเนินงานหลาย

พื้นที่หรือหลายหน่วยงาน  
(Area Base) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 4 

 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล  

และการให้บริการประชาชน หรือหน่วยงานของรัฐ  
เพ่ือน าไปสู่ระบบราชการ 4.0  

(Innovation Base) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 5 

 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ 
เพ่ือการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ  

นโยบายของรัฐบาล  
(Potential Base) 

  



 

 

 
 
 
 
 

การประเมินผู้บริหารองค์การ  
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ตัวช้ีวัดที่ 6.1 การลดพลังงาน   
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย :      

 การลดพลังงาน พิจารณาจากพลังงาน 2 ชนิด คือ พลังงานด้านไฟฟ้า และพลังงานด้านน ้ามันเชื อเพลิง 
(เป้าหมายประเทศลดได้ร้อยละ 10) 

 มีการใช้พลังงานไฟฟ้า /การใช้น ้ามันเชื อเพลิงลดลงในแต่ละด้านร้อยละ 10 เทียบกับค่ามาตรฐานการ
ใช้พลังงานของแต่ละส่วนราชการ 

 ใช้ผลการประเมินจากระบบ e-report.energy.go.th ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
(จะใช้ผลการประเมินรายเดือนเฉลี่ยในแต่ละรอบ โดยรอบที่ 1 นับตั งแต่ กันยายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 
รอบที ่2 นับตั งแต่ มีนาคม 2562 – สิงหาคม 2562 เนื่องจากใบเสร็จค่าไฟฟ้าจะออกล่าช้าไปประมาณ 1 เดือน)  

 เกณฑ์การให้คะแนน คิดค่าระดับคะแนนเต็มด้านละ 5 คะแนน 
 

ตัวช้ีวัดที ่ 6.1.1 พลังงานด้านไฟฟ้า 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

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

 
ตัวช้ีวัดที ่ 6.1.2 พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน  
1 ปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลิงลดลงร้อยละ 2 
2 ปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลิงลดลงร้อยละ 4 
3 ปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลิงลดลงร้อยละ 6 
4 ปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลิงลดลงร้อยละ 8 
5 ปริมาณการใช้น ้ามันเชื อเพลิงลดลงร้อยละ 10 ขึ นไป 
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ผลการด าเนินงาน : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 
                ผลคะแนนที่ได้รับการประเมิน คือ   5  คะแนน 

กลุ่มอ้านวยการ รายงานข้อมูลไฟฟ้าและค่าน ้ามันเชื อเพลิงเป็นประจ้าทุก เดือน          
และรายงานข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบ e-report.energy.go.th ของส้านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน   โดยด้าเนินการรายงานข้อมูลตั งแต่เดือน 
กันยายน 2561 – สิงหาคม 2562  

          กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ.น้าข้อมูลจากระบบดังกล่าวข้างต้นมาลงในระบบ KRS  
          เพ่ือมาคิดเป็นค่าคะแนนของ สพท. ซ่ึง สพป.นครปฐม เขต 2  มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
          และน ้ามันเชื อเพลิงลดลงร้อยละ 10 ขึ นไป 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2  ที่รับผิดชอบกลุ่มอ้านวยการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. น.ส.พรนิภา  สวัสดิ์พึ่ง   
   2. น.ส.สมพร  ตุ้มกูล 
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ตัวช้ีวัดที่ 6.2  มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ   
หน่วยวัด : ความส าเร็จ 
ค าอธิบาย :      

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

 เป็นการลดขยะใน 4 ประเภท ได้แก่ การลดขยะมูลฝอย การลดใช้ถุงพลาสติก การลดใช้แก้วพลาสติก
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และการลดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร  

 การประเมินระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะใช้วิธีการประเมินโดยถ่ายทอดจากแนวทาง  
การประเมินของกรมควบคุมมลพิษ ประกอบกับแนวทาง/วิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา โดยส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นผู้ออกแบบวิธีการประเมินร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นการประเมิน ดังนี้ 
 
ประเด็น การประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 

1.  มีการสื่อสารจากผู้บริหารองค์การให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจ
อย่างทั่ วถึงต่อนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
ในหน่วยงานภาครัฐ 

เอกสารการประกาศนโยบาย 
หรือเอกสารอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
จากผู้บริหารองค์การ  

2.  มีการแต่งตั้ งคณะท างานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะ 
มูลฝอย โดยมีผู้บริหารองค์การเป็นประธานคณะท างานและ
ผู้แทนจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย 

ค าสั่งคณะท างาน 

3.  มีการส ารวจ และจัดเก็บข้อมูลขยะมูลฝอย โฟมบรรจุอาหาร 
ถุงพลาสติกหูหิ้ว และแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเ ดียวของ
หนว่ยงาน 

เอกสารส ารวจที่แสดงถึง 
การด าเนินงาน 
 

4.  มีการจัดท าแผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของ
หน่วยงานเพ่ือเป็นแนวทางและกรอบให้บุคลากรถือเป็นหลัก
ปฏิบัติในการด าเนินงาน โดยมีผู้บริหารองค์การให้ความ
เห็นชอบ 

เอกสารแผนปฏิบัติการ 

5.  มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพ่ือให้บุคลากร 
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ในหน่วยงาน 

รูปภาพหรือเอกสารใน 
การด าเนินกิจกรรม 

6.  มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการ
ทราบและมีส่วนร่วมในการด าเนินการลดและคัดแยกขยะ 
มูลฝอย 

รูปภาพหรือเอกสาร 
ในการประชาสัมพันธ์ 

7.  มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์
ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 

รูปภาพหรือเอกสารแสดง
วิธีการคัดแยกขยะมูลฝอย 
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ประเด็น การประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 
8.  มีการลดใช้โฟมบรรจุอาหารในร้านค้าต่าง ๆ ที่ตั้งในหน่วยงาน 

และงดน าโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหน่วยงาน 
รูปภาพหรือเอกสาร 
ในการด าเนินกิจกรรม  

9.  มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้แก้วส่วนตัวเพ่ือลดการใช้
แก้วน้ าพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว  

รูปภาพหรือเอกสาร 
ในการด าเนินกิจกรรม 

10.  มีกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการใช้ตะกร้า ถุงผา้ ปิน่โต ภาชนะหรือ
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหหูิ้ว 

รูปภาพหรือเอกสาร 
ในการด าเนินกิจกรรม 

หมายเหตุ  :  รูปภาพหรือเอกสารในการด าเนนิกิจกรรม ต้องแสดงให้เห็นสภาพแวดล้อมว่าเป็น สพท. 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

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

 
ผลการด าเนินงาน : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 
                ผลคะแนนที่ได้รับการประเมิน คือ  5 คะแนน 

