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ของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ฉบับนี้ ให้เสร็จสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้
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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 การปรับปรุ ง
คุ ณ 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
ทั้งนีต้ ามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ”
- 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
- คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 มีมติเห็นชอบในหลักการและรายละเอียด
ของแนวทางและวิธีการในการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมือ งที่ดี ที่สานักงาน
ก.พ.ร. เสนอ โดยกาหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องทาการพัฒนาการปฏิบัติราชการและทาข้อตกลงผลงาน
กับผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล และจะได้รับสิ่งจูงใจตามระดับของ
ผลงานตามที่ตกลง
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561 เป็นกรอบแนวทางในการ
ผลักดันการพัฒนาระบบราชการไทยในการมุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และทันสมัย บุคลากรมี
ความเป็นมืออาชีพ มีระบบการทางานที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทางาน เน้นการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกลไกและระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เหมาะสม สอดรับกับ
พันธกิจและลักษณะงานของหน่วยงานของรัฐให้ สามารถวัดผลได้ รวมทั้งวางระบบการบริหารงานแบบ
คู่มือการปฏิบัติราชการ 1
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บูรณาการในยุทธศาสตร์ที่สาคัญของรัฐบาลของกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน หรือที่เรียกว่า Joint KPIs
ตามห่วงโช่คุณค่า (Value Chains) ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า จนกระทั่งปลายน้า มีการ
กาหนดบทบาทภารกิจที่ชัดเจนว่าหน่วยงานใดมีความรับผิดชอบในเรื่องหรือกิจกรรรมใดบ้าง
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทารายละเอียดตัวชี้ วัดผลการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งผ่ านการเจรจากับ คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงว่าด้วยผลงานที่
สานักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย และเห็นชอบร่วมกันให้ใช้เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจาปีโดยมี
กรอบการประเมิน 2 มิติ คือ มิติภ ายนอก ได้แก่ การประเมิน ประสิ ท ธิผ ล (ผลลั พธ์และผลผลิ ต) การ
ประเมิ น คุ ณภาพ และมิติ ภ ายใน ได้ แก่ การประเมิน ประสิ ท ธิ ภ าพ การพั ฒ นาองค์ก าร มีตั ว ชี้ วั ดต้ อ ง
ดาเนินการทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัดหลัก และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมี
กรอบการประเมิน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้น ฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษา และกลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริการบริหารจัดการ ดาเนินการทั้งสิ้น 50 ตัวชี้วัดหลัก
แนวทางการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถสนองตอบต่อนโยบายได้อย่างครบถ้ว น จึง เห็น สมควรให้มี
การบูรณาการการปฏิบัติงานให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ดังนี้
1. การกาหนดตั ว ชี้วั ด ตามคารับรองการปฏิบั ติร าชการประจ าปี ต้ องเป็ น ตั ว ชี้วั ดที่ป รากฎใน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีหรือให้มีงบประมาณหรือกิจกรรมรองรับครบถ้วนทุกตัวชี้วัด
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 โดยให้ สอดคล้องกับการ
ประเมินรายบุคคล ทั้งนี้อาจจัดให้มีเจ้าภาพร่วมในกรณีตัวชี้วัดที่จะต้องดาเนินงานร่วมกันด้วย
3. การสร้างความเข้าใจในการดาเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัดตามคารับรองฯ อย่าง
ทั่วถึงทั้งองค์กร เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดาเนินงานร่วมกัน
4. ดาเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการประจาปีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทุกระดับสามารถ
สะท้อนความสาเร็จของการปฏิบัติราชการสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะ ตามรอบระยะเวลา 6 9 และ 12 เดือน
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
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พื้นฐานได้พัฒ นาระบบรายงานผลและระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
5.1 ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี หรือ
ระบบ KRS (KPI Report system) เป็นระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจาปีทางอิเล็กทรอนิ กส์ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดได้
ใช้รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี
5.2 ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี หรือระบบ ARS
(Action plan Report system) เป็นระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
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ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดได้ใช้รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
5.3 ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (AMSS : Area
Management Support System) เป็นระบบทางเลือกสาหรับ สพท. ใช้จัดเก็บข้อมูลจากสถานศึกษาผ่า น
