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คานา
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มีม ติเ ห็น ชอบกับการประเมิน
ส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริ หาร ตามคาสั่งของคณะรักษาความสงบ
แห่ง ชาติ (คสช.) ที่ 5/2559 เรื่อ งมาตรการปรับ ปรุ ง ประสิ ทธิภ าพในการปฏิบั ติราชการ โดยมอบให้
สานั กงาน ก.พ.ร. เป็น ผู้ประเมินส่ วนราชการ ซึ่ ง มี ผลบั ง คั บใช้ เมื่ อวัน ที่ 1 กุ มภาพัน ธ์ 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดาเนิน งานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสาคัญของรัฐบาล
การแก้ไ ขปัญหาและการอานวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการให้คุณให้โทษต่อหน่วยงานและผู้บริหาร
ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจที่สาคัญของรัฐบาลและการดาเนินตามภารกิจหน่วยงานของรัฐ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นส่วนราชการที่ต้องได้รับ
การประเมินตามมาตรการฯ ดังกล่าว โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทาคู่มือการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อให้กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย และ
โรงเรียนในสังกัดใช้เป็นคู่มือในการดาเนินงานการปฏิบัติราชการตามมาตรการฯ ดังกล่าว ซึ่ง จะช่วยให้ส่วน
ราชการมีความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการมาก
ยิ ่ง ขึ ้น และจะส่ ง ผลให้ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามมาตราการฯ ดั ง กล่ า ว เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิผลต่อไป
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ ต รดิ ต ถ์ เขต 1 ขอขอบคุ ณคณะท างาน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันจัดทาคู่มือประเมินส่วนราชการตามมาตร
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ฉบับนี้ ให้เสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุ กภาคส่วน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบราชการให้มีความ
เข้มแข็ง ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ผู้รับบริการทุกระดับมีความพึงพอใจ และส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้นต่อไป
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หลักการและที่มา
รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ส่วนราชการมี การปรับปรุงและ
ยกระดับคุณภาพการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจึงต้องมีการ
ดาเนินงานตามแผนงานโครงการที่สอดรับกับนโยบายที่สาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่
รัฐบาลกาหนด ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 3/1 บัญญัติว่า
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสิน การอานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุง
คุณ ภาพการให้ บ ริ ก ารจึ ง เป็ น แนวทางหนึ่ ง ที่ จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ
ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ
การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12
กาหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อ
กาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการ
อื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้
ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด
- คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 44 ของ
รัฐธรรนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกคาสั่งหัวหน้าคณะรัก ษาความสงบแห่งชาติ ที่
5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการ
บริหารราชการแผ่นดิน มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
- มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 เห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมินข้าราชการพลเรือนใน
ความรั บผิด ชอบของฝ่ ายบริห ารและแบบประเมิน ส่วนราชการตามค าสั่ ง หั วหน้ าคณะรั กษาความสงบ
แห่ง ชาติ ที่ 5/2559 และให้นาแบบประเมินฯ นี้ไ ปใช้ในการประเมินข้าราชการและการประเมินส่วน
ราชการในรอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
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- ข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ให้ทุกส่วนราชการดาเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงการทางานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ
- ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ณ วันที่
29 มิถุนายน 2560 ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคลื่อนปฏิรูปองค์กร (โครงสร้าง/กระบวนการ
ทางาน)
กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทารายละเอียดตัวชี้วัด การประเมินผลส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่าน
การเจรจากับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงว่าด้วยผลงานที่สานักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย และเห็นชอบ
ร่วมกันให้ใช้เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจาปี โดยมีกรอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจางานตาม
หน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Function base) จานวน 4 ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลัก ภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกัน
หลายหน่วยงาน (Agenda base) จานวน 3 ตัวชี้วัด
องค์ ป ระกอบที่ 3 ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งานตามหลั ก ภารกิ จ พื้ น ที่ หรื อ การบู ร ณา
การดาเนินงานหลายหน่วยงาน (Area base) สานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐานไม่มีตัวชี้วัดใน
องค์ประกอบนี้
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (Innovation base) จานวน 2 ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดาเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(Potential base) จานวน 2 ตัวชี้วัด
แนวทางการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถสนองตอบต่อนโยบายได้อ ย่า งครบถ้ว น จึง เห็น สมควรให้มี
การบูรณาการการปฏิบัติงานให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ดังนี้
1. การกาหนดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการต้องเป็นตัวชี้วัดที่
ปรากฎในแผนปฏิบัติราชการประจาปีหรือให้มีงบประมาณหรือกิจกรรมรองรับครบถ้วนทุกตัวชี้วัด
2. การก าหนดเจ้ า ภาพหลั ก ในการด าเนิ น งานตามกลยุ ท ธ์ จุ ด เน้ น และทุ ก ตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ ให้ มี
ผู้รับผิดชอบหลักทั้งในระดับกลยุทธ์ จุดเน้น และทุกตัวชี้วัดที่จะต้องดาเนินการ โดยให้สอดคล้องกับการ
ประเมินรายบุคคล ทั้งนี้อาจจัดให้มีเจ้าภาพร่วมในกรณีตัวชี้วัดที่จะต้องดาเนินงานร่วมกันด้วย
3. การสร้างความเข้าใจในการดาเนินการตามกลยุทธ์ จุ ดเน้น และตัวชี้วัดตามมาตรการฯ อย่าง
ทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดาเนินงานร่วมกัน
4. ดาเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการประจาปีอย่างจริง จัง และต่อเนื่อง ทุกระดับสามารถ
สะท้อนความสาเร็จของการปฏิบัติราชการสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะ ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
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5. พั ฒ นาระบบก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการระดั บ หน่ ว ยงานที่ ชั ด เจนมี
ประสิทธิภาพ ให้สามารถเชื่อมโยงการรายงานผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด ซึ่งใน
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาระบบรายงานผลและระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
5.1 ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
หรือระบบ KRS (KPI Report system) เป็นระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัด
ได้ใช้รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
5.2 ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS : Area
Management Support System) เป็นระบบทางเลือกสาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้จัดเก็บ
ข้อมูลจากสถานศึกษาผ่านระบบ online ลักษณะคล้ายการสร้างแบบสอบถาม มีตัวเลือกแบบสากลให้ใช้งาน
5.3 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++ :
Area Management Support System) เป็นระบบที่ช่วยให้การบริหารจัดการงานใน สพท. ประกอบด้วย
ด้า นบุ ค ลากร ด้ า นงบประมาณ ด้ า นแผนงาน และด้ า นวิ ช าการ ซึ่ ง ลั ก ษณะการท างานของระบบจะ
ดาเนินการบนเครือข่ายสารสนเทศ online และ Real Time
5.4 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของโรงเรียน (SMSS : School Management
Support System) เป็นระบบที่ช่วยให้โรงเรียนบริหารจัดการด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านแผนงาน
และด้า นวิชาการ เป็ นไปอย่างมีป ระสิทธิ ภาพ ลดทรัพ ยากร และสามารถประมวลและแสดงผลในเชิ ง
ประจักษ์ได้อย่างรวดเร็วและสามารถเชื่อมโยงการใช้งานกับระบบ AMSS++
สาหรับระบบ KRS จะแสดงผลการดาเนินงานตามสถานการณ์ปัจจุบัน (Real Time) ซึ่งผู้ที่
เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงผลการดาเนินงานให้ดีขึ้นทันต่อสถานการณ์ได้
6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติราชการประจาปีโดยรายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบดังกล่าว
ข้างต้นให้เสร็จทันตามเวลาที่กาหนด โดยให้มีไ ฟล์เอกสารอ้างอิง รายละเอียดกระบวนการดาเนินงานสู่
ความสาเร็จแนบทุกตัวชี้วัดอย่างชัดเจน สามารถรับการประเมินของหน่วยประเมินภายนอกที่สานักงาน
ก.พ.ร. มอบหมาย รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการต่อไป
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ความพร้อมขององค์กรในการบริหารจัดการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ต้อง
จัด ท าแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ที่ มี กรอบทิศ ทางการด าเนิน งาน ประกอบด้ ว ย วิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกรอบแผนตามโครงการ รายละเอียด
ด้านงบประมาณ และแนวทางการติดตามประเมินผลตามแผน นอกจากนี้ อาจต้องมีแผนเฉพาะกิจของ
องค์กร เช่น แผนพัฒนาวิชาการ แผนพัฒ นาคุณธรรมจริยธรรม แผนพัฒนาวิชาชีพ แผนพัฒนาสุขภาพ
พลานามัย เป็นต้น
2. การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงในองค์ ก ร ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ต้อง
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3.นาแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) แผนจัดการความรู้ (KM Active
plan) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร เป็นต้น
4. การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมในการทางานที่เน้นผลผลิตผลลัพธ์เพื่อประชาชน บุคลากรใน
องค์กรทุกระดับทุกคนได้รับการเสริมสร้างให้มีวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ โดย
 มุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ มีทัศนคติและอุดมการณ์เพื่อส่วนรวม
 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีจิตบริการ
 เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน เป็นมิตรกับประชาชน พร้อมให้ความช่วยเหลือ
ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและมั่นคงในอารมณ์
 มีความรับผิดชอบเป็นที่พึ่งของประชาชน ทาหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นที่พึ่งของ
ประชาชนได้ มีความกระตือรือร้นที่จะอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
 ยืนหยัดในคุณธรรม เกียรติภูมิ มีศักดิ์ศรี กล้าหาญ ทนทานต่ออุปสรรค ยึดถือประโยชน์
ของชาติและประชาชน
 มีความทันสมัย ทันโลก ทันสถานการณ์ ใฝ่ความรู้ รู้จักมองการณ์ไกลและมีวิสัยทัศน์
 มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน รู้จักเรียนรู้ร่วมกัน ยอมรับข้อผิดพลาดและ
ปรับปรุงให้มีคุณภาพอยู่เสมอ
4. การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร (Capacity Building) ส่วนราชการทุกระดับได้พัฒนาให้มี
ความสามารถในการดาเนินการเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งการเพิ่มสมรรถนะด้านสารสนเทศ (IT) หรือการเพิ่มสมรรถนะ
บุคลากรตามหลักการวิเคราะห์ Gap Analysis
5. การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการและการประเมินผล ส่วนราชการทุกระดับต้องเสริมสร้าง
ให้บุคลากรมีความเข้าใจในการดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจาปีอย่าง
ถูกต้อง สามารถประเมินผลและรายงานผลตามระบบ/วิธีการที่กาหนดได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็น
การดาเนินงาน
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ระดับนโยบาย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้เรื่องการประเมินผลตาม
มาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการเป็ น วาระร่ ว มกั น ของทุ ก ส่ ว นราชการ โดยให้ มี ร อง
ผู้อานวยการสานักดูแลรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้มีการดาเนินการเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยหลักการมีส่วนร่วม และ
มีการบูรณาการการดาเนินงาน
2. แต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผนเป็นหัวหน้า
ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO ) เป็นผู้รับผิดชอบหลักและแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
ด้านการพัฒนาระบบบริหาร เพื่อให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการของส่วนราชการในสังกัด
3. แต่ ง ตั้ งคณะทางาน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทนจากส านั ก/กลุ่ ม/ศู น ย์ ส านัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อใช้ในการ
สื่อสารให้สามารถเข้าใจได้ตรงกันทุกระดับ และนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประชุมชี้แจงการดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้ผู้แทนจาก
สานัก/กลุ่ม/ศูนย์/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถดาเนินการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นการวัดและประเมินผล

5

5. บูรณาการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี เพื่อให้มีเอกภาพในการนาสู่การปฏิบัติในทุกระดับของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัด และ
จัดทาแผนงานโครงการสนับสนุนตัวชี้วัด
6. พัฒนาระบบควบคุม กากับติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานหลากหลายช่องทาง เช่น การ
รายงานเอกสาร การรายงานผ่านสื่อ IT เช่น School SMI Data Management Center ระบบ KRS และ
AMSS กาหนดผู้กากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด และผู้รายงานตัวชี้วัดผ่านระบบติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานฯ พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้สะดวก รวดเร็ว ทันสถานการณ์
7. จัดทาปฏิทินการดาเนินการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ แสดงความ
ชัดเจนเกี่ยวกับการกาหนดการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรม ในระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา เพื่อใช้
กากับติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการตามปฏิทิน
8. ประสานและส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้ผลตอบแทนและการเสริมแรงจูงใจ ประกอบด้วย การ
กาหนดมาตรการให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา นาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการไปเชื่อมโยงกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน การกาหนดเกณฑ์การจัดสรร
เงินรางวัลให้เหมาะสมและส่งผลให้ฝ่ายบริหารทุกระดับสามารถนาผลการดาเนิ นงานตาม มาตรการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและพัฒนาองค์กรให้บรรลุ
วิสัยทัศน์องค์กร ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1. สร้างความรู้ความเข้าใจ การดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และ
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีให้บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาตระหนักในภารกิจที่
จะต้องดาเนินการให้ประสบความสาเร็จ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake holders) รับทราบ
เพื่อให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือเพื่อการระดมทรัพยากร ฯลฯ
2. กาหนดให้มีผู้กากับดูแลตัวชี้วัดและผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด และจัดทาแผนงาน โครงการ/กิจกรรม
สนับสนุนตัวชี้วัด
3. มอบหมายให้รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รับผิดชอบงานการปฏิบัติราชการตามตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ และมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ในการประสาน กากับ ติดตามประเมินและ
รายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัด
4. เร่งรัดดาเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อให้สามารถปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติง านให้บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดทาแบบวัดความพึงพอใจในกระบวนงานบริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการให้บริการ
6. จั ด ท าและด าเนิ น การลดรอบระยะเวลาลดขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน ก ากั บ ติ ด ตามให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ดาเนินการตามกรอบระยะเวลาของขั้นตอนการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของหน่วยงาน/สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนจากภายในและ
ผู้แทนจากภายนอกองค์กร เพื่อรั บรองการประเมิ นตนเอง และวิเคราะห์น าผลการประเมิน ไปปรับ ปรุง และ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
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8. กาหนดให้มีการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดาเนินงาน (Site Visit) เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและ
นามากาหนดแนวทางแก้ไข
9. รายงานผลการประเมินตนเองในรอบการรายงานผลตามปฏิทินการรายงานผ่านระบบ KRS ที่กาหนด
10. จั ด สรรสิ่ ง จูง ใจให้ บุ ค ลากรที่เ กี่ ย วข้ อ ง โดยการใช้ ผ ลการปฏิบั ติ ร าชการตาม มาตรการปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ
ระดับสถานศึกษา
1. สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่ง อาจรวมถึง
ชุมชนด้วย
2. กาหนดให้มีผู้กากับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมจัดทาแผนงานโครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด
3. มอบหมายให้ มี ผู้ป ระสานงานหลัก หรื อ เจ้ า ภาพในการก ากั บ ติ ดตามและจั ด ทารายงานผลการ
ดาเนินการรายงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและ
สาธารณชน
4. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยการดาเนินการ รองรับการติดตามจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ ผู้แทนจากสานักงาน
ก.พ.ร. ที่มาติดตามประเมินผล
5. จัดทาแบบวัดความพึงพอใจในการให้บริการของสถานศึกษาและนาข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการ
6. จัดให้มีการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ต้องปฏิบัติ โดยอาจเชิญ กรรมการสถานศึกษามาร่วมเป็น
คณะกรรมการประเมิน และรายงานผลตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากาหนด
7. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลตอบแทนการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิ บั ติ ร าชการ ทั้ ง ที่ เป็ น ผลตอบแทนอื่ น ที่ ทางราชการจั ด ให้ ใ ช้ เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
 เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาธิบาล จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้
ประชาชน รวมทั้งผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
3. พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่ อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และทักษะที่จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21

7

4. พัฒนาข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
5. พัฒนาและส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบริหารจัดการให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการ ครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นกลไกลการขับเคลื่อนการบริหาร การบริการ และการเรียนรู้
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
และบูรณาการการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
1. ผู้เรีย นระดับก่ อนประถมศึกษา และระดั บการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตาม
ศักยภาพ และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี ส มรรถนะตรงตามส ายงาน และมี วั ฒ นธรรมการท างาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
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5. สำน ัก งานคณะกรรมการการศ ึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เน ้น การทำงานแบบบ ูร ณาการ มี เ ครื อ ข่ า ย
การบริ หารจั ดการ บร ิ ห ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว มจากท ุ ก ภาคส่ ว นในการจ ั ด การศึ ก ษา และ กระจายอานาจ
และความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้ น ที ่ พ ิ เ ศ ษ ไ ด ้ ร ั บ ก าร พ ั ฒ น าค ุ ณ ภ าพ ก าร ศ ึ ก ษ าแ ละ พ ั ฒ น าร ู ป แบ บ ก าร จ ั ด การศึ ก ษา
ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 6 ด้าน ดังนี้
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. เสริ ม สร้ า งความมั่ น คงของสถาบั น หลั ก และการปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
แนวทาง
1.1 น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาหรือ
“ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน
การทุจริต
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง
2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
แนวทาง
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ
3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นทีพ่ ิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
แนวทาง
3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ เช่น เขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตระเบียงเศรษฐกิจเขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเขตพื้นที่
ชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตรการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม
แนวทาง
1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนา
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หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจาเป็น
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า
และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา
1.3 พั ฒนาระบบการวัด และประเมิ นผลทุ กระดับ ให้มี คุณ ภาพและมาตรฐานนาไปสู่การพั ฒนา
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้
แนวทาง
2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สัง คม
และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน
2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้น
ทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งใน
และนอกห้องเรียน
2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์
2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอานวยความ
สะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่ง เรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งใน
ห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education)
หลักสูตรระยะสั้น
2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม
2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
แนวทาง
3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for International
Student Assessment)
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ
3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology
Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0
4. ส่งเสริมสนับสนุนการทาวิจัย และนาผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแนวทาง
4.1 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
4.2 ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน
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นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย
แนวทาง
1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบเชื่อมโยง
กับการเลื่อนวิทยะฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online (Teachers and Educational Personnels
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวทาง
2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
กาหนด การกาหนดแผนอัตรากาลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจ
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการทางาน
นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
แนวทาง
1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค
1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน
ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
2. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
แนวทาง
2.1 ประสานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในการจั ด การศึ ก ษาที่ เ หมาะสม ส าหรั บ เด็ ก ด้ อ ยโอกาส
ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน พื้นที่
สูง พื้นที่เกาะ พื้นที่ทุรกันดาร เป็นต้น
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่ น การ
พัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
แนวทาง
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ
เรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแนวทาง
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1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ 6 ด้ า นการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การและส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการ
จัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
แนวทาง
1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้
1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพื้นที่ เช่น โรงเรียน
ที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียน-ห้องเรียน
กีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ
1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา
และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์
2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
แนวทาง
2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base Management), รูปแบบ
การบริหารแบบกระจายอานาจ “CLUSTERs”
2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสานักงานศึกษาธิการจังหวัด และ
สานักงานศึกษาธิการภาค
2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ
2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แนวทาง
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน
3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย
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กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ประกอบการประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานตามภารกิจหลักพื้นฐาน งาน
ประจางานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Function base)

ประเด็นการประเมิน
1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี/6-11
ปี/12-14 ปี/15-17 ปี)
1.1.1 ร้อยละผู้เรียนระดับอนุบาล (3-5 ปี)
1.1.2 ร้อยละผู้เรียนระดับประถมศึกษา (6-11 ปี)
1.1.3 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
(12-14 ปี)
1.1.4 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (15-17 ปี) (มัธยปลาย/ปวช.)
1.2 ขีดความสามรถในการแข่งขันด้านการศึกษาของ
ประเทศไทยจากรายงาน (IMD 2018)
1.2.1 อันดับตามรายงานด้านการศึกษา
(Education)
1.2.2 อันดับตามรายงานด้านที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาท ภารกิจของส่วนราชการ
1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ O-NET
1.4 ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการพัฒนาครู
ครบวงจร

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือ
การบูรณาการการดาเนินงานร่วมกันหลาย
หน่วยงาน (Agenda base)

2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการ
สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน
2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทัน
ต่อสถานการณ์
2.2 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษใน
ระดับภูมิภาค (Boot Camp)

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณา
การการดาเนินงานหลายพื้นที่หรือหลาย
หน่วยงาน (Area base)

ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหาร 4.1 การพัฒนานวัตกรรม
จัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร
4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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องค์ประกอบการประเมิน
จัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากร
บุคคล และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ (Innovation Base)

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วน
ราชการที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบาย
ระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potentinal
base)

ประเด็นการประเมิน
4.2.1 การประหยัดไฟฟ้าและน้ามัน
4.2.2 การลดกระดาษ
4.2.3 การบูรณาการงบประมาณ
4.2.4 การพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัด (KRS)
4.2.5 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานหน่วยงานภาครัฐของ สพฐ.
(ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.2.6 โครงการห้องเรียนกีฬา
4.2.7 การรับนักเรียนโดย Smart Card และการ
จัดทาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (GPA)
4.2.8 โครงการโรงเรียนประชารัฐ
4.2.9 โรงเรียนวิถีพุทธ
4.2.10 พุธเช้า ข่าว สพฐ.
4.2.11 ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2.12.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต
4.2.12.2 การจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
(ในส่วนของการดาเนินการตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561)
4.2.12.3 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.1 การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชติ
5.2 การดาเนินการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การ
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ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

2558

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2559

2560

ค่าเป้าหมาย
(ระดับ สพฐ.)
2561

72.93
100.99
94.93
74.65

73.82
102.40
95.08
68.24

77.06
98.04
95.18
76.40

80
100
97
78

ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจาตามหน้าที่
ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาลหรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Function base)
1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี/6-11 ปี/12-14 ปี/15-17 ปี)
1.1.1 ร้อยละผู้เรียนระดับอนุบาล (3-5 ปี)
1.1.2 ร้อยละผู้เรียนระดับประถมศึกษา (6-11 ปี)
1.1.3 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12-14 ปี)
1.1.4 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมปลาย/ปวช.) (15-17 ปี)
1.2 ขีดความสารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยจากรายงาน (IMD 2018)
1.2.1 อันดับตามรายงานด้านการศึกษา (Education)

48

52

54

1.2.2 อันดับตามรายงานด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของส่วนราชการ

-

-

-

44.88

49.33

52.98

1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
ประถมศึกษาปีที่ 6
- ภาษาไทย

ดีขึ้น 2
อันดับจากปี
2560
อันดับดีขึ้น
จากปี 2560
ทุกตัวชี้วัด

54.57
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2558
36.02
38.06
42.13
50.67

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2559
40.31
43.47
42.59
49.18

2560
34.59
40.47
41.22
46.68

ค่าเป้าหมาย
(ระดับ สพฐ.)
2561
35.63
41.68
42.46
ไม่วัด

35.20
27.46
29.65
38.62
46.79

42.64
30.54
32.40
37.63
46.24

46.36
31.80
29.31
34.99
49.00

47.75
32.75
30.19
36.04
ไม่วัด

50.76
23.44
21.74
32.54
36.53

49.36
24.98
26.59
33.40
39.71

52.29
27.76
24.88
31.62
35.89

50.84
25.73
27.39
34.40
40.90
รายละเอียดใน
คู่มือฯ

ตัวชี้วัด
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 3
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 6
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.4 ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการพัฒนาครูครบวงจร
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเปฌ็นพิเศษ (Agenda base)
2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
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2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์

2558
-

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2559
-

2560
66.67
88

2.2 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด
กลุ่มจังหวัด (Area base)
- ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อ
ไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)

ค่าเป้าหมาย
(ระดับ สพฐ.)
2561
100
100
รายละเอียด
ในคู่มือฯ

-

รายละเอียดใน
คู่มือฯ

4.1 การพัฒนานวัตกรรม
4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4.2.1 การประหยัดไฟฟ้าและน้ามัน
4.2.2 การลดกระดาษ
4.2.3 การบูรณาการงบประมาณ

-

-

-

4.2.4 การพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัด (KRS)

-

-

-

4.2.5 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานหน่วยงานภาครัฐของ สพฐ.
(ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

-

-

-

10
10
5
รายละเอียด
ในคู่มือฯ
80
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2558

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2559

2560

4.2.6 โครงการห้องเรียนกีฬา

-

-

-

4.2.7 การรับนักเรียนโดย Smart Card และการจัดทาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (GPA)
4.2.8 โครงการโรงเรียนประชารัฐ
4.2.9 โรงเรียนวิถีพุทธ

-

-

-

4.2.10 พุธเช้า ข่าว สพฐ.

-

-

-

4.2.11 ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

-

-

4.2.12.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

-

-

-

4.2.12.2 การจั ด ท าบั ญ ชี ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต (ในส่ ว นของการด าเนิ น การตามแผนเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

-

-

-

4.2.12.3 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
(ระดับ สพฐ.)
2561
รายละเอียด
ในคู่มือฯ
100
85
90
รายละเอียด
ในคู่มือฯ
100
รายละเอียด
ในคู่มือฯ
รายละเอียด
ในคู่มือฯ
รายละเอียด
ในคู่มือฯ

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potentinal base)
5.1 การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
5.2 การดาเนินการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การ

รายละเอียดใน
คู่มือฯ
รายละเอียดใน
คู่มือฯ
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วิธีการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
วิธีการประเมิน
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีวิธีการประมิน
ดังนี้
ระดับการประเมิน

สรุปผลการประเมิน
ระดับคุณภาพ

ระดับมาตรฐาน
ส่วนราชการ/จังหวัด

ระดับต้องปรับปรุง
องค์ประกอบ
1. Functional Base
2. Agenda Base
3. Area Base
4. Innovation Base
5. Potential Base
ตัวชี้วัด

สูงกว่าเป้าหมาย
เป็นไปตามเป้าหมาย
ต่ากว่าเป้าหมาย
ผ่าน
ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
เป็นส่วนราชการที่มีผลการดาเนินงานอยู่ใน
ระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบที่
ประเมิน
เป็นส่วนราชการที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ใน
ระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่
ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
หนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ากว่าเป้าหมาย
เป็นส่วนราชการที่มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับ
ต่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
หนึ่ง (แม้ว่ะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอืน่
ในระดับเป็นไปตามเป้าหมาย
หรือสูงกว่าเป้าหมาย)
มีผลคะแนนสูงกว่าร้อยละ 67
มีผลคะแนนระหว่างร้อยละ 50 - 67
มีผลคะแนนต่ากว่าร้อยละ 50
ผลการดาเนินงานเป็นตามเป้าหมาย หรือ สูง
กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
ผลการดาเนินงานเป็นต่ากว่าเป้าหมายที่วางไว้

รอบการประเมินผล
การประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 2 ครั้ง ดังนี้
 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561
 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561
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ปฏิทินการดาเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่ อ ให้ ก ารประเมิ น ส่ ว นราชการตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิ ท ธิภ าพ จึ งได้ ก าหนดปฏิ ทิ น ขั้น ตอนการด าเนิน งานไว้ 5 ขั้ น ตอนประกอบด้ว ย ขั ้น ตอนที่ 1 การ
เตรีย มการและการจัด ท าตัว ชี ้ว ัด ตามมาตรการฯ ขั ้น ตอนที ่ 2 การด าเนิน การปฏิบ ัต ิต ามตัว ชี ้ว ัด ตาม
มาตรการฯ ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผล ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ระยะเวลา
ดาเนินการ
ขั้นที่ 1 การเตรียมการและการจัดทาคาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ
1 ฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผล ปี 2561
ส.ค. 60
ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

เป้าหมาย
ได้รับทราบกรอบการ
ประเมินผล
กาหนดตัวชี้วัดตามมาตราการ
ปรับปรุงฯ ของกระทรวง และ
ของ สพฐ.

2 คณะกรรมการของ สานักงาน ก.พ.ร. พิจารณา
กาหนดตัวชี้วัด/เป้าหมาย และรายละเอียด
ตัวชี้วัดตามมาตรารปรับปรุงฯ

ส.ค. 60 - ม.ค. 61

3 สานักงาน ก.พ.ร. แจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดตาม
มาตราการปรับปรุงฯ ที่ สพฐ. ต้องดาเนินการ

ม.ค. 61

ได้ตัวชี้วัดตามาตรการปรับปรุงฯ
ประจาปีงบประมาณ 2561
ของ สพฐ.

ม.ค. 61

ผู้บริหาร สพฐ.ได้รับทราบ
ตัวชี้วัดตามาตรการปรุบปรุงฯ
ประจาปีงบประมาณ 2561

5 ประชุมสร้างความเข้าใจให้สานัก/กลุ่ม/ศูนย์
ใน สพฐ.

ม.ค. 61

6 ประชุมแจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาทราบแนวทางการดาเนินการ
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ ประจาปี
งบประมาณ 2561

มี.ค. 61

สานัก/กลุ่ม/ศูนย์ มีความเข้าใจ
ในการดาเนินงานตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงฯ
สพท. มีความเข้าใจในแนว
ทางการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตามมาตรปรับปรุงฯ เพื่อนาสู่
การปฏิบัติ

ขั้นที่ 2 การดาเนินการปฏิบัติตัวชี้วัดตามมาตรฯ
4. แจ้งที่ประชุมผู้บริหาร สพฐ. ทราบแนวทาง
การดาเนินการตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ
ประจาปีงบประมาณ 2561
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ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

7 สานัก/กลุ่ม/ศูนย์ สานักงานเขตพื้นการศึกษา
และสถานศึกษาดาเนินการตามตัวชี้วัดตาม
มาตรการรปรับปรุงฯ
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผล
8 สานัก/กลุ่ม/ศูนย์ สานักงานเขตพื้นการศึกษา
และสถานศึกษา มีระบบการกากับ ติดตาม
เพื่อส่งเสริมช่วยเหลือและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
9 สานัก/กลุ่ม/ศูนย์ สานักงานเขตพื้นการศึกษา
และสถานศึกษา มีระบบการประเมินตนเอง
เพื่อปรับปรุงพัฒนา
10 คณะทางานสุ่มติดตาม/ประเมินในระดับ
สานักงานเขตพื้นการศึกษาและสถานศึกษา

ระยะเวลา
ดาเนินการ
มี.ค. - ก.ย. 61

ทุกหน่วยงานดาเนินงานตาม
บทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ

มี.ค. - ก.ย. 61

หน่วยงานทุกระดับมีระบบการ
กากับติดตามการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

มี.ค. - ก.ย. 61

หน่วยงานทุกระดับมีระบบการ
ประเมิน และรายงานผลการ
ประเมินตนเองได้ตามกาหนด
ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อใช้
ผลักดันในระดับนโยบาย

พ.ค.- ก.ย. 61

ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปับปรุงฯ
11 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผล
ดาเนินการตัวชี้วัดตามมาตการปรับปรุงฯ
(ผ่านระบบ KRS)
รอบที่ 1 (1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61)
1 มี.ค. – 10 เม.ย. 61
รอบที่ 2 ( 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 61)
1 ก.ย. – 10 ต.ค. 61
12 สพฐ. รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด (ผ่าน
ระบบ e-SAR Card) เข้าระบบในเว็บไซต์ของ
สานักงาน ก.พ.ร.
รอบที่ 1 (1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61)
รอบที่ 2 ( 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 61)
13 เลขาธิการ ก.พ.ร. รายงานการผลประเมินฯ
เบื้องต้นต่อนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจา
สานักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการหรือ
รัฐมยตรีช่วยว่าการ
14 สานักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลการประเมินส่วน
ราชการเสนอนายกรัฐมนตรี

เป้าหมาย

1 – 10 เม.ย. 61
1 – 10 ต.ค. 61
ภายในเดือน ต.ค.

ภายในเดือน ต.ค.