กลุ่มอ านวยการ  วางแผนการด าเนินงาน เรื่องมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
ของ สพป.นครปฐม เขต 2 ให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพจริง และประชาสัมพันธ์            
ถึงผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกได้ทราบ  ทั้งนี้  สามารถด าเนินการตามประเด็น   
การประเมินได้ครบ 10 ประเด็น โดยมีเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 
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ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2  ที่รับผิดชอบกลุ่มอ านวยการ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. น.ส.พรนิภา  สวัสดิ์พึ่ง  
   2. นางรัตนากร  พงษ์สุธีถาวร  



สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

- 40 - 

ตัวช้ีวัดที่ 6.3 การประหยัดงบประมาณ : ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

หน่วยวัด : ความส าเร็จ 

ค าอธิบาย :  
 ความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถ

จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และน าเอาผลการค านวณต้นทุนมาใช้ 
ในการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานงบประมาณของ
หน่วยงาน โดยจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานพร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ให้ชัดเจนสามารถวัดผลได้ (เชิงปริมาณ) รวมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน และผลส าเร็จตามแผน 
เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและแผนเพ่ิมประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

 ส่วนราชการที่จัดท าบัญชีต้นทุน หมายถึง ส่วนราชการส่วนกลาง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ 
ได้แก่ ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ ส านักการคลังและสินทรัพย์ 
หมายเหตุ :  สพท. จะผ่านการประเมินเมื่อได้ 5 คะแนน  

เกณฑ์การให้คะแนน: 
 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประเด็น น้ าหนัก 
คะแนน 

1 5 

1. ส่งข้อมูลรายงานค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS (KSB1) 
มายังส านักการคลังและสินทรัพย์ (การรายงานรอบที่ 1) 

0.5 ไม่ส่งข้อมลูรายงาน
ค่าใช้จ่ายในระบบ 
GFMIS 

ส่งข้อมูลรายงาน
ค่าใช้จ่ายในระบบ 
GFMIS 

2. ส่งข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มอ้างอิง
ตัวชี้วัดที่ 6.3  (การรายงานรอบท่ี 2) 

0.5 ส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตาม
แบบฟอร์ม 

ส่งข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 
ตามแบบฟอร์ม 

ผลการด าเนินงาน : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 
                ผลคะแนนที่ได้รับการประเมิน คือ  5  คะแนน 
    กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส่งรายงานค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561  
    ถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักฐานเอกสารด้านล่างนี้ 
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ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2  ที่รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 1. น.ส.เกษร  อุบล   
   2. นางเจริญศรี  จ าปี  



สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

- 43 - 
 

ตัวช้ีวัดที่ 6.4 การก ากับดูแลการทุจริต   
หน่วยวัด : ร้อยละ  
ค าอธิบาย :  

ใช้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
( Integrity and Transparency Assessment:  ITA)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562       
จากส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
 จ าแนกคะแนนการประเมินออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 
5 95.00 – 100 AA 
4 85.00 – 94.99 A 
3 75.00 – 84.99 B 
2 65.00 – 74.99 C 

1 
55.00 – 64.99 D 
50.00 – 54.99 E 

0 – 49.99 F 

ผลการด าเนินงาน : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 
                ผลคะแนนที่ได้รับการประเมิน คือ   4 คะแนน 

สพฐ. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน  
ของส านั ก ง าน เขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษาออน ไลน์  ( Integrity and Transparency 
Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เมื่อวันที่  13  
สิงหาคม  2562  สพป.นครปฐม เขต 2 ได้ล าดับที่ 50 คะนน 89.91  ระดับ A            
ซ่ึงกลุ่มกฎหมายและคดี  ได้ตรวจสอบแล้วพบปัญหา  ดังนี้ 
1. การน าเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ของ สพป.นครปฐม เขต 2  ไม่เป็นไปตามที่ สพฐ.
ก าหนด เนื่องจากข้อมูลมีไฟล์ใหญ่เกินไป ท าให้ พ้ืนที่บนเว็บไซต์ไม่ เพียงพอ            
และขาดบุคลากรที่มีความช านาญในการจัดท าเว็บไซต์ 
2.  การก ากับ ติดตามการด า เนินงานรายไตรมาสของแผนปฏิบัติ ราชการ           
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี    
ไม่เป็นปัจจุบัน  เนื่องจาก สพฐ.ก าหนดให้ตอบแบบส ารวจตัวชี้วัด ระหว่างวันที่ 1 – 
12 กรกฎาคม 2562 ซึ่งสิ้นสุดไตรมาสที่ 3  ในวันที่ 30 มิถุนายน  2562  

   3. ข้อมูลที่เผยแพร่ตามตัวชี้วัดไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ สพฐ.ก าหนด 
   4. การใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจสอบและให้คะแนน ITA ไม่เป็นไปตามที่คู่มือฯก าหนด 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  น.ส.กาญจนา  ไทรฟัก   
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : น.ส.วริมน  ฟอลเล็ต   
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ตัวช้ีวัดที่ 6.5 ภาวะผู้น า   
หน่วยวัด : ช่วงคะแนน 
ค าอธิบาย :     

 ประเมินส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยใช้คะแนนจำกผลกำรประเมินมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจำกส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ด ำเนินกำร          
ในมำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี จ ำนวน 6 ประเด็น ได้แก่  

  1. ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรในกำรน ำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำย  
  2. กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

  3. กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
  4. กำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
  5. กำรสื่อสำร กำรประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  6. กำรน ำผลกำรด ำเนินงำนมำพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  

สูตรการค านวณ :  

คะแนนรวมของตัวบ่งชี้ = ผลรวมของคะแนนรวมทุกรำยประเด็นกำรพิจำรณำ 
(ค่ำน้ ำหนักของแต่ละประเด็นกำรพิจำรณำ X ระดับคุณภำพท่ีได้จำกกำรประเมิน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1 คะแนน มีผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ช่วงคะแนน 10.00 – 18.00 หรือระดับปรับปรุง 
2 คะแนน มีผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ช่วงคะแนน 18.01 – 26.00 หรือ ระดับพอใช้ 
3 คะแนน มีผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ช่วงคะแนน 26.01 – 34.00 หรือ ระดับดี 
4 คะแนน มีผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ช่วงคะแนน 34.01 – 42.00 หรือ ระดับดีมำก 
5 คะแนน มีผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ช่วงคะแนน 42.01 – 50.00 หรือ ระดับดีเยี่ยม 

ผลการด าเนินงาน : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 
                ผลคะแนนที่ได้รับการประเมิน คือ  4  คะแนน 