ระบบ online ลักษณะคล้ายการสร้างแบบสอบถาม มีตัวเลือกแบบสากลให้ใช้งาน
5.4 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++ :
Area Management Support System) เป็นระบบที่ช่วยให้การบริหารจัดการงานใน สพท. ประกอบด้วย
ด้ า 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
5.5 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของโรงเรียน (SMSS : School Management
Support System) เป็นระบบที่ช่วยให้โรงเรียนบริหารจัดการด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านแผนงาน
และด้านวิช าการ เป็นไปอย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ ลดทรั พยากร และสามารถประมวลและแสดงผลในเชิง
ประจักษ์ได้อย่างรวดเร็วและสามารถเชื่อมโยงการใช้งานกับระบบ AMSS++
สาหรับระบบ KRS และ ระบบ ARS จะแสดงผลการดาเนินงานตามสถานการณ์ปัจจุบัน
(Real Time) ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงผลการดาเนินงานให้ดีขึ้นทันต่อสถานการณ์ได้
6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติราชการประจาปีโดยรายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบดังกล่าว
ข้างต้นให้เสร็จทันตามเวลาที่กาหนด โดยให้มีไฟล์เอกสารอ้างอิงรายละเอียดกระบวนการดาเนินงานสู่
ความสาเร็จแนบทุกตัวชี้วัดอย่างชัดเจน สามารถรับการประเมินของหน่วยประเมินภายนอกที่สานักงาน
ก.พ.ร. มอบหมาย รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพั ฒนาการปฏิบัติ
ราชการต่อไป
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ความพร้อมขององค์กรในการบริหารจัดการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ต้อง
จั ด ทาแผนปฏิ บัติ ราชการประจาปี ที่มี ก รอบทิ ศทางการดาเนิ น งาน ประกอบด้ ว ย วิ สั ย ทั ศน์ พั น ธกิ จ
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกรอบแผนตามโครงการ รายละเอียด
ด้านงบประมาณ และแนวทางการติดตามประเมินผลตามแผน นอกจากนี้ อาจต้องมีแผนเฉพาะกิจของ
องค์กร เช่น แผนพัฒนาวิชาการ แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 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
นาแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) แผนจัดการความรู้ (KM Active
plan) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร เป็นต้น
3. การเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรม ค่ า นิ ย มในการท างานที่ เ น้ น ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ เ พื่ อ ประชาชน
บุคลากรในองค์กรทุกระดับทุกคนได้รับการเสริมสร้างให้มีวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ โดย
 มุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ มีทัศนคติและอุดมการณ์เพื่อส่วนรวม
 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีจิตบริการ
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 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) ส่วนราชการทุกระดับได้พัฒนาให้
มีความสามารถในการดาเนินการเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งการเพิ่มสมรรถนะด้านสารสนเทศ(IT) หรือการเพิ่ม
สมรรถนะบุคลากรตามหลักการวิเคราะห์ Gap Analysis
5. การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการและการประเมินผล ส่วนราชการทุกระดับต้อง
เสริมสร้างให้บุคลากรมีความเข้าใจในการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีอย่างถูกต้อง
สามารถประเมินผลและรายงานผลตามระบบ/วิธีการที่กาหนดได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็น
การดาเนินงาน
ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ระดับนโยบาย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้เรื่องคารับรองการ
ปฏิบัติราชการเป็นวาระร่วมกันของทุกส่วนราชการ โดยให้มีรองผู้อานวยการสานักดูแลรับผิดชอบที่ชัดเจน
เพื่อให้มีการดาเนินการเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยหลักการมีส่วนร่วม และมีการบูรณาการการดาเนินงาน
2. แต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผนเป็น
หัวหน้าผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO ) เป็นผู้รับผิดชอบหลักและแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ ปรึกษา ด้านการพัฒนาระบบบริ หาร เพื่อให้ คาปรึกษาเกี่ยวกั บการพัฒนาระบบบริหาร
ราชการของส่วนราชการในสังกัด
3. แต่งตั้งคณะทางาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากสานัก/กลุ่ม/ศูนย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพื่อใช้
ในการสื่อสารให้สามารถเข้าใจได้ตรงกันทุกระดับ และนาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ประชุมชี้แจงการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี ให้ผู้แทนจากสานัก/กลุ่ม/
ศูนย์/สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีความรู้ความ
เข้าใจ สามารถดาเนินการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นการวัดและประเมินผล
5. บู รณาการปฏิบั ติ ร าชการตามคารั บ รองการปฏิบั ติร าชการประจาปีกั บ แผนปฏิบัติ ร าชการ
ประจาปี เพื่อให้มีเอกภาพในการนาสู่การปฏิบัติในทุกระดับของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัด และ
จัดทาแผนงานโครงการสนับสนุนตัวชี้วัด