-สพป. สพม.รายงานตามแบบ
ประเมินตัวชี้วัด โดย ผอ.สพป.
สพม.รับรอง

สพฐ. รายงาน สานักงาน ก.พ.ร.
รายงานการผลประเมินฯ
เบื้องต้น
ได้ผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดตาม
มาตรการฯ
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องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน
(Function base)
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละประชากรผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี/6-11 ปี/12-14 ปี/15-17 ปี)
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละผู้เรียนระดับอนุบาล (3 – 5 ปี)
คาอธิบาย : อัตราส่วนผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา/ประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี หมายถึง จานวน
ผู้เข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลต่อจานวนประชากรกลุ่มอายุ 3 – 5 ปี
สูตรการคานวณ :
จานวนผู้เข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 X 100
จานวนประชากรกลุ่มอายุ 3 - 5 ปี ในปี พ.ศ. 2560*
หมายเหตุ : * ใช้ข้อมูลจานวนประชากรจากกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมิน รอบที่ 1
การประเมิน รอบที่ 2
1. สรุปผลร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนในปี 1. ร้อยละผู้เรียนของประชากรกลุ่มอายุ
การศึกษา พ.ศ. 2560
- ระดับอนุบาล (3-5 ปี) ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2. แผนการดาเนินงานด้านการขยายโอกาสเข้าถึง 2. สรุปผลร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา
บริการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องใน
พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ 5
(ผ่านการประเมิน)
มาย
69.2
71.90
74.60
77.3
80
เหตุ :
เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5 กาหนดจากค่าเป้าหมายตามสานักงาน ก.พ.ร. และคะแนนระดับ 3 กาหนดจาก
ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2.7 หน่วย ต่อ 1 คะแนน
ห

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ
- ระดับอนุบาล (3 – 5 ปี)

หน่วยวัด
ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2558

2559

2560

72.93

73.82

77.06
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กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :
ตามที่ ผอ. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรระดับ สพป. สพม. ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ สพป. สพม. และ สถานศึกษา ดาเนินการ
4. จัดทาข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาด้วยระบบ DMC และ ให้เป็นไปตามที่กาหนด
5. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับสถานศึกษา สพป.
สพม. และ สพฐ.
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับสถานศึกษาดาเนินการจัดทาข้อมูล
พื้นฐานทางการศึกษาด้วยระบบ DMC ให้เป็นไปตามที่กาหนด
4. เก็บข้อมูลนักเรียนนอกสังกัด สพฐ. ตามที่ สพฐ. กาหนด

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ระดับสถานศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2. บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลระบบ DMC ตามที่ สพฐ.กาหนด
โดยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูล 36 รายการ ดังนี้
รายการข้อมูลสาคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ)
ข้อมูลครู (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (7 รายการ)
ชื่อ-สกุล
ชื่อ – สกุล
ระบบอินเทอร์เน็ต
เลขประจาตัวประชาชน
เลขประจาตัวประชาชน
เป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่าย
วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีเกิด
ระบบไฟฟ้า
ชั้นเรียนปัจจุบัน
วิชาเอก
ระบบโทรศัพท์
เลขประจาตัวนักเรียน
วุฒิที่จบ
ระบบน้าประปา
น้าหนัก/ส่วนสูง
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นครู
โครงการที่เข้าร่วม และ
งบประมาณที่ได้รับ
รหัสประจาบ้าน
วันเดือนปีที่บรรจุครั้งแรก ค่าพิกัดภูมิศาสตร์
เชื้อชาติ
ตาแหน่งปัจจุบัน
สัญชาติ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ศาสนา
ประเภทบุคลากร
ประเภทความพิการ
วิธีการเดินทางมาเรียน
ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน
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รายการข้อมูลสาคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2561
ที่
ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ)
ข้อมูลครู (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (7 รายการ)
14 รหัสตาบลที่อยู่
15 ชื่อ-สกุล บิดา, มารดา
16 เลขบัตรประจาตัวประชาชน บิดา- มารดา
17 รายได้ผู้ปกครอง
แนวทางการดาเนินการ :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. กาหนดนโยบาย โดยการออกประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กทุกคน
ได้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง และได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งเต็ ม ตามศั ก ยภาพ สอดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ ข อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน
2. จัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณธรรม
นาความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
3. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม
นาความรู้ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูลนักเรียนรายคน เพื่อเป็นข้อมูล
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา และการวางแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ตรวจสอบข้ อมูล จานวนประชากรวัยเรี ยนกลุ่มอายุ 3-5 ปี ของเขตพื้นที่ การศึกษาจากข้อมู ล
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากการสามะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษา
2. ประกาศการรับนักเรียนและประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
เกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ
3. ร่วมกับสถานศึกษาทุกสังกัดวางแผนการรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษาประถมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนทุกคน
4. สารวจข้อมูลจานวนนักเรียนกลุ่มอายุ 3-5 ปี ที่เรียนในสถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด สพฐ.
และการจัดการเรียนโดยครอบครัวและองค์กร จัดสรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัดการศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษาประจาปีการศึกษา
5. รายงานผลการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2561
6. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา และการรณรงค์ให้เรียนต่อ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือ การศึก ษาภาคบัง คับ และหาแนวทางแก้ไ ขร่วมกับทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้อง ได้แ ก่
สถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ระดับสถานศึกษา
1. ตรวจสอบข้อมูล จานวนประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ 3-5 ปี ในเขตบริการ จากข้อมูลกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากการสามะโนประชากรวัยเรียนในเขตบริการ
2. ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียน รณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
3. วางแผนการรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนอย่าง
เท่าเทียมและเสมอภาค
4. สารวจข้อมูลจานวนนักเรียนกลุ่มอายุ 3-5 ปี ในเขตบริการที่เรียนในสถานศึกษา และส่วนที่ไ ป
เรียนนอกสังกัด สพฐ. และเรียนโดยครอบครัวและองค์กรอื่นจัด สรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาประจาปีการศึกษา
5. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา และการรณรงค์ให้เรียน
ต่อการศึกษาภาคบังคับ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
6. กาหนดหน่วยงานประสานงานการรับนักเรียน
7. กาหนดปฏิทินการรับนักเรียน
8. รายงานข้ อ มู ล พื้ น ฐานการศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ตามระบบ DMC ผ่ า นเว็ บ ไซด์
http://portal.bopp-obec.info/obec61 ระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง และ สพฐ. ตัดยอดนักเรียน 3 ครั้ง
8.1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 รายงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
8.2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 รายงาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
8.3 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 รายงาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
แนวทางการประเมินผล :
แนวทางการประเมินผล
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น
- รายงานการบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบ DMC
- รายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบ DMC
- แผนการดาเนินงานทีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
- บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของตัวชี้วัด
การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดาเนินงานตามคานิยามของตัวชี้วัด เปรียบเทียบกับเกณฑ์
การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคารับรองการปฏิบัติราชการ

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลทีเกี่ยวข้องต่างๆ
- ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
- ผูจ้ ัดเก็บข้อมูล
- ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียกับการดาเนินการของส่วนราชการ

3. การสังเกตการณ์
3.1 การจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน
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แนวทางการประเมินผล
สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้
- ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ ข้อมูล
ก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล
3.4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นายเอกลักษณ์ ทิมทอง
1. นางทัศนีย์ วัชราไทย
2. นางสาวสุประวีณ์ มาโยง

เบอร์ติดต่อ : 089-7619207
เบอร์ติดต่อ : 0-2281-5246
เบอร์ติดต่อ : 0-2280-5512
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ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละประชากรผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ
ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละผู้เรียนระดับประถมศึกษา (6 – 11 ปี)
คาอธิบาย : อัตราส่วนผู้เรียนระดับประถมศึกษา/ประชากร กลุ่มอายุ 6 – 11 ปี หมายถึง จานวนผู้เข้า
รับการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบและนอก
ระบบต่อจานวนประชากรกลุ่มอายุ 6 – 11 ปี
สูตรการคานวณ
:
จานวนผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2561 X 100
จานวนประชากรกลุ่มอายุ 6 - 11 ปี ในปี พ.ศ. 2560*
หมายเหตุ : * ใช้ข้อมูลจานวนประชากรจากกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมิน รอบที่ 1
การประเมิน รอบที่ 2
1. สรุปผลร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนในปี 1. ร้อยละผู้เรียนของประชากรกลุ่มอายุ
การศึกษา พ.ศ. 2560
- ระดับประถมศึกษา (6-11 ปี) ร้อยละ 100
2. แผนการดาเนินงานด้านการขยายโอกาสเข้าถึง 2. สรุปผลร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา
บริการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องใน
พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ 5
(ผ่านการประเมิน)
96.08
97.06
98.04
99.02
100
หมายเหตุ : เกณฑ์ การให้ คะแนนระดั บ 5 กาหนดจากค่ าเป้ าหมายตามสานั กงาน ก.พ.ร. และ
คะแนนระดับ 3 กาหนดจากผลการดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน
+/- 0.98 หน่วย ต่อ 1 คะแนน
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ระดับ 1

ระดับ 2

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ
- ระดับประถมศึกษา (6-11 ปี)

ระดับ 3

หน่วยวัด
ร้อยละ

ระดับ 4

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2558
100.99

2559
102.40

กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :
ตามที่ ผอ. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
แหล่งข้อมูล :
สถานศึกษาทุกแห่งที่จัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ ระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
ยกเว้นที่จัดการศึกษาโดย กศน.

2560
98.04
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC
2. พัฒนาบุคลากรระดับ สพป. สพม. ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ สพป. สพม. และ สถานศึกษา ดาเนินการ
จัดทาข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาด้วยโปรแกรม DMC ให้เป็นไปตามที่กาหนด
4. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้ อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับสถานศึกษา
สพป. สพม. และ สพฐ.
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับสถานศึกษาดาเนินการจัดทาข้อมูลพื้นฐาน
ทางการศึกษาด้วยระบบ DMC ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ระดับสถานศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2. บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC ตามที่ สพฐ.กาหนด โดยตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูล 36 รายการ ดังนี้
รายการข้อมูลสาคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ)
ข้อมูลครู (10 รายการ)
ข้อมูลโรงเรียน (7 รายการ)
ที่
1 ชื่อ-สกุล
ชื่อ – สกุล
ระบบอินเทอร์เน็ต
2 เลขประจาตัวประชาชน
เลขประจาตัวประชาชน เป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่าย
3 วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีเกิด
ระบบไฟฟ้า
4 ชั้นเรียนปัจจุบัน
วิชาเอก
ระบบโทรศัพท์
5 เลขประจาตัวนักเรียน
วุฒิที่จบ
ระบบน้าประปา
น้าหนัก/ส่วนสูง
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นครู
โครงการที่เข้าร่วม และงบประมาณ
6
ที่ได้รับ
7 รหัสประจาบ้าน
วันเดือนปีที่บรรจุครั้งแรก ค่าพิกัดภูมิศาสตร์
8 เชื้อชาติ
ตาแหน่งปัจจุบัน
9 สัญชาติ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
10 ศาสนา
ประเภทบุคลากร
11 ประเภทความพิการ
12 วิธีการเดินทางมาเรียน
13 ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน
14 รหัสตาบลที่อยู่
15 ชื่อ-สกุล บิดา, มารดา
16 เลขบัตรประจาตัวประชาชน บิดา- มารดา
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รายการข้อมูลสาคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ)
ข้อมูลครู (10 รายการ)
ข้อมูลโรงเรียน (7 รายการ)
ที่
17 รายได้ผู้ปกครอง
แนวทางการดาเนินการ :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. กาหนดนโยบาย โดยการออกประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้น ฐาน เรื่อ ง
นโยบายและแนวปฏิ บัติเกี่ย วกับการรับนั กเรียน สัง กัดสานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐาน
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 นโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน
2. จั ด และส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ ป ระชากรวั ย เรี ย นอย่ า งทั่ ว ถึ ง
มีคุณธรรมนาความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
3. เพิ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาให้ แ ก่ ป ระชากรวั ย เรี ย นทุ ก คนได้ รั บ การพั ฒ นาให้ เ ป็ น บุ ค คลที่ มี
คุณธรรมนาความรู้ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ข้อมูลนักเรียนรายคน เพื่อเป็นข้อมูล
ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา และการวางแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ตรวจสอบข้อมูล จานวนประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุ 6-11 ปี ของเขตพื้นที่การศึกษาจากข้อมูล
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากการสามะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษา
2. ประกาศการรับนักเรียนและประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ
เกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ
3. ร่วมกับสถานศึกษาทุกสังกัดวางแผนการรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนทุกคน
4. สารวจข้อมูลจานวนนักเรียน กลุ่มอายุ 6-11 ปี ที่เรียนในสถานศึกษาในสังกัดนอกสังกัด สพฐ.
และการจัดการเรียนโดยครอบครัวและองค์กร จัดสรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัดการศึกษา
ประจาปีการศึกษา
5. รายงานผลการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
6. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับสถานศึกษา
1. ตรวจสอบข้ อ มู ล จ านวนประชากรวั ย เรี ย นกลุ่ ม อายุ 6 - 11 ปี ในเขตบริ ก าร จากข้ อ มู ล
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากการสามะโนประชากรวัยเรียนในเขตบริการ
2. ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียน รณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนระดับประถมศึกษา
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3. วางแผนการรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนอย่างเท่าเทียม
และเสมอภาค
4. สารวจข้อมูลจานวนนักเรียนกลุ่มอายุ 6-11 ปี ในเขตบริการที่เรียนในสถานศึกษา และส่วนที่ไป
เรียนนอกสังกัด สพฐ. และเรียน โดยครอบครัวและองค์กรอื่นจัด สรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัด
การศึกษาระดับประถมศึกษา ประจาปีการศึกษา
5. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และการรณรงค์ให้เรียนต่อ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
6. กาหนดหน่วยงานประสานงานการรับนักเรียน
7. กาหนดปฏิทินการรับนักเรียน
8. รายงานข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามระบบ DMC ผ่านเว็บไซด์
http://portal.bopp-obec.info/obec61 ระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง และ สพฐ. ตัดยอดนักเรียน 3 ครั้ง
8.1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 รายงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
8.2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 รายงาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
8.3 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 รายงาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
แนวทางการประเมินผล :
แนวทางการประเมินผล
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น
- รายงานการบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบ DMC
- รายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบ DMC
- แผนการดาเนินงานทีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
- บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของตัวชี้วัด
การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดาเนินงานตามคานิยามของตัวชี้วัด เปรียบเทียบกับเกณฑ์การ
ให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคารับรองการปฏิบัติราชการ

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลทีเกี่ยวข้องต่างๆ
- ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
- ผูจ้ ัดเก็บข้อมูล
- ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียกับการดาเนินการของส่วนราชการ

3. การสังเกตการณ์
3.1 การจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน
สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้
- ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ ข้อมูล
ก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
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แนวทางการประเมินผล
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล
3.4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นายเอกลักษณ์ ทิมทอง
1. นางทัศนีย์ วัชราไทย
2. นางสาวสุประวีณ์ มาโยง

เบอร์ติดต่อ : 089-7619207
เบอร์ติดต่อ : 0-2281-5246
เบอร์ติดต่อ : 0-2280-5512
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ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละประชากรผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ
ตัวชี้วัดที่ 1.1.3 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12 – 14 ปี)
คาอธิบาย : อัตราส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทีย บเท่า/ประชากร กลุ่มอายุ 12–14 ปี
หมายถึง จานวนผู้เข้ารับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 หรือเทียบเท่า สายสามัญศึกษาในระบบโรงเรียน
ต่อจานวนประชากรกลุ่มอายุ 12–14 ปี
สูตรการคานวณ :
จานวนผู้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2561 X 100
จานวนประชากรกลุ่มอายุ 12–14 ปี
หมายเหตุ : * ใช้ข้อมูลจานวนประชากรจากกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมิน รอบที่ 1
การประเมิน รอบที่ 2
1. สรุปผลร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนในปี 1. ร้อยละผู้เรียนของประชากรกลุ่มอายุ
การศึกษา พ.ศ. 2560
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12-14 ปี) ตั้งแต่ร้อยละ 97
2. แผนการดาเนินงานด้านการขยายโอกาสเข้าถึง ขึ้นไป
บริการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องใน
2. สรุปผลร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ 5
(ผ่านการประเมิน)
93.13
94.10
95.06
96.03
97
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5 กาหนดจากค่าเป้าหมายตามสานักงาน ก.พ.ร. และคะแนน
ระดับ 3 กาหนดจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 0.97 หน่วย ต่อ 1 คะแนน
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12-14 ปี)

ร้อยละ

กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :
ตามที่ ผอ. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2558

2559

2560

94.93

95.08

95.18
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ด้วยระบบ DMC
2. พัฒนาบุคลากรระดับ สพท. ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ สพท. และ สถานศึกษา ดาเนินการจัดทา
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาด้วยระบบ DMC ให้เป็นไปตามที่กาหนด
4. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับสถานศึกษา สพท. และ สพฐ.
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับสถานศึกษาดาเนินการจัดทาข้อมูลพื้นฐาน
ทางการศึกษาด้วยระบบ DMC ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ระดับสถานศึกษา
1. วิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2. บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC ตามที่ สพฐ.กาหนด โดยตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูล 36 รายการ ดังนี้
รายการข้อมูลสาคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2561
ที่
ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ)
ข้อมูลครู (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (7 รายการ)
1 ชื่อ-สกุล
ชื่อ – สกุล
ระบบอินเทอร์เน็ต
2 เลขประจาตัวประชาชน
เลขประจาตัวประชาชน
เป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่าย
3 วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีเกิด
ระบบไฟฟ้า
4 ชั้นเรียนปัจจุบัน
วิชาเอก
ระบบโทรศัพท์
5 เลขประจาตัวนักเรียน
วุฒิที่จบ
ระบบน้าประปา
6 น้าหนัก/ส่วนสูง
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นครู
โครงการที่เข้าร่วม และ
งบประมาณที่ได้รับ
7 รหัสประจาบ้าน
วันเดือนปีที่บรรจุครั้งแรก ค่าไฟฟ้า
8 เชื้อชาติ
ตาแหน่งปัจจุบัน
ค่าน้าประปา
9 สัญชาติ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์
10 ศาสนา
ประเภทบุคลากร
11 ประเภทความพิการ
12 วิธีการเดินทางมาเรียน
13 ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน
14 รหัสตาบลที่อยู่
15 ชื่อ-สกุล บิดา, มารดา
16 เลขบัตรประจาตัวประชาชน บิดา- มารดา
17 รายได้ผู้ปกครอง
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แนวทางการดาเนินการ :
ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการกาหนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการศึกษาภาค
บังคับให้แก่ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค รวมทั้งส่งเสริมให้ส่วนราชการและหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนนอกกระทรวงศึกษาธิการได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาภาคบังคับด้วย
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. กาหนดนโยบาย โดยการออกประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่ อง นโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กทุกคน
ได้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง และได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งเต็ ม ตามศั ก ยภาพ สอดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ ข อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน
2. จัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มี คุณธรรม
นาความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
3. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนา
ความรู้ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ประกาศการรับนักเรียนและประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ
เกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ
2. ร่วมกับสถานศึ กษาทุกสั งกัดวางแผนการรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึ กษา ประถมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนทุกคน
3. สารวจข้อมูลจานวนนักเรียน กลุ่มอายุ 12–14 ปี ที่เรียนในสถานศึกษาในสัง กัดและนอกสังกัด
สพฐ. และการจัดการเรียนโดยครอบครัวและองค์กร จัดสรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัดการศึกษา
ประจาปีการศึกษา
4. รายงานผลการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2561
5. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกับทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ อง ได้ แก่ สถานศึกษาในสัง กัดและนอกสัง กัดส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน
ระดับสถานศึกษา
1. ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียน รณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. วางแผนการรับนักเรียนระดับ ม.ปลาย ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
3. สารวจข้อมูลจานวนนักเรียนกลุ่มอายุ 12–14 ปี ในเขตบริการที่เรียนในสถานศึกษาและส่วนที่ไป
เรียนนอกสัง กัด สพฐ. สรุปรายงานผลการรั บนักเรียนและการจัดการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจาปีการศึกษา
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4. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการรณรงค์ให้
เรียนต่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5. กาหนดหน่วยงานประสานงานการรับนักเรียน
6. กาหนดปฏิทินการรับนักเรียน
7. รายงานข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามระบบ DMC ผ่านเว็บไซด์
http://portal.bopp-obec.info/obec61 ระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง และ สพฐ. ตัดยอดนักเรียน 3 ครั้ง
7.1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 รายงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
7.2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 รายงาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
7.3 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 รายงาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
แนวทางการประเมินผล :
แนวทางการประเมินผล
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมา
จริง เช่น
-

รายงานการบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบ DMC
รายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบ DMC
แผนการดาเนินงานทีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของตัวชี้วัด

การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดาเนินงานตามคานิยามของตัวชี้วัด เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคารับรองการปฏิบัติราชการ
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลทีเกี่ยวข้องต่างๆ
- ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด - ผู้จัดเก็บข้อมูล - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดาเนินการของส่วนราชการ
3. การสังเกตการณ์
3.1 การจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน
สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้
- ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ ข้อมูล
ก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล
3.4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นายเอกลักษณ์ ทิมทอง
1. นางทัศนีย์ วัชราไทย
2. นางสาวสุประวีณ์ มาโยง

เบอร์ติดต่อ : 089-7619207
เบอร์ติดต่อ : 02-2815246
เบอร์ติดต่อ : 02-2805512
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ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละประชากรผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ
ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15 – 17 ปี) (มัธยมปลาย/ปวช.)
คาอธิบาย : อัตราส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ประชากร กลุ่มอายุ 15 - 17 ปี
หมายถึง จานวนผู้เข้ารับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 หรือเทียบเท่า สายสามัญศึกษาในระบบโรงเรียน
ต่อจานวนประชากรกลุ่มอายุ 15 - 17 ปี
สูตรการคานวณ :
จานวนผู้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2561 X 100
จานวนประชากรกลุ่มอายุ 15- 17 ปี
หมายเหตุ ใช้ข้อมูลจานวนประชากรจากกระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมิน รอบที่ 1
การประเมิน รอบที่ 2
1. สรุปผลร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนในปี 1. ร้อยละผู้เรียนของประชากรกลุ่มอายุ
การศึกษา พ.ศ. 2560
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15-17 ปี) ตั้งแต่ร้อยละ
2. แผนการดาเนินงานด้านการขยายโอกาสเข้าถึง 78 ขึ้นไป
บริการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องใน
2. สรุปผลร้อยละการเข้าเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ 1
ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5
(ผ่านการประเมิน)
68.19
70.65
73.10
75.55
78
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5 กาหนดจากค่าเป้าหมายตามสานักงาน ก.พ.ร. และคะแนน
ระดับ 3 กาหนดจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2.45 หน่วย ต่อ 1 คะแนน
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560

ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (15-17 ปี)

ร้อยละ

74.65

กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :
ตามที่ ผอ. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
แหล่งข้อมูล :

68.24

76.40
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ด้วยระบบ DMC
2. พัฒนาบุคลากรระดับ สพท. ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ สพท. และ สถานศึกษา ดาเนินการจัดทา
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาด้วยระบบ DMC ให้เป็นไปตามที่กาหนด
4. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับสถานศึกษา สพท. และ สพฐ.
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับสถานศึกษาดาเนินการจัดทาข้อมูลพื้นฐาน
ทางการศึกษาด้วยระบบ DMC ให้เป็นไปตามที่กาหนด

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ระดับสถานศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2. บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC ตามที่ สพฐ.กาหนด โดยตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูล 34 รายการ ดังนี้
รายการข้อมูลสาคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2561
ข้อมูลนักเรียน (17 รายการ)
ข้อมูลครู (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (7 รายการ)
ชื่อ-สกุล
ชื่อ – สกุล
ระบบอินเทอร์เน็ต
เลขประจาตัวประชาชน
เลขประจาตัวประชาชน
เป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่าย
วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีเกิด
ระบบไฟฟ้า
ชั้นเรียนปัจจุบัน
วิชาเอก
ระบบโทรศัพท์
เลขประจาตัวนักเรียน
วุฒิที่จบ
ระบบน้าประปา
น้าหนัก/ส่วนสูง
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นครู
โครงการที่เข้าร่วมและ
งบประมาณที่ได้รับ
รหัสประจาบ้าน
วันเดือนปีที่บรรจุครั้งแรก ค่าพิกัดภูมิศาสตร์
เชื้อชาติ
ตาแหน่งปัจจุบัน
สัญชาติ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ศาสนา
ประเภทบุคลากร
ประเภทความพิการ
วิธีการเดินทางมาเรียน
ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน
รหัสตาบลที่อยู่
ชื่อ-สกุล บิดา, มารดา
เลขบัตรประจาตัวประชาชน บิดา- มารดา
รายได้ผู้ปกครอง
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แนวทางการดาเนินการ :
ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
1. กระทรวงศึกษาธิการกาหนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการศึกษาภาค
บังคับให้แก่ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค รวมทั้งส่งเสริมให้ส่วนราชการและหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนนอกกระทรวงศึกษาธิการได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาภาคบังคับด้วย
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. กาหนดนโยบาย โดยการออกประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กทุกคน
ได้ รั บ การศึ ก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง และได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งเต็ ม ตามศั ก ยภาพ สอดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ ข อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 นโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน
2. จัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณธรรมนา
ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
3. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนา
ความรู้ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ประกาศการรับนักเรียนและประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
เกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ
2. ร่ วมกั บสถานศึ กษาทุ กสั งกัดวางแผนการรั บนั กเรี ยนชั้ นก่อนประถมศึ กษา ประถมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนทุกคน
3. สารวจข้อมูลจานวนนักเรียน กลุ่มอายุ 15-17 ปี ที่เรียนในสถานศึกษาในสัง กัดและนอกสัง กัด
สพฐ. และการจัดการเรียนโดยครอบครัวและองค์กร จัดสรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจั ดการศึกษา
ประจาปีการศึกษา
4. รายงานผลการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2561
5. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ระดับสถานศึกษา
1. ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียน รณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. วางแผนการรับนักเรียนระดับ ม.ปลาย ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
3. สารวจข้อมูลจานวนนักเรียนกลุ่มอายุ 15-17 ปี ในเขตบริการที่เรียนในสถานศึกษาและส่วนที่ไป
เรียนนอกสัง กัด สพฐ. สรุปรายงานผลการรั บนักเรียนและการจัดการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจาปีการศึกษา
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4. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย และการรณรงค์ให้
เรียนต่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5. กาหนดหน่วยงานประสานงานการรับนักเรียน
6. กาหนดปฏิทินการรับนักเรียน
7. รายงานข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามระบบ DMC ผ่านเว็บไซด์
http://portal.bopp-obec.info/obec589 ระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง และ สพฐ. ตัดยอดนักเรียน 3 ครั้ง
7.1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 รายงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
7.2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 รายงาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
7.3 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 รายงาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
แนวทางการประเมินผล :
แนวทางการประเมินผล
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น
- รายงานการบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบ DMC
- รายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบ DMC
- แผนการดาเนินงานทีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
- บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของตัวชี้วัด
การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดาเนินงานตามคานิยามของตัวชี้วัด เปรียบเทียบกับเกณฑ์การ
ให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคารับรองการปฏิบัติราชการ

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลทีเกี่ยวข้องต่างๆ
- ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด - ผู้จัดเก็บข้อมูล
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดาเนินการของส่วนราชการ

3. การสังเกตการณ์
3.1 การจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน
สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้
- ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ ข้อมูล
ก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล
3.4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นายเอกลักษณ์ ทิมทอง
1. นางทัศนีย์ วัชราไทย
2. นางสาวสุประวีณ์ มาโยง

เบอร์ติดต่อ : 089-7619207
เบอร์ติดต่อ : 02-2815246
เบอร์ติดต่อ : 02-2805512
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
คาอธิบาย : 1. ใช้ข้อมูลจากการทดสอบทางการศึก ษาระดับ ชาติขั้น พื้น ฐาน (O-NET) ของสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2560 ในระดับ ป.6 , ม.3 และ ม.6
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 มีด้วยกัน 4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการสอบ O-NET ชั้น ม.6 มีด้วยกัน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมิน รอบที่ 1
การประเมิน รอบที่ 2
ผลคะแนน O-NET เฉลี่ยทุกช่วงชั้นและทุกวิชาตั้งแต่
38.34 ขึ้นไป
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับ 1
ระดับ 2

ระดับ 3
(ผ่านการประเมิน)
คะแนนเฉลี่ยผล
คะแนนเฉลี่ยผล
คะแนนเฉลี่ยผลการ
การทดสอบทาง
การทดสอบทาง
ทดสอบทาง
การศึกษา
การศึกษา
การศึกษาระดับชาติ
ระดับชาติขั้น
ระดับชาติขั้น
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
พื้นฐาน (O-NET) พื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ต่ากว่าคะแนน
สูงกว่าคะแนน
ของ สพฐ. 1-2 กลุ่ม
เฉลี่ยของ สพฐ.
เฉลี่ยของ สพฐ.
สาระการเรียนรู้ ใน
ทุกกลุ่มสาระการ 1-2 กลุ่มสาระการ ทุกระดับชั้นที่เข้า
เรียนรู้ ในทุก
เรียนรู้ ในบาง
สอบ
ระดับชั้นที่เข้าสอบ ระดับชั้นที่เข้าสอบ

ระดับ 4
(ผ่านการประเมิน)
คะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET)
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ของ สพฐ. 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ขึ้น
ไป ในบางระดับชั้น
ที่เข้าสอบ

ระดับ 5
(ผ่านการประเมิน)
คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยของ สพฐ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ขึ้นไป ในทุกระดับชั้น
ที่เข้าสอบ

หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. ในเกณฑ์การให้คะแนน หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบของ
นักเรียนสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ประถมศึกษาปีที่ 6
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หน่วยวัด
ร้อยละ
ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
44.88
36.02

49.33
40.31

52.98
34.59
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ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์

หน่วยวัด
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
38.06
43.47
40.47
42.13
42.59
41.22
50.67
49.18
46.68

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

35.20
27.46
29.65
38.62
46.79

42.64
30.54
32.40
38.76
46.24

46.36
31.80
29.31
34.99
49.00

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

50.76
23.44
21.74
32.54
36.53

49.36
24.98
26.59
33.40
39.71

52.29
27.76
24.88
31.62
35.89

กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :
กลุ่มนิเทศ ติดตาม หรือ ตามที่ ผอ. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. รายงานผลการทดสอบ O-NET ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
2. เอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ(NT&O-NET) ปีการศึกษา 2560 ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. การกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มอ้างอิง 1.3 แนบไฟล์ในระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ระบบ KRS)
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่าน เพื่อนาผลไปใช้ในการกาหนดนโยบายและ
แนวทางในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การสร้างความตระหนักและสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบ O-NET ให้แก่บุคลากรใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
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3. พัฒนาวิทยากรแกนนาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ โดยมุ่งเน้นที่การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมิ นผลที่สอดคล้องกับการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
4. สร้างระบบส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติของเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา เช่น การพัฒนาระบบคลังข้อสอบ Online เพื่อให้บริการ การจัดทาข้อสอบ Pre ONET และข้อสอบมาตรฐานกลาง เป็นต้น
5. กากับและติดตามเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งทั่วประเทศ
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. วิเคราะห์ผลการสอบ O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่าน เพื่อนาผลไปใช้ในการกาหนดนโยบายและ
แนวทางในการยกระดับคุณภาพผู้เรียน ในระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ค้นหาสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติ
และร่วมวางแผนในการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
3. การสร้างความตระหนักและสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบ O-NET ให้แก่บุคลากรใน
ระดับสถานศึกษาในสังกัดและต่างสังกัด
4. พัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ก ารศึกษา ในการยกระดั บคุณภาพผู้เรียนเพื่อการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยมุ่งเน้นที่การจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
5. สร้างระบบส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติของสถานศึกษา เช่น
การเข้าค่ายวิชาการ พัฒนาระบบคลังข้อสอบเพื่อให้บริการ การจัดทาข้อสอบ Pre O-NET ของเขตพื้นที่ เป็นต้น
6. กากับและติดตามเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบระดับชาติของสถานศึกษาที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา
ระดับสถานศึกษา
1. วิเคราะห์ผลแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ที่มีต้องปรับปรุงเร่งด่วน และ
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละสถานศึกษา (พิจารณาจากสภาพบริบทต่างๆ
ของสถานศึกษา)
2. กาหนดกลยุทธ์และแผนยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนของสถานศึกษาที่สอดคล้องสาเหตุของ
สภาพปัญหา
3. วิเคราะห์แผนผังโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ตัวชี้วัดที่ใช้ออกข้อสอบ รูปแบบข้อสอบ
และลักษณะข้อสอบ เพื่อวางแผนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
4. พัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษาเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบ O-NET ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
5. สร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้และการวัดและ
ประเมินผลในระดับกลุ่มสถานศึกษา และสถานศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นายชนาธิป ทุ้ยแป
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวิทยา บัวภารังษี

เบอร์ติดต่อ : 0-8143-24688
เบอร์ติดต่อ : 0-8166-06326

43

แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 1.3
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Function Base)
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
1. ชื่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .............................................เขต...................
2. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
คะแนนเฉลี่ยของ
สูงกว่า/เท่ากับ/
สาระวิชา
คะแนนเฉลี่ยของ สพท.
สพฐ.*
ต่ากว่า
ประถมศึกษาปีที่ 6
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์ฯ
*หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. ให้รอการประกาศผลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โดย สพฐ. จะนาขึ้นเว็บไซต์ หรือ ในระบบรายงาน KRS เพื่อใช้เป็นข้อมูลเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน
3. สรุปคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์การให้คะแนน
3.1 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ สพท.
 ต่ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. ทุกกลุ่มสาระ ทุกระดับชั้นที่เข้าสอบ (ระดับ 1)
 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. 1-2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในบางระดับชั้นที่เข้าสอบ (ระดับ 2)
 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. 1-2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในทุกระดับชั้นที่เข้าสอบ
(ระดับ 3 / ผ่านการประเมิน)
 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้นไป ในบางระดับชั้นที่เข้าสอบ
(ระดับ 4 / ผ่านการประเมิน)
 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ขึ้นไป ในทุกระดับชั้นที่เข้าสอบ
(ระดับ 5 / ผ่านการประเมิน)
ผู้รับรองข้อมูล ....................................................
(
)
ตาแหน่ง ..............................................
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คาอธิบายเกณฑ์การให้คะแนนระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรณีที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นเดียว
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กรณีที่
คะแนนต่ากว่า สพฐ.
คะแนนสูงกว่า สพฐ.
คะแนนสูงกว่า สพฐ.
ทุกวิชา
1-2 วิชา
3 วิชาขึ้นไป
1.1

1.2

1.3


ระดับคะแนนที่ได้
1
3
5

กรณี 2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มี 2 ระดับชั้น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 )
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คะแนนต่ากว่า คะแนนสูงกว่า คะแนนสูงกว่า คะแนนต่ากว่า คะแนนสูงกว่า คะแนนสูงกว่า ระดับคะแนน
กรณีที่
ที่ได้
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
ทุกวิชา
1-2 วิชา
3 วิชาขึ้นไป
ทุกวิชา
1-2 วิชา
3 วิชาขึ้นไป
2.1
1


2.2
2


2.3
4


2.4
2


2.5
3


2.6
4


2.7
4


2.8
4


2.9
5


กรณี 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดสอบ 2 ระดับชั้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 )
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คะแนนต่ากว่า คะแนนสูงกว่า คะแนนสูงกว่า คะแนนต่ากว่า คะแนนสูงกว่า คะแนนสูงกว่า ระดับคะแนน
กรณีที่
ที่ได้
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.
ทุกวิชา
1-2 วิชา
3 วิชาขึ้นไป
ทุกวิชา
1-2 วิชา
3 วิชาขึ้นไป
3.1
1


3.2
2


3.3
4


3.4
2


3.5
3


3.6
4


3.7
4


3.8
4


3.9
5
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัดนี้
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการพัฒนาครูครบวงจร
คาอธิบายตัวชี้วัด :
ตัว ชี้ วั ด การด าเนิน โครงการพั ฒ นาครู ค รบวงจร คื อ การประเมิน ผลส าเร็ จ ของ
โครงการพัฒนาครูครบวงจรของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี 2561 ตามนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้สิทธิครูทุกคนเข้ารับการพัฒนาเพื่อลดความเหลื่อมล้า สอดคล้องกั บ
เกณฑ์การประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูตามหลักเกณฑ์ใหม่ โดยใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นอานวยความสะดวก
ในการบริหาร จัดการ ประเมินผล และประมวลผลการอบรม/พัฒนา ของครูในสังกัด และสพฐ. จะใช้หลักสูตร
ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา มาพิจารณาคัดเลือกให้ตรงตามความต้องการของครูและนามาใช้ได้จริง
ให้ครูได้เลือกเข้าอบรม/พัฒนา โดยมีงบประมาณให้ข้าราชการครูรายละ 10,000 บาท/คน/ปี
เกณฑ์การให้คะแนนระดับ:
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมิน รอบที่ 1
การประเมิน รอบที่ 2
- มีแผนปฏิบัติการพัฒนาครูครบวงจรประจาปี
- ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการแล้วเสร็จร้อยละ 100
งบประมาณ พ.ศ.2561
- สรุปผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
- หลักสูตรที่นามาใช้ในการพัฒนา/อบรม ผ่าน
การอนุมัติจากสถาบันคุรุพัฒนา สานักงาน
เลขาธิการคุรุสภา
- โปรแกรมระบบอานวยความสะดวกในการ
บริหารจัดการพัฒนา/อบรมในระบบออนไลน์
(Training OBEC) มีความพร้อมในการใช้งาน
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. โปรแกรมระบบอานวยความสะดวกในการบริหารจัดการการพัฒนา/อบรมในระบบออนไลน์
2. รายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ ชี้แจงแผนการดาเนินงานและแนวทางปฏิบัติของโครงการให้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทราบ
2. จัดสรรงบประมาณในการอบรม/พัฒนาของครูไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการอบรมพัฒนาในแต่ละภูมิภาค
4. สรุปรวบรวมข้อมูลจากโปรแกรมระบบอานวยความสะดวกในการบริหารจัดการการพัฒนา/อบรม
ในระบบออนไลน์และรายงานอื่นๆ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ประชาสัมพันธ์โครงการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการครูในสถานศึกษาสมัครเข้ารับการอบรม/
พัฒนา
2. ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณให้ครูไปเข้ารับการอบรม/พัฒนา
3. ติดตามและประเมินผลการอบรม/พัฒนาของข้าราชการครูในสังกัด
ระดับสถานศึกษา
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูในสังกัดเข้ารับการอบรม/พัฒนาในหลั กสูตรที่สอดคล้องตามความต้องการ
และสามารถนาไปใช้งานได้จริง
2. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาตนเองของครู
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักพัฒนาครู
และบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5635