สพฐ.ใช้ผลกำรประเมินมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่  ปีงบประมำณ พ.ศ.2562            
จำกส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำร
จัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ  ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี  

   ซึ่ง สพป.นครปฐม เขต 2 มีผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำร 
   สู่ควำมเป็นเลิศ  ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี อยู่ในระดับดีมำก (40.5)  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :  รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2  ที่รับผิดชอบกลุ่มอ ำนวยกำร/ กลุ่มนโยบำยและแผน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล        :   1. น.ส.พรนิภำ  สวัสดิ์พึ่ง   
            2. นำงรัชนี  เมตตำ   
   3. น.ส.สิริพร  แสงบุญเกิด  
   4. นำงรัตนำกร  พงษ์สุธีถำวร  
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ตัวช้ีวัดที่ 6.6 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ 
หน่วยวัด : ความส าเร็จ 
ค าอธิบาย :   

 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารงานขององค์การ  เป็นการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 
ในการติดตามและบริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการและจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และเกิดประโยชน์สูงสุด  

 การประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ประเด็นการประเมินการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++) หรือระบบอ่ืน ๆ ที่ช่วยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาใช้ติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารงานขององค์การ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประเด็นการประเมิน น้ าหนัก 1 2 3 4 5 
1. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตาม
การปฏิบัติงานขององค์การ 4 ด้าน ได้แก่ 
- ด้านบริหารงานท่ัวไป 
- ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ 
- ด้านบริหารงานบุคคล 
- ด้านบริหารวิชาการ 

0.3 ไม่ม ี 1 ด้าน 2 ด้าน 3 ด้าน 4 ด้าน 

2. มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่ เป็น
ปัจจุบันและสามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ 
Real time สรุปผลข้อมูลที่ได้จากการใช้
ระบบ 

0.4 ไม่ม ี - ระบบท่ีใช้
สามารถ
เรียกดูข้อมลู
ได้แบบ Real 
time จัดเก็บ
ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน  

ระบบท่ีใช้
สามารถมีการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน  
 

ทุกระบบ 
ที่ใช้มีการ
จัดเก็บ
ข้อมูลใน
ระบบท่ี
เป็น
ปัจจุบัน
และ
สามารถ
เรียกดู
ข้อมูลได้
แบบ Real 
time 
สรุปผล
การ
ด าเนินงาน 

3. มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือ
ผู้รับบริการ 

0.3 ไม่ม ี - - - มี 
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ผลการด าเนินงาน : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 
                ผลคะแนนที่ได้รับการประเมิน คือ  5 คะแนน 
   สพป.นครปฐม เขต 2 ด าเนินการครบการประเมินทั้ง 3 ข้อ คือ  

1. ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามการปฏิบัติงานขององค์การ 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านบริหารงานทั่วไป  ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ  ด้านบริหารงานบุคคล 

   ด้านบริหารวิชาการ 
2. มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real time  

   3. มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ 
   ทั้งนี้ มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามที่ สพฐ.ก าหนด  ดังเอกสารด้านล่างนี้ 
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ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :   รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2  ทุกท่าน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :       1.  ผอ.กลุ่ม/หน่วยทุกท่าน 

2. นางรัตนากร  พงษ์สุธีถาวร 
3. น.ส.ปวรรณ  แก้ววิริยะกิจกูล  
4. นางเจริญศรี  จ าปี   
5. นางเสาวภา  คนเที่ยง   
6. นางศุภนา  โพธิ์อุบล   
7. นางบุญปลูก  เกิดเขียว  
8. น.ส.รัตนาวดี  เวศน์บางแก้ว  
9. นางสุวิมล  สุรัตน์เรืองชัย  
10. น.ส.สายใจ  ฉิมมณี   
11. น.ส.วีรวรรณ  เจริญสุข  
12. น.ส.นวลลออ  ไทยนิยม  
13. น.ส.วริมน  ฟอลเล็ต   
14. นายมาคุ้ม  หมายสุข   
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ตัวช้ีวัดที่ 6.7 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ 
หน่วยวัด : ความส าเร็จ 
ค าอธิบาย : การประเมินผลระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประเมินใน 2 ประเด็น ดังนี้ 
 6.7.1 การใช้ระบบ Video Conference ในองค์การ 
 (1) การเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference กับส่วนกลาง 
 (2) การใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับ 
  โรงเรียนเพ่ือการบริหารหรือการจัดการเรียนการสอน 
 6.7.2 ความมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์ (Cyber) 
 

ตัวช้ีวัดที่ : 6.7.1 การใช้ระบบ Video Conference ในองค์การ 
หน่วยวัด : ร้อยละ / จ านวน 
ค าอธิบาย :  การประเมินผลระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประเมินใน 2 ประเด็น ดังนี้ 

(1) การเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference กับส่วนกลาง (รวมพุธเช้าข่าว สพฐ. 
และงานประชุมอืน่ ๆ ที่ สพฐ. จัดประชุมทางไกลฯ) 

(2) การใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับโรงเรียนเพ่ือการบริหารหรือ
การจัดการเรียนการสอน เช่น การใช้ Scopia , Facebook (Live) , Youtube , Hang out , Skype ฯลฯ ในการประชุม  

สูตรการค านวณ : (1) การเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference กับส่วนกลาง 
 
 
 
หมายเหตุ * จ านวนครั้งที่ประชุมทางไกล Video Conference ทั้งหมด สพฐ. จะแจ้งให้ทราบภายในสิ้นปีงบประมาณ 

เริ่มต้นตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป 

เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

(1) การเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference กับส่วนกลาง 
1 คะแนน สพท. มีการเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference ร้อยละ 60 
2 คะแนน สพท. มีการเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference ร้อยละ 65 
3 คะแนน สพท. มีการเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference ร้อยละ 70 
4 คะแนน สพท. มีการเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference ร้อยละ 75 
5 คะแนน สพท. มีการเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference ร้อยละ 80 

 (2) การใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับโรงเรียนเพ่ือการบริหาร 
หรือการจัดการเรียนการสอน เช่น การใช้ Scopia , Facebook (Live) , Youtube , Hang out , Skype ฯลฯ ในการประชุม  

1 คะแนน ไม่มีการใช้ Video Conference กับโรงเรียน 
2 คะแนน 1 - 3 เรื่อง 
3 คะแนน 4 - 6 เรื่อง 
4 คะแนน 7 - 11 เรื่อง 
5 คะแนน 12 เรื่องขึ้นไป 

 

จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมทางไกลฯ x 100 
จ านวนครั้งทีป่ระชุมทางไกลฯ ทั้งหมด* 