6. จั ด ท าค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ระหว่ า ง ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและผู้อานวยการสานัก กับเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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7. พัฒนาระบบควบคุม กากับติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานหลากหลายช่องทาง เช่น
การรายงานเอกสาร การรายงานผ่านสื่อ IT เช่น SMISS, Data Center ระบบ KRS ARS และ AMSS
กาหนดผู้กากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด และผู้รายงานตัวชี้วัดผ่านระบบติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานฯ พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้สะดวก รวดเร็ว ทันสถานการณ์
8. จัดทาปฏิทินการดาเนินการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ แสดงความชัดเจนเกี่ยวกับการ
กาหนดการดาเนินงานในแต่ละกิจกรรม ในระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา เพื่อใช้กากับ
ติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องดาเนินการตามปฏิทิน
9. ประสานและส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้ผลตอบแทนและการเสริมแรงจูงใจ ประกอบด้วย
การก าหนดมาตรการให้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา นาตัวชี้วัดในคารับรองการปฏิบัติ
ราชการไปเชื่อมโยงกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน การกาหนดเกณฑ์การจัดสรร
เงินรางวัลให้เหมาะสมและส่งผลให้ฝ่ายบริหารทุกระดับสามารถนาผลการดาเนินงานตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและพัฒนาองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กร
ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
1. สร้างความรู้ความเข้าใจ การดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ และการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบั ติราชการประจ าปี ให้ บุ คลากรในหน่ว ยงานและสถานศึกษาตระหนักในภารกิจที่จะต้อง
ดาเนินการให้ประสบความสาเร็จ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake holders) รับทราบ
เพื่อให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือเพื่อการระดมทรัพยากร ฯลฯ
2. กาหนดให้มีผู้กากับดูแลตัวชี้วัดและผู้ เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด และจัดทาแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด
3. มอบหมายให้รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รับผิดชอบงานการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปี การปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี ทั้ง 4 กลยุทธ์ และมอบหมายให้มีเจ้าภาพ
หลักและเจ้าภาพรอง ในการประสาน กากับ ติดตามประเมินและรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัด
4. เร่งรัดดาเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อให้สามารถปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. จั ด ท าแบบวั ด ความพึ ง พอใจในกระบวนงานบริ ก ารของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการ
ให้บริการ
6. จัดทาและดาเนินการลดรอบระยะเวลาลดขั้นตอนการดาเนิ นงาน กากับติดตามให้เจ้าหน้าที่
ดาเนินการตามกรอบระยะเวลาของขั้นตอนการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของหน่วยงาน/สถานศึกษา ประกอบด้ว ยผู้แทนจาก
ภายในและผู้แทนจากภายนอกองค์กร เพื่อรับรองการประเมินตนเอง และวิเคราะห์นาผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
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8. กาหนดให้มีการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดาเนินงาน (Site Visit) เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค
และนามากาหนดแนวทางแก้ไข
9. รายงานผลการประเมินตนเองในรอบการรายงานผล 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ตาม
แบบ SAR Card และปฏิทินการรายงานผ่านระบบ KRS และระบบ ARS ที่กาหนด
10. จัดสรรสิ่งจูงใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจาปี ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติราชการ
ระดับสถานศึกษา
1. สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งอาจ
รวมถึงชุมชนด้วย
2. ก าหนดให้ มี ผู้ ก ากั บ ดู แ ลตั ว ชี้ วั ด และผู้ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในแต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด พร้ อ มจั ด ท าแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด
3. มอบหมายให้มีผู้ประสานงานหลัก หรือเจ้า ภาพในการกากับ ติดตามและจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการรายงานต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
และสาธารณชน
4. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยการดาเนินการ รองรั บการติ ดตามจาก ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
ผู้แทนจากสานักงาน ก.พ.ร. ที่มาติดตามประเมินผล
5. จัดทาแบบวัดความพึงพอใจในการให้บริการของสถานศึกษาและนาข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการ
6. จัดให้มีการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ต้องปฏิบัติ โดยอาจเชิญกรรมการสถานศึกษามาร่วม
เป็นคณะกรรมการประเมิน และรายงานผลตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาหนด
7. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลตอบแทนการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ทั้งที่
เป็นผลตอบแทนอืน่ ที่ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
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คารับรองการปฏิบัติราชการ