ผู้จัดเก็บข้อมูล

เบอร์ติดต่อ : 0-288-5635
เบอร์ติดต่อ : 0-288-5635

: 1. นางสาวจินตนา เก่งสาริกิจ
2. นายวันนิมิต สายสิทธิ์
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องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์
แนวทางปฏิรปู ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
การบู
รณาการการด
าเนิานใจแก่
งานร่
วมกันหลายหน่วยงาน (Agenda base)
ตัวชี้วัหรื
ดที่ อ2.1
การสร้
างความรับรู้ความเข้
ประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
คาอธิบาย : คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
2557 และในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 14/2559 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ได้มีมติเห็นชอบกับแนว
ทางการประเมินส่วนราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยให้ส่วนราชการดาเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในความสนใจ หรือเป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน หรือเป็น
การแจ้งข่าวเพื่อให้ประชาชนได้ทราบว่าหน่วยงานกาลังดาเนินการเรื่องใด ดาเนินการอย่างไร มีจุดมุ่งหมาย
จะแก้ปัญหาใด และการดาเนินการดังกล่าวนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างไร ซึ่งเดิมสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้กับประชาชน ในเรื่องนโยบายของรัฐบาล และภารกิจงานของ สพฐ. ทั้งสร้างทัศนคติ
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับหน่วยงาน เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ของ สพฐ. ในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงกาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด สพฐ.
ที่กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดาเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายต่างๆ ที่ทาง สพฐ. ดาเนินการอยู่
ให้ประชาชนในพื้นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตที่รับผิดชอบ ได้รับทราบและเข้าใจ ซึ่งแต่ละ
นโยบายที่มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ ถือเป็นนโยบายหลักของ สพฐ. ที่มีความสาคัญ ต้องดาเนินการเป็นประจา
และต่อเนื่อง มีดังนี้
1. การพัฒนาศั กยภาพนักเรีย นด้านวิ ทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
STEM หรือ สะเต็ม เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นการท่องจาทฤษฎีหรือกฏเกณฑ์ต่าง ๆ แต่เป็นการสร้าง
ความเข้า ใจในทฤษฎีห รือกฏเกณฑ์เ หล่า นั้น ผ่านการปฏิบั ติให้ เห็น จริง ควบคู่กับ การพัฒนาทัก ษะการคิ ด
การตั้ง คาถาม การแก้ปัญหา การหาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ พร้อมทั้ง สามารถนาการค้นพบ
เหล่านั้นไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ คุ้ ม ครองนั ก เรี ย น และการแนะแนว สพฐ. เป็ น นโยบายส าคั ญ ที่ ทุ ก ฝ่ า ย
จะต้องร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นระบบ
ที่ช่วยป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้ง ยัง ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้ง
ทางด้านร่ า งกาย จิต ใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุ ณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิต ที่เป็นสุข เช่น มอบ
ทุนการศึกษา การเยี่ยมบ้านนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียนกรณีประสบภัย สร้างบ้านให้นักเรียน Open House ฯลฯ
3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สพฐ. เป็นหน่วยงานหลัก ที่เกี่ยวข้องในการสร้าง
พลเมื อ งที่ มี คุ ณ ภาพโดยการให้ ค วามรู้ สร้ า งเจตคติ น าไปสู่ ค วามตระหนั ก และมี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี
ในด้านการจัดการขยะ น้า น้าเสีย มลพิษทางอากาศ และการอนุรักษ์พลังงานหลากหลายทางธรรมชาติ
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โดยมี เ ป้า หมายเชิง นโยบาย ให้ทุ ก โรงเรี ยนทั่ วประเทศดาเนิน การสร้ า งวิ นั ย ด้ านการจัด การขยะ น้ าเสี ย
และมลพิษทางอากาศ
ช่องทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน แบ่งได้ดังนี้
1. ป้ายคัทเอ้าท์
2. แผ่นพับ
3. จดหมายข่าว
4. หนังสือพิมพ์
5. ป้ายประกาศ/ป้ายประชาสัมพันธ์
6. นิทรรศการ
7. ป้ายไวนิล
8. วิทยุ
9. โทรทัศน์
10. สื่อดิจิตอล เช่น เว็บไซต์, เฟสบุ๊ค, ไลน์กรุ๊ป, คลิปวิดีโอเผยแพร่
11. วารสาร
12. อื่นๆ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินรอบที่ 1
การประเมินรอบที่ 2
ดาเนินได้ตามแผนฯ ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – ดาเนินการตามแผนฯ ระหว่างเดือนเมษายน 2561 –
มีนาคม 2561 ได้ครบถ้วนร้อยละ 100
กันยายน 2561 ได้ครบถ้วนร้อยละ 100
หมายเหตุ : การดาเนินการสามรถขยับเคลื่อนได้แต่ต้องอยู่ในรอบการประเมินเดียวกัน และชนิดของสื่อต้อง
ประเภทเดียวกัน
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1 คะแนน
5 คะแนน (ผ่านการประเมิน)
เขตพื้นที่การศึกษามีการดาเนินกิจกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษามีการดาเนินกิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ให้ครบทั้ง 3 เรื่อง ดังนี้
ประชาสัมพันธ์ให้ครบทั้ง 3 เรื่อง ดังนี้
1. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์
1. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
2. การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน
2. การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน
และการแนะแนว สพฐ.
และการแนะแนว สพฐ.
3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ดาเนิน งานระหว่า งเดือ นตุ ลาคม 2560 - เดือ น
ดาเนิน งานระหว่า งเดือ นตุ ลาคม 2560 - เดือ น
กันยายน 2561 แต่ส่งหลักฐานไม่ครบตามที่กาหนด กันยายน 2561 และส่ง หลักฐานครบตามที่กาหนด
คื อ ปร ะ ชาสั ม พั น ธ์ ร ว มไ ม่ ค ร บ 10 ชิ้ น หรื อ คือประชาสัมพันธ์อย่างน้อยรวม 10 ชิ้น ผ่านสื่อต่าง
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ประชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นสื่ อ นั บ รวมทั้ ง หมดไม่ ค รบ 3 ๆ นับรวมทั้งหมดอย่างน้อย 3 ช่องทาง
ช่องทาง
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ร้อยละการดาเนินการตามแผนการ
สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2558

ร้อยละ

2559

2560
66.67

กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ :
กลุ่มอานวยการ หรือ ตามที่ ผอ. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. จัดทาแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น
แผ่นพับ โปสเตอร์ ป้ายประกาศ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ รวมทั้งสื่อ Social Network
2. ดาเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามที่กาหนดไว้
3. กากับ ติดตาม สนับสนุน และให้คาแนะนา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการดาเนินงาน
4. สรุปผลและจัดทารายงานผลการดาเนินการตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. จัดทาแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
ที่กาหนดตามคาอธิบาย
2. ดาเนินการจัดเก็บข้อมูล กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ และรายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบ
รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดเก็บข้อมูลเป็นภาพถ่าย
4. การประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ ให้ส่งเฉพาะสคริปท์
5. การประชาสัมพันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์ ให้ส่งภาพในรายการ 3 ภาพ ลงในไฟล์ Word เรื่องละ 1
หน้า กรณีไม่มีภาพประกอบในรายการให้ส่งสคริปท์รายการ
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. กาหนดนโยบาย โครงการสาคัญ ที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการอยู่
เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดเรื่องการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2. กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. ประสานส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา ให้ ประชาสั มพั น ธ์เ กี่ ยวกั บนโยบายส าคัญ ที่ สานั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการอยู่ ดังนี้
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3.1 การพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ย นด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์
3.2 การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนว สพฐ.
3.3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4. ก าหนดวิ ธี ก าร และหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การประชาสั ม พั น ธ์ ข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา
5. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหลักฐานที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งผ่านระบบรายงาน
ผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6. ประมวลผล และให้คะแนนผลการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ศึกษาเนื้อหา รายละเอียดเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ ทั้ง 3 เรื่อง คือ
1.1 การพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ย นด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์
1.2 การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนว สพฐ.
1.3 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2. วางแผนและดาเนินการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ตามแผนที่ได้กาหนดไว้
3. เก็ บ ข้ อ มู ล หลั ก ฐาน การประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ไ ด้ ด าเนิ น การในช่ ว งเดื อ นตุ ล าคม 2560
ถึงเดือนกันยายน 2561 เป็นภาพถ่าย
4. การประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ ให้ส่งไฟล์สคริปท์เป็นหลักฐาน
5. การประชาสัมพันธ์ผ่านรายการโทรทัศน์ ให้ส่งภาพในรายการ 3 ภาพ ลงในไฟล์ Word เรื่องละ 1 หน้า
กรณีไม่มีภาพประกอบในรายการให้ส่งสคริปท์รายการ
6. คัดเลือก และจัดส่งหลักฐานผ่านระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
6.1 ภาพหลั ก ฐานการประชาสั ม พั น ธ์ ใ นช่ ว งเดื อ นตุ ล าคม 2560 ถึ ง เดื อ นกั น ยายน 2561
จานวน 10 ชิ้น และหลักฐานดังกล่าวนั้น จะต้องเผยแพร่ผ่านสื่อ นับรวมทั้งหมดอย่างน้อย 3 ช่องทาง
6.2 จั ด ท าและรายงานผลการด าเนิ น งานประชาสั ม พั น ธ์ ข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ตามแบบฟอร์ ม อ้ า งอิ ง ตั ว ชี้ วั ดที่ 2.1.1 ร้ อ ยละการด าเนิ นการตามแผนการสร้ า งความรู้ค วามเข้ า ใจแก่
ประชาชน ผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ (ระบบ KRS)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

ผู้อานวยการสานักอานวยการ
1. นางสาวเพียงแข เติมภิญโญ
2. นางสาวศศิธร รอดภัย
3. นางสาวกนกวรรณ เหมกุล

เบอร์ติดต่อ : 02-288-5926
เบอร์ติดต่อ : 02-288-5512
เบอร์ติดต่อ : 02-288-5515
เบอร์ติดต่อ : 02-288-5511
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แบบฟอร์มอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 2.1.1
รายงานอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
เป็นพิเศษ (Agenda base)
ตัวที่วัดที่ 2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

ชื่อสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ......................... เขต .................................

ภาพกิจกรรมการ
ประชาสั มพันธ์
ลำดับที่ .......
เรื่อง…………………………………………………………………
สื่อทีป่ ระชำสัมพันธ์...........................................…………………………
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่..............................................
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัดนี้
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ตัวชีวัดที่ 2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์
คาอธิบายตัวชี้วัด :
ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เป็นการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 11 ตุลาคม 2559 และมีมติเห็นชอบแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน โดยให้หัวหน้า
ส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี และหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง กรม
ตลอดจนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสร้างความรับรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ความสาเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนตามแนวทางนี้เป็นตัวชี้วัดสาคัญใน
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของหั ว หน้ า ส่ ว นราชการทุ ก แห่ ง โดยให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประเมิน
จาก
1. ปริมาณและประสิทธิภาพของการชี้แจงของส่วนราชการ
2. ความทันต่อสถานการณ์ในการชี้แจง
3. ความรับรู้ความเข้าใจของประชาชนตามผลสาเร็จของหน่วยงานต่างๆ
เป็นการวัดผลการดาเนินงานของส่วนราชการ ในการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์
โดยประเมินจากความสามรถของส่วนราชการในการชี้แจงประเด็นข่าวโดยพิจารจากคุณภาพการชี้แจ้งประเด็น
ข่าว ได้แก่ ชี้แจ้งภายในเวลาที่กาหนด (ตรงเวลา) เนื้อหามีครบถ้วน ตรงประเด็น และมีช่องทางการเผยแพร่
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินรอบที่ 1
ร้อยละ 100
เกณฑ์การประเมินรอบที่ 1 :
 ตรงเวลา
- ตรงเวลา ภายใน 1 วัน
- เกิน 1 วัน หรือ ไม่ตอบ
 เนื้อหาการชี้แจ้งตรงประเด็น
- ครบถ้วนทุกประเด็น
- ตรงบางประเด็น
- ไม่ตรงประเด็น
 ช่องทางการเผยแพร่

การประเมินรอบที่ 2
ร้อยละ 100

ได้
ได้

1
0

คะแนน
คะแนน

ได้
ได้
ได้

1
0.5
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
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- 3 ช่องทาง หรือ มากกว่า
ได้
1
คะแนน
- 1 หรือ 2 ช่องทาง
ได้
0.5 คะแนน
- ไม่มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ได้
0
คะแนน
ส่วนราชการจะผ่านเกณฑ์การประเมินต้องมีการชี้แจงประเด็นข่าวภายในระยะเวลาที่กาหนด คือ
1 วันทาการและมีคะแนนการประเมิน 1.5 คะแนนขึ้นไป
เกณฑ์การประเมินรอบที่ 2 :
ประเด็นการ
ประเด็นย่อย
คะแนน
เงื่อนไข
หมายเหตุ
ประเมิน
1. ทันเวลา - ชี้แจ้งประเด็นข่าวภายใน
1
- การนับระยะเวลาไม่
(1 คะแนน)
เวลา 1 วัน
เว้นวันหยุดราชการ
- ชี้แจ้งประเด็นข่าวภายใน
และ
เวลามากกว่า 1 วัน (3 วัน/
- หากชีแ้ จงประเด็นไม่
5 วัน/ 7 วัน)
ทันภายในระยะเวลาที่
- ชี้แจ้งประเด็นข่าวภายใน
กาหนดจะไม่รับ
เวลา 1 วัน และชี้แจ้งประเด็น
พิจารณาคะแนนใน
ข่าวภายในเวลามากกว่า 1 วัน
ประเด็นอื่นทั้งหมด
(3 วัน/ 5 วัน/ 7 วัน)
2. คุณภาพ
1
- เนื้อหาในการชี้แจงต้อ - ส่งประเด็นการ
การ
พิ
จ
าณาให้
ค
ะ
แนน
คุ
ณ
ภาพ
เนื้อหา
มีครบทั้ง 3 หัวข้อ หาก ชี้แจงข่าวใน
เนื
้
อ
หา
ก
าร
ชี
้
แ
จ้
ง
ป
ร
ะ
เ
ด็
น
ข่
า
ว
(1 คะแนน)
มีการชี้แจงไม่ครบถ้วน กลุม่ ไลน์ IR
ประกอบด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่
จะไม่ได้รับคะแนนใน
Chat (Issue
- ที่มาที่ไป (เรื่องเดิม) ของปัญหา
ประเด็นนี้
Report Chat)
- ข้อเท็จจริง สภาพที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน
- การแก้ไขปัญหา (ตอบโจทย์ข้อ
สงสัยได้)
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ประเด็นการ
ประเด็นย่อย
คะแนน
เงื่อนไข
ประเมิน
3. วิธีการ
- มีการแถลง
2
- การชี้แจงจะต้องมี
กรณี
ช
้
ี
แ
จง
ชี้แจง
ข่าวแก่สื่อมวลชน
เนื้อหาครบทั้ง 3
ภายในเวลา
(4 คะแนน)
2 ประเภทสื่อขึ้น
หัวข้อตามประเด็น
ไป
การประเมิน
1 วัน
- มีการชี้แจงผ่าน
คุณภาพเนื้อหา
Facebook
- หากมีการแถลงข่าวแก่
2
Live
สื่อมวลชนไม่ถึง 2
ประเภทสื่อ จะไม่ได้รับ
- มีการแถลงข่าว
1
คะแนนในส่วนนี้
กรณีชี้แจง แกสื่อมวลชน 2
- หากมีการแถลงข่าวแก่
ภายใน
ประเภทสื่อขึ้นไป
สื่อมวลชน 2 ประเภท
เวลา
- การชี้แจงผ่าน
1
สื่อขึ้นไป พร้อมจัดทา
มากกว่า
Facebook
Facebook Live จะได้
1 วัน (3
Live
คะแนนทั้งในส่วนของ
วัน/ 5 วัน/ - จัดทา Clip
2
การแถลงข่าวและการ
7 วัน)
Video เผยแพร่
ชี้แจงผ่าน Facebook
(สามารถนา
Live ด้วย
Facebook
4. ช่อง
ทางการ
เผยแพร่
(4 คะแนน)

Live มาตัดต่อ
เป็นคลิปได้
- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงานและ GNews
- เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ภายนอก
เช่น เว็บไซต์สื่อ เว็บพันทิป
เว็บกระปุก ฯลฯ หรือ โซเวียล
มีเดียภายในและภายนอก
ได้แก่ Facebook
Instagram Twitter Line
Youtube
- เผยแพร่ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
(หนังสือพิมพ์)
- เผยแพร่ผ่านโทรทัศน์หรือวิทยุ
รวม

หมายเหตุ : เกณฑ์การผ่านประเด็นข่าว

1
1

1
1
10

- หากไม่มีช่องทางการ
เผยแพร่จะไม่ได้รับ
พิจารณาคะแนนใน
ประเด็นอื่นทั้งหมด

หมายเหตุ
- ส่งหลักฐานวิธีการ
ชี้แจงและช่องทาง
การเผยแพร่มายัง
กรมประชาสัมพันธ์
ผ่านทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์
(e-mail)
spokesman@prd.go.th
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- การชี้แจงประเด็นสาคัญ ที่ทันต่อสถานการณ์ ต้องดาเนินการครบทั้ง 4 ประเด็นการ
ประเมิน หากดาเนินการไม่ครบจะถือว่าไม่ผ่านการประเมินประเด็นข่าว
- ประเด็นข่าวที่ผ่านการประเมินต้องได้ 6 คะแนนขึ้นไป
- คะแนนตั้งแต่ 6 – 8 คะแนนขึ้นไป ผ่านระดับมาตรฐาน
- คะแนนตั้งแต่ 9 – 10 คะแนนขึ้นไป ผ่านระดับคุณภาพ
เกณฑ์การผ่านตัวชี้วัด
- เกณฑ์ก ารผ่ า นการประเมิ นผลร้อ ยละการชี้ แจงประเด็ น สาคั ญ ที่ ทั นต่ อ สถานการณ์
จะต้องผ่านการประเมินประเด็นข่าวร้อยละ 100
แนวทางการดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
สานักโฆษก และกรม
ส่ว นราชการรับ ทราบ รับ ปฏิ บั ติ ส่วนราชการชี้แจงประเด็นข่าว
ประชาสัมพันธ์แจ้งประเด็นข่าว
ตามประเด็นข่าวที่จะต้องชี้แจง
1. ประเด็นที่ชี้แจง
ระยะเวลาการชี้แจง และ
2. รายละเอียด/เนื้อหาการชี้แจง
หน่วยงานที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องแก่
3. วัน เวลา ที่ชี้แจง
ส่วนราชการ
4. ช่องทางการเผยแพร่
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัดนี้
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
คาอธิบาย : พัฒ นาครูภ าษาอั งกฤษในระดั บภู มิภ าค (Boot Camp) หมายถึง การพัฒ นาครู ผู้ส อน
ภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการ
จัด การเรี ยนการสอนของครูผู้ สอนภาษาอั ง กฤษ โดยจัด ตั้ ง ศูน ย์ อ บรมครูภ าษาอั ง กฤษและจั ด อบรมครู
ภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค จานวน ๑๘ ศูนย์ รูปแบบการอบรมคือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ภาษาอัง กฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) หลักสูตรการอบรมแบบเข้ม ระยะเวลา ๓
สัปดาห์ มีการประเมินทักษะการสอนภาษาอังกฤษ และกิจกรรมติดตามผล (Follow on) 2 วัน โดยวิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ในปีงบประมาณ 2561 จานวน 10 รุ่น (รุ่นที่ 11 -20)
เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าอบรม
1. เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา หรือ มัธยมศึกษา ทุกคนที่มีผลการทดสอบ CEFR
หรือไม่มีผลสอบ CEFR หรือมีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาจากสถาบันอื่น ๆ เทียบเท่า
2. มีภูมิลาเนาอยู่ใกล้ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษในภูมิภาคนั้น
3. เป็น ครูผู้สอนภาษาอั งกฤษในวัตถุประสงค์พิเ ศษ เช่น ครูในโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่ น
วิชาเอกภาษาอังกฤษ เป็นต้น
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมิน รอบที่ 1
การประเมิน รอบที่ 2
(1 ต.ค.60 - 31 มี.ค.61)
(1 เม.ย.61 - 30 ก.ย.61)
1. ร้อยละ 60 ของครูภาษาอังกฤษตามโครงการ
1. ร้อยละ 80 ของครูภาษาอังกฤษตามโครงการ
พัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
พัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
(Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับการ (Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับการ
พัฒนา
พัฒนา
2. ร้อยละ 60 ของครูที่เข้ารับการพัฒนา
2. ร้อยละ 80 ของครูที่เข้ารับการพัฒนา
มีความสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้
มีความสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน
3. ร้อยละ 80 ของครูที่เข้ารับการพัฒนา
ได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน
เงื่อนไข : กลไกในการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคน ซึ่งอยู่ระหว่างสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา
เข้ารับการพัฒนาและผ่านการประเมินทักษะการสอนภาษาอัง กฤษ ในการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับ
ภูมิภาค (Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561
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2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) นาองค์
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
3. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ได้รับการ
นิเทศ ติดตาม จาก โรงเรียน หรือ สพท. หรือ สพฐ.
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของครูที่เข้ารับการพัฒนา
ครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot
Camp)

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
แหล่งข้อมูล
- ข้อมูลครูภาษาอังกฤษทุกคนที่มีผลการทดสอบ CEFR หรือไม่มีผลสอบ CEFR หรือมีผลการทดสอบ
ความสามารถทางภาษาจากสถาบันอื่น ๆ เทียบเท่า
- สรุปรายงานผลการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ของครูที่เข้ารับ
การพัฒนา ในปีงบประมาณ 2561
- ข้อมูลผู้เข้ารับการพัฒนาของศูนย์อบรมครูภาษาอัง กฤษและจัดอบรมครูภาษาอัง กฤษ ในระดับ
ภูมิภาค จานวน ๑๕ ศูนย์
- ข้อมูลครูที่เข้าร่วมการพัฒนา จานวน 10 รุ่น (รุ่นที่ 11 - 20)
- เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมผลการทดสอบ CEFR หรือไม่มีผลสอบ CEFR หรือมีผลการ
ทดสอบความสามารถทางภาษาจากสถาบันอื่น ๆ เทียบเท่า
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารวบรวมข้อมูลครูภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรมและผลการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ ภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่อสารในชั้ นเรี ยนของครู ภาษาอังกฤษที่ เข้ารั บการการอบรมครู แกนน า
ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561
3. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาค านวณค่ า ร้ อ ยละของครู ภ าษาอั ง กฤษที่ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นาครู
ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. รวบรวมข้อมูลครูภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรมครูแกนนาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot
Camp) ในปีงบประมาณ 2561 จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
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2. วิเคราะห์ค่าร้อยละของครูภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรมครูแกนนาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค
(Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561
3. กรอกข้อมูลผลการดาเนินงานรายละเอียดตามแบบฟอร์มรายงานและรายงานแนบไฟล์ดังกล่าวในระบบ
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. จัดทาฐานข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษดังนี้
1.1 ข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีผลการทดสอบ CEFR หรือเทียบเท่า
1.2 ข้อมูลครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม Boot Camp
1.3 ข้อมูลครูภาษาอังกฤษที่จะต้องเข้ารับการอบรม Boot Campรุ่นที่ 11-20 และส่งครูเข้ารับ
การอบรม
1.4 ข้อมูลผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียนของครูที่
ผ่านการอบรม
2. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูที่ผ่านการอบรม
3. วิเคราะห์ค่าร้อยละของครูภาษาอังกฤษที่เข้ารับการอบรมครูแกนนาภาษาอังกฤษในระดับ
ภูมิภาค (Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561
4. กรอกข้อมูลผลการดาเนินงานรายละเอียดตามแบบฟอร์มรายงานสพฐ.
ระดับสถานศึกษา
1. สถานศึกษาส่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้ารับการอบรม
2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม รายงานผลการอบรมและการจัดการเรียนการสอนตามแบบ
รายงาน
3. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอัง กฤษที่ผ่านการอบรมครูแกนนา
ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ในปีงบประมาณ 2561
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล
:

นายวรศักดิ์ วัชรกาธร
นางสาวภิญญาพัชญ์ เชื้อจันทร์ยอด

เบอร์โทร 081-8627410
เบอร์โทร 089-8383091
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องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการ
บริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการ
ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base)
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การพัฒนานวัตกรรม ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คาอธิบาย : ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง ส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา (สพท.) พ.ศ. 2560 เพื่อให้การทางานคล่องตัวมากขึ้น ได้มีการแบ่งกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพิ่มจานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
จะช่วยลดภาระ และส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้น เพื่อ
เป็นการยกระดับและให้การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีประสิทธิภาพและสนับสนุนการบริหารจัดการและการดาเนินงานได้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จาเป็นต้องมีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีระบบงานต่าง ๆ ดังนี้
1. งานข้อมูลสารสนเทศ
2. งานบริหารงบประมาณ
3. งานสนับสนุนด้านวิชาการ
4. งานบริหารทั่วไป
สูตรการคานวณ :
ผลรวมของค่าน้าหนัก X คะแนนที่ได้ ของระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของ สพท.ทั้ง 4 ด้าน
เกณฑ์การให้คะแนนระดับ:
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมิน รอบที่ 1
การประเมิน รอบที่ 2
มีการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการองค์กร
มีการพัฒนานวัตกรรมในการจัดการองค์กร
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระบบงาน
1. งานข้อมูลสารสนเทศ
2. งานบริหารงบประมาณ
3. งานสนับสนุนงานด้านวิชาการ
4. งานบริหารทั่วไป

น้าหนัก
0.25
0.25
0.25
0.25

1
ไม่มีระบบ

คะแนน
3
มีการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปที่ไม่ได้
พัฒนาหรือติดตั้งเอง

5
พัฒนาโปรแกรมเอง
หรือติดตั้งใช้งาน
และขยายผลให้
กลุ่ม/ โรงเรียน ใช้

หมายเหตุ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะผ่านการประเมินเมื่อได้คะแนนระดับ 3 ตั้งแต่ 2 ระบบงานขึ้นไป
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กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ :
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. หากเป็นระบบออนไลน์ให้แจ้ง URL หรือลิงค์ดาวน์โหลด พร้อม User / Password เพื่อทดสอบ
2. หากเป็นโปรแกรมประยุกต์แบบออฟไลน์ ให้ส่งคู่มือการใช้งาน
3. สพท. ดาเนินตามแบบฟอร์มที่กาหนด และรายงานในระบบ KRS
ทั้ง นี้ ให้สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา รายงานระบบที่พัฒ นา และติดตั้ ง โดยสานัก งานเขตพื้น ที่
การศึ กษา ไม่นั บรวมระบบรายงานต่ าง ๆ ที่ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้นฐาน ให้สานั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษา รายงาน เช่น DMC, EME, SchoolMIS, SGS, EMIS, KRS ฯลฯ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เบอร์ติดต่อ : 02 288 5699
ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวเปรมฤทัย เลิศบารุงชัย
เบอร์ตดิ ต่อ : 02 288 5582
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.1
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base)
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การพัฒนานวัตกรรม ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา .............................................เขต...................

ลาดับที่

งานที่เกี่ยวข้อง

ชื่อระบบ

ผู้พัฒนา/ติดตั้ง

หลักฐานอ้างอิง
ผลการประเมินตนเอง
(URL User/Password)
(คะแนน)

หมายเหตุ

ลงชื่อ ................................... ผู้รายงานข้อมูล
(............................................)
ตาแหน่ง......................................
ลงชื่อ ......................... ผู้รับรองข้อมูล
(............................................)
ตาแหน่ง......................................
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ตัวอย่าง
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base)
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การพัฒนานวัตกรรม ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 19

ลาดับที่

งานที่เกี่ยวข้อง

ชื่อระบบ

ผู้พัฒนา/ติดตั้ง

1.

งานข้อมูล
สารสนเทศ

AMSS++

DLICT สพม. 19

2.

งานบริหาร
งบประมาณ

AMSS++

DLICT สพม. 19

3.

งานสนับสนุน
ด้านวิชาการ
งานบริหารทั่วไป

4.

หลักฐานอ้างอิง
(URL User/Password)

eoffice.sesao19.go.th
user : Test
password : 456s
eoffice.sesao19.go.th
user : Test
password : 456s

ผลการประเมินตนเอง
หมายเหตุ
(คะแนน)

5
5

ไม่มี

1

ไม่มี

1
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ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
คาอธิบาย : การดาเนินการพัฒนาประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติ ง านของส่วนราชการ จานวน 12 เรื่อ ง
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีแนวทางการดาเนินงานดังนี้
1. การลดพลังงาน กาหนดค่าเป้าหมายการใช้พลังงานลดลงร้อยละ 10 (ทุกเดือน) เทียบกับ
ค่ามาตรฐานโดยให้ส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ามันเชื้อเพลิงเป็นประจาทุกเดือน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 โดยดาเนินการผ่าน www.e-report.energy.go.th ของ
สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป
2. การลดกระดาษ กาหนดค่าเป้าหมายจานวนเงินงบประมาณที่ใช้จัดซื้อกระดาษลดลง รอบ
12 เดือน ลดลงได้ร้อยละ 10 โดยในรอบ 6 เดือน มีค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 5 ซึ่งเป็นการนับสะสม เทียบกับ
จานวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้สาหรับการซื้อกระดาษของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้ส่วนราชการรายงาน
ผลการดาเนินงานรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการซื้อกระดาษ
3. การประหยัดงบประมาณ กาหนดค่าเป้าหมายงบประมาณที่สามมารถประหยัดได้ในรอบ
12 เดือน ลดลงได้ร้อยละ 5 โดยในรอบ 6 เดือน มีค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 2 ซึ่ง เป็นการนับสะสม โดย
งบประมาณที่ส่วนราชการสามาถนามาประหยัดได้นั้นจะต้องเป็นงบประมาณประเภทงบดาเนินงาน งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวมทั้ง
ส่วนอื่นๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่าจะสามารถนามาประหยัดงบประมาณได้ โดยให้ส่ว นราชการรายงานผลการ
ดาเนินงานรายเดือนเฉพาะเดือนที่มีการประหยัดงบประมาณได้
4. การใช้ระบบสารสนเทศ การป้องกันแลแก้ไขปัญหาการทุจริต การบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ให้ส่วนราชการเริ่มดาเนินการในรอบการประเมินที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค.) และ
กาหนดค่าเป้าหมาย/ผลผลิต โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน และให้เริ่มรายงานผลการดาเนินงานตั้งแต่
เดือนที่เริ่มต้นกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจาทุกเดือนจนกระทั่งกิจกรรมได้ผลผลติครบถ้วนตามแผน
5. กิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจาก 6 กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ส่วนราชการสามารถคัดเลือกจาก
ประเภทเรื่องที่ดาเนินการใน 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) การเพิ่มการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน (2) การบูรณา
การความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (3) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต (4) การเพิ่มประสิทธฺภาพของ
ส่วนราชการ (5) การประหยัดทรัพยากร โดยเริ่มดาเนินการเมื่อใดก็ได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และให้
รายงานผลการดาเนินงานทุกเดือนนับแต่วันเริ่มต้นกิจกรรมจนกระทั่งได้ผลผลิตครบถ้วนตามแผน
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การดาเนินการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ จานวน 12 เรื่อง
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
4.2.1 การประหยัดไฟฟ้าและน้ามัน
4.2.2 การลดกระดาษ
4.2.3 การบูรณาการงบประมาณ
4.2.4 การพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัด (KRS)
4.2.5 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานหน่วยงานภาครัฐของ สพฐ. (ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.2.6 โครงการห้องเรียนกีฬา
4.2.7 การรับนักเรียนโดย Smart Card และ
การจัดทาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (GPA)
4.2.8 โครงการโรงเรียนประชารัฐ
4.2.9 โรงเรียนวิถีพุทธ
4.2.10 พุธเช้า ข่าว สพฐ.
4.2.11 ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2.12.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต
4.2.12.2 การจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ใน
ส่วนของการดาเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
4.2.12.3 การตรวจสอบทางการเงิ น และบั ญ ชี ข อง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การดาเนินการ
สพฐ.
สพท.





