หมายเหตุ : 1. แนบไฟล์แบบฟอรม์พร้อมเอกสาร/หลักฐานประกอบ 
    2. ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ผลการด าเนินงาน : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 
 ผลคะแนนการประเมินการเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference    
กับ สพฐ. คือ  5   คะแนน 
สพฐ. มีการประชุมทางไกลกับ สพท. ทั้งหมด 34 ครั้ง  และสพป.นครปฐม เขต 2   
เข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference กับ สพฐ. จ านวน  34  ครั้ง 
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    ผลคะแนนการประเมินการใชร้ะบบ ประชุมทางไกลระหว่าง สพท. กบั รร. 
เพื่อการบริหารหรือการจัดการเรียนการสอน  คือ  1  คะแนน  
สพป.นครปฐม เขต 2 ไม่มีการใช้ระบบทางไกลระหว่าง สพท.กับ รร.       
เพ่ือการบริหารหรือการจัดการเรียนการสอน 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :   รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2  ที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :       1.  นางกัญญา  อ่ิมใจ  

2. นายมาคุ้ม  หมายสุข 
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ตัวช้ีวัดที่ : 6.7.2 ความม่ันคงปลอดภัยในไซเบอร์ (Cyber) 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย :     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความส าคัญกับความมั่นคงปลอดภัย        
ทางไซเบอร์ จึงส ารวจการด าเนินการข้อมูลด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ส าหรับระบบสารสนเทศ    
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการหรือการกระท าทั้งหมดที่จ าเป็น เพ่ือท าให้องค์ กร
ปราศจากความเสี่ยง และความเสียหายที่มีผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร ( Information)              
ในทุกรูปแบบ รวมถึงการระวังป้องกันต่อการอาชญากรรม การโจมตี การบ่อนท าลาย การจารกรรม          
และความผิดพลาดต่าง ๆ โดยค านึงถึงองคป์ระกอบพื้นฐานของความปลอดภัยของข้อมูล 
สูตรการค านวณ :  

คะแนนที่ได้ x 100 
คะแนนเต็ม 7 คะแนน จากวิธีการคิดคะแนน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

1 คะแนน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนเท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 50 
2 คะแนน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 55 
3 คะแนน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 60 
4 คะแนน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 65 
5 คะแนน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป 

 

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

1.1 มีการติดตั้งใช้งานระบบหรืออุปกรณ์ Network Firewall เพ่ือป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายภายนอก 
(1 คะแนน) 

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

1.3 มีการติดตั้งใช้งานระบบ Endpoint Security ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เพ่ือควบคุมจัดการ 
และดูแลแบบรวมศูนย์ (1 คะแนน) 

1.4 มีการติดตั้งใช้งานระบบยืนยันตัวตน และควบคุมสิทธิ(Authentication / Authorization / 
Accounting) เพ่ือควบคุมดูแลการใช้งานระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม และม่ันคงปลอดภัย (1 คะแนน) 

1.5 มีการติดตั้งใช้งานระบบจัดเก็บล็อก (Centralize Log)ให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ พรบ.
คอมพิวเตอร์  (1 คะแนน) 
2. มาตรการด้านโครงสร้างองค์กร และระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (1 คะแนน) 

 มีการจัดตั้งคณะท างานเพื่อบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
3. มาตรการด้านบุคลากร (1 คะแนน) 

 มีการอบรมและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
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ผลการด าเนินงาน : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 
                ผลคะแนนที่ได้รับการประเมิน คือ  5  คะแนน 
    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการด าเนินการ  
    6 เรื่อง จาก 7 เรื่อง  โดยรายงาน สพฐ. ผ่านทางเว็บไซต์     
    www.techno.bopp.go.th/obec_cyber   ดังนี้ 
     1. ติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ Network Firewall 

  2. ติดตั้งใช้งานโปรแกรม Antivirus/AntiMalware 
  3. ติดตั้งใช้งานระบบ Endpoint Security 
  4. ติดตั้งใช้งานระบบยืนยันตัวตน และควบคุมสิทธิ 
  5. ติดตั้งใช้งานระบบจัดเก็บล็อก (Centralize Log) ให้สอดคล้องกับกฎหมาย  
     และ พรบ. คอมพิวเตอร์ 
  6. อบรมและสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 

http://www.techno.bopp.go.th/obec_cyber
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ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :   รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2  ที่รับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :       1. นางกัญญา  อ่ิมใจ  
   2. นายมาคุ้ม  หมายสุข 
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ตัวช้ีวัดที่ 6.8 การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 
หน่วยวัด : ความส าเร็จ 
ค าอธิบาย :   

 การประเมินผลในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะประเมินผลในประเด็น ดังนี้ 
6.8.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (กลุ่มบริหารงานการเงินฯ) 
6.8.2 ระบบบัญชีสถานศึกษา (กลุ่มนโยบายและแผน) 
6.8.3 ระบบการตรวจสอบภายใน (หน่วยตรวจสอบภายใน)  
6.8.4 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ (กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ) 

ตัวช้ีวัดที ่ 6.8.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
หน่วยวัด : ความส าเร็จ 
 ระดับความส าเร็จของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถด าเนินการด้านบัญชีได้ตามเกณฑ์ ที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด โดยเป็นการประเมินผลจากจ านวนเรื่องของข้อมูล
ทางบัญชีที่ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 4 เรื่อง 
ประกอบด้วย 19 ข้อย่อย การประเมินรอบที่ 1 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) และ รอบที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2562)  
 สูตรการค านวณ :  

ผลรวมค่าน้ าหนัก X คะแนนที่ได้ ของทั้ง 5 รายการ 

เกณฑ์การให้คะแนน : ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ล าดับ

ที ่
ประเด็น รายการ น้ าหนัก 

คะแนน 

1 5 

1 1. ความ
ถูกต้อง 

1.1 ยอดคงเหลือในช่อง“ยอดยกไป”ของบัญชีแยกประเภทถูกต้อง
ตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน  

0.2 - ไม่ด าเนินการ
จัดส่งเอกสาร 

- จัดส่งเอกสารไม่
ครบถ้วน และไม่
ถูกต้อง ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

จัดส่ง
เอกสาร
ครบถ้วน
และถูกต้อง
ตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด 

2 1. ความ
ถูกต้อง 

1.2 ความถูกต้อง เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบัญชีแยก
ประเภท ในระบบ GFMIS ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

0.2 - ไม่ด าเนินการ
จัดส่งเอกสาร 

- จัดส่งเอกสารไม่
ครบถ้วน และไม่
ถูกต้อง ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

จัดส่ง
เอกสาร
ครบถ้วน
และถูกต้อง
ตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด 