หมายเหตุ
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัดนี้
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 การประหยัดไฟฟ้าและน้ามัน
คาอธิบาย : การลดพลังงาน พิจารณาจากพลัง งาน 2 ชนิด คือ พลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิง
เพื่ อ ให้ ส่ว นราชการตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการใช้ ท รั พยากรไฟฟ้ า และน้ามั น อย่ างประหยัด และมี
มาตรการ/แนวทางในการดาเนินงาน โดยกาหนดค่าเป้าหมายให้ส่วนราชการใช้พลัง งานลดลงร้อย 10 (ทุก
เดือน) เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงาน (Energy Utilization Index; EUI) ตามสูตรการ
คานวณของกระทรวงพลังงาน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรม
เกณฑ์การให้คะแนนระดับ:
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมิน รอบที่ 1
การประเมิน รอบที่ 2
การใช้พลังงานของส่วนราชการ ลดลงร้อยละ 10 การใช้พลังงานของส่วนราชการ ลดลงร้อยละ 10 (ทุกเดือน)
(ทุกเดือน) เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน
เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รายงานผล
1. การดาเนินงานผ่านเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป
2. ให้บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงและปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงจริง
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการลดพลังงานและลดกระดาษ
สานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน เพื่อให้บุค ลากรในสัง กั ดยึด ถือเป็นเป้าหมายสาคั ญ ในการ
ปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการทางานร่วมกัน
2. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อกากับติดตามการดาเนินงานตามมาตรการ พร้อมนาผลการดาเนินการตาม
มาตรการเข้าที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานตามความถี่ที่เหมาะสมเพื่อแสดง
ให้เห็นผลการดาเนินงานที่เปรียบเทียบได้ และจัดสิ่งจูงใจตามความเหมาะสม
3. รายงานผลข้อ มู ลการใช้ ไ ฟฟ้า จริ ง และข้ อ มู ลปริ ม าณการใช้ น้ามั น เชื้ อเพลิ ง จริ ง ผ่ า นเว็ บ ไซต์
www.e-report.energy.go.th ภายในวันสุดท้ายของเดือนถัดไป
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล
:

นายสาเริง ชัยอานาจ
นางศิริพร พันธ์เดช

เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5900, 087-7046563
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5794, 089-5753847
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 การลดกระดาษ
คาอธิบายตัวชี้วัด : กิจกรรมการลดกระดาษ เพื่อให้ส่วนราชการมีการใช้กระดาษให้ประหยัด คุ้มค่า ซึ่งส่วน
ราชการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการทางาน เช่น การถ่ายเอกสารสองหน้า การนากระดาษ
กลั บ มาใช้ ซ้ า (reuse) การน าส่ ง เอกสารวาระการประชุ ม ผ่ า นระบบ e-mail การถ่ า ยเอกสารเฉพาะ
สาระสาคัญ ๆ เป็นต้น ทั้งนี้เป็ นการพั ฒนาประสิทธิภ าพในการปฏิบั ติง านให้ดียิ่ง ขึ้ น โดยจะพิจารณาจาก
งบประมาณที่ใช้จัดซื้อกระดาษปีงบประมาณ 2561 ลดลง เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ (นับเฉพาะกระดาษ
A4)
สูตรการคานวณ :
เงินงบประมาณการซื้อกระดาษที่ประหยัดได้
เงินงบประมาณจัดซื้อกระดาษที่ตั้งไว้
(ปีงบประมาณ 2561)

X 100

เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมิน รอบที่ 1
การประเมิน รอบที่ 2
งบประมาณที่ใช้ซื้อกระดาษของปีงบประมาณ 2561 งบประมาณที่ใช้ซื้อกระดาษของปีงบประมาณ 2561
ลดลงร้อยละ 5
ลดลงร้อยละ 10 (นับสะสม)
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินรอบที่ 1
1 คะแนน
งบประมาณที่ใช้ซื้อกระดาษของปีงบประมาณ 2561
ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 5

2.5 คะแนน (ผ่านการประเมิน)
งบประมาณที่ใช้ซื้อกระดาษของปีงบประมาณ 2561
ลดลงร้อยละ 5

การประเมินรอบที่ 2
1 คะแนน
งบประมาณที่ใช้ซื้อกระดาษของปีงบประมาณ 2561
ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 10 (นับสะสม)

2.5 คะแนน (ผ่านการประเมิน)
งบประมาณที่ใช้ซื้อกระดาษของปีงบประมาณ 2561
ลดลงร้อยละ 10 (นับสะสม)

หมายเหตุ : สานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาจะผ่านการประเมินเมื่อได้ 5 คะแนน
กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ :
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. ให้สานักงานเขตพื้นที่รายงานข้อมูลการดาเนินงานตามแบบฟอร์มที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด รายงานในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2
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2. รายงานข้อมูลในแบบฟอร์มเฉพาะเดือนที่มีการจัดซื้อกระดาษ สาหรับเดือนที่ไม่มีการจัดซื้อให้
รายงานข้อมูลเป็นศูนย์
3. ให้รายงานในภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. ไม่รวมการจัดซื้อกระดาษในโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ และเงินนอกงบประมาณ
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ทาหนังสือแจ้งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
2. กากับ และติดตามผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. รายงานผลการดาเนินงานให้สานักงาน ก.พ.ร. ทราบตามระยะเวลาที่กาหนด
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตรวจสอบ และรายงานผลการดาเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

ผู้อานวยการสานักการคลังและสินทรัพย์
นางขวัญใจ ตุ้ย

เบอร์ติดต่อ : 02 288 5604
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5522

68

แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.2
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base)
ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการลดกระดาษ
ประจารอบการประเมินที่ ...................
สพม./สพป.................................................................
งบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ตั้งไว้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)…………………………….บาท
เดือน

งบประมาณจัดซื้อ
กระดาษที่ตั้งไว้*

งบประมาณจัดซื้อ
กระดาษที่ใช้จริง

งบประมาณจัดซื้อ
กระดาษที่ประหยัดได้
( -  = )

ร้อยละที่ลดลง
x100 =


ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
รอบที่ 1 รวมทั้งสิ้น
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รอบที่ 2 รวมทั้งสิ้น
(นับสะสมทั้งปี)
หมายเหตุ *กรณีที่ สพท. ไม่มีการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เทียบกับการจัดซื้อ
กระดาษในช่วงเวลาเดียวกันของปีล่าสุดที่มีการจัดซื้อกระดาษ
ลงชื่อ...................................................ผู้ รายงานข้อมูล
(....................................................)
ตาแหน่ง...............................................
ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองข้อมูล
(....................................................)
ตาแหน่ง...............................................
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ตัวอย่ำง
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base)
ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการลดกระดาษ
ประจารอบการประเมินที่ ......1.............
สพม./สพป.................สพฐ................................................
งบประมาณการจัดซื้อกระดาษที่ตั้งไว้ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)………100,000…………………….บาท
เดือน

งบประมาณจัดซื้อ
กระดาษที่ตั้งไว้

งบประมาณจัดซื้อ
กระดาษที่ใช้จริง

งบประมาณจัดซื้อ
กระดาษที่ประหยัดได้
( -  = )
1,000
700
1,200
1,400
1,000
5,300

ร้อยละที่ลดลง
x100 =

1
0.7
1.2
1.4
1
5.3

ตุลาคม
10,000
9,000
พฤศจิกายน
8,000
7,300
ธันวาคม
มกราคม
10,000
8,800
กุมภาพันธ์
15,000
13,600
มีนาคม
7,000
6,000
รอบที่ 1 รวมทั้งสิ้น
50,000
44,700
เมษายน
พฤษภาคม
50,000
45,000
5,000
5
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รอบที่ 2 รวมทั้งสิ้น
100,000
89,700
10,300
10.3
(นับสะสมทั้งปี)
หมายเหตุ *กรณีที่ สพท. ไม่มีการตั้งงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เทียบกับการจัดซื้อ
กระดาษในช่วงเวลาเดียวกันของปีล่าสุดที่มีการจัดซื้อกระดาษ
ลงชื่อ...................................................ผู้ รายงานข้อมูล
(....................................................)
ตาแหน่ง...............................................
ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองข้อมูล
(....................................................)
ตาแหน่ง...............................................

ผ่าน

ผ่าน
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัดนี้
ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 การบูรณาการงบประมาณ
คาอธิบาย : ประเมินจากจานวนเงินงบประมาณที่ส่วนราชการสามารถประหยัดได้จากการจัดซื้อ จัดจ้าง
หรื อ การด าเนิ นงานต่ างๆ ของส่ ว นราชการในส่ ว นงบประมาณรายจ่ า ยประจ า ยกเว้ น งบบุ ค ลากร ที่ ไ ด้
ดาเนินการตามแผนงาน งานโครงการ จนบรรลุเป้าหมายสามารถเพิ่มผลสั มฤทธิ์ และต้องมิใช่เงินงบประมาณ
ที่เหลืออยู่ เนื่องจากหน่วยงานยังมิได้ ดาเนินการหรือมีค วามล่าช้า ในการดาเนินการปกติประจ าของส่ว น
ราชการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี กลุ่มเป้าหมาย คือราชการส่วนกลาง และราชการ
ส่วนกลางในภูมิภาค
สูตรการคานวณ :
งบประมาณที่ประหยัดได้จริง

X 100

งบประมาณที่จะนามาประหยัดได้
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
เกณฑ์การให้คะแนนระดับ:
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมิน รอบที่ 1
ประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 2

การประเมิน รอบที่ 2
ประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 5

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. การบูรณาการงบประมาณ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. จัดการประชุมงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยร่วมบูรณาการในโครงการ/กิจกรรมมีสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงานเพื่อประหยัด
งบประมาณ
2. จัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. สรุปรายงานผลการบูรณาการงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางสาวจิตติมา อยู่แย้มศรี
นายณัฐกร ชูเพชร

เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5853
เบอร์ติดต่อ : 081-7284330
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัดนี้
ตัวชี้วัดที่ 4.2.4 การพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัด (KRS)
คาอธิบาย : ระบบรายงานผลตัวชี้วัด (KRS) เป็นระบบในการรายงานผล สรุปผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสานักส่วนกลาง
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้ นฐานจากส่ วนกลางและส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา ซึ่ง เป็ นผู้ ที่มี ความรู้ค วามสามารถ และความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีความเข้าใจการใช้งานระบบ ICT เป็นอย่างดี เป็นผู้พัฒนาระบบดังกล่าว
เกณฑ์การให้คะแนนระดับ:
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมิน รอบที่ 1
การประเมิน รอบที่ 2
มีการปรับปรุงระบบรายงานผลตัวชี้วัด KRS
มีการปรับปรุงระบบรายงานผลตัวชี้วัด KRS
รองรับผลการประเมินส่วนราชการ ปีงบประมาณ
รองรับผลการประเมินส่วนราชการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2561
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. พัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัดให้ตรงตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพประจาปี พ.ศ. 2561
2. ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2561
สามารถจั ด เก็ บ ข้ อ มู ลผลการด าเนิ น งานตั ว ชี้ วั ด ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และประมวลผลการ
ดาเนินงานได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. แต่งตั้งคณะทางานพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัดและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. จัดประชุมปฏิบัติการคณะทางานพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้ วัดและระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการ เพื่อพัฒนาระบบ และฐานข้อมูลให้ตรงตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. เปิดระบบรายงานผลตัวชี้ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้งานได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวทิตยาภรณ์ กาศสนุก

เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5877
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5877
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัดนี้
ตัวชี้วัดที่ 4.2.5 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานหน่วยงานภาครัฐของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คาอธิบาย : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมินเชิง บวกที่คลอบคลุมการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
ตลอดจนประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความ
โปร่งใส รวมถึงขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่
เลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล รวมไปจนถึง การประเมิน “วัฒนธรรม” ใน
หน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกันการทุจริต
และการป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานใน
ภาพรวม ที่สะท้อนได้จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งล้วนแต่มี
ความสาคัญและสามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่ดีในการดาเนินงานที่มีคุณธรรม และมีธรรมาภิบาล ที่
หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พึงจะต้องมีและยึดถือปฏิบัติได้เป็นอย่างดี กรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1. ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (Accountability Index)
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – Free Index)
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index)
5. ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน (Work Integrity Index)
เครื่ อ งมือที่ ใช้ ในการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ง ใสในการด าเนินงานของหน่ วยงานภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) มี 3 เครื่องมือ ได้แก่
1. แบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity and Transparency
Assessment: EBIT) เป็นการประเมินจากระบบการดาเนินงานของหน่วยงาน
2. แบบส ารวจความคิ ด เห็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายใน (Internal Integrity and
Transparency Assessment: IIT) เป็นการสารวจความคิดเห็น โดยจะเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
3. แบบส ารวจความคิ ดเห็ น ผู้มี ส่ ว นได้ ส่ วนเสี ยภายนอก (External Integrity and
Transparency Assessment: EIT) เป็นการสารวจความคิดเห็น โดยจะเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หน่วยงาน
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมิน รอบที่ 1
การประเมิน รอบที่ 2
ความสาเร็จของการดาเนินการป้องกันและแก้ไขการทุจริตใน
ระดับ สพฐ. ได้ร้อยละ 80
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
1. การมอบหมายให้ส่วนราชการในสัง กัดดาเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการ
ประเมินตามวิธีการดังกล่าว
2. การส่ ง รายชื่ อ ข้ า ราชการ/เจ้า หน้ า ที่ ในสั ง กั ด จ านวน ๒ คน เพื่ อ เป็ น ผู้ ป ระสานงานประจ า
หน่วยงาน
3. การส่งรายชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ลูกจ้างฯลฯ สัง กัดหน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมิน (ให้ส่งข้อมูลทั้งหมด)
4. การส่ งรายชื่ อผู้ เข้ารั บบริการ/ผู้ มีส่ว นได้ส่ว นเสียกับ หน่วยงานตามจ านวนที่ ผู้ประเมิ นกาหนด
(ให้ส่งข้อมูลทั้งหมด)
5. การตอบและส่งแบบสารวจเชิ งประจักษ์ (Evidence-based) พร้ อมทั้ง แนบหลั กฐานประกอบ
จานวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน (ใช้ระบบส่งข้อมูลทาง Link)
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. มอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัดดาเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมิน
ตามวิธีการดังกล่าว
2. ส่งรายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ในสังกัด จานวน 2 คน เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจาหน่วยงาน
3. ส่งรายชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ลูกจ้างฯลฯ สังกัดหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
(ให้ส่งข้อมูลทั้งหมด)
4. ส่ ง รายชื่ อ ผู้ เ ข้ า รั บ บริ ก าร/ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กั บ หน่ ว ยงานตามจ านวนที่ ผู้ ป ระเมิ น ก าหนด
(ให้ส่งข้อมูลทั้งหมด)
5. ตอบและส่งแบบสารวจเชิงประจักษ์ (Evidence-based) พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบ จานวน
1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน (ใช้ระบบส่งข้อมูลทาง Link)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นายสังคม จันทร์วิเศษ
1. นางวิไลวรรณ เอี่ยมอนุพงศ์
2. นายพงศ์เฉลิม เปาริก

เบอร์ติดต่อ 02-288-5651
เบอร์ติดต่อ 02-288-5580
เบอร์ติดต่อ 02-288-5651
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัดนี้
ตัวชี้วัดที่ 4.2.6 โครงการห้องเรียนกีฬา
คาอธิบาย : โครงการห้องเรียนกีฬาจัดทาขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีความเป็นเลิศด้านกีฬาบนพื้นฐาน การพัฒนาโดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เน้นการ
พัฒนาร่างกายและสมรรถนะเทียบเท่ากับสากลสามารถเข้าร่วมแข่งขันกับนานาชาติได้ ตามโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ
เกณฑ์การให้คะแนนระดับ:
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมิน รอบที่ 1
การประเมิน รอบที่ 2
- นักเรียนทุกคนมีสมรรถภาพทางกาย (BMI) อยู่ที่ระดับ
มาตรฐานในระดับที่สถาบันการพลศึกษากาหนด
- โรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา ได้รับรางวัลชนะเลิศ
กีฬาฟุตบอลและวอลเลย์บอลอย่างน้อย 2 รายการขึ้นไป
- นักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาร้อยละ 80 มีความเข้าใจใน
วิทยาศาสตร์การกีฬาตามเกณฑ์
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
โครงการห้องเรียนกีฬา โดยสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. จัดสรรงบประมาณ ค่าอาหาร ค่าชุดกีฬา ค่าก่อสร้างให้กับโรงเรียนในโครงการ
2. รับนักเรียนใหม่ร่วมกับสถาบันการพลศึกษา
3. จัดแข่งขันกีฬา 2 ชนิดกีฬา 10 รายการ ตามที่โรงเรียนเข้าแข่งขัน
4. แข่งขันกีฬา กับนักกีฬาต่างชาติอย่างน้อย 2 แมท การแข่งขันร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่ง
ประเทสไทย
5. ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน ศูนย์วิทยาศาสตร์กีฬา สถาบันพลศึกษา
6. พัฒนาผู้ฝึกสอน ร่วมกับสถาบันพลศึกษา และสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางสาวนิจสุดา อภินันทาภรณ์
นายวีระเดช เชื้อนาม

เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5739
เบอร์ติดต่อ : 081-7102507
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.7 การรับนักเรียนโดย Smart Card และการจัดทาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (GPA)
คาอธิบาย : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสร้างระบบเพื่อให้ สถานศึกษาทุกแห่งรายงาน
ผลการเรียน โดยประมวลผลผ่านระบบ SchoolMIS สาหรับโรงเรียนสัง กัด สพป. และสานักงานบริหาร
การศึกษาพิเศษ และผ่านระบบ SGS สาหรั บโรงเรีย นมัธยมศึก ษา โดยโรงเรียนยื นยันข้อมูล สมบูรณ์ตาม
กาหนด การจั ด เก็ บข้ อ มูลผลการเรีย นอย่ า งเป็ นระบบ เป็ นกลไกในการพั ฒ นา ติ ด ตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินงานด้านการสอนของสถานศึกษา ทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
สาหรับประเด็นเรื่องการรับนักเรียนโดย Smart Card เป็นการดาเนินงานในระดับสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สูตรการคานวณ :
จานวนโรงเรียนที่ยืนยันผลการเรียนในระบบ X 100
จานวนโรงเรียนทั้งหมด

หมายเหตุ : ประเมินผลโดยใช้ระบบ SchoolMIS สาหรับสังกัด สพป. และ ระบบ SGS Online สาหรับ
โรงเรียนสังกัด สพม. เมื่อโรงเรียนยืนยันข้อมูลสมบูรณ์ตามกาหนดกรอบเวลา
เกณฑ์การให้คะแนนระดับ:
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมิน รอบที่ 1
การประเมิน รอบที่ 2
โรงเรียนที่ดาเนินการยืนยันผลการเรียนปีการศึกษา 2560
ในระบบ ครบทุกโรงเรียน
(การยืนยันต้องมีผลการเรียนของนักเรียนครบทุกคน)
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1 คะแนน
โรงเรียนที่ดาเนินการยืนยันผลการเรียนปีการศึกษา
2560 ในระบบ ไม่ครบทุกโรงเรียน
(การยืนยันต้องมีผลการเรียนของนักเรียนครบทุกคน)

5 คะแนน (ผ่านการประเมิน)
โรงเรียนที่ดาเนินการยืนยันผลการเรียนปีการศึกษา
2560 ในระบบ ครบทุกโรงเรียน
(การยืนยันต้องมีผลการเรียนของนักเรียนครบทุกคน)

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

อัตราส่วนผู้เข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 –
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 หรือเทียบเท่า
ที่ยืนยันผลการเรียนในระบบ / จานวนนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560

ราย

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2558
-

กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ :
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา หรือกลุ่มอื่นที่ได้รับมอบหมาย

2559
-

2560
5,690,788

76

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลผลการเรียนและระบบการออก
หลักฐานทางการศึกษา และการจัดทาสารสนเทศทางการศึกษาด้านวิชาการ
2. พัฒนาบุคลากรระดับ สพป. สพม. และโรงเรียน ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูล
สารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ สพป. สพม. และ สถานศึกษา ดาเนินการ
จัดทาข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาด้วยโปรแกรม SchoolMIS และ SGS ให้เป็นไปตามที่กาหนด
4. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับสถานศึกษา สพป.
สพม. และ สพฐ. ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (GPA 5 ภาคเรียน และ 6 ภาคเรียน (GPAX)
5. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุ ป รายงานข้ อ มู ล สารสนเทศทางการศึ ก ษาระดั บ ประถมและ
มัธยมศึกษาในทุกชั้นปี
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลผลการเรียนและการออกหลักฐานทางการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับสถานศึกษาดาเนินการจัดทาข้อมูล
พื้นฐานทางการศึกษาด้วยโปรแกรม SchoolMIS และ SGS ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ระดับสถานศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2. แต่งตั้งคาสั่งกาหนดตัวบุคคลในการรับผิดชอบข้อมูลผลการเรียนและการออกหลักฐานทางการศึกษา
3. โรงเรียนบันทึกข้อมูลผลการเรียนของนัก เรียนรายบุคคลด้วย SchoolMIS หรือ SGS online
โดยกรอกข้อมูลนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น ที่จบตามระยะเวลาของหลักสูตร ภายในวันที่ 16 เมษายน 2561
ในกรณีที่นักเรียนไม่จบตามหลักสูตรให้กรอกข้อมูล ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
4. สาหรับปีการศึกษา 2560 การกรอกข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA 5 ภาคเรียน และ GPAX 6
ภาคเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรณีใช้โปรแกรมอื่นใดที่โรงเรียนใช้งานในปัจจุบัน ให้จัดทาข้อมูล
ตามรูปแบบ 35 รายการ โดย สพท. เป็นผู้รวบรวมนาส่ง สนผ. สพฐ. ในรูปแบบ text file ภายในวันที่ 6
เมษายน 2561 มีรายการข้อมูลตามรูปแบบ 35 รายการ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ข้อมูลนักเรียน ( 35 รายการ)
รหัสสถานศึกษา
รหัสนักเรียน
คานาหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
GPAX
PR

ข้อมูลครู (5 รายการ)
ชื่อ – สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
วันเดือนปีเกิด
ตาแหน่งปัจจุบัน
วิชาที่สอน
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ที่
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ข้อมูลนักเรียน ( 35 รายการ)

ข้อมูลครู (5 รายการ)

รหัสหลักสูตร
รหัสประเภทวิชา
รหัสสาขาวิชา
เลขบัตรประชาชน
ปีการศึกษาที่จบ
ภาคเรียนที่จบ
เพศ
รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย
GPA
รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
GPA
รหัสกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
GPA
รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา
GPA
รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษาและพลศึกษา
GPA
รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ
GPA
รหัสกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
GPA
รหัสกลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
GPA
รหัสกลุ่มวิชา IS
GPA
วันเกิดนักเรียน
ชื่อบิดา
ชื่อมารดา

แนวทางการดาเนินการ :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดนโยบายในการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน
วางแผนดาเนินการดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมายและรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียน
เพื่อตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง และรายงานข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับ
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2. สร้างแนวทางการดาเนินการจัดเก็บข้อมูลในระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานให้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
โรงเรียน
3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งปฏิทินกรอบการดาเนินงาน ระยะเวลาการตัดยอด
ข้อมูล เพื่อการใช้บริหารจัดการศึกษา
4. บริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายคนระบบ SchoolMIS และ SGS ระบบ Online เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับให้เกิดประสิทธิภาพ
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวางแผนดาเนินการดาเนินกรเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุตาม
เป้าหมาย ชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน ให้คาปรึกษา ติดตามให้โรงเรียนดาเนินการกรอกข้อมูล และยืนยัน
ข้อมูล
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ โ รงเรี ย นด าเนิ น การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ผลการเรี ย นด้ ว ยระบบ SchoolMIS
และระบบ SGS หรือ หากโรงเรียนใช้โปรแกรมอื่นใดนอกเหนือจากที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกาหนด ให้เขตพื้นที่สร้างความเข้าใจแนวทางการจัดส่งข้อมูลให้ครบถ้วนตามกาหนด
ระดับสถานศึกษา
1. วางแผนดาเนินการดาเนินการเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตามเป้าหมาย และจัดทาข้อมูลผล
การเรียนนักเรียนรายบุคคล
2. บันทึกข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลด้วย SchoolMIS สาหรับโรงเรียนประถมศึกษา
หรือ SGS online สาหรับโรงเรียนมัธยม สาหรับปีการศึกษา 2560 การกรอกข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA 5
ภาคเรียน และ GPAX 6 ภาคเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรณีใช้โปรแกรมอื่นใดที่โรงเรียนใช้งาน
ในปัจจุบัน ให้จัดทาข้อมูลตามรูปแบบ 35 รายการ โดย สพท. เป็นผู้รวบรวมนาส่ง สนผ. สพฐ. ในรูปแบบ
text file ภายในวันที่ 6 เมษายน 2561
3. โดยตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และยืนยันข้อมูลตามกรอบเวลาที่กาหนด
แนวทางการประเมินผล :
แนวทางการประเมินผล
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการดาเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น
- แผนการดาเนินงานทีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน และบันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วดั
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของตัวชี้วัด

2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลทีเกี่ยวข้องต่างๆ
- ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
- ผูจ้ ัดเก็บข้อมูล
- ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียกับการดาเนินการของส่วนราชการ

3. การสังเกตการณ์
3.1 การจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

79

แนวทางการประเมินผล
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน
สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้
- ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ ข้อมูล
ก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
3.2 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล
3.3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นายเอกลักษณ์ ทิมทอง
1. นางทัศนีย์ วัชราไทย
2. นางสาวสุประวีณ์ มาโยง

เบอร์ติดต่อ : 089-7619207
เบอร์ติดต่อ : 0-2281-5246
เบอร์ติดต่อ : 0-2280-5512
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โครงสร้างแฟ้มข้อมูลนาเข้าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รูปแบบ json
บรรทัดที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16

รายการ
areaid
schoolid
studentid
identificationno
prefix
firstname
surname
gender
current_class
current_room
pp1
porphorset
porphorno
porphor2no
r0
Type => row_year
year
term
free
subject
point
gpa
r1...r130
Type => row_free
year
term
free

ความหมาย
รหัสเขตพื้นที่
รหัสโรงเรียน
รหัสนักเรียน
เลขประจาตัวประชาชน
คานาหน้าชื่อ
ชื่อ
สกุล
เพศ
ชั้นเรียน
ห้องเรียน
ปพ.1
ชุดที่ ปพ
เลขที่ ปพ
เลขที่ ปพ.2
ข้อมูลสรุปภาคเรียน

หมายเหตุ
รหัส smis แปดหลัก
รหัส smis แปดหลัก
ตามที่โรงเรียนกาหนด
เลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
รหัสคานาหน้า
ชื่อปัจจุบัน
นามสกุลปัจจุบัน
001 = เพศชาย 002 = เพศหญิง
รหัสชั้นเรียน
ห้องเรียนตามที่กาหนด
บรรทัดแสดงข้อมูลปพ
ชุดของ ปพ.ที่ใช้
เลขที่ของแบบ ปพ.
ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที
1-6

ปีการศึกษา ตามด้วยชั้นปี
ว่างไว้
ว่างไว้
ว่างไว้
ว่างไว้
ว่างไว้
จะแสดงข้อความ ภาคเรียนที่ 1 หรือ
ภาคเรียนที่ 2
ข้อมูลภาคเรียนที่
ว่างไว้
ว่างไว้
ภาคเรียนที่ 1 หรือ 2
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บรรทัดที่

17

รายการ
subject
point
gpa
r2..r130
Type =>row_subject
year
term
free
subject
point
gpa

ความหมาย

หมายเหตุ

ว่างไว้
ว่างไว้
ว่างไว้
บรรทัดเริ่มแสดงข้อมูลรายวิชา วิชาที่
1 หน่วยกิตGpa
ข้อมูลรายวิชา
ว่างไว้
ว่างไว้
ว่างไว้
รหัสวิชาและชื่อวิชา
ค่าคะแนนที่ได้
เกรดเฉลี่ย

R”N” จนครบทุกรายวิชา
หมายเหตุ ส่งออกข้อมูลในแบบ json
type
ความหมาย
row_year
ข้อมูลฃ่องนี้คือ ปีการศึกษา ตามด้วยชั้นปี

ตัวอย่างข้อมูล
"year": "2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1",

row_free

ใช้แสดงข้อมูลภาคเรียนที่

"free": "ภาคเรียนที่ 1",

row_subject

ใช้แสดงข้อมูลรายวิชา โดยที่
"subject": "ท21101 ภาษาไทย 1 ",
point = จานวนชั่วโมง โปรแกรมจะเอา 40 หาร "point": "60",
ให้อัตโนมัติ
"gpa": "3"
gpa = ผลการเรียน ทศนิยม 2 หลัก และไม่ปัดจุด
ทศนิยม

คอลัมแรก
คอลัมที่ 2
คอลัมที่ 3

0-45
46-90
91-129
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ตัวอย่าง คอลัมที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
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รหัสชั้นเรียน
Codename
Description
รหัส
code
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

levelDtlCode
ชั้นเรียน
ความหมาย
nameTh
ไม่มีชั้น
อนุบาล 3 ขวบ
อนุบาล 1
อนุบาล 2
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3

รหัสคานาหน้า
Codename
Description
รหัส
001
002
003
004
005

titleCode
คานาหน้าชื่อ
ความหมาย
เด็กชาย
เด็กหญิง
นาย
นางสาว
นาง
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รหัสเพศ
Codename
Description
รหัส
001
002

genderCode
เพศ
ความหมาย
ชาย
หญิง

หมายเหตุ 1. สามารดาวโหลดตัวอย่างข้อมูลได้ที่ เว็บไซค์ กพร. สพฐ. http://psdg-obec.nma6.go.th/
2. สอบถามเรื่องการส่งออกข้อมูลตามฟอร์แมทที่ atit@wbac.ac.th , suprawee50@gmail.com

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัดนี้
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.8 โครงการโรงเรียนประชารัฐ
คาอธิบาย : “โครงการโรงเรียนประชารัฐ” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ประชารัฐ เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่ง ยืนผ่า นทางการดาเนินงานของ 12
คณะทางานสานพลังประชารัฐ กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาของประเทศ
และเป็นหน่ วยงานหลั กในการขั บเคลื่อนร่ วมกับคณะทางานสานพลัง ประชารัฐ 2 คณะ ได้แก่ E2 การ
ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ ร่วมกับ และ E5 การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา โดยกระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมายให้องค์กรหลัก 2 แห่งดาเนินการร่วมกับคณะทางานดังกล่าว โดย E2 ได้มอบหมายให้สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)และ E5 ได้มอบหมายให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) โดย สพฐ. ได้จัดทาโครงการโรงเรียนประชารัฐ และจัดทาบันทึกข้อตกลงสานพลัง ประชารัฐ ด้าน
การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา ระหว่างภาครัฐ 3 หน่วยงาน (กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ภาคเอกชน 19 หน่วยงาน และภาคประชา
สังคม 4 คน เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาของประเทศไทย
การขั บ เคลื่อ นโครงการโรงเรี ยนประชารั ฐ ผ่า นความร่ วมมือ โครงการสานพลังประชารั ฐ
ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นา (E5) และโครงการผู้นาเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED)
ได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ 10 ด้าน ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนนระดับ:
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมิน รอบที่ 1
การประเมิน รอบที่ 2
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-

โรงเรียนประชารัฐร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาและสนับสนุน
จากภาครัฐและภาคเอกชน

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
โรงเรียนประชารัฐ จานวน 3,351 โรง ไม่นับรวมโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
(ตชด.)
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ศึกษาวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และหลักการของโครงการโรงเรียนประชารัฐ
2. กาหนดกรอบการขอรับงบประมาณแลกเป้าหมาย ตามบริบท
3. จัดทาหนังสือแจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์
4. รวบรวมแผนพัฒนาของโรงเรียนที่ได้รับจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
5. พิจารณาและจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาของโรงเรียน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

ผู้อานวยการสานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
นางมัลลวีร์ รอชโฟล
เบอร์ติดต่อ : 081-930-4735
นางสาวนลินี จีนกูล
เบอร์ติดต่อ : 085-059-2044
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.9 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ
คาอธิบาย : โรงเรียนวิถีพุทธ เริ่มดาเนินการมาเมื่อปี 2545 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ณ พ.ศ. 2560
จานวนกว่า 23,000 โรงเรียน ซึ่งจากแนวทางการดาเนินการที่รับทราบร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น คณะผู้บริหาร ครู
และพระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันวิเคราะห์ สัง เคราะห์ แนวทาง
ดาเนิ นการเดิ ม ยกร่ า งเป็ น แนวทางด าเนิน การที่ เ ป็ น รูป ธรรมอี ก ครั้ ง สอดคล้ องกั บ ตัว ชี้ วั ดแนวทางการ
ดาเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ พ.ศ. 2548 แบ่งเป็น 5 ด้าน รวม 29 ประการ และคณะยกร่างได้นาร่างฯไป
สอบถามความเห็นของผู้เกี่ย วข้อง หลายครั้ง รวมทั้ง ผ่ านความเห็น ชอบของคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 จึงประกาศให้โรงเรียนวิถีพุทธทราบและเป็นแนวทางในการประเมิน
ตนเองตั้ ง แต่ พ.ศ. 2553 เป็ น ต้ น มา แนวทางด าเนิ น การ 29 ประการสู่ ค วามเป็ น โรงเรี ย น
วิถีพุทธ ประกอบด้วย
1. ด้านกายภาพ 7 ประการ
1.1 มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ
1.2 มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน
1.3 มีพระพุทธรูปประจาห้องเรียน (อาจเป็นรูปภาพ หรือสัญลักษณ์)
1.4 มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม พระราชดารัสติดตามที่ต่าง ๆ
1.5 มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น
1.6 มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม
1.7 ไม่มีสิ่งเสพติดเหล้าบุหรี่ 100 %
2. ด้านกิจกรรมประจาวันพระ 4 ประการ
2.1 ใส่เสื้อขาวทุกคน
2.2 ทาบุญใส่บาตร 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 และในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
3.3 ครู พานักเรียนทาโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3.4 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง
มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้
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
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5.1 ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน
5.2 ไม่ดุ ด่า นักเรียน
5.3 ชื่นชมคุณความดี หน้าเสาธงทุกวัน
5.4 โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่นความรู้สึกที่ได้ทาความดี
5.5 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึกความดี
5.6 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป) สอบได้ธรรมศึกษาตรี
เป็นอย่างน้อย
5.7 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุกครั้ง
5.8 มีพระมาสอนอย่างสม่าเสมอ
หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนจากเว็บไซด์ www.vitheebuddha.com
สูตรการคานวณ: โปรแกรม www.vitheebuddha.com จะประมวลคะแนนให้โดยอัตโนมัติ
โรงเรียนวิถีพุทธที่ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
X 100
โรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมดตามเป้าหมาย

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมิน รอบที่ 1
การประเมิน รอบที่ 2
โรงเรียนวิถีพุทธของเขตพื้นที่ได้ระดับคะแนน
รายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ร้อยละ 80
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา :
คะแนน
ความหมาย
1
โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 70 ของเขตพื้นที่ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
2
3
(ผ่านการประเมิน)
4
(ผ่านการประเมิน)
5
(ผ่านการประเมิน)

โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 75 ของเขตพื้นที่ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 80 ของเขตพื้นที่ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึน้ ไป
โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 85 ของเขตพื้นที่ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป
โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 90 ของเขตพื้นที่ได้ระดับคะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป

ระดับสถานศึกษา :
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คะแนน
ระดับ 1

ระดับ 2

ความหมาย
1. ด้านกายภาพ ดาเนินการครบทุกประการ และ
2. ด้านกิจกรรมประจาวันพระ ดาเนินการได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ประการ
3. ด้านการเรียนการสอน ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 2 ประการ
4. ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และ นักเรียน ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 2 ประการ
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 4 ประการ
1. ด้านกายภาพ ดาเนินการครบทุกประการ และ
2. ด้านกิจกรรมประจาวันพระ ดาเนินการได้ไม่นอ้ ยกว่า 2 ประการ
3. ด้านการเรียนการสอน ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 2 ประการ
4. ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และ นักเรียน ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 2 ประการ
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 5 ประการ

ระดับ 3

1. ด้านกายภาพ ดาเนินการครบทุกประการ และ
2. ด้านกิจกรรมประจาวันพระ ดาเนินการได้ไม่นอ้ ยกว่า 3 ประการ
3. ด้านการเรียนการสอน ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 3 ประการ
4. ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และ นักเรียน ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 3 ประการ
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 6 ประการ

ระดับ 4

1. ด้านกายภาพ ดาเนินการครบทุกประการ และ
2. ด้านกิจกรรมประจาวันพระ ดาเนินการครบทุกประการ
3. ด้านการเรียนการสอน ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 4 ประการ
4. ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และ นักเรียน ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 4 ประการ
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ดาเนินการได้ไม่น้อยกว่า 7 ประการ

ระดับ 5

1. ด้านกายภาพ ดาเนินการครบทุกประการ และ
2. ด้านกิจกรรมประจาวันพระ ดาเนินการครบทุกประการ
3. ด้านการเรียนการสอน ดาเนินการครบทุกประการ
4. ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และ นักเรียน ดาเนินการครบทุกประการ
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ดาเนินการครบทุกประการ

สรุปเกณฑ์การให้คะแนนระดับสถานศึกษา
ตัวชี้วัด 29 ประการ แบ่งเป็น 5 ด้าน
1. ด้านกายภาพ
7 ประการ
2. ด้านกิจกรรมประจาวันพระ 4 ประการ
3. ด้านการเรียนการสอน
5 ประการ
4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ
8 ประการ

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7 ครบ 7
1
2
3
ครบ 4 ครบ 4
2
2
3
4
ครบ 5
2
2
3
4
ครบ 5
4
5
6
7
ครบ 8
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รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการ
ประเมินผลการดาเนินการ 29 ประการ
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

โรงเรียน

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
2560
80
80
80
80

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ให้ สถานศึ ก ษาในโครงการโรงเรี ย นวิ ถี พุ ทธและเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา ศึ ก ษาข้ อ มูล เกณฑ์ ก าร
ประเมิน และประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ 29 ประการ ผ่านเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com
ตาม
ระยะเวลา ดังนี้
รอบที่ 1 โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเอง ภายใน 1 พ.ค. 2561 – 15 มิ.ย. 2561
สพท. รับรองการประเมินตนเองของโรงเรียน ภายใน 1 มิ.ย. 2561 – 30 มิ.ย. 2561
รอบที่ 2 โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเอง ภายใน 1 ส.ค. 2561 – 15 ก.ย. 2561
สพท. รับรองการประเมินตนเองของโรงเรียน ภายใน 1 ก.ย. 2561 – 30 ก.ย. 2561
หมายเหตุ กพร.จะเลือกผลคะแนนที่ดีที่สุด จากทั้ง 2 รอบ ในเว็บ www.vitheebuddha.com มาเป็นผลการ
ประเมินของ กพร.
กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ :
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา หรือ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่มี
ผู้รับผิดชอบงานคุณธรรม หรือกลุ่มที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางการดาเนินงาน:
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ประกาศ สื่อสารสร้า งความเข้าใจ จัดทาสื่อ ประกอบเรื่อง แนวทางดาเนินการ 29 ประการ
สู่ ค วามเป็ น โรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธ ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการโรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธ
ของทุก สพป. สพม. ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนได้รับทราบ
2. ประสานงานกับ สพป./สพม. คัดเลือกโรงเรียนตัวอย่าง ที่สามารถดาเนินการได้ และโรงเรียน
ที่ไม่สามารถดาเนินการมาแลกเปลี่ยนวิธีการแนวทาง เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคของโรงเรียน
3. ประสานงานกั บ สพป./สพม./มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ประกาศรายชื่ อ
ยกย่อง มอบเกียรติบัตรและรางวัลเพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนา
4. ประสานงานกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทาแนวทางการประเมินตนเองของ
โรงเรียน โดยผ่านเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. ประสานงาน กับ สพป./สพม./มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สุ่มในการเยี่ยมเยียน
และ ให้ข้อเสนอแนะการดาเนินงาน
6. สรุปประมวลผลการดาเนินงาน
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ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. เผยแพร่ แนวทางด าเนิ น การ 29 ประการสู่ ค วามเป็ น โรงเรี ย นวิ ถี พุ ท ธ ให้ โ รงเรี ย นและ
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
2. จัดทาเอกสารแนวทาง หรือคู่มือดาเนินการ
3. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางดาเนินการ
4. นิเทศ ตรวจเยี่ยม ให้กาลังใจแก่โรงเรียน สอบถามปัญหาอุปสรรค และวิธีแก้ไข
5. สรุปประมวลผลการดาเนินงาน
ระดับสถานศึกษา
1. ศึกษา ทาความเข้าใจ แนวทางดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
2. บริหารจัดการ วางแผน ปรับปรุงการดาเนินงานของโรงเรียนให้สอดคล้อง
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหาอุปสรรค
4. สรุปประมวลผลการดาเนินงาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางบรรเจอดพร สู่แสนสุข
เบอร์ติดต่อ : 08-9678-1499 / 02-288-5880
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นางสาวอุมาภรณ์ พัฒนะนาวีกุล เบอร์ติดต่อ : 06-1707-0550 / 02-288-5880
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รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดที่ 4.2.9 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ข้อมูลการประเมิน 29 ประการ
ดาเนินการผ่านในระดับ

ไม่ผา่ น
ลาดับ

กิจกรรม
0

1. ด้านกายภาพ 7 ประการ
1.1 มีป้ายโรงเรียนวิถี
พุทธ

1
ควรปรับปรุง

2
พอใช้

3
ดี

4
ดีมาก

ไม่มี

มีป้ายโรงเรียน
มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติด มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติด มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ
วิถีพุทธ ติดไว้ภายในห้อง ไว้หน้าอาคารใดอาคาร
ไว้หน้าบริเวณโรงเรียน
ติดไว้หน้าบริเวณ
ใดห้องหนึ่ง
หนึ่ง
โรงเรียน เห็นเด่นชัด

1.2

มีพระพุทธรูป
บริเวณหน้า
โรงเรียน

ไม่มี

มีพระพุทธรูป
บริเวณหน้าโรงเรียน

มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้ม
บริเวณหน้าโรงเรียน

มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้ม
บริเวณหน้าโรงเรียน และ
เครื่องบูชา

มีพระพุทธรูปอยู่ในซุ้ม
บริเวณหน้าโรงเรียน
เครื่องบูชา และให้
นักเรียนไหว้ทุกวัน

1.3

มีพระพุทธรูป
ประจาห้องเรียน
(อาจเป็นรูปภาพ
หรือสัญลักษณ์)

ไม่มี

มีพระพุทธรูป
ประจาห้องเรียน

มีพระพุทธรูปประจา
มีพระพุทธรูปประจา
ห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในที่ ห้องเรียนอยู่ด้านหน้าในที่
ที่สมควร
ที่สมควร และมีการทา
ความสะอาด

มีพระพุทธรูปประจา
ห้องเรียนอยู่ด้านหน้า
ในที่ที่สมควร มีการทา
ความสะอาด และมี
การเคารพพระพุทธรูป
เป็นประจา

ผลการ
หลักฐาน
ประเมิน
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ดาเนินการผ่านในระดับ

ไม่ผา่ น
ลาดับ

กิจกรรม
0

1
ควรปรับปรุง
มีพุทธศาสนสุภาษิต
วาทะธรรม พระราช
ดารัส ติดตามที่ต่างๆ

2
พอใช้
มีพุทธศาสนสุภาษิต วาทะ
ธรรม พระราชดารัส
ติดตามที่ต่างๆ และมีการ
ปรับปรุงอยู่เสมอ

3
ดี
มีพุทธศาสนสุภาษิต
วาทะธรรม พระราชดารัส
ติดตามที่ต่างๆ และมีการ
ปรับปรุง อยู่เสมอ โดย
นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดทา
มีความสะอาด สงบ
ร่มรื่นในห้องเรียน บริเวณ
โรงเรียน โดยดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง และ
นักเรียนมีส่วนร่วม

1.4

มีพุทธศาสน
สุภาษิต
วาทะธรรม
พระราชดารัส
ติดตามที่ต่างๆ

ไม่มี

1.5

มีความสะอาด
สงบ ร่มรื่น

ไม่มี

มีความสะอาด สงบ ร่ม
รื่นในห้องเรียนและ
บริเวณโรงเรียน

มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น
ในห้องเรียน บริเวณ
โรงเรียน โดยดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง

1.6

มีห้อง
พระพุทธศาสนา
หรือลานธรรม

ไม่มี

มีห้องพระพุทธศาสนา
หรือลานธรรม

มีห้องพระพุทธศาสนา
หรือลานธรรม
และมีตารางการใช้

4
ดีมาก
มีพุทธศาสนสุภาษิต
วาทะธรรม พระราช
ดารัส ติดตามที่ต่างๆ
และมีการปรับปรุงอยู่
เสมอ โดยนักเรียน
มีส่วนร่วมในการจัดทา
อย่างต่อเนื่อง

มีความสะอาด สงบ ร่ม
รื่น ในห้องเรียน
บริเวณโรงเรียน โดย
ดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และนักเรียนมี
ส่วนร่วมทุกคน
มีห้องพระพุทธศาสนาหรือ มีห้องพระพุทธศาสนา
ลานธรรม มีตารางการใช้ หรือลานธรรม และมี
มีการใช้จริง
ตารางการใช้ มีการใช้
จริงและนักเรียนมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา

ผลการ
หลักฐาน
ประเมิน
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กิจกรรม
0

1.7

ไม่มีสิ่งเสพติด
เหล้า บุหรี่ 100 %
(พิจารณาจาก
ผู้เกี่ยวข้อง
ในโรงเรียน)

มีสิ่งเสพติด
เหล้า บุหรี่
ในโรงเรียน
มากกว่าร้อย
ละ 40

2.1

ใส่เสื้อสีขาวทุกคน

ไม่ปฏิบัติ

2.2

ทาบุญ
ใส่บาตร ฟังเทศน์

ไม่ปฏิบัติ

2.3

รับประทานอาหาร
มังสวิรัติ
ในมื้อกลางวัน
สวดมนต์แปล

ไม่ปฏิบัติ

2.4

ไม่ปฏิบัติ

ดาเนินการผ่านในระดับ
1
2
3
4
ควรปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ใน มีสิ่งเสพติด เหล้า บุหรี่ ใน ไม่มีสิ่งเสพติด เหล้า
ในโรงเรียนต่ากว่าร้อยละ โรงเรียน ต่ากว่าร้อยละ 30 โรงเรียน ต่ากว่าร้อยละ 20 บุหรี่ ในโรงเรียน
40
100%
รวมด้านกายภาพ O ไม่ครบ
O ครบ
2. ด้านกิจกรรมประจาวันพระ 4 ประการ
นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหาร นักเรียน ครู และผู้บริหาร
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ
นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหาร นักเรียน ครู และผู้บริหาร
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ
นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหาร นักเรียน ครู และผู้บริหาร
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ
นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหาร นักเรียน ครู และผู้บริหาร
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ
รวมด้านกิจกรรมวันพระ ดาเนินการได้ผ่าน....... ประการ

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ
นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ
นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ
นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ

ผลการ
หลักฐาน
ประเมิน
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ไม่ผา่ น
ลาดับ

กิจกรรม
0

1
ควรปรับปรุง

2
3
4
พอใช้
ดี
ดีมาก
3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ
นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหาร นักเรียน ครู และผู้บริหาร นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหาร เกินกว่าร้อย
30 ปฏิบัติ
ละ 90 ปฏิบัติ

3.1

บริหารจิตเจริญ
ปัญญาก่อนเข้า
เรียนเช้า-บ่ายทั้ง
นักเรียนและครู

ไม่ปฏิบัติ

3.2

บูรณาการ
วิถีพุทธ ทุกกลุ่ม
สาระ และในวัน
สาคัญทางพุทธ
ศาสนา

ไม่ปฏิบัติ

มีครู เกินกว่าร้อยละ 30 มีครู เกินกว่าร้อยละ 50
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

มีครู เกินกว่าร้อยละ 70
ปฏิบัติ

มีครู เกินกว่าร้อยละ
90 ปฏิบัติ

3.3

ครูพานักเรียนทา
โครงงานคุณธรรม
กิจกรรมจิตอาสา
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร ทุกคนไป
ปฏิบัติศาสนกิจที่วัด
เดือนละ 1 ครั้ง มีวัด
เป็นแหล่งเรียนรู้

ไม่ปฏิบัติ

มีครู เกินกว่าร้อยละ 30 มีครู เกินกว่าร้อยละ 50
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

มีครู เกินกว่าร้อยละ 70
ปฏิบัติ

มีครู เกินกว่าร้อยละ
90 ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ

นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหาร นักเรียน ครู และผู้บริหาร นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหาร เกินกว่าร้อย
30 ปฏิบัติ
ละ 90 ปฏิบัติ

3.4

ผลการ
หลักฐาน
ประเมิน
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ไม่ผา่ น
ลาดับ

กิจกรรม
0

3.5

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร ทุกคน
เข้าค่ายปฏิบัติ
ธรรมอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

ไม่ปฏิบัติ

นักเรียน ครู
และผู้บริหาร
ไม่รักษาศีล 5
นักเรียน ครู
และผู้บริหาร
ไม่ปฏิบัติ

ดาเนินการผ่านในระดับ
1
2
3
4
ควรปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหาร นักเรียน ครู และผู้บริหาร นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหาร เกินกว่าร้อย
30 ปฏิบัติ
ละ 90 ปฏิบัติ
รวมด้านการเรียนการสอน ดาเนินการได้ผ่าน....... ประการ
4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน 5 ประการ
นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหาร นักเรียน ครู และผู้บริหาร
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติได้ ครบ 5 ข้อ ได้ ครบ 5 ข้อ
ได้ ครบ 5 ข้อ
นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหาร นักเรียน ครู และผู้บริหาร
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ

4.1

รักษาศีล 5

นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ
90 ปฏิบัติได้ ครบ 5 ข้อ
นักเรียน ครู และ
ผู้บริหาร เกินกว่าร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ

4.2

ยิ้มง่าย ไหว้สวย
กราบงาม

4.3

ก่อนรับประทาน นักเรียน ครู นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหาร นักเรียน ครู และผู้บริหาร นักเรียน ครู และ
อาหารจะมีการ
และผู้บริหาร ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหาร เกินกว่าร้อย
พิจารณาอาหาร
ไม่ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ
ละ 90 ปฏิบัติ
รับประทานอาหาร
ไม่ดัง ไม่หก
ไม่เหลือ

ผลการ
หลักฐาน
ประเมิน
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กิจกรรม

1
2
3
4
ควรปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ประหยัด ออม
นักเรียน ครู นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหาร นักเรียน ครู และผู้บริหาร นักเรียน ครู และ
ถนอมใช้ เงิน และ และผู้บริหาร ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหาร เกินกว่าร้อย
สิ่งของ
ไม่ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ
ละ 90 ปฏิบัติ
0

4.4

4.5

มีนิสัยใฝ่รู้
สู้สิ่งยาก

นักเรียน ครู นักเรียน ครู และ
นักเรียน ครู และผู้บริหาร นักเรียน ครู และผู้บริหาร นักเรียน ครู และ
และผู้บริหาร ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหาร เกินกว่าร้อย
ไม่ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ
ละ 90 ปฏิบัติ
รวมด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ดาเนินการได้ผ่าน....... ประการ

5.1

ไม่มีอาหารขยะ
ขายในโรงเรียน

ไม่ปฏิบัติ

5.2

ไม่ดุ ด่า นักเรียน

ไม่ปฏิบัติ

5.3

ชื่นชมคุณความดี
หน้าเสาธงทุกวัน

5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประการ
ไม่มีอาหารขยะขายใน ไม่มีอาหารขยะขายใน
ไม่มีอาหารขยะขายใน
โรงเรียนเป็นบางวัน
โรงเรียนทุกวัน
โรงเรียนทุกวัน แต่
นักเรียนนามาเอง

ไม่มีอาหารขยะขายใน
โรงเรียนทุกวัน และ
ปลูกฝังให้นักเรียนไม่
ซื้ออาหารขยะนอก
โรงเรียน

ครู และผู้บริหาร เกิน
กว่าร้อยละ 30 ปฏิบัติ

ครู และผู้บริหาร เกินกว่า
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ

ครู และผู้บริหาร เกินกว่า
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ

ครู และผู้บริหาร เกิน
กว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ

ครู และ
ครู และผู้บริหาร เกิน
ผู้บริหาร ไม่ กว่าร้อยละ 30 ปฏิบัติ

ครู และผู้บริหาร เกินกว่า
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ

ครู และผู้บริหาร เกินกว่า
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ

ครู และผู้บริหาร เกิน
กว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ

ผลการ
หลักฐาน
ประเมิน
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กิจกรรม
0

5.4

5.5
5.6

5.7
5.8

1
ควรปรับปรุง

ปฏิบัติ
โฮมรูมเพื่อสะท้อน ครู และ
ครู และผู้บริหาร เกิน
ความรู้สึก เช่น
ผู้บริหาร ไม่ กว่าร้อยละ 30 ปฏิบัติ
ความรู้สึกที่ได้ทา ปฏิบัติ
ความดี
ครู ผู้บริหาร และ นักเรียน ครู นักเรียน ครู และ
นักเรียน มีสมุด
และผู้บริหาร ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ
บันทึกความดี
ไม่ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ
ครู ผู้บริหาร และ นักเรียน ครู นักเรียน ครู และ
นักเรียน (ป.4ขึ้นไป) และผู้บริหาร ผู้บริหาร เกินกว่าร้อยละ
สอบได้ธรรมศึกษา ไม่ปฏิบัติ
30 ปฏิบัติ
ตรีเป็นอย่างน้อย
บริหารจิต เจริญ ครู และ
ครู และผู้บริหาร เกิน
ปัญญา ก่อนการ ผู้บริหาร ไม่ กว่าร้อยละ 30 ปฏิบัติ
ประชุมทุกครั้ง
ปฏิบัติ
มีพระมาสอนอย่าง
ไม่มี
มีนักเรียนได้เรียนกับ
สม่าเสมอ
พระ เกินกว่าร้อยละ 30

2
พอใช้

3
ดี

4
ดีมาก

ครู และผู้บริหาร เกินกว่า
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ

ครู และผู้บริหาร เกินกว่า
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ

ครู และผู้บริหาร เกิน
กว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ

นักเรียน ครู และผู้บริหาร นักเรียน ครู และผู้บริหาร นักเรียน ครู และ
เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหาร เกินกว่าร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ
นักเรียน ครู และผู้บริหาร นักเรียน ครู และผู้บริหาร นักเรียน ครู และ
เกินกว่าร้อยละ 50 ปฏิบัติ เกินกว่าร้อยละ 70 ปฏิบัติ ผู้บริหาร เกินกว่าร้อย
ละ 90 ปฏิบัติ
ครู และผู้บริหาร เกินกว่า
ร้อยละ 50 ปฏิบัติ

ครู และผู้บริหาร เกินกว่า ครู และผู้บริหาร เกิน
ร้อยละ 70 ปฏิบัติ
กว่าร้อยละ 90 ปฏิบัติ

มีนักเรียนได้เรียนกับพระ
เกินกว่าร้อยละ 50

มีนักเรียนได้เรียนกับพระ
เกินกว่าร้อยละ 70

รวมด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ดาเนินการได้ผ่าน....... ประการ

มีนักเรียนได้เรียนกับ
พระ เกินกว่าร้อยละ
90

ผลการ
หลักฐาน
ประเมิน
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัดนี้
ตัวชี้วัดที่ 4.2.10 พุธเช้า ข่าว สพฐ.
คาอธิบาย :
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ดาเนินรายการภายใต้สโลแกน “ตรงถึง ครู รู้ถึง นักเรียน และ
ประชาชน” เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ครู และนักเรียน ให้รู้เท่าทันข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆ นโยบาย/ทิศทางการศึกษา การดาเนินงานของ
องค์กร และร่วมพัฒนาการศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนนระดับ:
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมิน รอบที่ 1
การประเมิน รอบที่ 2
มีการออกอากาศรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ในทุกเดือน
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ช่องทางการออกอากาศ 6 ช่องทาง ดังนี้
1. วีดีโอคอนเฟอเรนซ์
2. สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 14
3. สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channal)
4. www.obectv.tv
5. www.youtube.com/obectvonline
6. www.facebook.com/obectvonline
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. สานักอานวยการจัดทาหัวข้อและสคลิปรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.
2. สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนดาเนินการออกอากาศรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.
3. ติดตามการรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับ ชมรายการพุ ธ เช้ า ข่ าว สพฐ. เพื่ อติ ดตามข่ าวสารและนโยบายของส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับสถานศึกษา
รับ ชมรายการพุ ธ เช้ า ข่ าว สพฐ. เพื่ อติ ดตามข่ าวสารและนโยบายของส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางญาณกร จันทหาร
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5926
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
1. นางสาวเพ็ญแข เติมภิญโญ
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5512
2. นางสายสนม สนแจ้ง
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5871
3. นายมานะ เตียวแช
เบอร์ติดต่อ : 0-2281-5851
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.11 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา
(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
คาอธิบาย : ระบบบัญชี ทางการเงินด้านการศึกษานับเป็น เครื่องมื อหนึ่ง ที่ส ามารถใช้เป็นกรอบในการ
รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลการจัดสรรและการใช้จ่ายทรัพยากรด้านการศึกษาของสถานศึกษา ความเข้าใจถึง
แหล่งที่มาของทรัพยากรและการกระจายทรัพยากรทางการศึกษาระดับต่างๆ ซึ่ง จะเป็นประโยชน์ต่อการ
กาหนดนโยบาย โดยเฉพาะในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ แนวทางการจัดสรรทรัพยากร
ให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาและการใช้จ่ายที่จาเป็นสามารถลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นอกจากนี้ยั ง ช่ว ยบ่ งบอกถึ งความเพี ยงพอของทรั พยากรด้า นการศึ กษาและ สามารถพัฒ นาระบบบั ญ ชี
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานส าหรั บ ใช้ ใ นการก ากั บ ติ ด ตามการใช้ ท รั พ ยากรทางการศึ ก ษาของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ใช้ข้อมูลสาหรับรายงานต้นทุนหน่วยปฏิบัติ (Operating Unit
Cost : OUC) ตามแบบที่สานักงบประมาณกาหนด โดยให้โรงเรียนทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลทางเว็บไซต์
จานวน 2 ครั้ง คือ ช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) และ ช่วง 6 เดือนหลัง (1 เมษายน
2561– 30 กันยายน 2561)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า
การสร้างธรรมาภิบาลในด้ านการเงินให้กับโรงเรีย นเป็นสิ่ง สาคัญ การมีบัญ ชี การศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็ น
ฐานข้ อมูล ที่สาคัญ ในการพัฒ นาระบบทรัพยากรของการศึ กษาขั้ นพื้น ฐานให้สามารถลดความเหลื่ อมล้ า
ทางการศึกษาได้อย่างมีนัยสาคัญ และสามารถดาเนินการปฏิรูปการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได้อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ
สูตรการคานวณ :
จานวนสถานศึกษาที่รายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
X 100
จานวนสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เกณฑ์การให้คะแนนระดับ:
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมิน รอบที่ 1
การประเมิน รอบที่ 2
สถานศึกษารายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษา สถานศึกษารายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษา
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ร้อยละ 100
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ร้อยละ 100
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ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา
จากจานวนสถานศึกษาที่รายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามระดับ ดังนี้
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ3

ระดับ 4

80

85

90

95

ระดับ 5
(ผ่านการประเมิน)
100

เป้าหมาย : สถานศึกษารายงานข้อมูลทางการเงินด้านการศึกษามีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
ร้อยละ 100 (ระดับ 5)
กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ :
กลุ่มนโยบายและแผน/ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/ หน่วยตรวจสอบภายใน
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. ให้สถานศึกษารายงานข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th จานวน
2 ครั้ง คือ ช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) และ ช่วง 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2561
– 30 กันยายน 2561)
2. สถานศึก ษารายงานข้ อมู ลให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วนสมบูรณ์ โดยให้รายงานครั้งที่ 1 ภายในวั นที่ 31
พฤษภาคม 2561 และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
3. คู่มือการรายงานข้อมูลทางการเงินสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://e-budget.jobobec.in.th
และเว็บไซต์ กพร. สพฐ. http://psdg-obec.go.th
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ประชุมคณะทางานจัดทาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. ทาหนังสือแจ้งให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. กากับ ติดตาม ผลการดาเนินงานของสถานศึกษา
4. ประมวลผลข้ อ มู ล และประกาศผลการรายงานข้ อ มู ล ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษาทราบ
5. ตอบข้อหารือ ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. รายงานผลการดาเนินงานให้ กพร.ทราบตามระเวลาที่กาหนด
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ตรวจสอบการรายงานข้อมูลในระบบบัญชีของสถานศึกษา ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
2. กากับ ติดตาม ให้โรงเรียนรายงานตามเวลาที่กาหนด
3. ตอบข้อหารือ ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานของสถานศึกษา
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ระดับสถานศึกษา
1. ศึ ก ษาข้ อ มู ล คู่ มื อ การรายงานข้ อ มู ล ทางการเงิ น สามารถดาวน์ โ หลดได้ ที่ https://ebudget.jobobec.in.th และเว็บไซต์ กพร. สพฐ. http://psdg-obec.go.th
2. รายงานข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th จานวน 2 ครั้ง คือ
ช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) และ ช่วง 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2561 – 30
กันยายน 2561)
2. รายงานข้อมูลในระบบบัญชีของสถานศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และทันตามระยะเวลาที่กาหนด
3. ตรวจสอบการายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. นางสาวกัลยา ชูโชติ
เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512
2. นางเบญจวรรณ ดวงใจ
เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512
3. นางวรรณา จิตกระแส
เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512
4. นายดนุสรณ์ เมฆประยูร
เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512
5. นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์
เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
คาอธิบาย : ความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดทาบัญชี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญ ชีกลางกาหนด และนาเอาผลการคานวณต้นทุนมาใช้ในกา รบริหาร
ราชการอย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ และมี ฐ านข้ อ มู ล เพื่ อสนั บ สนุ น การบริ หารงานงบประมาณของหน่ ว ยงาน
โดยจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานพร้อมทั้ง กาหนดเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพให้ชัดเจน
สามารถวั ด ผลได้ (เชิ ง ปริ ม าณ) รวมทั้ ง จั ด ท ารายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น งานและผลส าเร็ จ ตามแผน
เพิ่ม ประสิทธิ ภาพการดาเนินงานและแผนเพิ่มประสิ ทธิภ าพดั ง กล่ าวได้รับ ความเห็ นชอบจากหัว หน้า ส่ว น
ราชการ
ส่ ว นราชการที่ จั ด ท าบั ญ ชี ต้ น ทุ น หมายถึ ง ส่ ว นราชการส่ ว นกลางซึ่ ง เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ คื อ
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักการคลังและสินทรัพย์
เกณฑ์การให้คะแนน:
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมิน รอบที่ 1
การประเมิน รอบที่ 2
รายงานค่าใช้จ่ายของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวนปริมาณงานของกิจกรรมย่อยของสานักงาน
และโรงเรียนภายใต้เขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนภายใต้เขตพื้นที่
หน่วยเบิก
การศึกษา และโรงเรียนหน่วยเบิก
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การประเมินรอบที่ 1
1 คะแนน
ไม่ส่งข้อมูลรายงานค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS
(KSB1) มายังสานักการคลังและสินทรัพย์

2.5 คะแนน
ส่งข้อมูลรายงานค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS (KSB1)
มายังสานักการคลังและสินทรัพย์

การประเมินรอบที่ 2
1 คะแนน
2.5 คะแนน
ส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง และ/หรือ ไม่ครบถ้วนตาม
ส่งข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบฟอร์มอ้างอิง
แบบฟอร์มอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1
ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1
หมายเหตุ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะผ่านการประเมินเมื่อได้ 5 คะแนน
กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ :
ตามที่ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่แสดงผลผลิต /โครงการ /กิจกรรม
2. แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พร้อมทั้งเป้าหมายเชิงปริมาณของแต่ละ
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
3. แนวทางการจัดทาบัญชีต้นทุน โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กรมบัญ ชีกลางกาหนดในคู่มือ
การจัดทาบัญชีต้นทุนของกรมบัญชีกลาง
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4. ข้อมูลที่จัดเก็บเพื่อจัดทาบัญชีต้นทุน ใช้ข้ อมูลค่าใช้จ่ายที่หน่วยเบิกทั้ งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตั้งเบิกในระบบ GFMIS ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 42 แห่ง สถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิก จานวน 154 แห่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิก จานวน 76
แห่ง โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 41 เขต โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 49 แห่ง และส่วนกลาง รวมเป็น 545 แห่ง
5. จานวนปริมาณงานของแต่ละกิจกรรมย่อยของทุกหน่วยเบิกจ่ายและทุกศูนย์ต้นทุนที่ส่ง ข้อมูล
ผ่านระบบ KRS ของ กพร.
6. จานวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของทุกสานักในส่วนกลาง
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมของหน่วยเบิกในสังกัด 545 แห่ง และส่วนกลางจากระบบ
GFMIS เพื่อมาจัดทาบัญชีต้นทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. เก็บข้อมูลจานวนปริมาณงานของแต่ละกิจกรรมย่อยของ สพป., โรงเรียนภายใต้ สพป.,สพม.
และโรงเรียนภายใต้ สพม., ที่รายงานผ่านระบบ KRS ของ กพร. และเก็บข้อมูลปริมาณงานของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ, โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และศูนย์การศึกษาพิเศษจากสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
รวมทั้ ง ปริ ม าณงานของทุ ก ส านั ก ในส่ ว นกลาง เพื่ อ จั ด ท าบั ญ ชี ต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยกิ จ กรรมย่ อ ย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
3. เรียกรายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายจากระบบ GFMIS ประจาปีงบประมาณ 2561 (ด้วยคาสั่งงาน KSB1)
ของทุกศูนย์ต้นทุนและทุกหน่วยเบิก แจ้งกลับไปยังหน่วยเบิกต่าง ๆ ให้ตรวจสอบความถูกต้ องของรายงาน
ค่าใช้จ่าย ศูนย์ต้นทุนและกิจกรรมย่อยผู้ใช้เงิน และให้ผู้บริหารของหน่วยงานรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่าย
ของหน่ ว ยงานตนเอง (ถ้ า เป็ น ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ให้ รั บ รองค่ า ใช้ จ่ า ยของหน่ ว ยงานตนเอง
และโรงเรี ย นภายใต้ ก ากั บ เขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาด้ วย) โดยรวบรวมข้ อ มู ลส่ ง กรมบัญ ชี ก ลาง เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไป
ตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง
4. แจ้งหน่วยเบิกทุกแห่งให้รับทราบการเชื่อมโยงกิจกรรมหลักตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ. 2561 กับกิจกรรมย่อยของทุกศูนย์ต้นทุน ที่กรมบัญชีกลางได้ upload เข้าระบบ GFMIS เพี่อใช้ใน
การบันทึกค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อีกทั้งหน่วยเบิกทุกแห่ง
จะต้องระบุกิจกรรมย่อยเข้าสู่ระบบ GFMIS สาหรับปีงบประมาณ 2561 ด้วย ซึ่งได้แจ้งหน่วยเบิกทุกแห่งทราบผ่าน
ช่องทางเว็บไซด์สานักการคลังและสินทรัพย์
5. หน่วยงานส่วนกลาง (สานักการคลังและสินทรัพย์) จัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย
ของทุ กหน่ว ยเบิก ทุก ศูน ย์ต้ นทุ น ต้น ทุน ต่อ หน่ วยผลผลิ ตย่ อย 6 ผลผลิต ต้ นทุ นต่ อหน่ว ยกิ จกรรมหลั ก
และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก 6 ผลผลิต /13 โครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเปรียบเทียบ
ผลการค านวณต้ น ทุ น ต่ อ หน่ ว ยผลผลิ ต ระหว่ า งปี ง บประมาณ 25 61 และปี ง บประมาณ 2560 ว่ า มี
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรูปแบบที่
กรมบั ญ ชี ก ลางก าหนด โดยเสนอให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางทราบตามก าหนดเวลา และเผยแพร่ ข้อ มู ล ผ่ า นทาง
Website ของ สพฐ. (www.obec.go.th) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติง านด้านบัญ ชี
ของกรมบัญชีกลาง
6. สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษรับผิดชอบในการกากับ ติดตาม ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ดาเนินการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย การตั้งเบิกในระบบ
GFMIS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ถูกต้องตามศูนย์ต้นทุน และกิจกรรมย่อยของกลุ่มผู้ใช้จ่ายเงิน
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รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนการศึกษาพิเศษและ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง / สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ทุก แห่ ง ต้ อ งตรวจสอบความถูก ต้ องของรายงานค่ าใช้ จ่า ยประจาปี ง บประมาณ พ.ศ.25 60 ที่ สานั กงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ จั ด ส่ ง ให้ ทั้ ง ในส่ ว นของรายงานค่ า ใช้ จ่ า ยของหน่ ว ยเบิ ก ตนเอง
และโรงเรียนภายใต้กากับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย โดยให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หรือผู้ที่ไ ด้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ งานแทนลงลายมือชื่อ รับ รองความถูกต้อ งของค่ าใช้จ่ายดั ง กล่า วทั้ง ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตนเองและโรงเรียนภายใต้กากับ และส่งรายงานค่าใช้จ่ายดังกล่าวมายังสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะได้รายงานกรมบัญชีกลาง ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญ ชีของกรมบัญชีกลาง
ต่อไป และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาใดที่จัดส่งให้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วให้เข้าไปรายงานในระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS) ของ กพร. ในการประเมินรอบที่ 1
2. กากับ ติดตามให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตั้ง เบิกในระบบ GFMIS ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาได้ระบุกิจกรรมย่อยเข้าสู่ระบบ GFMIS เมื่อมีการตั้งเบิกซึ่งเกิดค่าใช้จ่ายหรือเมื่อมีการล้างลูกหนี้เงิน
ยืมราชการ (ประเภท G1) ทุก ครั้ ง หากไม่มี การระบุร หัส กิจ กรรมย่อ ยในการตั้ง เบิ ก สานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาจะต้องเข้า ทาการปรั บปรุงรายการเพื่อใส่ รหัสกิจกรรมย่อยให้ค รบถ้วนด้ว ย หากไม่ ไ ด้ระบุรหั ส
กิจกรรมย่อยในการตั้งเบิก เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะต้องเข้าไปปรับปรุงรายการเพื่อใส่รหั สกิจกรรมย่อยให้
ครบถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง
3. ก ากั บ ติ ด ตาม ให้ โ รงเรี ย นในสั ง กั ด (โรงเรี ย นภายใต้ สพป. และ สพม.) ได้ ร ะบุ ค่ า ใช้ จ่ า ย
ที่โรงเรียนขอเบิกให้ถูกต้องตามภาระงานของแต่ละกลุ่มในโรงเรียน และ สพป. / สพม. โดยต้องระบุศูนย์
ต้นทุนและระบุรหัสกิจกรรมย่อยของโรงเรียน เพื่อใช้ในการขอเบิกเงินของโรงเรียนในระบบ GFMIS ทุกครั้งเท่านั้น
4. จัดเก็บข้อมูลจานวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของกลุ่มงานภายใน สพป. / สพม. โรงเรียน
ภายใต้ ก ากั บ ของ สพป. / สพม. และโรงเรี ยนที่ เป็ น หน่ ว ยเบิ กที่ เ คยสั ง กั ด สานั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ข้อมูลปริมาณงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561) เพื่อรายงานเข้า
ร
ะ
บ
บ
KRS ของ กพร. เฉพาะในรอบ 12 เดือน (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้ว
เสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ระดับสถานศึกษา
สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง รายงานข้ อ มู ล ปริ ม าณงานแต่ ล ะกิ จ กรรมย่ อ ยประจ าปี ง บประมาณ 2561
ของสถานศึกษาให้ สพป./สพม. ที่สถานศึกษาสังกัดอยู่ (สิ้นปีงบประมาณ 2561)
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วิธีการรายงานผล : การจัดทาบัญชีต้นทุนตามเกณฑ์ประเมินผลของกรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
การประเมินรอบที่ 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุก
แห่ง จั ดส่ง รายงานค่ าใช้จ่ ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านการรับ รองข้ อมูลจากผู้อานวยการ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ในรู ป แบบแผ่ น ข้ อ มู ล CD-ROM รู ป แบบไฟล์
PDF/Imange ให้ สพฐ. ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ตามหนังสือที่สานักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. แจ้ง
ดาเนิ น การหลั ง จากนั้ น ให้ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ ก ษาและส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาเข้าไปรายงานผลการดาเนินงานดังกล่าวในระบบ KRS ของ กพร.ประจาปี 2561 ในการประเมิน
รอบที่ 1 (ถ้าจัดส่งข้อมูลแล้วให้ระบุในระบบ KRS เป็น (1) หรือไม่ได้จัดส่งข้อมูลให้ระบุในระบบ KRS เป็น (0))
การประเมินรอบที่ 2
1. สิ้นปีงบประมาณ 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาทุกแห่ง รวบรวมข้อมูลปริมาณงานกิจกรรมย่อยของหน่วยงานตนเอง, โรงเรียนภายใต้
กากับ สพป./ สพม. และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก พร้อมรายงานผลจานวนปริมาณงานของกิจกรรมย่อยประจาปี
พ.ศ. 2561 (ข้อมูลปริมาณงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ในรูปแบบ Excel File ตาม
แบบฟอร์มอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 ผ่านระบบ KRS ของ กพร. ในการประเมินรอบที่ 2
2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ รายงานผลจานวน
ปริมาณงานของกิจกรรมย่อยประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อ
รวบรวมข้อมูลส่งให้สานักการคลังและสินทรัพย์
3. สานักการคลังและสิ นทรัพย์ สพฐ. ดาเนินการรวบรวมข้อมู ล และจัด ทาบัญ ชีต้น ทุนต่อหน่ วย
ผลผลิต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดได้แล้วเสร็จ และ
รายงานผลการคานวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด เปรียบเทียบผลการคานวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลงอย่างไร
พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดทารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ผู้รบั ผิดชอบ
1. นางสาวมณิสรา พัฒโร
สานักสานักการคลังและสินทรัพย์
2. นางสาวสุกัญญา พงศ์ชัยประทีป สานักสานักการคลังและสินทรัพย์

02 288 5613
02 282 9437
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base)
ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต
(แบบที่ 1 สพป.)
บัญชีแสดงปริมาณงานของสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา........................ รหัสศูนย์ต้นทุน .................
หน่วยนับ
รหัส
กิจกรรมย่อย
ปริมาณงาน
หน่วยนับ
161 ด้านอานวยการ
ครั้ง
162 ด้านบริหารบุคคล
คน
163 ด้านนโยบายและแผน
โครงการ
164 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการ
165 ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คน
166 ด้านการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
โรงเรียน
167 ด้านการตรวจสอบภายในระดับโรงเรียน
โรงเรียน
181 ด้านการเงินและบัญชี
เอกสารรายการ
182 ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)
ครั้ง
หมายเหตุ 1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการกาหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ.
ที่ส่งพร้อมกับหนังสือ สพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 116 ลงวันที่ 20 มกราคม.2554 และ
หนังสือสพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 3474 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556
2. แบบฟอร์มดังกล่าวให้จัดส่งในรูปแบบ File Excel (ห้ามส่งเป็น PDF และ File รูปภาพต่าง ๆ )
ในระบบ KRS การประเมินรอบที่ 2 ของ กพร.
3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน
ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ.......ลายมือชื่อผอ.สพท.หรือผู้ได้รับมอบหมาย......................
(………………………………………............................................….)
ตาแหน่ง..............................................................................
โทรศัพท์...............................................................................
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base)
ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต
(แบบที่ 2 สพป.)
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กากับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชื่อโรงเรียน...................................................................... สังกัด สพป.....................................................
หน่วยนับ
รหัส
กิจกรรมย่อย
ปริมาณงาน
หน่วยนับ
168 การบริหารงานวิชาการ
โครงการ
169 การบริหารงานทั่วไป
โครงการ
170 การบริหารงานบุคคล
โครงการ
171 การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
โครงการ
172 การบริหารกิจการนักเรียน
โครงการ
หมายเหตุ 1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการกาหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ.
ที่ส่งพร้อมกับหนังสือ สพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 116 ลงวันที่ 20 มกราคม.2554 และ
หนังสือสพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 3474 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556
2. สิ้นปีงบประมาณ 2561 ขอให้ สพป.ส่งแบบฟอร์มข้างต้นให้โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดง
ปริมาณงานของแต่ละโรงเรียนส่ง ให้ สพป. เพื่อสรุปลงในแบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียน
ภายใต้สังกัดเขตพื้นที่ และ สพป.ส่งเฉพาะแบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนเข้าระบบ KRS
ของ กพร. เท่านั้น
ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ...... ลายมือชื่อ ผอ.ร.ร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย.....................
(………………………………………............................................….)
ตาแหน่ง..............................................................................
โทรศัพท์...............................................................................