3 2. ความ
โปร่งใส 

2.1 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ  
2.2 แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีท่ีส าคัญของงบทดลอง 
ประจ าเดือนกันยายน 2562  

0.2 - ไม่ด าเนินการ
จัดส่งเอกสาร 

- จัดส่งเอกสารไม่
ครบถ้วน และไม่
ถูกต้อง ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

จัดส่ง
เอกสาร
ครบถ้วน
และถูกต้อง
ตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด 
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ล าดับ
ที ่

ประเด็น รายการ น้ าหนัก 
คะแนน 

1 5 

 
4 3.ความ

รับผิดชอบ 
3.1. การจัดส่งงบทดลองให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันท่ี 15 
ของเดือนถัดไป 
3.2. การตอบข้อทักท้วงด้านบัญชีการเงิน ตามข้อสังเกต
ประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของ สตง.ปีล่าสุด 
3.3. การแก้ไขข้อทักท้วงด้านบัญชีตามข้อสังเกตประกอบการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ภายในปีท่ีได้รับการทักท้วง 

0.2 - ไม่ด าเนินการ
จัดส่งเอกสาร 

- จัดส่งเอกสารไม่
ครบถ้วน และไม่
ถูกต้อง ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

จัดส่ง
เอกสาร
ครบถ้วน
และถูกต้อง
ตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด 

5 4. ความ
ครบถ้วน 

 

ความครบถ้วนของสถานศึกษาหน่วยเบิกภายใต้สังกัดเขตพื้นท่ี
การศึกษา ในการจัดส่งข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

0.2 - ไม่ด าเนินการ
จัดส่งเอกสาร 

- จัดส่งเอกสารไม่
ครบถ้วน และไม่
ถูกต้อง ตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 

จัดส่ง
เอกสาร
ครบถ้วน
และถูกต้อง
ตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด 

ผลการด าเนินงาน : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 
                ผลคะแนนที่ได้รับการประเมิน คือ  4  คะแนน 

   รายการที่ 1.1 ยอดคงเหลือในช่อง“ยอดยกไป”ของบัญชีแยกประเภทถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน 
สพป.นครปฐม  เขต 2  ไม่ได้แนบไฟล์หลักฐาน เพ่ือรายงาน สพฐ.  เนื่องจากตามเกณฑ์ประเมินผล           
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ปี 2562 เรื่องที่ 1 “ความถูกต้อง” รายการที่ 1.1 บัญชีแยกประเภท
ในงบทดลองถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน ประกอบด้วย 7 ข้อย่อย ได้แก่  
 1.1.1 เงินสด 
 1.1.2 เงินฝากธนาคาร 
 1.1.3 ลูกหนี้ 
 1.1.4 ใบส าคัญค่าค้างจ่าย/ เจ้าหนี้ 
 1.1.5 วัสดุคงคลัง/ ครุภัณฑ์ 
 1.1.6 ดุลบัญชี/บัญชีพัก 
 1.1.7 การปิดบัญชีรายได้สูง/ต่ า 
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลและส่งเข้าระบบทุกข้อแล้ว  
ยกเว้นข้อ 1.1.5 รายการครุภัณฑ์ เนื่องจากจะต้องตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ของ สพป.
นครปฐม เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดให้ตรงกับรายงานการตรวจสอบทรัพย์สินประจ าปีของ สพป.นครปฐม  
เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด  ข้อมูลนี้ยังไม่สามารถด าเนินการได้  จึงไม่ได้น าข้อมูลเข้าระบบ KRS  ของ สพฐ. 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :   รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2  ที่รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :       1. น.ส.เกษร  อุบล   
   2. นางเจริญศรี  จ าปี 
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ตัวช้ีวัดที่ 6.8.2 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการ.ึกษาของสถาน.ึกษา 
  (ระบบบัญชีการ.ึกษาขั้นพื้นฐาน) 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
     สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. รายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th 
จ านวน 2 ครั้ ง คือ  ครั้งที่ 1 (1ตุลาคม 2561–31 มีนาคม 2562) ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562  
ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562   ทั้งนี้ สพท.ต้องตรวจสอบ
การรายงานข้อมูลในระบบบัญชีของสถานศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และทันตามระยะเวลาที่ สพฐ.ก าหนด 

สูตรการค านว พ: 

     จ านวนสถานศึกษาที่รายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์   

                            จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

เก ฑ์การให้คะแนนระดับ: 
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา 

จากจ านวนสถานศึกษาที่รายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามระดับ ดังนี้ 
 

1พคะแนน 5พคะแนน 3พคะแนน 4พคะแนน 6พคะแนน 
ร้อยละ 92 ร้อยละ 94 ร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 100 

 

เป้าหมายพ: สถานศึกษารายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
               ร้อยละ 100 (5 คะแนน) 
ผลการด าเนินงานพ: ส านักงานเขตพื้นที่การ.ึกษาประถม.ึกษานครปฐมพพเขตพ5 
 พพพพพพพพพพพพพพพผลคะแนนที่ได้รับการประเมินพคือพพพ4ศ6833 พคะแนน 

1. จ านวนสถานศึกษาที่รายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษามีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์  จ านวน  119  สถานศึกษา 

   2. จ านวนสถานศึกษาในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2  จ านวน 120  สถานศึกษา 
สพป.นครปฐม เขต 2  มีสถานศึกษา 1 สถานศึกษา ที่ รายงานผ่านระบบฯ             
ไม่ครบถ้วน (ส่วนที่ 4 รายจ่ายของโรงเรียน และส่วนที่ 5 รายงานเงินคงเหลือ)          
คือ โรงเรียนบ้านห้วยกรด   

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :   รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2  ที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน/  
     กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูลพพพ:พพพพพพ 1. นางรัชนี  เมตตา   
   2. น.ส.เกษร  อุบล    
   3. น.ส.สุมาลี  ภูริเอกสุวรรณ  
   4. น.ส.ไพลิน  กิจสมัคร   
   5. น.ส.นวลลออ  ไทยนิยม  
   6. นายปฏิญญา  ลาภเจริญวงศ์  