109

แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base)
ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต
(แบบที่ 3 สพป.)

ที่

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

1
2
3
4

รวม
หมายเหตุ 1. ขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุปจานวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของ
แต่ละโรงเรียนภายใต้กากับ สพป. และรายงานเข้าระบบ KRS ของ กพร. ในการประเมินรอบ
ที่ 2 เท่านั้น
2. แบบฟอร์มดังกล่าวให้จัดส่งในรูปแบบ File Excel (ห้ามส่งเป็น PDF และ File รูปภาพต่าง ๆ )
3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย

ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ.......ลายมือชื่อผอ.สพท.หรือผู้ได้รับมอบหมาย......................
(………………………………………............................................….)
ตาแหน่ง..............................................................................
โทรศัพท์...............................................................................
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovatio

รหัส
168
169
170
171
172

ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต
(แบบที่ 4 สพป.)
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโรงเรียน................................................................ รหั สศูนย์ต้นทุน...................................
หน่วยนับ
กิจกรรมย่อย
ปริมาณงาน
หน่วยนับ
การบริหารงานวิชาการ
โครงการ
การบริหารงานทั่วไป
โครงการ
การบริหารงานบุคคล
โครงการ
การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
โครงการ
การบริหารกิจการนักเรียน
โครงการ

หมายเหตุ 1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการกาหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ.
ที่ส่งพร้อมกับหนังสือ สพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 116 ลงวันที่ 20 มกราคม.2554 และ
หนังสือสพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 3474 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556
2. สิ้นปีงบประมาณ 2561 ขอให้โรงเรียนหน่วยเบิกจัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดงปริมาณงานของ
โรงเรียนส่งให้แก่ สพป.หรือ สพม. ตามเขตที่โรงเรียนตั้งอยู่ เพื่อให้ สพท. ส่งในระบบ KRS
ของ
กพร. ต่อไป
3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมาย

ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ.......ลายมือชื่อผอ.โรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมาย..........)
(………………………………………............................................….)
ตาแหน่ง..............................................................................
โทรศัพท์...............................................................................
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base)
ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต
(แบบที่ 5 สพม.)
บัญชีแสดงปริมาณงานของสานักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต............ รหัสศูนย์ต้นทุน.................
หน่วยนับ
รหัส
กิจกรรมย่อย
ปริมาณงาน
หน่วยนับ
183 ด้านอานวยการ
ครั้ง
184 ด้านบริหารงานบุคคล
คน
185 ด้านนโยบายและแผน
โครงการ
186 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา
โครงการ
187 ด้านนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
คน
188 ด้านการตรวจสอบภายในระดับโรงเรียน
โรงเรียน
189 ด้านการเงินและบัญชี
เอกสารรายการ
190 ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)
ครั้ง
หมายเหตุ 1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการกาหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ.
ที่ส่งพร้อมกับหนังสือ สพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 116 ลงวันที่ 20 มกราคม 2554 และ
หนังสือสพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 3474 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556
2. แบบฟอร์มดังกล่าวให้จัดส่งในรูปแบบ File Excel (ห้ามส่งเป็น PDF และ File รูปภาพต่าง ๆ )
ในระบบ KRS การประเมินรอบที่ 2 ของ กพร.
3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน
ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ.......ลายมือชื่อผอ.สพท.หรือผู้ได้รับมอบหมาย......................
(………………………………………............................................….)
ตาแหน่ง..............................................................................
โทรศัพท์...............................................................................
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base)
ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต
(แบบที่ 6 สพม.)
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กากับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต
..............
รหัส
191
192
193
194
195

ชื่อโรงเรียน...........................................สังกัด สพม.................................
หน่วยนับ
กิจกรรมย่อย
ปริมาณงาน
การบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
การบริหารกิจการนักเรียน

หน่วยนับ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

หมายเหตุ 1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการกาหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ.
ที่ส่งพร้อมกับหนังสือ สพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 116 ลงวันที่ 20 มกราคม 2554 และ
หนังสือสพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 3474 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556
2. สิ้นปีงบประมาณ 2561 ขอให้ สพม.ส่งแบบฟอร์มข้างต้นให้โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดง
ปริมาณงานของแต่ละโรงเรียนส่ง ให้ สพม. เพื่อสรุปลงในแบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียน
ภายใต้สังกัดเขตพื้นที่ และ สพม.ส่งเฉพาะแบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนเข้าระบบ KRS
ของ กพร. เท่านั้น
ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ...... ลายมือชื่อ ผอ.ร.ร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย.....................
(………………………………………............................................….)
ตาแหน่ง..............................................................................
โทรศัพท์...............................................................................
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base)
ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต
(แบบที่ 7 สพม.)
แบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้กากับของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต..............
การบริหาร
การบริหาร
การบริหาร การบริหาร การบริหาร
งานงบประมาณ งานกิจการ
รวม
ที่ ชื่อโรงเรียน งานวิชาการ งานทั่วไป งานบุคคล และแผนงาน
นักเรียน
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ โครงการ
1
2
3
4

รวม
หมายเหตุ 1. ขอให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสรุปจานวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของ
แต่ละโรงเรียนภายใต้กากับ สพม. และรายงานเข้าระบบ KRS ของ กพร. ในการประเมินรอบ
ที่ 2 เท่านั้น
2. แบบฟอร์มดังกล่าวให้จัดส่งในรูปแบบ File Excel (ห้ามส่งเป็น PDF และ File รูปภาพต่าง ๆ )
3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย

ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ.......ลายมือชื่อผอ.สพท.หรือผู้ได้รับมอบหมาย......................
(………………………………………............................................….)
ตาแหน่ง..............................................................................
โทรศัพท์...............................................................................
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation)

รหัส
168
169
170
171
172

ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต
(แบบที่ 8 สพม.)
บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อโรงเรียน................................................................ รหัสศูนย์ต้นทุน...................................
หน่วยนับ
กิจกรรมย่อย
ปริมาณงาน
หน่วยนับ
การบริหารงานวิชาการ
โครงการ
การบริหารงานทั่วไป
โครงการ
การบริหารงานบุคคล
โครงการ
การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
โครงการ
การบริหารกิจการนักเรียน
โครงการ

หมายเหตุ 1. การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการกาหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ.
ที่ส่งพร้อมกับหนังสือ สพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 116 ลงวันที่ 20 มกราคม.2554 และ
หนังสือสพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 3474 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556
2. สิ้นปีงบประมาณ 2561 ขอให้โรงเรียนหน่วยเบิกจัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดงปริมาณงานของ
โรงเรียนส่งให้แก่ สพป.หรือ สพม. ตามเขตที่โรงเรียนตั้งอยู่ เพื่อให้ สพท. ส่งในระบบ KRS
ของ
กพร. ต่อไป
3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อานวยการโรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมาย
ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ.......ลายมือชื่อผอ.โรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมาย.........
(………………………………………............................................….)
ตาแหน่ง..............................................................................
โทรศัพท์...............................................................................
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.2

การจัดทาบัญชีต้นทุนต่อ หน่วยผลผลิต (ในส่วนของการดาเนินการตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

คาอธิบาย : การจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นแนวทางที่
กาหนดขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง กาหนดให้ทุกส่วนราชการดาเนินการ ดังนี้
การจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ
1. จัดทาแผนการลดค่าใช้จ่าย โดยต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานในภาพรวมของส่วน
ราชการที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสานักงาน เป็นต้น และต้องสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่าง
น้อย ร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณก่อน จานวน 2 เรื่อง ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
2. ต้องมีหลักฐานการแจ้งแผนเพิ่ม ประสิทธิภาพและมาตรการลดค่าใช้จ่ายให้หน่วยงาน
ภายในทราบและถือปฏิบัติ
3. แผนการปรับปรุงกิจกรรมโดยต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของกิจกรรมนั้น
ในรูปของต้นทุน และปริมาณงาน จานวน 2 เรื่อง ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
4. มีหลักฐานการแจ้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
5. มีแผนการปรับปรุงกิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง เช่น การนาเทคโนโลยีมาใช้
ในการปฏิบัติงานการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน ปรับปรุงกระบวนการทางานในกิจกรรมนั้น ๆ
6. มีการส่งผลการดาเนินงานให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561
ขั้นตอนการรายงานผลแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ
1. มี การรายงานผลการด าเนิ นงาน การลดค่ าใช้ จ่ ายตามรู ปแบบที่ กรมบั ญชี กลางก าหนด
ซึ่งแสดงผลการด าเนิ นงานที่ เกิดจากการดาเนินงานตามแผนฯ โดยเทียบกับเป้าหมายที่ กาหนดมี คาอธิบายถึ ง
เหตุผล/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรค์ ต่อการดาเนินงานตามแผนฯ และหลักฐานประกอบการดาเนินงานตามแผนฯ
2. มีหลักฐานแจ้งผลการดาเนินงานตามแผนฯ การลดค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานภายในทราบ
3. มีการรายงานผลการดาเนินงาน การปรับปรุงกิจกรรมตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ซึ่ง แสดงผลการด าเนิ น งานที่ เกิ ด จากการด าเนิ น งานตามแผนฯ โดยเปรีย บเที ย บกั บ เป้า หมายที่ ก าหนด
มี ค าอธิ บ ายถึ ง เหตุ ผล/ปั จ จั ย สนั บ สนุ น /อุ ป สรรคต่ อ การด าเนิ น งานตามแผน ฯ และหลั ก ฐานประกอบ
การดาเนินงานตามแผนฯ
4. มีหลักฐานแจ้งผลการดาเนินงานตามแผนฯ การปรับปรุงกิจกรรมให้หน่วยงานภายในทราบ
5. มีการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการในภาพรวม เช่น การจัดสรรทรัพยากร
ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน การเปรียบเทียบต้นทุนของหน่วยงานภายในหรือระหว่างหน่วยงานที่มีกิจกรรม
และผลผลิตคล้ายคลึงกัน การกาหนดค่าธรรมเนียม เป็นต้น รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุง
กิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง
6. ส่งผลการดาเนินงานให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
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ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยโครงการดังนี้
ลาดับ

โครงการ

4.2.12.2 (1) โครงการลดค่าใช้จ่ายค่า
ไปรษณีย์
4.2.12.2 (2) โครงการประหยัดการใช้
ไฟฟ้า
4.2.12.2 (3) โครงการปรับปรุง
กระบวนงานด้านประชุม
อบรม สัมมนา
โครงการพัฒนาระบบ
รายงานผลการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ
โครงการพัฒนาระบบ
บัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ.
ดาเนินการ

สพท.
ดาเนินการ



-









หมายเหตุ / แนวทางการ
ดาเนินงาน
ใช้ข้อมูลจากสานักการคลังและ
สินทรัพย์ สพฐ.
รายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์
https://e-budget.jobobec.in.th
รายงานตามแบบฟอร์มที่ 4.2.12 (3)
ในระบบ KRS



ตัวชี้วัดที่ 4.2.4



ตัวชี้วัดที่ 4.2.11
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัดนี้
ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.2 (1) โครงการลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์
คาอธิบาย : ในแต่ละปีงบประมาณสานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมี ค่าใช้จ่ายค่าไปรษณี ย์
สูงเพิ่มขึ้น เนื่องจากการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานต่าง ๆ ยังคงใช้วิธีการรับ – ส่ง
ทางไปรษณีย์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีค่าใช้จ่าย จานวน 28,863,872.47 บาท และปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มีค่าใช้จ่ายจานวน 25,194,837.46 บาท ลดลงเป็นจานวนเงิน 3,669,035.01 บาท คิดเป็ น
ร้ อ ยละ 12.71 ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ส านั ก ในส่ ว นกลาง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
มีวิธีการรับ - ส่งเอกสาร หนังสือราชการหลากหลายช่องทาง เช่น ระบบ SMART OBEC , e - office , AMSS
เว็บไซต์ของหน่วยงานและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่สามารถนามาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ได้
ดัง นั้น เพื่อ ให้ การด าเนิน การตามแผนเพิ่ มประสิท ธิภ าพของส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะการลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ สามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างน้อย ร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่าย
ที่เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ในปี ก่ อน ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ น ฐาน จึง ก าหนดแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ด้านค่าใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้านการลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ ซึ่งต้องใช้ข้อมูลค่าไปรษณีย์
ในภาพรวมระดับกรมที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทียบกับค่าไปรษณีย์ในภาพรวมระดับกรม
ที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ จะต้องลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 5
สูตรการคานวณ :

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่ตอ้ งดำเนินกำรตัวชี้วดั น
ค่าไปรษณีย์ในภาพรวมระดับกรมที่เกิดขึ้นจริง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ค่าไปรษณีย์ในภาพรวมระดับกรมที่เกิดขึ้นจริง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

x 100

ค่าไปรษณีย์ในภาพรวมระดับกรมที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมิน รอบที่ 1

การประเมิน รอบที่ 2
ค่าไปรษณีย์ที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลดลงได้ อ ย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 5 จากค่ า ไปรษณี ย์
ที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ค่าไปรษณีย์

หน่วยวัด
บาท

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558
2559
2560
27,899,935.97 28,863,872.47 25,194,837.46
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากสานัก
การคลังและสินทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. สานักการคลังและสินทรัพย์วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ก าหนดมาตรการลดค่ า ใช้ จ่ า ยค่ า ไปรษณี ย์ โ ดย ให้ ทุ ก ส านั ก /หน่ ว ย ในส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสัง กัด จัดส่งหนัง สือ
ราชการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ผ่านระบบ SMART OBEC, e - office, AMSS เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
3. แจ้งสานัก/หน่วยงาน ในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนด
4. ก ากับ ติ ด ตาม การด าเนิ น งานเพื่ อให้ เ กิ ด การลดค่า ใช้ จ่ า ยค่ า ไปรษณี ย์ ต ามแผนเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
5. จาแนกเอกสารหนัง สือราชการที่ควรจัดส่ง ทางอิ เล็กทรอนิกส์ หรือจัดส่ง ทางไปรษณีย์
ตามความเร่งด่วนโดยไม่มีการจัดส่งซ้าซ้อนหลายช่องทาง
6. ควบคุม ตรวจสอบงานที่จัดส่งทางไปรษณีย์
7. รายงานผลการดาเนินการลดค่าใช้จ่ายที่แสดงผลการดาเนินที่เกิดจากการดาเนินงานตาม
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่ตอ้ งดำเนินกำรตัวชี้วดั นี้
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวกัลยา ชูโชติ
นางเบญจวรรณ ดวงใจ
นางวรรณา จิตกระแส
นายดนุสรณ์ เมฆประยูร
นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร
นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์

เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :

02 280 5512
02 280 5512
02 280 5512
02 280 5512
02 280 5512
02 280 5512
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.2 (2) โครงการประหยัดการใช้ไฟฟ้า
คาอธิบาย : นโยบายของรัฐกาหนดให้มีมาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภค แต่ในการจัดการศึกษาซึ่งมีการใช้
สื่อการเรี ยนการสอนเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ล้ว นแต่ใ ช้ไ ฟฟ้า ทั้ง สิ้น ดั ง นั้ น โรงเรีย นจึ ง ควรมีแ ผนการใช้ไ ฟฟ้ า
ที่สามารถควบคุมการจ่ายค่าไฟฟ้าได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
มีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากร และพลัง งานของประเทศการดาเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน (สพฐ.) ด้านการลดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของสานั ก
/หน่วยงาน ในส่วนกลาง สพฐ. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสัง กัด สพฐ. ที่เกิดขึ้นจริง ใน
ปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 เที ยบกั บ ค่า ใช้ จ่ ายค่ า ไฟฟ้ า ภาพรวมระดั บกรมที่ เกิ ด ขึ้ นจริ ง ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 โดยค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า จะต้องลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 5
สูตรการคานวณ :
ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

x 100

ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมิน รอบที่ 1
การประเมิน รอบที่ 2
ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายค่า
ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา
จากค่ า ใช้ จ่ า ยค่ า ไฟฟ้ า ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 เที ย บกั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยค่ า ไฟฟ้ า ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
(ผ่านการประเมิน)
ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า
ที่เกิดขึ้นจริงใน
ที่เกิดขึ้นจริงใน
ที่เกิดขึ้นจริงใน
ที่เกิดขึ้นจริงใน
ที่เกิดขึ้นจริงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ลดลงได้
2561 ลดลงได้
2561 ลดลงได้
2561 ลดลงได้
2561 ลดลงได้
อย่างน้อยร้อยละ อย่างน้อยร้อยละ 2 อย่างน้อยร้อยละ 3 อย่างน้อยร้อยละ 4 อย่างน้อยร้อยละ 5
1 จากค่าใช้จ่าย
จากค่าใช้จ่าย
จากค่าใช้จ่าย
จากค่าใช้จ่าย
จากค่าใช้จ่าย
ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
จริงในปีงบประมาณ จริงในปีงบประมาณ จริงในปีงบประมาณ จริงในปีงบประมาณ จริงในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
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สานักงานในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หรือตามที่ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล
สานั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ทุก แห่ ง รายงานข้ อ มูล ค่ า สาธารณู ป โภค
รายการค่ าไฟฟ้า โดยรายงานข้ อมู ลจ านวนหน่ วย และงบประมาณที่ เกิ ด ขึ้น จริง เป็ น รายเดื อน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และตรวจสอบการรายงานข้ อ มู ล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ มี ค วามครบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th
ภายในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. แจ้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนิน งาน ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สานัก/
หน่วยงานในส่วนกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดาเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – วันที่ 30
กันยายน 2561
3. สานัก/หน่วยงานในส่วนกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาดาเนินการ
ตามมาตรการในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ดังนี้
3.1 รวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในปีที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3.2 จัดทามาตรการประหยัดไฟฟ้าในสานักงาน
3.3 ส ารวจ ซ่ อ มแซม และปรั บ เปลี่ ย นอุ ป กรณ์ ที่ช ารุ ด ในกรณี ติ ด ตั้ ง ใหม่ จ ะใช้
อุปกรณ์ที่ช่วยในการประหยัดไฟฟ้า
3.4 รณรงค์สร้างจิตสานึกในการประหยัดไฟฟ้าอย่างจริงจัง และต่อเนื่องด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ติดสัญลักษณ์ คาขวัญจัดบอร์ดนิทรรศการ หรือให้ความรู้โดยการจัดอบรม
4. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปค่าไฟฟ้ า ปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 และพฤติกรรม
ของผู้ใช้ไฟฟ้า นาข้อมูลที่ได้รับมากาหนดเป็นแนวทางในการใช้ไฟฟ้าต่อไป
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ดาเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภครายการค่าไฟฟ้า โดยรายงานข้อมูลจานวนหน่วย
และงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเป็นรายเดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ให้มีความครบถ้วน และถูกต้องสมบูรณ์ ผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th ภายในวันศุกร์ที่ 5
ตุลาคม พ.ศ. 2561
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ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวกัลยา ชูโชติ
นางเบญจวรรณ ดวงใจ
นางวรรณา จิตกระแส
นายดนุสรณ์ เมฆประยูร
นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร
นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์

เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :

02 280 5512
02 280 5512
02 280 5512
02 280 5512
02 280 5512
02 280 5512

122

ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.2 (3) โครงการปรับปรุงกระบวนงานด้านประชุม อบรม สัมมนา
คาอธิบาย : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการลงทุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
ด้วยวิธีการประชุม/อบรม/สัมมนา โดยมีค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนาโครงการต่าง ๆ เป็นจานวนมาก
และแต่ละโครงการจะมีวิธีการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะเดียวกัน คือ การระดมผู้เกี่ยวข้อง
เข้ามารับการประชุม/อบรม/สัมมนา และจ่ายงบประมาณในโครงการเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พัก
โดยขาดการวิเคราะห์ว่าวิธีดาเนินงานที่เหมาะสมสาหรับแต่ละงาน/โครงการ คืออะไร เพราะในข้อเท็จจริงแล้ว
บางงาน/โครงการ อาจจะมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เหมือนกัน หรืออาจใช้วิธี การประชุม/สัมมนา/อบรม
ที่ใช้ง บประมาณที่น้อยกว่า การระดมผู้เกี่ยวข้อ งเข้ามารับการประชุม/อบรม/สัมมนา โดยมีค่าใช้จ่ายเป็ น
ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า พาหนะ และค่ า ที่ พั ก เช่ น การประชุ ม /อบรม/สั ม มนา โดยการประชุ ม ทางไกลโดยใช้
วีดิทัศน์ทางไกล (video conference) เป็นต้น ดัง นั้นหากผู้รับผิดชอบแต่ละงาน/โครงการได้มีการวางแผน
การประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากรร่วมกัน เพื่อเลือกวิธีการดาเนินงานที่เหมาะสม สามารถบรรลุเป้าหมาย
วัต ถุป ระสงค์ ของเนื้ อ หาหลั กสู ต ร ก็จ ะช่ ว ยลดค่ าใช้ จ่า ยลงได้ โดยในปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 ส านั ก /
หน่วยงาน ในส่วนกลาง จานวน 25 หน่วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 225 เขต สถานศึกษา
จานวน 30,242 แห่ง จะต้องลดค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา ได้ลดลงกว่าเดิมอย่างน้อย ร้อยละ 5
สูตรการคานวณ :
ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560

ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
x 100

ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เกณฑ์การให้คะแนนระดับ:
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมิน รอบที่ 1
การประเมิน รอบที่ 2
ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา ที่เกิดขึ้นจริง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลงได้อย่างน้อย
ร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา
ที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา
จากค่าใช้จ่า ยในการประชุม/อบรม/สั มมนา ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2561 เทีย บกับ ค่าใช้จ่า ยในการ
ประชุม/ อบรม/สัมมนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม
สัมมนา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2561 ลดลง
ได้อย่างน้อย
ร้อยละ 1 จาก
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม
สัมมนา ใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม
สัมมนา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2561 ลดลง
ได้อย่างน้อย
ร้อยละ 2 จาก
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม
สัมมนา ใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม
สัมมนา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2561 ลดลง
ได้อย่างน้อย
ร้อยละ 3 จาก
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม
สัมมนา ใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม
สัมมนา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2561 ลดลง
ได้อย่างน้อย
ร้อยละ 4 จาก
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม
สัมมนา ใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

ระดับ 5
(ผ่านการประเมิน)
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม
สัมมนา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2561 ลดลง
ได้อย่างน้อย
ร้อยละ 5 จาก
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม
สัมมนา ใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

เป้าหมาย : ปีงบประมาณ 2561 สานัก/หน่วยงาน/ ในส่วนกลาง จานวน 25 หน่วย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จานวน 225 เขต สถานศึกษา จานวน 30,242 แห่ง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/
สัมมนา ได้อย่างน้อยร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา ที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 โดยการพิจารณาการบูรณาการงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน หลักสูตรเดียวกันหรือคล้ายกันงานในลักษณะ
เดียวกัน หรือปรับเปลี่ยนวิธีการประชุมเป็นการประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ทางไกล
กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ :
กลุ่มนโยบายและแผน หรือตามที่ ผ้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
สานัก/หน่วยงาน/ ในส่วนกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดส่งแบบวิเคราะห์
การลดค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา ที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ สพฐ. ภายในรอบการประเมินที่
2 ตามแบบฟอร์มอ้างอิง 4.2.12.2 (3) ในระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ.
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แนวทางการดาเนินงาน :
1. การประชุม อบรม สัมมนาของ สพฐ.
1.1 เสนอแผนลดค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนาของ สพฐ.
1.2 คณะทางาน/ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา วิเคราะห์/เลือกวิธีการ
ดาเนินงาน และบูรณาการประชุม/อบรม/สัมมนา ที่เหมาะสม
1.3 ดาเนินการประชุม/อบรม/ สัมมนา ตามการวิเคราะห์งาน/โครงการ
1.4 ใช้สถานที่ราชการในการจัดประชุมเป็นอันดับแรก และสามารถรองรับการเข้าร่วม
ประชุมได้ทั้งหมดและให้จัดในสถานที่ราชการ
1.5 ลดค่าใช้จ่ายรายการวัสดุที่ไม่จาเป็น เช่น กระเป๋า ป้ายชื่อ
1.6 การเดินทางเข้าร่วมประชุมให้เดินทางก่อน – หลัง วันประชุมได้ตามความจาเป็น
เหมาะสม สาหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่จัดประชุม
1.7 งดการเบิกค่าห้องประชุม กรณีโรงแรมใดคิดค่าห้องประชุมให้ไปใช้โรงแรมอื่น
1.8 สรุปและรายงานผล
2. การประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ทางไกล
2.1 ดาเนินการประชุม/อบรม/ สัมมนา โดยการประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ทางไกล
2.2 ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการ
2.3 ลดขั้นตอนในการจัดการประชุม
2.4 และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน ระหว่าง
หน่วยงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคได้ทันท่วงที
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางสาวกัลยา ชูโชติ
นางเบญจวรรณ ดวงใจ
นางวรรณา จิตกระแส
นายดนุสรณ์ เมฆประยูร
นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร
นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์

เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :

02 280 5512
02 280 5512
02 280 5512
02 280 5512
02 280 5512
02 280 5512
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แบบฟอร์มอ้างอิง 4.2.12 (3)
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล
และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base)
ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.2 (3) โครงการลดค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา
แบบวิเคราะห์การลดค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนา (ทุกสานัก / สพป./สพม. ดาเนินการ) โดยการบูรณาการในการประชุมอบรมสัมมนาบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายเดียวกันภายในสานักหรือต่างสานักมีการวางแผนการประชุมร่วมกัน มีปฏิทินปฏิบตั ิงานชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเนื้อหาหลักสูตรลดค่าใช้จ่าย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................................... เขต.............................
1. มีการประชุมวางแผนร่วมกัน เมื่อวันที่ ……….. เดือน ……….. พ.ศ. 2561
2. มีปฏิทินปฏิบัติงานชัดเจน (ให้แนบปฏิทินปฏิบัติงาน)

ที่

แผนการดาเนินการประชุมอบรม สัมมนาบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ชื่อการประชุมอบรมสัมมนา กลุ่มเป้าหมาย จานวน ระยะเวลาดาเนินการ วิธีการ
คน
วัน เดือน ปี
(เดิม)

งบประมาณ
ทีกาหนดไว้เดิม

1
2
3
4

ที่

แผนการดาเนินการประชุมอบรม สัมมนาบุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ชื่อการประชุมอบรมสัมมนา
กลุ่มเป้าหมาย จานวน ระยะเวลาดาเนินการ วิธีการ
คน
วัน เดือน ปี
(ใหม่)

งบประมาณ
หลังการบูรณาการ

1
2
3
4
รวมทั้งสิ้น ........... กิจกรรม

ผู้รับรองข้อมูล (..................................)
ตาแหน่ง..................................................
เบอร์โทร................................................