X 100 

https://e-budget.jobobec.in.th/
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ตัวช้ีวัดที่ 6.8.3 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
หน่วยวัด : ระดับ  
ค าอธิบาย : การตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี  หมายถึง การตรวจสอบการเงินการบัญชี   
และการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  การตรวจสอบการเงินการบัญชี หมายถึง การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน การควบคุมเงินสด 
การควบคุมเงินฝากธนาคาร การควบคุมเงินฝากคลัง การควบคุมลูกหนี้เงินยืม และการควบคุมเงินทดรองราชการ 
  การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี หมายถึง การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีตาม
ระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) ในเรื่องความถูกต้อง  
เรื่องความโปร่งใส และเรื่องความรับผิดชอบ 
  กระดาษท าการ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบผล 
การวิเคราะห์และผลการประเมินการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งกระดาษท าการมี 11 แบบ  
ให้เลือกใช้ตามประเด็นการตรวจสอบที่ก าหนด 
  ส าหรับการรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ก าหนดให้จัดส่งกระดาษท าการประกอบการรายงานผลการตรวจสอบ รวม 7 แบบ ดังนี้ 
   แบบท่ี 1 แบบเก็บข้อมูลการประเมินระบบงานด้านการเงินการบัญชี   
   แบบท่ี 2 แบบตรวจสอบเงินสด 
   แบบท่ี 3 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
   แบบท่ี 4 รายละเอียดเงินฝากธนาคารคงเหลือ 
   แบบท่ี 5 รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมคงค้าง 
   แบบท่ี 6 แบบประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชี  
   แบบท่ี 7 แบบตรวจสอบเงินฝากคลัง 
  (โดยแบบที่ 1 มี 2 ชุด คือ ชุด สพป. และ ชุด สพม. ส่วนแบบที่ 2 –7 ใช้ได้ทั้ง สพป. และ สพม.) 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ KRS 

1 ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไม่ได้
ด าเนินการตามแนวทางการตรวจสอบทางด้านการเงิน
บัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานแจ้งให้ด าเนินการ 

                        - 

2 1. ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ด าเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบทางด้าน
การเงินการบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้
ด าเนินการ 
2. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จ 
3. จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบถึงส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ไม่ทันเวลาท่ีก าหนด
ตามแนวทางการตรวจสอบ (หลังวันที่ 15 มิถุนายน 2562) 

1. รายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน 
การบัญชี ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
2. หนังสือราชการ ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาที่ส่งรายงานผลการตรวจสอบให้
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ KRS 

3 1. ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ด าเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบทาง 
ด้านการเงินการบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2562  
ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้
ด าเนินการ 
2. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จ และเสนอ
ผลการตรวจสอบให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทราบและพิจารณาสัง่การ  
3. ส่งรายงานผลการตรวจสอบถึงส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ภายในวันที่  
15 มิถุนายน 2562 

1. รายงานผลการตรวจสอบทางด้านการเงิน 
การบัญชี ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
โดยรายงานต้องมีประเด็นการรายงานใน
เรื่องดังนี ้
    1.1 การเบิกจา่ยเงิน  
    1.2 การควบคุมเงินสดในมือ เงินฝาก

ธนาคาร (ทุกบัญชี) เงินฝากคลัง และลูกหนี้ 
เงินยืม (ทุกบัญชี) 
     1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญช ี
     1.4 การควบคุมเงินทดรองราชการ   
     1.5 รายงานผลการติดตามการปรับปรุง
แก้ไข ตามรายงานผลการตรวจสอบการเงิน 
การบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ถ้าม)ี 
 

2. กระดาษท าการแบบท่ี 1- แบบท่ี 7 โดย
ส่งให้ครบท้ัง 7 แบบ และมีการลงนาม
รับรองผล  การตรวจสอบและประเมินจาก 
ผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 
 

3. บันทึกเสนอผลการตรวจสอบและ
ข้อสังเกตให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทราบและพิจารณาสัง่การ 
 

4. หนังสือราชการ ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาที่จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบ
ทางด้านการเงินการบัญชี โดยหนังสือ
ราชการ ส่งถึงส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันท่ี 15 
มิถุนายน 2562 

4 1. ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ด าเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบทางด้าน
การเงินการบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้
ด าเนินการ 
2. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จโดยมี
ประเด็นการรายงานครบทุกเรื่องท่ีก าหนดให้ตรวจสอบ
พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
3. เสนอผลการตรวจสอบให้ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ 
4. ส่งรายงานการตรวจสอบพร้อมกระดาษท าการ 
แบบท่ี 1 - 7 ถึงส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 2562 
5. กระดาษท าการแบบท่ี 1 – 7 แสดงข้อมูล 
ผลการตรวจสอบพร้อมสรุปผลการตรวจสอบท่ีครบถ้วน
สมบูรณ์ โดย 
    5.1 กระดาษท าการแบบท่ี 3 และแบบท่ี 4 จัดส่ง
ครบท้ังบัญชเีงินฝากธนาคารในงบประมาณ และบัญชี
เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (ทุกบัญชี) 
    5.2 กระดาษท าการแบบท่ี 5 จัดส่งครบท้ังลูกหนี้เงิน
ยืม 
ในงบประมาณ และลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 
    5.3 กระดาษท าการแบบท่ี 6 ประเมินการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้ครบถ้วน
ตามแบบท่ีก าหนด 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ KRS 

6. กระดาษท าการทุกแบบมีการลงนามรับรองผล 
การตรวจสอบและประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

5 1. ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ด าเนินการตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบทางด้าน
การเงินบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แจ้งให้ด าเนินการ 
2. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จโดยมี
ประเด็นการรายงานครบทุกเรื่องท่ีก าหนดให้ตรวจสอบ 
พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
3. เสนอผลการตรวจสอบให้ผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาทราบเพื่อพจิารณาสั่งการ 
4. ส่งรายงานการตรวจสอบพร้อมกระดาษท าการ 
แบบท่ี 1 - 7 ถึงส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ภายในวันท่ี 15 มิถุนายน 2562 
5. กระดาษท าการแบบท่ี 1 – 7 แสดงข้อมูล 
ผลการตรวจสอบพร้อมสรุปผลการตรวจสอบท่ีครบถ้วน
สมบูรณ์ โดย 
    5.1 กระดาษท าการแบบท่ี 3 และแบบท่ี 4 จัดส่ง
ครบท้ังบัญชเีงินฝากธนาคารในงบประมาณ และบัญชี
เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ (ทุกบัญชี) 
    5.2 กระดาษท าการแบบท่ี 5 จัดส่งครบท้ังลูกหนี้เงิน
ยืมในงบประมาณ และลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ 
    5.3 กระดาษท าการแบบท่ี 6 ประเมินการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามแบบท่ีก าหนด  
6. กระดาษท าการทุกแบบมีการลงนามรับรองผล 
การตรวจสอบและประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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ระดับ เกณฑ์การให้คะแนน หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ KRS 