A

รวมทั้งสิ้น ………… กิจกรรม

B

ลดค่าใช้จ่ายได้ A - B
คิดเป็นร้อยละ ...........
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.3 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คาอธิบาย : ระดับความสาเร็จของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถดาเนินการด้านบัญ ชีไ ด้ตาม
เกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดยเป็นการประเมินผลจากจานวนเรื่องของ
ข้อมูลทางบัญชีที่ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายสามารถดาเนินการได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 4 เรื่อง
ประกอบด้วย 16 ข้อย่อย การประเมินรอบที่ 1 (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) และ รอบที่ 2 (เมษายน –
กันยายน 2561) โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
เรื่อ งที่ 1 ความถูกต้อ ง (Accuracy) มีก ารแสดงยอดคงเหลือ และรายการเคลื่อ นไหวของบัญ ชี
ตามที่กาหนด ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 บัญชีแยกประเภทในงบทดลองมีการแสดงยอดคงเหลือ ถูกต้องตรงกับเอกสาร
หรือหลักฐาน
คาอธิบาย ยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้อง
ตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน โดยพิจารณาประเมินใน 10 ข้อย่อย (หากดาเนินการไม่ครบในทุกข้อย่อยจะถือ
คะแนนเป็นศูนย์) ดังนี้
1.1) บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)
คาอธิบาย ยอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือ ณ วันสิ้น รอบการประเมินที่ 1
และรอบที่ 2 ตรงกับรายงานเงินคงเหลือประจาวันที่จัดทาตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
1.2) บัญชีเงินฝากธนาคาร (ทุกบัญชี)
คาอธิ บ าย มี ก ารจั ด ทางบกระทบยอดบั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารครบทุ ก บั ญ ชี
ณ วันสิ้นรอบการประเมินที่ 1 และรอบที่ 2 ด้วยวิธีการจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ตามหนัง สือ
กรมบั ญ ชี ก ลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวั น ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2554 เรื่ อ ง วิ ธี ก ารตรวจสอบข้ อ มู ล
เงินฝากธนาคารและแนวทางการจัดทางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารของหน่วยงานภาครัฐ
1.3) บั ญ ชี ลู ก หนี้ เ งิ น ยื ม ในงบประมาณ (1102010101) บั ญ ชี ลู ก หนี้ เ งิ น ยื ม
นอกงบประมาณ (1102010102)
คาอธิบาย ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ บัญชีลูกหนี้เงินยื ม
นอกงบประมาณ ณ วันสิ้นรอบการประเมินที่ 1 และรอบที่ 2 ตรงกับสัญญาการยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบสาคัญ
1.4) บั ญชี ใบส าคั ญค้างจ่ าย (2102040102) บั ญชีเจ้ าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครั ฐ
(2101010101) และบัญชีเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก (2101010102)
คาอธิบาย ยอดคงเหลื อของบัญชีใบส าคั ญค้างจ่ าย บั ญชี เจ้ าหนี้การค้า - หน่ วยงาน
ภาครัฐ และบัญชีเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก ณ วันสิ้นรอบการประเมินที่ 1 และรอบที่ 2 ตรงกับใบแจ้ง
หนี้ ใบสาคัญ หรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชาระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิยัง ไม่ไ ด้จ่ายเงิน
1.5) บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) และบัญชีครุภัณฑ์ (12xxxxxxxx)
คาอธิบาย มียอดคงเหลือของบัญ ชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กัน ยายน 2561
ตรงกับสรุปรายงานผลการตรวจสอบวัสดุ ประจาปีง บประมาณ 2561 และยอดคงเหลือของบัญ ชีครุภัณฑ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ตรงกับรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สิน ประจาปีงบประมาณ 2561
1.6) งบทดลองแสดงข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ และต้องไม่มีบัญชีพัก
ที่มียอดคงค้าง
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คาอธิบ าย จานวนเงิน ในช่อ ง “ยอดยกไป”ของทุ กบั ญ ชี ในงบทดลองแสดง
ตัวเลขถูกต้องตามดุลบัญชีปกติ ยกเว้น
ดุลบัญชี
บัญชีแยกประเภท
เดบิต
เครดิต
1. บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)

2. บัญชีรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
(3101010101)
3. บัญชีรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
ยกมา (3102010101)
4. บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
(3102010102)
5. บัญชีค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-รายได้
แผ่นดินรอนาส่งคลัง (5210010112)

















บัญชีพั กในงบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ ายในระบบ GFMIS ไม่มี จานวนเงิ นคงค้ างในช่อ ง
“ยอดยกไป” ของทุกบัญชีดังต่อไปนี้
- บัญชีพักเงินนาส่ง (1101010112) และบัญชีพักเงินสดรับ (1101010110)
- บัญชีพักรอ Clearing (1101010113) ยกเว้นบัญ ชีพักรอ Clearing ที่เกิดจากเช็ ค
ที่ธนาคารยังไม่สามารถเรียกเก็บได้ทันภายในสิ้นเดือนซึ่งบัญชีพักรอ Clearing ดัง กล่าว ต้องมียอดคงค้าง
ด้านเครดิตเท่ากับยอดคงค้างของบัญชีพักเงินนาส่งด้านเดบิตที่หน่วยเบิกจ่ายบันทึกการนาส่งเงินในระบบ GFMIS
- บัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์ (1213010104)
- บัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์ (5212010103)
- บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (1102050125)
- บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106) ยกเว้น กรณีหน่วยเบิกจ่าย
รับรายได้แทนหน่วยงานอื่นในวันสิ้นเดือนแล้วนาส่งเงินในเดือนถัดไป
- บัญชีภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง (ระบุประเภท) (21020401xx)
- บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอนาส่ง (2116010104) ยกเว้น กรณีหน่วยเบิกจ่ายบันทึกรับเงิน
เบิกเกินส่ง คืนในวันสิ้นเดือนแล้วนาส่งในเดือนถัดไป ทั้ง นี้ หากหน่วยเบิกจ่ายมีบัญ ชีพักคงค้างจากสาเหตุ
การยกเว้นให้ระบุสาเหตุไว้ในแบบประเมินผลฯ หัวข้อคาชี้แจงด้วย
- บัญชีพักค่าใช้จ่าย (5301010103)
- บัญชีปรับหมวดรายจ่าย (5301010101)
1.7) งบทดลองรายหน่ว ยเบิก จ่า ยในระบบ GFMIS ไม่ป รากฏยอดคงค้า งบัญ ชี
พักสินทรัพย์ (ระบุประเภท)
คาอธิบาย จานวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท)
ในงบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายต้องไม่มียอดคงค้าง โดยปรับปรุงเป็นสินทรัพย์รายตัวหรือเป็นค่าใช้จ่าย ยกเว้น
บัญชีพักงานระหว่างก่อสร้าง (1211010102) ให้ปรับปรุงบัญชีและไม่ให้มียอดคงค้างในงบทดลองภายใน 30 วัน
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
1.8) งบทดลองรายหน่ ว ยเบิ ก จ่ า ยในระบบ GFMIS ไม่ มี บั ญ ชี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ส่วนราชการที่ใช้เฉพาะภารกิจของหน่วยงาน
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คาอธิบาย จานวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีในงบทดลองแสดงบัญ ชี
ถูกต้องตามประเภทของสินทรัพย์และไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่มีภารกิจเฉพาะด้าน เช่น บัญ ชี
ครุภัณฑ์โรงงาน บัญชีครุภั ณ ฑ์ก่อสร้า ง บัญ ชีค รุภัณฑ์ดนตรี บัญ ชีครุภัณ ฑ์อื่น บัญ ชีส่วนปรับปรุง อาคาร
บัญ ชีค รุภัณ ฑ์ส นาม บัญ ชีค รุภัณ ฑ์กีฬ า บัญ ชีสิน ทรัพ ย์พื้น ฐานอื่น บัญ ชีสิน ทรัพ ย์ถ าวร – ที่ร าชพัส ดุ
บัญชีสินทรัพย์ – Interface บัญชีสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ถนน สะพาน เขื่อน อ่างเก็บน้า
และสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น
1.9) การคานวณค่าเสื่อมราคาสาหรับส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีบัญชีสินทรัพย์
ไม่ระบุ ฯลฯ (ประเมินผลในรอบที่ 2)
คาอธิบาย กรณีที่ส่วนราชการระดับหน่วยเบิก จ่า ยที่มีบัญ ชีสิน ทรัพ ย์ไ ม่ร ะบุ
เช่น บัญชีอาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด ฯลฯ ต้องคานวณค่าเสื่อมราคา
ดาเนินการปรับปรุงค่าเสื่อมราคา ณ สิ้นปีงบประมาณเอง
1.10) การปิดบัญชีร ายได้สูง /(ต่า) กว่า ค่า ใช้จ่า ยสุท ธิ (3101010101) และบัญ ชี
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102) (ประเมินผลในรอบที่ 2)
คาอธิบาย ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายเรียกรายงานงบทดลองประจาปี
ระบุงวด 1 - 16 โดยปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (3101010101) และบัญชีผลสะสมจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด (3102010102) ตามจานวนเงินคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” เข้าบัญชีรายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย
สะสมยกมา (3102010101) ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
ส่วนที่ 2 ความถูกต้องของการเคลื่อนไหวในบัญชีแยกประเภท
คาอธิบาย แสดงวิธีการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถพิสูจน์ได้ว่ารายการเคลื่อนไหวของบัญชี
แยกประเภทในระบบ GFMIS ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน เช่น การทาด้วย
Pivot Table หรือการใช้โปรแกรม ฟังก์ชั่น เทคนิค สูตรต่างๆ หรือวิธีการใดก็ได้ (ตามหนังสือกรมบัญ ชีกลาง
ที่ กค 0423.3/ว 281 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แนวทางการตรวจสอบบัญ ชีข องส่ว นราชการ
ในระบบ GFMIS) โดยพิจารณาประเมินใน 4 ข้อย่อย (หากดาเนินการไม่ครบในทุกข้อย่อยจะถือคะแนนเป็นศูนย์) ดังนี้
2.1) บั ญชี เงิ นสดในมือ (1101010101) บัญ ชีเ งิน ฝากธนาคารเพื่อ นาส่ง คลั ง
(1101020601) บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนาส่งคลัง (110101020606)
คาอธิบาย แสดงรายละเอี ยดการเคลื่อนไหวจั บคู่ ของบั ญชี ดังกล่าวนี้ มี การ
บันทึกข้อมูลจัดเก็บ นาส่งหรือนาฝากเงิน เงินเบิกเกินส่ง คืน เงิน รายได้แผ่นดิน หรือเงินฝากคลัง ได้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน
2.2) บัญชีลูกหนี้เงิน ยืม ในงบประมาณ (1102010101) และบัญ ชีลูก หนี้เ งิน ยืม
นอกงบประมาณ (1102010102)
คาอธิบ าย แสดงรายละเอีย ดการเคลื่อ นไหวจับ คู่ข องบัญ ชีลูก หนี้มี ก าร
บันทึกการจ่ายเงินและชดใช้คืนเงินยืมแต่ละฎีกา ได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
2.3) บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) บัญชีเงินฝากธนาคาร
(เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) บัญชีใบสาคัญค้างจ่าย (2101010101) บัญชีเจ้าหนี้การค้า – หน่วยงานภาครัฐ
(2101010101) และบัญชีเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก (2101010102)
คาอธิบาย แสดงรายละเอียดการเคลื่อนไหวจับคู่ของบัญชีดัง กล่าวนี้ มี การ
บันทึกการเบิกและจ่ายเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ ได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
2.4) บัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (3102010102)

129

คาอธิบาย แสดงรายละเอีย ดการปรั บปรุ ง บัญ ชีเพื่ อแก้ ไ ขข้ อผิด พลาดของ
ปีงบประมาณก่อน พร้อมแนบสาเนาใบสาคัญการปรับปรุงบัญชีและหนังสือขออนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 60 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
เรื่อ งที่ 2 ความโปร่งใส (Transparency) มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญ ชีต่อสาธารณะ โดยพิจารณา
ประเมินใน 2 ข้อย่อย (หากดาเนินการไม่ครบในทุกข้อย่อยจะถือคะแนนเป็นศูนย์)
2.1 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ
คาอธิบาย มีการเผยแพร่งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายเป็นประจาทุกเดือน โดยเปิดเผย
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่ส่งให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ (หากจัดทาไม่ครบทุกเดือนจะถือคะแนน
เป็นศูนย์)
2.2 แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลอง
คาอธิบาย มีการจัดทารายละเอียดรายการบัญชีที่สาคัญประกอบงบทดลองประจาเดื อ น
กั น ยายน 2561 และให้ เ ปิ ด เผยสู่ สาธารณะเป็ น ระยะเวลาอย่ า งน้ อ ย 30 วั น นั บ จากวั น ที่ ส่ ง งบทดลอง
ให้สานักงานการตรวจเงิน แผ่น ดิน หรือ สานัก งานการตรวจเงิน แผ่น ดิ น ส่ว นภูมิภ าค เช่น ลง Website
หรื อ ปิ ด ประกาศในที่ ส าธารณะ โดยรายการบั ญ ชี ที่ สาคั ญ ประกอบด้ ว ยรายการบั ญ ชี ต ามเกณฑ์
การประเมินผลฯ เรื่องที่ 1.1.1 - 1.1.3 (ประเมินผลในรอบที่ 2)
เรื่ อ งที่ 3 ความรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability) สามารถจั ด ส่ ง รายงานงบทดลองให้ สานั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ได้ภายในระยะเวลาที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด
คาอธิบาย การนาส่งรายงานงบทดลองประจาเดือนให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)
หรือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคทุกเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัด ไป (หากจัด ทาไม่
ครบทุกเดือนจะถือคะแนนเป็นศูนย์)
เรื่องที่ 4 ความครบถ้วนของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกภายใต้สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดส่ง
ข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบัญชีให้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในระยะเวลาที่กาหนด
คาอธิบาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการเร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานด้านบัญชี
ของสถานศึกษาหน่วยเบิกภายใต้สังกัด ให้จัดส่ง ข้อมูลมายังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายใน 20 วันนับจากวันสิ้ นรอบการประเมิ นที่ 1 และ 30 วันนับจากวันสิ้นรอบการประเมินที่ 2 โดยเมื่ อ
สถานศึกษาหน่วยเบิกได้จัดส่งเอกสารประกอบการประเมินฯ ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว
สถานศึ ก ษาจะต้ อ งส าเนาหน้า บัน ทึก การรายงานผลการประเมิน ฯ ที ่ส ่ง ให้ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานต่ อ สานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ภายใน 15 วั น นั บ จากวั น สิ้ น รอบการ
ประเมิ น ที่ 1 และรอบที่ 2 เพื่อเข้ารายงานผลในระบบ KRS ของ กพร. ต่อไป ซึ่งการรับรองรายงานของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในข้อนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะ ให้
คะแนนต่อเมื่อได้รับเอกสารประกอบการประเมินฯ ของสถานศึกษาทุกแห่งครบถ้วนเท่านั้น
สูตรการคานวณ :
ผลรวมค่าน้าหนัก X คะแนนที่ได้ ของทั้ง 5 รายการ

130

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมิน รอบที่ 1
รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

การประเมิน รอบที่ 2
รายงานข้อมูลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ลาดับที่

ประเด็น

รายการ

น้าหนัก

คะแนน
1

5

1

1. ความถูกต้อง

1.1 ยอดคงเหลือ ในช่ อง“ยอด
ยกไป”ของบั ญ ชี แ ยกประเภท
ถู ก ต้ อ งตรงกั บ เอกสารหรื อ
หลักฐาน

0.2

- ไม่ดาเนินการ
จัดส่งเอกสาร
- จัดส่งเอกสาร
ไม่ครบถ้วน และ
ไม่ถูกต้อง ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

จัดส่งเอกสาร
ครบถ้วน
และถูกต้อง
ตามเกณฑ์ที่
กาหนด

2

1. ความถูกต้อง

1.2 ความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ
บัญชีแยกประเภท ในระบบ
GFMIS ระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

0.2

- ไม่ดาเนินการ
จัดส่งเอกสาร
- จัดส่งเอกสาร
ไม่ครบถ้วน และ
ไม่ถูกต้อง ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

จัดส่งเอกสาร
ครบถ้วน
และถูกต้อง
ตามเกณฑ์ที่
กาหนด

3

2. ความโปร่งใส

2.1 การเปิ ด เผยงบทดลองสู่
สาธารณะ
2.2 แสดงรายละเอียดประกอบ
รายการบั ญ ชี ที่ ส าคั ญ ของงบ
ทดลอง ประจ าเดื อนกั นยายน
2561

0.2

- ไม่ดาเนินการ
จัดส่งเอกสาร
- จัดส่งเอกสาร
ไม่ครบถ้วน และ
ไม่ถูกต้อง ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

จัดส่งเอกสาร
ครบถ้วน
และถูกต้อง
ตามเกณฑ์ที่
กาหนด
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คะแนน

ลาดับที่

ประเด็น

รายการ

น้าหนัก

4

3.ความรับผิดชอบ

การจัดส่งงบทดลองให้
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) หรือสานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป

0.2

- ไม่ดาเนินการ
จัดส่งเอกสาร

5

4. ความครบ ถ้วน

ความครบถ้วนของสถานศึกษา
หน่วยเบิกภายใต้สังกัดเขตพื้นที่
การศึ ก ษา ในการจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล
การปฏิ บั ติ ง านด้ า นบั ญ ชี ให้
ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

0.2

- ไม่ดาเนินการ
จัดส่งเอกสาร

1

5

จัดส่งเอกสาร
ครบถ้วน
- จัดส่งเอกสาร และถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน และ ตามเกณฑ์ที่
ไม่ถูกต้อง ตาม กาหนด
เกณฑ์ที่กาหนด
จัดส่งเอกสาร
ครบถ้วน
- จัดส่งเอกสาร และถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน และ ตามเกณฑ์ที่
ไม่ถูกต้อง ตาม กาหนด
เกณฑ์ที่กาหนด

หมายเหตุ : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะผ่านการประเมินเมื่อได้คะแนนตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป
กลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ :
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว93 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
2. ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย ได้แก่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 แห่ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 แห่ง โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย 151 แห่ง และหน่วยเบิก
ภายใต้การกากับดูแลของผู้อานวยการสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 166 แห่ง รายงานผลการประเมินผล
การปฏิบัติง านด้านบัญชีของตนเอง โดยใช้ “แบบรายงานการประเมิน ผลการปฏิบัติง านด้า นบัญ ชีข อง
ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย” หรือ แบบ สรก.61-1 โดยรายงานผ่านระบบ KRS ของ กพร. ในรอบการ
ประเมินที่ 1 และรอบการประเมินที่ 2
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. แจ้งเวียนเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีที่กรมบัญชีกลางกาหนด ซึ่งเป็นตัวชี้วัด
ของ สพฐ. ให้ สพป./สพม. โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายและหน่วยเบิกภายใต้การกากับดูแลของผู้อานวยการ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษถือปฏิบัติ
2. รายงานการประเมิน ผลการปฏิบัติง านด้า นบัญ ชีใ นระดับ กรม รอบการประเมิน ที่ 1 และ
รอบที่ 2 ภายใน 45 วัน และ 75 วัน นับแต่วันสิ้นรอบการประเมินแต่ละรอบตามลาดับ และรายงานผล
การประเมินรอบที่ 2 ให้กรมบัญชีกลางทราบภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
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3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทารายงานการเงินระดับกรมของปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว267 ลงวัน ที่ 3 สิง หาคม 2558 ส่ง ให้สานัก งาน
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและสาเนารายงานการเงินดัง กล่าวให้กรมบัญ ชีกลางทราบภายใน 60 วัน
นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิก
รายงานผลตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของตนเองตามแบบรายงานการประเมินผล
การปฏิบัติง านด้านบัญชีของส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย (แบบ สรก. 61-1) พร้อมเอกสารประกอบ
การประเมินเป็นไฟล์ข้อมูลโดยรายงานผ่านระบบประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS) ของ กพร. สพฐ. รอบการประเมินที่ 1 และ 2
แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล ระดับสพป./สพม. และระดับสถานศึกษา(ถ้ามี)
เรื่องที่

รายละเอียด

1 ยอดคงเหลือ ในช่ อ ง“ยอดยกไป”
ความ ของบัญชีแยกประเภทถูกต้องตรง
ถูกต้อง กับเอกสารหรือหลักฐาน

น้าหนัก
(ร้อยละ)
20

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ

รอบการรายงาน

1. แบบรายงาน สรก.61-1
รอบที่ 1และ
2. งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่าย
รอบที่ 2
3. รายงานข้ อ มู ล บั ญ ชี ผิ ด ดุ ล หรื อ
คาสั่งงาน ZGL_RPT0029
4. เอกสารหลั ก ฐานแสดงความ
ถูกต้องยกไปของบัญ ชีแยกประเภท
ดังนี้
4.1 บัญชีเงินสด
 สาเนารายงานเงินคงเหลือ
ประจาวันตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด ณ วันสิ้นเดือน
4.2 บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
 งบกระทบยอดเงิ น ฝาก
ธนาคารทุกบัญ ชีพร้อม Statement
เงินฝากธนาคาร (เฉพาะหน้าสุดท้าย)
หรื อ สมุ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคาร
ประเภทออมทรั พ ย์ แ ละประจ า
(หน้าแรกและหน้าสุดท้าย)
4.3 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
แ ล ะ บั ญ ชี ลู ก ห นี้ เ งิ น ยื ม น อ ก
งบประมาณ
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เรื่องที่
1
ความ
ถูกต้อง

รายละเอียด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ

รอบการรายงาน

 จัดทาสรุปสัญญาการยืมเงิน รอบที่ 1 และ
ที่ ยั ง ไม่ ส่ ง ใช้ เ งิ น ยื ม ณ วั น สิ้ น รอบ รอบที่ 2
รายงาน ระบุ (เลขที่ สัญ ญายื ม ,ชื่ อ
ผู้ยืม, วันที่ยืม, จานวนเงินคงเหลือ,
วันครบกาหนดชาระ, เหตุผลที่ยังไม่
ส่งใช้เงินยืม)
4.4 บั ญ ชี ใ บส าคั ญ ค้ า งจ่ า ย, บั ญ ชี
เจ้ า หนี้ ก ารค้ า –หน่ ว ยงานภาครั ฐ ,
บัญชีเจ้าหนี้การค้า–ภายนอก
 จั ด ท าสรุ ปร ายละ เอี ย ด
ใบแจ้ง หนี้ ใบสาคัญที่ยังไม่ ชาระเงิน
ณ วันสิ้นรอบรายงาน ระบุ (รายชื่อ
ผู้ มี สิ ท ธิ , รายการที่ ยั ง ไม่ ช าระหนี้ ,
จ านวนเงิ น , วั น ที่ ต้ อ งช าระหนี้ ,
เหตุผลที่ยังไม่ชาระหนี้)
4.5 บั ญ ชี วั ส ดุ ค งคลั ง และบั ญ ชี รอบที่ 2
ครุภัณฑ์ (12xxxxxxxx)
 รายงานผลการตรวจนับวัสดุ
คงคลัง ประจาปีง บประมาณ 2561
พร้ อ มลงลายมื อ ชื่ อ ของหั ว หน้ า
ส่วนราชการรับรองความถูกต้อง
 รายงานผลการตรวจสอบ
ทรั พ ย์ สิ น ประจ าปี ง บประมาณ
25 61 พ ร้ อ มลงลายมื อ ชื่ อ ขอ ง
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการรั บ รองความ
ถูกต้อง
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ขั้นตอน

รายละเอียด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

1
ความ
ถูกต้อง

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ

รอบการรายงาน

4.6 การค านวณค่ า เสื่ อ มราคา รอบที่ 2
สินทรัพย์ไม่ระบุ ฯลฯ
 เ อ ก ส า ร ป รั บ ป รุ ง บั ญ ชี
ประเภทเอกสาร JV ณ วั น ที่ 30
กั น ยายน 2561 (เอกสารอ้ า งอิ ง
SAP/R3 หรือคาสั่งงาน ZINF_R09)
4.7 การปิดบัญ ชีรายได้สูง (ต่า) กว่า
ค่ า ใช้ จ่ า ยสุ ท ธิ และบั ญ ชี ผ ลสะสม
แก้ไขผิดพลาด
 เ อ ก ส า ร ก า ร ปิ ด บั ญ ชี
ประเภทเอกสาร JV ณ วั น ที่ 30
กั น ยายน 2561 (เอกสารอ้ า งอิ ง
SAP/R3 หรือคาสั่งงาน ZINF_R09)
ความถู ก ต้ อ ง เป็ น ปั จ จุ บั น
เกี่ ย วกั บ การเคลื่ อ นไหวของ
บัญชี แยกประเภท ในระบบ
GFMIS ระหว่างปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

20

 แส ด ง ร า ย ละ เ อี ยด ก า ร รอบที่ 1 และ
เคลื่ อ นไหวจั บ คู่ ข องบั ญ ชี เ งิ น สด, รอบที่ 2
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนาส่งคลัง ,
บั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารรายบั ญ ชี
เพื่อนาส่งคลัง
 แส ด ง ร า ย ละ เ อี ยด ก า ร
เคลื่ อ นไหวจั บ คู่ ข องบั ญ ชี ลู ก หนี้
เ งิ น ยื ม ใ น ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ
บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
 แส ด ง ร า ย ละ เ อี ยด ก า ร
เคลื่ อ นไหวจั บ คู่ ข องบั ญ ชี เ งิ น ฝาก
ธน าคารในง บปร ะมาณ, บั ญ ชี
เงิ น ฝากธนาคารนอกงบประมาณ,
บั ญ ชี ใ บ ส า คั ญ ค้ า ง จ่ า ย , บั ญ ชี
เจ้ า หนี้ ก ารค้ า –หน่ ว ยงานภาครั ฐ
และบัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก
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เรื่องที่

รายละเอียด

น้าหนัก
(ร้อยละ)

รอบการรายงาน

 แส ด ง ร า ย ละ เ อี ยด ก า ร รอบที่ 1 และ
ปรับปรุงบัญชีเพื่อแก้ไ ขข้อผิดพลาด รอบที่ 2
ของปีง บประมาณก่อ น พร้ อมแนบ
ส าเนาใบส าคั ญ การปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี
และหนั ง สื อ ขออนุ มั ติ จ ากหั ว หน้ า
ส่วนราชการ

1
ความ
ถูกต้อง

2
2.1 การเปิ ด เผยงบทดลอง
ความ สู่ ส าธารณะ เป็ น ระยะเวลา
โปร่งใส อย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่
ส่ ง ให้ ส านั ก งานการตรวจเงิ น
แผ่ น ดิ น หรื อ ส านั ก งานการ
ตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

20

ก า ร จั ด ส่ ง ง บ ท ด ล อ ง
ให้ ส านั ก งานการตรวจเงิ น
แผ่นดิน (สตง.) หรือสานักงาน
การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ส่ ว น
ภูมิ ภ าค ภายในวั น ที่ 15 ของ
เดือนถัดไป

 หลักฐานแสดงการเผยแพร่ รอบที่ 1 และ
งบทดลองในแต่ละเดือน เช่น การลง รอบที่ 2
Website หรือการปิดประกาศในที่
สาธารณะ

 แสดงรายละเอียดประกอบ รอบที่ 2
รายการบัญ ชีที่สาคัญของงบทดลอง
ป ร ะ จ า เ ดื อ น กั น ย า ย น 2 5 6 1
โ ด ย เ ปิ ด เ ผ ย สู่ ส า ธ า ร ณ ะ เ ช่ น
ลง Website หรื อ ปิ ด ประกาศ
ในที่ ส าธารณะ โดยรายการบั ญ ชี
ที่สาคัญ ประกอบด้วยรายการบั ญ ชี
ตามเกณฑ์การประเมินผลฯ เรื่องที่
1.1.1 ถึง 1.1.3

2.2 แสดงรายละเอียดประกอบ
รายก าร บั ญ ชี ที่ ส าคั ญ ของ
ง บ ท ด ล อ ง ป ร ะ จ า เ ดื อ น
กันยายน 2561 เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่
ส่ ง ให้ ส านั ก งานการตรวจเงิ น
แผ่ น ดิ น หรื อ ส านั ก งานการ
ตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค

3
ความ
รับผิด
ชอบ

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ

20

 ส า เ น า ห นั ง สื อ น า ส่ ง รอบที่ 1 และ
งบทดลองให้ ส านั ก งานการตรวจ รอบที่ 2
เงิ น แผ่ น ดิน (สตง.) หรื อ ส านัก งาน
การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ส่ ว นภู มิ ภ าค
เป็นประจ าทุกเดือ น (รอบ 6 เดือ น
ตั้ ง แต่ ตุ ล าคม 2560 – มี น าคม
2561 และ รอบ 12 เดื อ น ตั้ ง แต่
เมษายน – กันยายน 2561)
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เรื่องที่

รายละเอียด

4
ความ
ครบ
ถ้วน

ค ว า ม ค ร บ ถ้ ว น ข อ ง
สถานศึกษาหน่วยเบิกภายใต้
สั ง กั ด เขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ใ น ก า ร จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น บั ญ ชี ใ ห้
ส านั ก งานคณะกร รมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

น้าหนัก
(ร้อยละ)
20

หลักฐานที่ต้องแนบในระบบ

รอบการรายงาน

 ส าเนาหน้ า หนั ง สื อ น าส่ ง รอบที่ 1 และ
บันทึกการรายงานผลการประเมินฯ รอบที่ 2
ของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิก ที่ส่ง
ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานประกอบการประเมินฯ ให้แนบในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล เช่น PDF / Image /
Excel / Word โดยระบุชื่อไฟล์ให้ตรงตามหัวข้อในแต่ละเรื่อง
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : นางศิรประภา วรพิวฒ
ุ ิ (สคส.)
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: น.ส.ตรีนุช พิพัฒน์
น.ส.สุวนิตย์ สมสืบ
น.ส.ณัฐกาญจน์ ศรีนิลทิน
น.ส.อรุณ จารูญศิริ

เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5614
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5613
เบอร์ติดต่อ : 0-2282-9437
เบอร์ติดต่อ : 0-2282-9437
เบอร์ติดต่อ : 0-2628-5104
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัดนี้

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล
(Potentinal base)
ตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
หน่วยวัด :
ระดับ
คาอธิบาย : ประเมินผลการจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของ
ส่วน
ราชการโดยดูจากองค์ประกอบ ดังนี้
1. การจัดทาแผนการขับเคลื่อนยุทธศาตร์ตามภารกิจ/บทบาท ของส่วนราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ผลลผลิตที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละไตรมาส
3. เทียบกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการจากระบบ GFMIS
โดยให้ส่วนราชการคัดเลือกโครงการจากแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.
2561 จานวน 10 โครงการ ตามเกณฑ์การคัดเลือกโครงการ ดังนี้
1. วงเงินงบประมาณสูงสุด
2. โครงการมีความหลากหลายโดยควรเลือกในแต่ละยุทธศาสตร์อย่างน้อย 1 โครงการ
3. โครงการมี ความสอดคล้องกับนโยบายยุท ธศาสตร์ช าติ/นโยบายบาลรัฐ บาลส าคัญ /
นโยบายเร่งด่วน/การปฏิรูปประเทศ
4. งบประมาณแผ่นดินยกเว้นงบบุคลากร
สูตรการคานวณ :
ผลการดาเนินงาน/
ผลผลิตโครงการ
ดีมาก
(ตั้งแต่ 90 – 100 %)
ดี
(70 – 89.99%)
ปรับปรุง
(ต่ากว่า 70%)

ดีมาก
(ตั้งแต่ 90 – 100 %)

ผลการเบิกจ่าย GFMIS
ดี
(70 – 89.99%)

ปรับปรุง
(ต่ากว่า 70%)

สูงกว่าเป้าหมาย
เป็นไปตามเป้าหมาย
ต่ากว่าเป้าหมาย

การอธิบายผล สูงกว่าเป้าหมาย : ผลการดาเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90 – 100
%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90 – 100 %)
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เป็นไปตามเป้าหมาย : นอกเหนือจากกรณี ที่มีผลการดาเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ใน
ระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90 – 100 %) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับดีมาก (ตั้งแต่ 90 – 100 %) และในกรณีที่
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ากว่า 70 %) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับ
ปรับปรุง (ต่ากว่า 70 %) ให้ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
ต่ากว่าเป้าหมาย :
ผลการดาเนินงาน/ผลผลิตโครงการอยู่ในระดับปรับปรุง
(ต่า
กว่า 70%) และมีผลการเบิกจ่ายอยู่ในระดับปรับปรุง (ต่ากว่า 70 %)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมิน รอบที่ 1
การประเมิน รอบที่ 2
วัดผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
เป็นการวัดผลสมรรถนะในการส่งมอบผลผลิตและการใช้
งบประมาณของส่วนราชการในช่วง 6 เดือนแรก จ่ายเงินงบประมาณเพื่อแสดงศักยภาพของส่วนราชการ
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัดนี้
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การดาเนินการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การ
คาอธิบาย : ตัวชี้วัดการดาเนินการจัดทาแผนปฏิรูปองค์กร (Organizational Transformtion Plan)
เป็ นการด าเนิ นการตามข้ อสั่ ง การนายกรัฐ มนตรี ในการประชุม หัว หน้า ส่ว นราชการระดับ กระทรวงหรื อ
เทียบเท่า ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 โดยนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้ หน่วยงานภาครัฐปรับ
บทบาทเพื่อปฏิรูปสู่ระบบราชการ 4.0 ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์การ ด้าน
โครงสร้าง/ด้านกระบวนการทางาน /ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด้านบุคลากร
(การแต่งตั้ง การ
พัฒนา ค่าตอบแทน) ทั้งนี้ให้ทุกส่วนราชการจัดตั้งหน่วยงานภายในเพื่อรับผิดชอบหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิรูปภายในองค์การที่สอดคล้องตามแนวทางการปฏิรูปในภาพรวม โดยให้พิจารณามอบหมายรองหั วหน้า
ส่วนราชการ ทาหน้าที่กากับดูแลหน่วยงานดังกล่าว
ระบบราชการ 4.0 เป็นระบบราชการที่มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทางานใหม่ เพื่อพลิกโฉม
(transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่พึ่ง ของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and
Government) โดยการทางานของภาครัฐต้องมุ่งสู่การเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected
Government) การทางานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) และการเป็น
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government)
การปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิ น (Administrative Reform) เป้าหมายที่สาคัญประการ
หนึ่ง คือ การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลที่คล่องตัว (Agile Government Transformation) เพื่อให้ภาครัฐมีความ
คล่องตัว กระชับมากขึ้น มีการผ่องถ่ายภารกิจที่ไ ม่จาเป็นออกไป (outsourcing) โดยให้ส่วนราชการมีการ
จัดทาแผนปฏิรูปองค์กร ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานใน 4 ด้านที่สาคัญ คือ
1. Structure การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานให้สอดรับกับบทบาทภารกิจใหม่
2. Process Redesign การปรับปรุงกระบวนการทางานให้ง่าย สะดวก ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และ
ตอบโจทย์ประชาชนผู้ใช้บริการบน Digital Platform
3. Law การปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่
4. People การพัฒนาบุคลากร การจัดสรรอัตรากาลังให้สอดรับกับการปรับบทบาทภารกิจและการ
ปฏิบตั ิงานในรูปแบบใหม่โดยใช้ Digital Platform
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แนวทางการดาเนินการ
การดาเนินการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แผนปฏิรูปองค์การระดับกระทรวง
และแผนปฏิรูปองค์การระดับกรม โดยมีรายละเอียดการดาเนินงาน ดังนี้
รายละเอียดการดาเนินงาน
ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์ภาพรวมของกระทรวง 1.1 ความเชื่อมโยงภารกิจกระทรวง กับนโยบายที่
สาคัญของประเทศ (ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี/
แผนฯ 12/ วาระปฏิรูป/ Thailand 4.0)
1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
(external environment) ที่มีผลกระทบต่อการ
ทางานของกระทรวง
1.3 การวิเคราะห์ขีดความสามารถ/ความเข้มแข็งของ
กระทรวง (organization capacity) ในด้านต่าง ๆ
(เช่น บุคลากร เทคโนโลยี เครือข่าย เป็นต้น)
1.4 การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่และภารกิจของ
กระทรวง ในอนาคต
1.4.1 Value proposition statement
1.4.2 Portfolio analysis
1.4.3 Business model (โดยต้องมีภารกิจ
ครอบคลุมทุกกรม)
1.5 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม
ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์รายกรม

2.1 วิเคราะห์ภารกิจหลัก vs. ภารกิจรอง
2.2 ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของกรม
2.2.1 ข้อเสนอการปรับบทบาทภารกิจของกรม :
ภารกิจหลัก (Core function) และ ภารกิจรอง (NonCore function)
2.2.2 ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและ
กาลังคน ที่จะรองรับบทบาทใหม่ในอนาคต
2.2.3 ข้อเสนอการปรับเปลี่ยน สิ่งที่ต้องดาเนินการ
ในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564)

ส่วนที่ 3 ภาคผนวก

3.1 ข้อมูลพื้นฐานของกรมในปัจจุบัน : วิสัยทัศน์/
พันธกิจ/ อานาจหน้าที่/ ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ กลยุทธ์/ งบประมาณ/ กฎหมายที่
สาคัญ/ โครงสร้างองค์กร/ อัตรากาลัง
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เกณฑ์การให้คะแนน
การประเมินรอบที่ 1
ความครบถ้วนของข้อมูลที่กาหนดให้จัดทาตาม
แผนปฏิรูปองค์การ

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

การประเมินรอบที่ 2
- ความครบถ้วนของแผนปฏิรูปองค์การที่ปรับตาม
ข้อสังเกตคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 100% (กรณี
ที่ไม่มีการแก้ไขในรอบการประเมินที่ 2 จะถือว่า
ผ่านการประเมินตามตัวชี้วัดนี้)
- แผนปฏิบัติการที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของส่วนราชการระดับกรม

ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1. นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ
2. นางสาวทิตยาภรณ์ กาศสนุก
3. นางสาวปุณญาดา วรรณบุษปวิช

เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5877
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5877
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5877
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5877
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ภาคผนวก
ก
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เว็บไซต์ระบบรายงานผลตัวชี้วดั ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

http://krs.psdg-obec.go.th
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ภาคผนวก
ข
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ตารางสรุปสานัก/กลุ่ม/ศูนย์ รับผิดชอบตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หน่วยงานกากับดูแล
ลาดับ
ตัวชี้วัด
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามภารกิจหลักพื้นฐาน งานประจางานตามหน้าที่
ปกติ หรองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Function base)
1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี/6-11 ปี/12-14
ปี/15-17 ปี)
- ร้อยละผู้เรียนระดับอนุบาล (3-5 ปี)
สานักนโยบายและแผนการ
- ร้อยละผู้เรียนระดับประถมศึกษา (6-11 ปี)
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.)
- ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12-14 ปี)
- ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมปลาย/
ปวช.) (15-17 ปี)
1.2 ขีดความสารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทย
จากรายงาน (IMD 2018)
1.2.1 อันดับตามรายงานด้านการศึกษา (Education)
12.2 อันดับตามรายงานด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของส่วน
ราชการ
1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
สานักทดสอบทางการศึกษา
(สทศ.)
O-Net
1.5 ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการพัฒนาครูครบวงจร สานักพัฒนาครูและบุคลากร
การศึกษา (สพค.)
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ
นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการดาเนินงานร่วมกัน
หลายหน่วยงาน (Agenda base)
2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน สานักอานวยการ (สอ.)
2.2.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อสถานการณ์
2.2 ร้อยละของครูที่เข้ำรับกำรพัฒนำครูภำษำอังกฤษในระดับ
หน่วยศึกษานิเทศ (ศนฐ.)
ภูมิภำค (Boot Camp)
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด หรือการบูรณาการการดาเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area base)
ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ
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ลาดับ

ตัวชี้วัด

(Innovation Base)
4.1 การพัฒนานวัตกรรม
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การประหยัดไฟฟ้าและน้ามัน
การลดกระดาษ
การประหยัดงบประมาณ

หน่วยงานกากับดูแล
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด
สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน (สทร.)