7. ผลการตรวจสอบทุกเรื่องทุกประเด็นในรายงาน 
การตรวจสอบมีความสอดคล้องกับสรุปผลการตรวจสอบ
ตามกระดาษท าการท่ีก าหนดทุกแบบ  
8. กรณีการรายงานผลการตรวจสอบการเงินการบัญชี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ได้มีการติดตามปรับปรุงแก้ไขและรายงานผล
มาพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบการเงินการบัญชี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการด าเนินงาน : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 
                ผลคะแนนที่ได้รับการประเมิน คือ  4  คะแนน 

หน่วยตรวจสอบภายใน ด าเนินการตรวจสอบและปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 6.8.3 ระดับ สพท. โดย 
1.จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการเงินการบัญชีพร้อมทั้งแบบกระดาษค าตอบ            
ท าการ แบบที่ 1 – 7 ส่ง สพฐ.ภายในระยะเวลาก าหนด 
2. แนบเอกสารหลักฐานรายงานและกระดาษท าการทางระบบ KRS ครบถ้วน         
ทุกรายการ และได้ด าเนินการแก้ไขตามที่ผู้ก ากับตัวชี้วัด (สพฐ.) แจ้งทุกรายการ 
กรณีที่ได้คะแนนระดับ 4 อาจมีสาเหตุมาจากรายการ “รับฝากเงินประกันสัญญา     
คงค้างเกินภาระผูกพันตามสัญญา”  ตามกระดาษท าการแบบที่ 7 ซึ่ง สพท.ส่วนใหญ่           
จะถูกแจ้งให้แก้ไขปรับปรุงรายการนี้  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :     น.ส.สุมาลี  ภูริเอกสุวรรณ         
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :       น.ส.นวลลออ  ไทยนิยม   



สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัตริาชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

- 71 - 
 

ตัวช้ีวัดที ่ 6.8.4  ระดับความส าเร็จการด าเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
หน่วยวัด  :  ร้อยละ 

แนวทางด าเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วย  
1. ด้านกายภาพ 7 ประการ 

1.1 มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ  
1.2 มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน 
1.3 มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน (อาจเป็นรูปภาพ หรือสัญลักษณ์) 
1.4 มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชด ารัสติดตามท่ีต่าง ๆ   
1.5 มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น          
1.6 มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม 
1.7 ไม่มีสิ่งเสพติดเหล้าบุหรี่ 100 %  

2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ 4 ประการ 
             2.1 ใส่เสื้อขาวทุกคน    
            2.2 ท าบุญใส่บาตร ฟังเทศน์   
            2.3 รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน                                                                             
            2.4 สวดมนต์แปล 

3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ 
             3.1 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย ทั้งครู และ นักเรียน                  
             3.2 บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา     
             3.3 ครู พานักเรียนท าโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง    
            3.4 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรยีนรู้       
             3.5 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียนทุกคน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ 
             4.1 รักษาศีล 5    
            4.2 ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม  
             4.3 ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ                                                 
             4.4 ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และ สิ่งของ     
             4.5 มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก 

5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ 
             5.1 ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน  
             5.2 ไม่ดุ ด่า นักเรียน                          
             5.3 ชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธงทุกวัน           
             5.4 โฮมรูมเพ่ือสะท้อนความรู้สึก เช่นความรู้สึกท่ีได้ท าความดี 
             5.5 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี    
             5.6 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป) สอบได้ธรรมศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย  
             5.7 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง    
             5.8 มีพระมาสอนอย่างสม่ าเสมอ 
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สูตรการค านวณระดับความส าเร็จการด าเนนิงานโรงเรียนวิถีพุทธของระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา : 
โปรแกรม www.vitheebuddha.com จะประมวลคะแนนโดยมีทศนิยม 4 ต าแหน่ง ให้โดยอัตโนมัติ สูตรการ
ค านวณ มีดังนี้ 

 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา : 
คะแนน ความหมาย 

1 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 60 ของเขตพ้ืนที่ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 
2 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 65 ของเขตพ้ืนที่ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 
 3 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 70 ของเขตพ้ืนที่ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 
 4 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 75 ของเขตพ้ืนที่ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 
 5 โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 80 ของเขตพ้ืนที่ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 

ระดับสถานศึกษา : 
คะแนน ความหมาย 
ระดับ 1 1. ด้านกายภาพ ด าเนินการครบทุกประการ  และ 

2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า  1 ประการ   
3. ด้านการเรียนการสอน ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า  2 ประการ  
4. ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และ นักเรียน  ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า  2 ประการ  
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 4 ประการ 

ระดับ 2 1. ด้านกายภาพ ด าเนินการครบทุกประการ  และ 
2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า  2 ประการ   
3. ด้านการเรียนการสอน ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า  2 ประการ  
4. ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และ นักเรียน  ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า  2 ประการ  
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 5 ประการ 

ระดับ 3 1. ด้านกายภาพ ด าเนินการครบทุกประการ  และ 
2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า  3 ประการ   
3. ด้านการเรียนการสอน ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า  3 ประการ  
4. ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และ นักเรียน  ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 3 ประการ  
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 6 ประการ 

ระดับ 4 1. ด้านกายภาพ ด าเนินการครบทุกประการ  และ 
2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ ด าเนินการครบทุกประการ    
3. ด้านการเรียนการสอน ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า  4 ประการ  
4. ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และ นักเรียน  ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 4 ประการ  
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 7 ประการ 

โรงเรียนวิถีพุทธที่ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 
โรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมดตามเป้าหมาย 

X 100 
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คะแนน ความหมาย 
ระดับ 5 1. ด้านกายภาพ ด าเนินการครบทุกประการ   และ 

2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ ด าเนินการครบทุกประการ    
3. ด้านการเรียนการสอน ด าเนินการครบทุกประการ    
4. ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และ นักเรียน  ด าเนินการครบทุกประการ    
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ด าเนินการครบทุกประการ    

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

1. ด้านกายภาพ                                    7 ประการ ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7 
2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ                    4 ประการ            1 2 3 ครบ 4 ครบ 4 
3. ด้านการเรียนการสอน                          5 ประการ            2 2 3 4 ครบ 5 
4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ             2 2 3 4 ครบ 5 
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ                        8 ประการ 4 5 6 7 ครบ 8 

ผลการด าเนินงาน : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 
                ผลคะแนนที่ได้รับการประเมิน คือ   5  คะแนน 
   1. โรงเรียนวิถีพุทธท่ีได้รับคะแนนรายโรงเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  จ านวน  120  โรงเรียน 
   2. โรงเรียนวิถีพุทธท้ังหมดตามเป้าหมาย  จ านวน  120  โรงเรียน 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ก ากับ ติดตาม ให้สถานศึกษา    
ในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ผ่านเว็บไซต์ 
www.viteebuddha.com ตามระยะเวลาที่ สพฐ.ก าหนด และ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(กลุ่มนิเทศฯ) รับรองการประเมินตนเองของโรงเรียนในสังกัดภายในระยะเวลา        
ที่ สพฐ.ก าหนด 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด:  รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2  ที่รบัผิดชอบกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :     1. นายธีระพงษ์  ศรีโพธิ์   
        2. นางพรสวรรค์  ตันมงคลกาญจน   

http://www.viteebuddha.com/
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ตัวช้ีวัดที่ 6.9  การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
หน่วยวัด : คะแนน 
ค าอธิบาย :   

 เป็นการส ารวจปัจจัยการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา 

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

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

ผู้อ านวยการกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 ต้องได้รับผลการส ารวจผ่านระบบอย่างน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
 การคิดคะแนนคิดจากคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดที่ได้ตอบแบบส ารวจผ่านระบบ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 (Survey Online) 

ประเด็นการประเมิน 
การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ / การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

1. ผู้บังคับบัญชามีการสอนงานให้แก่ท่าน มีโอกาสร่วมคิดร่วมท า 
2. ผู้บังคับบัญชาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในการท างานของท่าน 
3. ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในความผิดพลาดของท่าน 
4. ผู้บังคับบัญชาดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของท่าน 
5. ผู้บังคับบัญชาได้ชมเชยท่านเมื่อมีผลการปฏิบัติงานที่ดี 

การก ากับดูแลการทุจริต 
6. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานท่าน มีการก าหนดนโยบาย

โครงการหรือสัมปทานของหน่วยงานเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 
7. หน่วยงานของท่านมีโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมคุณธรรมใน

หน่วยงาน 
8. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานท่านได้ให้ความส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงาน และมี

การลงโทษทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ผู้กระท าการทุจริตอย่างจริงจัง 
9. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานท่านได้มีการซื้อขายต าแหน่งหรือเส้นสายในการบรรจุ 

แต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนระดับ เลื่อนต าแหน่งของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของ
ท่านใช่หรือไม่ 

10. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานให้ความส าคัญในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์
สุจริต โดยมีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน เป็นระบบ และท าให้เกิด
ความสะดวกในการติดต่อหรือขอรับบริการ 
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ประเด็นการประเมิน 
11. หน่วยงานของท่านมีการใช้จ่ายเงินงบประมาณเกินกว่าความจ าเป็นและไม่เกิดประโยชน์

และความคุ้มค่า 
12. ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายงานแก่ท่านตามความรู้ความสามารถอย่างเป็นธรรม 
13. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านพบเห็นว่าหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับสินบนจากผู้อ่ืนใช่

หรือไม่ 
14. ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานของท่านมีการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจเพ่ือ

ประโยชน์แก่ญาติพ่ีน้อง พวกพ้อง หรือผู้อื่น 
15. หน่วยงานของท่านมีการก ากับหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตาม

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 

16. ผู้บังคับบัญชาของท่านได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ท่านได้ยึดถือและปฏิบัติตาม  
17. หน่วยงานของท่านมีการสื่อสาร (Communication) ภายในองค์กรถึงคุณธรรมจริยธรรม

ที่พึงประสงค์ท่ีพนักงานทุกท่านควรปฏิบัติตามเพ่ือลดความคลุมเครือของจริยธรรม 
18. หน่วยงานของท่านมีการจัดอบรมสัมมนา หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเสริมสร้าง/

กระตุ้นเตือนมาตรฐานการด าเนินงานของหน่วยงานเพ่ือหลีกเลี่ยงประเด็นขัดแย้งด้าน
จริยธรรมที่อาจจะเกิดขึ้น 

19. หน่วยงานของท่านมีการประกาศเกียรติคุณ/ให้รางวัล/ยกย่องเชิดชูเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม และมีการลงโทษต่อผู้ประพฤติขัดต่อคุณธรรม 

20. หน่วยงานของท่านมีการสร้างกลไกหรือระบบที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สามารถพูดคุย
เกี่ยวกับประเด็นขัดแย้งทางจริยธรรม รวมถึงช่องทางในการรายงานหากมีผู้พบเห็น
พฤติกรรมที่ผิดหลักจริยธรรม 

 หมายเหตุ : ช่วงเวลาและวิธีการตอบแบบส ารวจ จะมีการแจ้งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       รับทราบอีกครั้งหนึ่ง 

ผลการด าเนินงาน : ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต 2 
                ผลคะแนนที่ได้รับการประเมิน คือ   5  คะแนน 

รองผู้ อ านวยการส านั กงานเขต พ้ืนที่ การศึกษา ผู้ อ านวยการกลุ่ ม /หน่วย                
ต อบแบบส า ร ว จ  (Survey Online)  ผ่ า น ร ะบบ  Smart OBEC ครบทุ ก ค น                 
และทันตามระยะเวลาที่ สพฐ.ก าหนด 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :   รอง ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2  ที่รับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   :       1. น.ส.สายพิน  กรรณสูต   
   2. นางพิมพา  บานเย็น        
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม   เขต 2 
ที่  71 /2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนผู้ก ำกับตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ 
ในกำรปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต 2 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
………………………………………………… 

      ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้แจ้งแนวทำงด ำเนินกำร/กรอบกำรประเมิน
ตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ดังนี้   

1. กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
2. กำรประเมินผู้บริหำรองค์กำร (ตำมข้อสั่งกำรนำยกรัฐมนตรี) 

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 
  องค์ประกอบที่ 1  ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักพ้ืนฐำน (Function base)  
  องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจยุทธศำสตร์หรือภำรกิจที่ได้รับ
มอบหมำยเป็นพิเศษ (Agenda base)  
  องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนตำมหลักภำรกิจพ้ืนที่ หรือกำรบูรณำกำร
ด ำเนินงำนหลำยหน่วยงำน (Area base)  
  องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำนวัตกรรมในกำรบริหำรจัดกำร
ระบบงำน (Innovation base)  
  องค์ประกอบที่ 5 ศักยภำพในกำรเป็นส่วนรำชกำรที่มีควำมส ำคัญเชิงยุทธศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำ 
(Potential base) 
การประเมินผู้บริหารองค์การ 
  1. กำรลดพลังงำน 
  2. มำตรกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
  3. กำรประหยัดงบประมำณ 
  4. กำรก ำกับดูแลกำรทุจริต 
  5. ภำวะผู้น ำ 
  6. ระบบติดตำมกำรปฏิบัติงำนเพื่อกำรบริหำรขององค์กำร 
  7. กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กำร 
  8. กำรสร้ำงคุณธรรม  จริยธรรมในองค์กำร 
  9. กำรเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจ/ กำรดูแลเอำใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
  10. กำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน (Integration)
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