สานักอานวยการ (สอ.)
สานักคลังและสินทรัพย์ (สคศ.)
สานักนโยบายและแผนการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.)
4.2.4 การพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัด (KRS)
กลุ่มพัฒนาระบบริหาร (กพร.)
4.2.5 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
สานักพัฒนาระบบบริหารงาน
หน่วยงานภาครัฐของ สพฐ.(ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บุคคลและนิติการ (สพร.)
4.2.6 โครงการห้องเรียนกีฬา
สานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา (สวก.)
4.2.7 การรับนักเรียนโดย Smart Card และการจัดทาข้อมูล
สานักนโยบายและแผนการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (GPA)
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.)
4.2.8 โครงการโรงเรียนประชารัฐ
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา (สนก.)
4.2.9 โรงเรียนวิถีพุทธ
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัด
การศึกษา (สนก.)
4.2.10 พุธเช้า ข่าว สพฐ.
สานักอานวยการ (สอ.) /
สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน (สทร.)
4.2.11 ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักนโยบายและแผนการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.)
4.2.12 การจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต/การตรวจสอบทาง
สานักคลังและสินทรัพย์ (สคศ.)
การเงินและบัญชีของ สพท.
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potentinal base)
5.1 การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สานักนโยบายและแผนการ
ชาติ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนผ.)
5.2 การดาเนินการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การ
กลุ่มพัฒนาระบบริหาร (กพร.)
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วิธีการรวบรวมข้อมูล แนวทางการเขียนรายงานเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ข้อมูล การระบุปัจจัยสนับสนุน และปัญหา อุปสรรค
วิธีการรวบรวมข้อมูล
สาหรับแนวทางการในประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลดาเนินการงาน
ใน 4 ลักษณะ กล่าวคือ
1. ประเมินผลจาก เอกสาร หลักฐาน ต่างๆ เช่น รายงานการประชุม คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ ภาพถ่าย
2. ประเมินผลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อ งต่างๆ เช่น ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดาเนินการของส่วนราชการ
3. ประเมินผลจากการสังเกตการณ์ เป็นการพิจารณาการปฏิบัติงานต่างๆ ของส่วนราชการ
เช่น สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/
ข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ ระบบฐานข้อมูล ความถูกต้อง เช่น แบบฟอร์มและ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลก่อนและหลังการจัดเก็บทุกครั้ง รวมทั้งแบบฟอร์ม และเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล ความน่าเชื่อถือ เช่น ระบุแหล่ง ที่มาได้ชัดเจน
สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อ มูลได้ มีการจัดเก็บเป็นระบบและมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการ
จัดเก็บ
4. การขอความเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panel) เช่น คณะผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สาร/คณะผู้เ ชี่ย วชาญด้ านการพัฒ นาระบบราชการ มาประกอบการ
ประเมินผลอย่างไรก็ต าม ในขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ หลักฐานที่สาคัญ ที่ ที่
ปรึกษาจะใช้ในการประกอบพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี นั่นคือ รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) หรือที่เรียกว่า SAR ซึ่งส่วนราชการได้
จัดทามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 SAR จึงถือเป็นการรายงานผลการปฏิบัติราชการที่
สาคัญ และถือเป็นเอกสารทางราชการที่ได้รับการรับรองความถูกต้องสมบูรณ์จากหัวหน้าส่วนราชการเพื่อใช้
เป็นข้อมูลสาคัญในการประเมินผล ดังนั้น SAR จึงควรระบุถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของการดาเนินการตาม
ตัวชี้วัด อาทิ ระบุถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ระบุนิยามตัวชี้วัดที่ถูกต้องและตรงตาม KPI Template
(ที่ส่วนราชการได้แจ้งไปยังสานักงาน ก.พ.ร. ได้รับทราบ) ระบุข้อมูลผลการดาเนินงานและแนวทางการจัดเก็บ
ข้ อ มู ล ระบุ ถึ ง ปั จ จั ย สนั บ สนุ น ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ พ บในการด าเนิ น งานดั ง กล่ า ว เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
สภาพแวดล้อมและภาวะการดาเนินงานบริหารจัดการที่องค์กรประสบอยู่ อันจะนามาซึ่งข้อเสนอแนะ หาก
พบว่าองค์กรยังสามารถที่จะปรับปรุง พัฒนา หรือหาแนวทางแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นได้ หรือหากเป็นองค์กรที่ประสบ
ความสาเร็จแล้ว เป็นองค์กรต้นแบบที่จะใช้เป็นกรณีศึกษาให้แก่องค์กรต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางการบริหาร
องค์กรให้ประสบความสาเร็จต่อไป
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แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่ว นราชการสามารถน าข้อ มู ลที่ ได้ จ ากการรวบรวมข้ อมู ล ตามวิธี การดัง กล่า วข้า งต้น มาท าการ
วิเคราะห์เพื่อให้สามารถระบุถึงปัจจัยสนับสนุน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดาเนินงาน ทั้งปัจจัย
ภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กร ได้ดังนี้
1. ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา และอุปสรรค อันเกิดจากปัจจัยภายใน อันได้แก่ ปัจจัยที่ควบคุมได้
ภายในองค์กรเอง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสาเร็จในการปฏิบัติงาน หรืออาจจะก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคใน
การดาเนินการด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ปัจจัยด้าน บุคลากร (Man) ทรัพยากร (Money & Material) การ
บริหารจัดการ (Management) และกระบวนงาน (Process) ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้
1.1 บุคลากร (Man) ปัจจัยด้านบุคคลากร (Man) เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญ อย่างยิ่งต่อการการ
ปฏิบัติงาน และการขับเคลื่อนองค์กรให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์หรือเป้าประสงค์ตามที่หน่วยงานหรือองค์กร
นั้น ๆ ได้ก าหนด โดยสามารถพิ จารณาได้ ใ น 2 ระดั บ คือ บุ ค ลากรในระดั บ บริ หาร (Leader) และระดั บ
ผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Worker)
ระดับบริหาร (Leader) หมายถึง ผู้ที่ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย และแนวทางในการดาเนินงาน เช่น
การประเมินระดับจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด การประเมินระดับกระทรวง หมายถึง ปลัดกระทรวง
การประเมิ น ระดั บ กรม หมายถึ ง อธิ บ ดี ในการประเมิ น องค์ ก ารมหาชน หมายถึ ง คณะกรรมการ หรื อ
ผู้อ านวยการองค์ การ โดยจะวิ เคราะห์ ตัว ผู้บ ริ หารเองในแง่ มุม มอง ความคิด การบริ หาร และวิเ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคคลในองค์กร
การวิเคราะห์ตัวผู้บริหาร
 รูปแบบ หรือ แนวทางการกาหนดวิสัยทัศน์ (vision) ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
 ลักษณะ/ภาวะการนา (Lead) และการมีส่วนร่วม (Participation) ของผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กร
 การเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อาทิเช่น ด้านการวางแผนงาน การอานวยการ การจัด
งบประมาณ การบริหารจัดการบุคลากร การแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
การสื่อสารภายในองค์กร การแก้ไขความขัดแย้ง การบริหารเวลา ตลอดจนแนวทางการติดตาม
และประเมินงานของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคคลในองค์กร
 รูปแบบ หรือ แนวทางการสร้ างการรั บรู้ร่ วมกั นระหว่า งผู้บ ริหารระดับสู ง ขององค์กรและ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร (Share Vision)
 รูปแบบ หรือ แนวทางการสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน (Commitment)
 รูปแบบ หรือ การสร้างทีมงาน (Team Building) ที่เหมาะสมกับงานด้านต่างๆ ในองค์กร
 รูปแบบ หรือ แนวทางการมอบหมายงานพิเศษหรือการมอบอานาจการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงาน
 รูปแบบ การเสนอแนะแนวทาง ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ในองค์กร (Solution Provider)
 รูปแบบ หรือ แนวทาง การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
 รูปแบบ หรือ แนวทาง การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานเอื้อต่อผู้ปฏิบัติงาน
 รูปแบบ หรือ แนวทาง การสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในองค์กร
ระดับผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Worker) หมายถึง ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานประจาวันซึ่งมี
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รูปแบบการทางาน และการจัดการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่กับปัญหาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในแต่ละวัน หรือ
ช่วงรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งจะวิเคราะห์ตัวผู้ปฏิบัติงานเอง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในส่วน
งานเดียวกัน หรือต่างส่วนงาน และวิเคราะห์ปัจจัยที่ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานดาเนินงาน
การวิเคราะห์ตัวผู้ปฏิบัติงาน
 ระดับความรู้/ความเข้าใจ ของผู้ปฏิบัติงาน ที่มีต่อการปฏิบัติงาน
 การมีส่ว นร่ว มของผู้ ปฏิบั ติง านในการเสนอแนะแนวทางการดาเนิ นงาน หรือ การคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์การปฏิบัติงานต่างๆ (Innovative Thinking)
 ทัศนะคติของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการดาเนินงาน
 รูปแบบ หรือวิธีการ ที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีความพยายามทดลองหรือพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน
ต่างๆ
 ความจริงจัง/ความใส่ใจของผู้ปฏิบัติงาน
 ขีดความสามารถ (Competency) และคุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน คณะผู้เชี่ยวชาญ
หรือทีมที่ปรึกษาในการดาเนินงาน
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
 รูปแบบ หรือวิธีการ ในการถ่ายทอดความรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
 รูปแบบ หรือวิธีการประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ปัจจัยที่ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานดาเนินงาน
 รูปแบบ แนวทางการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง (change Agent)
1.2 ทรัพยากร (Money & Material) หมายถึง ปัจจัยประกอบที่ช่วยสนับสนุน ให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบได้สาเร็จลุล่วง ตามเป้าหมาย และนโยบายขององค์กร
งบประมาณ (Budget)
 เช่น รูปแบบหรือแนวทางการกาหนดหรือการจัดสรรงบประมาณงบประมาณสาหรับการปฏิบัติงาน
ต่างๆ
 เงื่อนไข แนวทาง การกันงบประมาณไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน
 ความสาเร็จของการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เวลา (Time)
 รูปแบบ หรือ แนวทาง การกาหนดรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยเริ่มตั้ง แต่
กระบวนการมอบหมายนโนบาย การนานโยบายไปปฏิบัติ รวมไปจนถึงการติดตามและประเมิน
การดาเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุ อุปกรณ์ สานักงาน (Resource)
 รูปแบบ หรือ แนวทางการจัดสรร วัสดุ อุปกรณ์ที่สนับสนุนการทางานต่างๆ ให้เพียงพอต่อการ
การปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดการจัดสรรที่มีประสิทธิภาพ
 การพัฒนา วัสดุ อุปกรณ์ สานักงาน ที่ทันสมัยให้เอื้อต่อการอานวยการ/การปฏิบัติงานด้านต่าง
ๆ เช่น การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
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1.3 ตัวงาน (Task) หมายถึง การอธิบายคุณลักษณะของงานที่มีผลต่อความสาเร็จของงาน ทั้ง
กระบวนการ และวิธีการทางาน รวมถึงความเกี่ยวข้องของปัจจัยต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดอุปสรรค และข้อจากัด
ในการทางาน หรือเป็นปัจจัยสนับสนุนให้งานสามารถสาเร็จลุล่วงไปได้โดยง่าย เช่น งานขุดคลองามารถกระทา
เฉพาะหน้าแล้ง การวางแผนแม่บทต้องมีการประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานจึงมีความซับซ้อน
1.4 การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง กระบวนการในการบริหารบุคลากร ทรัพยากร
และตัวงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุเป้าหมายขององค์กรแบบบูรณาการ
การวางแผน
 การวางแผนการจัดโครงสร้างองค์กร กลุ่มงาน
 รูปแบบ หรือ แนวทาง การร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของแผนระยะสั้น และแผนระยะ
ยาว หรือแผนปฏิบัติงานประจาปี(Annual Performance Planning) ซึ่งการระบุรายละเอียด
ของกิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบและเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลงาน ทั้ง ส่วนที่เป็นผลผลิต
และผลลัพธ์ของงานในหน้าที่
 รูปแบบหรือการกาหนดทิศทางหรือกลยุทธ์การดาเนินงานขององค์กรในแต่ละช่วงเวลา โดยที่กล
ยุทธ์นั้นสามารถนาไปด าเนินการได้เ หมาะสมและสอดคล้อ งกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้ น
ในช่วงระยะเวลาต่างๆ ซึ่งอาจแยกเป็น
- แผนกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate-Level Strategic Plan) เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ระดับสูง การบริหารในภาพรวม เป้าหมาย ทิศทาง และกลยุทธ์ของทั้งองค์การ ให้บรรลุผ ล
สาเร็จ โดยผู้รับผิดชอบในการบริหาร และการจัดทาแผนในระดับนี้ ก็มักจะเป็นกลุ่ม/คณะ
ของผู้บริหารระดับสูงในองค์การนั้นเอง
- แผนกลยุทธ์ระดับแผนก (Strategic Business Unit-Level Strategic Plan) เป็นความ
รับผิดชอบในการบริหารของหัวหน้าแผนก (Department Manager) ซึ่งจะเป็นการนาเอา
กลยุทธ์องค์การ หรือกลยุทธ์ระดับสูง มาแปรเปลี่ยนเป็นเชิงกลวิธี ให้ใกล้เคียงกับแนววิธี
ปฏิบัติต่างๆตามความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของหน่วยงานฝ่ายนั้น
- แผนกลยุ ท ธ์ร ะดับ หน้ าที่ ปฏิ บั ติ การ (Functional-Level Strategic Plan) เป็น การ
ปฏิ บัติ การของหัว หน้ าหน่ว ยงาน ได้ แก่ Supervisor หรือ Foremans หรือ พนั กงาน
หน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ที่มีการดาเนินงานกันในลักษณะงานประจา (ROUTINE)
 รูปแบบหรือแนวทาง กาหนดหรือจัดทาแผนสารองในกรณีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด หรือ แผนฉุกเฉินหากเกิดอุปสรรค หรือเหตุการณ์ที่ไ ม่คาดคิดอั นอยู่นอกเหนือการ
ควบคุม หรือไม่พึงประสงค์
 รูปแบบหรือการกาหนดกลุ่มของตัวชี้วัดผลสาเร็จของการดาเนินงาน (Key Performance
Indicators : KPI) ที่สาคัญให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม
การบริหารบุคคล
 ความต้องการทรัพยากรบุคคล
 ความเพียงพอของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
 สมรรถนะด้านกาลังคน ปริมาณอัตรากาลัง จานวนสายและกลุ่มประเภทสายงานที่องค์กร
ต้องการ
 รูปแบบ หรือแนวทางการแต่งตั้งหรือกาหนดผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงาน
 ความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
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 รูปแบบ หรือแนวทาง การสร้างแรงจูงใจ และสร้างขวัญ กาลังใจ ของบุคลกรในองค์กร
 รูปแบบ หรือแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากร
 การจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกดาเนินงาน (Contract Out & Outsourcing) ที่มี
ความสามารถมาช่วยดาเนินการ
การควบคุมและติดตามผล
 รูปแบบการติดตามและประเมินผลและการตัดสินใจในการดาเนินงาน
 ระบบข้อมูลข่าวสาร (Management Information System : MIS) /การรวบรวมข้อมูล
การปฏิบัติงานที่นามาใช้ในการติดตามประเมินผล
 รอบระยะเวลาการรายงานผลข้อมูลการปฏิบัติงาน
 ศักยภาพและข้อจากัดในการจัดระบบข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร
 การใช้เทคโนโลยีในการวางแผนและติดตามประเมินผล
 รูปแบบการกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ
 ผู้รับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบรูปแบบหรือการพัฒนาระบบการรับข้อเสนอแนะ
(feedback) ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน การปฏิบัติง าน เพื่อประเมินผลหรือตรวจวินิจฉัยว่าการ
ดาเนินงานตามแผนประสบผลสาเร็จหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างไร รวมทั้งทาการ
ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและแนวโน้มของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อนาไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขทิศทางการดาเนินงานโดยรวม
 รู ป แบบหรื อ แนวทางการด าเนิ น งานที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านงานเมื่ อ ได้ รั บ
ข้อเสนอแนะ (feedback) ต่างๆ
 แนวทางการรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรมงาน/โครงการ และแผนงานตามแผนกลยุทธ์ที่
กาหนดขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อจะได้ทราบถึงผลการดาเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค อัน
จะได้นาไปสู่ การปรับปรุงแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนทิศทาง กิจกรรมการดาเนินงานขององค์การ
ให้เหมาะสม

การจัดทารายงาน
 แนวทางการรายงานการวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มของผลการปฏิบัติงานตามประเด็นต่างๆ
ที่เ กี่ย วข้ องกับ การด าเนิ นงานตามตั วชี้ วัด เพื่ อน าไปสู่ การก าหนดวิ สัย ทัศ น์ห รือ ทัศ นภาพ
(vision) ที่ชั ดเจนขององค์ก ารอัน หมายถึง ทิ ศทางการด าเนินงาน (direction) จุด ยืน ที่
เหมาะสม (Optimal Position) เป้าประสงค์ (goal) กลยุทธ์การดาเนินงาน (strategy)
รวมทั้งทาการระบุเป้าหมาย (target) การปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม
 รูปแบบ แนวทาง การรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบการดาเนินงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ
1.5 กระบวนงาน (Work)
 รูปแบบ ผังกระบวนการ (Flow Chart)
 ขั้นตอนต่างๆ/ความซับซ้อน/ระยะเวลา ภายใต้กระบวนการ (Working Steps)
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 ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนงาน
 การปรับปรุงกระบวนการทางานในขั้นตอนต่างๆ
 รู ป แบบ แนวทางการวิ เ คราะห์ ง านอย่ า งเป็ น ระบบเพื่ อ พั ฒ นาระบบการบริ ห ารงานที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ การจัดหาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติง าน (Information System Management) และการ
ตัดสินใจทางการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์การ
2. ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา และอุปสรรค อันเกิดจากปัจจัยภายนอก อันได้แก่ ปัจจัยทางการบริหาร
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากกระแสการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ (New Public Management) พันธมิตรและเครือข่ายในการปฏิบัติงาน รวมถึงสถานการณ์และ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ ตลอดจนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้
2.1 บุคลากร หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มองค์กร ซึ่งอยู่ภายนอกการควบคุมของส่วนราชการ
ผู้กาหนดนโยบาย คือ ผู้กาหนดนโยบายในการดาเนินงานที่มีผลต่อตัวชี้วัดนี้ เช่น คณะรัฐมนตรี กพช.
กทช. กพร. คอค.
 สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร อันได้แก่ ความชัดเจนในการกาหนดนโยบายจากฝ่ายบริหาร
 การกาหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของงานที่รัฐบาล ต้องการ หรือการกาหนดคุณลักษณะของ
ผลงานที่ต้องการได้รับจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งมอบบริการ
 การกาหนดขอบข่ายของอานาจหน้าที่ ความสามารถในการกระทาการหรือให้อิสระในการ
วินิจฉัยสั่งการให้มีความชัดเจน
 นโยบายการให้การสนับสนุนเพื่อให้ดาเนินงานได้ตามที่คาดหวัง
 การพัฒนากลไกสาหรับการควบคุมตรวจสอบ การประเมินผล หรือการรายงานการดาเนินงาน
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้ ทราบถึงผลการดาเนินงาน ความก้าวหน้าหรือปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกรอบ การให้รางวัล หรือลงโทษ
 กระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่น
 การปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของภาคราชการ
ผู้สนับสนุนปัจจัยภายนอกองค์การ คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของส่วนราชการ ทั้งทางตรง
และ ทางอ้ อม เช่น ตัวชี้ วัดของจัง หวัดเกี่ยวกับการประเมิน แปลงปลูก ข้าวที่ ผ่านมาตรฐานเกษตร ( GAP)
จาเป็น ต้องได้รับการสนับ สนุนจากเจ้ าหน้าที่ กรมวิ ชาการเกษตรในการประเมิน หรือ ตัวชี้วั ดของจัง หวั ด
เกี่ยวกับระดับความสาเร็จของการลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก ก็จาเป็นต้องได้รับความร่ วมมือจากกรมการ
ขนส่งให้ช่วยอบรมความรู้ และกรมทางหลวงในการติดป้ายจราจร
ผู้ดาเนินการภายนอก คือ ผู้ที่ดาเนินงานภายนอกที่ทาให้ตัวชี้วัดขององค์การบรรลุเป้าหมาย เช่น
ตัวชี้ วัดของจังหวัด เกี่ย วกั บการประเมิน แปลงปลู กข้ าวที่ ผ่า นมาตรฐานเกษตร (GAP) จ าเป็ นต้ องอาศั ย
เกษตรกรผู้เพาะปลูกในการให้ความร่วมมือ หรือ ตัวชี้วัดของจังหวัดเกี่ยวกับระดับความสาเร็จของการลด
อุบัติเหตุการจราจรทางบก ก็จาเป็นต้องอาศัยประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนในการให้ความร่วมมือ
2.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์
 ผลกระทบจากอิทธิพลของกลุ่มการค้าเศรษฐกิจ และการรวมตัวกันขององค์กรระหว่างประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ
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 ผลกระทบจากอิทธิพลของกลุ่มประเทศใหม่และประเทศใกล้เคียงในอินโดจีน เช่น เวียดนาม
ฯลฯ
 ผลกระทบจากอิ ท ธิ พลและผลกระทบจากความร่ว มมื อในเขตอนุ ภู มิภ าคแนวสามเหลี่ ย ม
เศรษฐกิจ สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
 ผลกระทบจากเศรษฐกิจภายในประเทศไทย
 ผลกระทบจากการกระตุ้นให้เกิดการบริโภค
 ผลกระทบจากความมั่นใจในการลงทุนของภาคเอกชน
 ผลกระทบจากการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้จ่าย/การออมของกลุ่มเป้าหมาย
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
 ผลกระทบจากค่าเงินบาท
 ผลกระทบจากการระดมทุนในตลาดหุ้น / ตลาดทุน
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของภาครัฐ
 ฯลฯ
2.3 ปัจจัยด้านสังคม
 ผลกระทบจากการปรั บเปลี่ย นวิ ถีการด าเนิ นชี วิตของคนในสั ง คมทั้ง ในส่วนของวิถี ชีวิ ตใน
ครอบครัว วิถีชี วิตในที่ทางาน และวิถีชีวิตในสังคมทั่วไป จึงมีผลทาให้องค์กรทุกองค์กร ต้อง
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สอดรับ หรือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ภายนอก อันได้แก่ สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี นโยบายรัฐบาล
กฎหมาย องค์การคู่แข่งและสนับสนุน ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต (Dynamic)
 รู ป แบบหรื อ แนวทางการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทางการบริ ห าร ทั้ ง ในส่ ว นของ
สภาพแวดล้อมภายนอก(External Environment) อันได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี นโยบายของรัฐบาล คู่แข่งขันและพันธมิตร
 ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External Environment) จะประกอบด้วยกลุ่มข้อมูล
เกี่ ย วกั บ ประเด็ น สถานการณ์ ที่ ส าคั ญ แต่ ล ะด้ า น อั น ประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพ
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สัง คมวัฒนธรรม เทคโนโลยี นโยบายของรัฐบาล องค์การ
คู่แข่งและพันธมิตร ตลาดและกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายขององค์การ
 แนวทางวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เป็นโอกาสและภัยอุปสรรคหรือทาการประเมิน ช่องว่าง (Gap
Analysis) เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานแบบมุ่งเน้นอนาคต (Future-Oriented) โดย
การสร้ า ง/ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ (vision) ในระยะยาวเพื่ อ การคาดการณ์ แ นวโน้ ม ของการ
เปลี่ย นแปลงที่ จะเกิด ขึ้ นในอนาคตและนามาปรับ ทิ ศทางการด าเนิ นงานตลอดจนท าการ
ตัดสินใจในการพิจารณาทบทวนและพัฒนา คุณภาพ บริการ ผลิตภัณฑ์ ตลาดและกลุ่มลูกค้า
ให้มีความเหมาะสมต่อไป
 ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายของประชากร เช่น อัตราการไหลเข้า -ออก ของประชากร หรือ
ผลกระทบของประชากรแฝงที่เกิดขึ้น
 แนวทางการการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชน
 บทบาทของสถาบันครอบครัว
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 การศึกษาและคุณภาพประชากร
 ค่านิยมการบริโภคและวัฒนธรรม
 ความยุติธรรมในสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.4 ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ
 แหล่งทุน/เงินนอกงบประมาณ ที่ได้รับการอุดหนุน
 ความเพียงพอของงบประมาณระบุถึงทรัพยากรที่ต้องการได้รับการสนับสนุนไปดาเนินการ
จากรัฐบาล ซึ่งอาจจะระบุในรูปของต้นทุนต่อหน่วย (unit Cost) ของการดาเนินการ เพื่อที่
รัฐบาลในฐานะผู้ซื้อบริการจะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดสรรงบประมาณให้ตาม
แนวทางของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
เทคโนโลยี
 ผลกระทบจากรูปแบบหรือแนวทางการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน
 ผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีการขนส่งคมนาคม
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีการอุตสาหกรรม
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีการเกษตร
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
กฎหมาย
 ผลกระทบจากการปรับปรุงยกเลิกกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน (Deregulation) เพื่อแก้ไข
ความล่าช้าในกระบวนการดาเนินงานของขององค์การภาครัฐส่วนใหญ่
 ผลกระทบจากการมีกฎระเบียบที่หลากหลายและซับซ้อนมากจนเกินไปผลกระทบจากการ
แก้ไขกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของบังคับต่างๆที่มีผลต่อการดาเนินการ ยกตัวอย่างเช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ การยกเลิกเบนซิน 95
การจัดการระบบคุณภาพ (Quality Management)
 การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ + BSC. (KPI. , STRATEGY MAP)
 Project Management
 Risk Management
 Change Management,
 TQM., PMQA
 Continuous Work Improvement
 Knowledge Management, Learning Organization
 E-Government
 การเสริมสร้างสานึกรู้และความมุ่งมั่น (Shared Vision & Commitment)
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การปรับโครงสร้างองค์การ (Organizational Restructuring)
การรื้อปรับกระบวนงาน (Business Process Re-engineering)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Humans Resources Development)
การจัดการระบบสารสนเทศ (information System Management)
การสร้ า งคุ ณ ภาพของกระบวนงาน หรื อ ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น หั ว ใจส าคั ญ ในการท างาน (Input)
ตลอดจนการตรวจสอบปัจจัยคุณภาพเหล่านั้น เช่น
- ด้านเกษตรกร (การปลูกข้าว) ปัจจัยที่สาคัญในการผลิตคือ เมล็ดพันธ์ข้าวที่ดี
- ด้านงานข่าว ปัจจัยที่สาคัญคือ แหล่งข่าว ซึ่งต้องมีความเชื่อถือได้ (Reliability)
ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์นั้นๆ ได้ถูกต้องแม่นยา สามารถสื่อสารให้เข้าใจ
ได้และรวดเร็ว ไว้ใจได้ (creditability) มีความปลอดภัย (Security)
- ด้านงานบริการ ปัจจัยที่สาคัญคือ กระบวนงานและผู้ให้บริการที่มีมีความสามารถในการ
ทางาน สามารถเข้าถึงได้เท่าเทียมและทั่วถึง รวดเร็ว มีมรรยาท สุภาพ มีใจบริการ
สามารถเข้าใจลูกค้าได้เป็นอย่างดี (Service Mind)
 ฯลฯ
บุคลากร หน่วยงาน และเครือข่ายการทางานที่เกี่ยวข้อง (Networking)
 รู ป แบบ แนวทางการสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ง านกั บ บุ ค ลากร หน่ ว ยงาน และ
เครือข่ายการทางานที่เกี่ยวข้อง
 รูปแบบ แนวทางการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
 วิธีการการสร้างเครือข่ายอย่างยั่งยืน
 ระดับการสนับสนุนจากบุคลากร หน่วยงาน และเครือข่ายการทางานที่เกี่ยวข้อง
 ทัศนคติที่ดีของบุคลากร หน่วยงาน เครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการทางาน
 ปรากฏการณ์/ภัยตามธรรมชาติ
 สภาพ ดิน น้า อากาศ
 อุทกภัย
 แผ่นดินไหว
 ภัยแล้ง
 ธรณีพิบัติ
 ฯลฯ
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การรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระดับ สพฐ.

ตัวชี้วัด

ระดับ สพท.

รอบที่ 1
รอบที2่
รอบที่ 1
รอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจาตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี (Function base)
ผ่านระบบ DMC
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละประชากรผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5
30 มิ.ย.61
√
√
ปี/6-11 ปี/12-14 ปี/15-17 ปี) (หน้า 22 – 41)
30 พ.ย.61
30 เม.ย.62
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของ
ประเทศจากรายงาน (IMD 2018)
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 อันดับตามรายงานด้านการศึกษา
√
ไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัด
(Education) (หน้า 42 – 43)
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 อันดับตามรายงานด้านที่เกี่ยวข้องกับ
√
ไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัด
บทบาทภารกิจของส่วนราชการ (หน้า 44)
ตัวชี้วัดที่ 1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
√
√
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) (หน้า 45 – 48)
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการพัฒนาครู
√
√
ไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัด
ครบวงจร (หน้า 49)
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base)
ตัวชี้วัดที่ 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้าง
√
√
√
√
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (หน้า 51 – 56)
ตัวชีวัดที่ 2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญที่ทันต่อ
ดาเนินการตามประเด็น
ไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัด
สถานการณ์ (หน้า 57 – 60)
สถานการณ์
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ
√
√
ไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัด
ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) (หน้า 61 – 63)
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ
ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การพัฒนานวัตกรรม (หน้า 64 – 67)
√
√
√
√
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(หน้า 68 – 69)
ตัวชี้วัดที่ 4.2.1 การประหยัดไฟฟ้าและน้ามัน (หน้า 70)
√
√
ไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 4.2.2 การลดกระดาษ (หน้า 71 – 74)
√
√
√
√
ตัวชี้วัดที่ 4.2.3 การบูรณาการงบประมาณ (หน้า 75)
ตัวชี้วัดที่ 4.2.4 การพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัด (KRS) (หน้า 76)

√

√

ไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัด

√

ไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัดที่ 4.2.5 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานหน่วยงานภาครัฐของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Integrity and Transparency Assessment
: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (หน้า 77 – 78)
ตัวชี้วัดที่ 4.2.6 โครงการห้องเรียนกีฬา (หน้า 79)

ระดับ สพฐ.

ระดับ สพท.

รอบที่ 1

รอบที2่

-

√

ไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัด

-

√

ไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัด
โรงเรียนกรอกข้อมูลในโปรแกรม
SchoolMIS และ SGS ภายใน
วันที่ 16 เมษายน 2561
(กรณีส่งtext file ภายในวันที่ 6
เม.ย.61)

ตัวชี้วัดที่ 4.2.7 การรับนักเรียนโดย Smart Card และการ
จัดทาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (GPA) (หน้า 80 – 89)

-

√

ตัวชี้วัดที่ 4.2.8 โครงการโรงเรียนประชารัฐ (หน้า 90 -91)

-

√

ตัวชี้วัดที่ 4.2.9 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการ
ประเมินผลการดาเนินการ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
(หน้า 92 – 104)

-

√

ตัวชี้วัดที่ 4.2.10 พุธเช้า ข่าว สพฐ. (หน้า 105 – 106)

-

√

รอบที่ 1

รอบที่ 2

ไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัด
ผ่านเว็ปไซด์ ผ่านเว็ปไซด์
วิถีพุทธ
วิถีพุทธ
1มิ.ย.61–30 1ก.ย.61–30
มิ.ย.61
ก.ย.61
ไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัด
ผ่านระบบ

ผ่านระบบ

https://ebudget.job
obec.in.th
1เม.ย.61–30
ก.ย.61
√

ตัวชี้วัดที่ 4.2.11 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูล
การเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้น
พื้นฐาน) (หน้า 107 -109)

√

√

https://ebudget.jobo
bec.in.th
1ต.ค.60–31
มี.ค.61

ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 ระดับความสาเร็จของการจัดทาบัญชี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (หน้า 110 – 121)

√

√

√

ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.2 (1) โครงการลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ (หน้า 124-125)

-

√

ไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.2 (2) โครงการประหยัดการใช้ไฟฟ้า (หน้า 126 – 128)

-

√

รายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์
https://e-budget.jobobec.in.th
ภายในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัด

√

√

ไม่ต้องดาเนินการตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.2 การจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
(ในส่วนของการดาเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) (หน้า 122 – 123)

ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.2 (3) โครงการลดค่าใช้จ่ายในการประชุม
อบรม สัมมนา (หน้า 129 – 132)
ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.3 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หน้า 133 – 143)
ตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ (หน้า 144 – 145)
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การดาเนินการจัดทาแผนปฏิรูปองค์การ (หน้า 146 – 148)
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คณะทางานพัฒนาระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ(KPI Report System : KRS)
ที่
ชื่อ-สกุล
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์/E-mail
1 นายนิพนท์ นนธิ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 08-6723-3372
niponnonthi@gmail.com
2 นายนิคม ภูมิภาค
ศธจ.อุบลราชธานี
086-265-7330
nikhomo@hotmail.com
3 นางสาวเปรมฤทัย เลิศบารุงชัย
สานักเทคโนโลยีเพื่อการ 081-819-7922
เรียนการสอน
premruthai@gmail.com
4 นายทองคา มากมี
สพม. 29
089-722-2467
tmtm2010@gmail.com
5 นายศาสตรา ดอนโอฬาร
ศธจ.กาฬสินธุ์ เขต
081-050-1411
boyoty999@gmial.com
6 นายธิติ ทรงสมบูรณ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 081-391-7040
mrthiti2006@hotmail.com
7 นายคมกฤช มุมไธสง
สพป.นครราชสีมา เขต 6 085-682-5357
hs3qba@gmail.com
8 นายวัชรพัฐ มะธิตะโน
สพม. เขต 6
9 นายอนุเดช ปุรณะวิทย์
ศธจ.แม่ฮ่องสอน
10 นายยุทธนา แม่นผล
สพป.สุรินทร์ เขต 3
11 นางปุณฑริกา พันธุ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 080-601-3175
Punka_219@hotmail.com
12 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 089-444-5779
pmqaobec@hotmail.com
13 นายอภิชาติ อ่อนมี
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 085-608-7977
kee_02006@hotmail.com
14 นางสาวทิตยาภรณ์ กาศสนุก
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 089-024-5292
ftitaya@gmail.com
15 นางศิวาพร ชาญสอน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 083-913-0199
taktan_51@hotmail.com
16 นางสาวปุณญาดา วรรณบุษปวิช
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 098-980-1136
poonyada2015@hotmail.com
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