สานักงานคณะกรรมการการศึ
ษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ก2552
1. คารับรองระหว่าง
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

รองนายกรัฐมนตรี

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายการุณ สกุลประดิษฐ์

ผูร้ ับคารับรอง
ผู้ทาคารับรอง

2. คารับ รองนี้เ ป็น คารับ รองฝ่า ยเดีย ว มิใ ช่ สัญ ญาและใช้สาหรับ ระยะเวลา 1 ปี เริ่ม ตั้ง แต่วัน ที่
1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
3. รายละเอียดของคารับรอง ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้าหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียด
อื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายคารับรองนี้
4. ข้าพเจ้า พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ได้
พิจารณาและเห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการ น้าหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ
ตามที่ กาหนดในเอกสารประกอบท้า ยค ารั บ รองนี้ และข้ า พเจ้ า ยิ น ดี จ ะให้ คาแนะน า ก ากับ และ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ให้เป็นไปตามคารับรองที่จัดทาขึ้นนี้
5. ข้า พเจ้า นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิก ารคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ได้ทาความ
เข้าใจคารับรองตามข้อ 3 แล้ว ขอให้คารับรองกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึก ษาธิก าร ว่า จะมุ่ง มั่น
ปฏิบัติร าชการให้เ กิด ผลงานที่ดี ตามเป้า หมายของตัว ชี้วัด แต่ล ะตัว ในระดับ สูง สุด เพื่อ ให้เ กิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คารับรองไว้
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6. ผู ้ร ับ คารับ รองและผู ้ทาคารับ รอง ได้เ ข้า ใจคารับ รองการปฏิบ ัติร าชการและเห็น พ้อ งกัน แล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ

พลอากาศเอก.......................................................
(ประจิน จั่นตอง)
รองนายกรัฐมนตรี

...............................................................
(นายการุณ สกุลประดิษฐ์ )
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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พลเอก..........................................
(ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กระทรวงศึกษาธิการ
วิสัยทัศน์
 เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาภิบาล สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และมีศักยภาพการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้ประชาชน
3. พัฒ นาการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
4. เสริ มสร้ างความเข้มแข็งระบบบริห ารงานบุ คคล พัฒ นาและสร้างความก้า วหน้ าของข้าราชการ ครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
5. พัฒนาและส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและส่งเสริมให้นาไปใช้ในการบริหาร การบริการ และ
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่ เหมาะสมตามช่วงวัย และได้สมดุลและนักเรีย นระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทั กษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการ
ทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้น
พื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานบูรณาการการทางาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม
กระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นพิเศษ
กลยุทธ์
จากวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ เป้ า ประสงค์ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จึ ง ก าหนด
กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดเน้นการดาเนินงาน
1. ด้านผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล
1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและ
ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
10
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1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มศักยภาพ
เป็นรายบุคคล ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสารมีสมรรถนะในการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
2.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน
2.4 องค์กร คณะบุคคลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วางแผนและสรรหาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม
3. ด้านการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ บริหาร
จัดการ โดยมุ่งเน้นการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
3.2. หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประเด็นการประเมินผล
กรอบการประเมินผล 2559
การปฏิบัติราชการ
มิติภายนอก
การประเมินประสิทธิผล 1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ /แผน
(65)
ยุทธศาสตร์กระทรวง / ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน
(Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม
1.1. ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ
1.1.1 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อประชากรกลุ่มอายุ
(12-14 ปี)
1.1.2 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมปลาย/ปวช.) ต่อ
ประชากรกลุ่มอายุ(15-17 ปี)
1.2. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ป.6 , ม.3 , ม.6
1.2.2 คะแนนของประเทศไทยของการประเมินผลสัมฤทธิ์ Educational
assessment – PISA 2015
1.2.3 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยจาก
รายงาน (IMD 2016)
1.2.4 ระดับความสาเร็จในการดาเนินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ของสถานศึกษา
1.3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับดีขึ้นไป
1.4 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่าน
ระบบ TEPE Online
1.5 ระดับความสาเร็จในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้
ในการเรียนรู้
1.5.1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) สาหรับโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลาง
1.5.2 ระดับความสาเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตาม
ตารางออกอากาศ (DLTV)
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น้าหนัก
(%)
75
(65)

(10)

(25)
(12)
(4)
(4)
(5)
(10)
(10)
(10)

ประเด็นการประเมินผล
กรอบการประเมินผล 2559
การปฏิบัติราชการ
การประเมินคุณภาพ
2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service Level Agreement: SLA)
(10)
มิติภายใน
การประเมินประสิทธิภาพ 3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
(15)
4. การประหยัดพลังงาน
5. การประหยัดน้า
6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
การพัฒนาองค์การ
7. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
(10)
8. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน

รวม

น้าหนัก
(%)
(10)
25
(5)
(2.5)
(2.5)
(5)
(5)
(5)
100

คู่มือการปฏิบัติราชการ 13
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ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2556
2557
2558

1

2

3

4

เกณฑ์การให้คะแนน
5

คุณภาพผู้เรียน

73.18
75.07
1.1.2 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
(5)
100
ปลาย (มัธยมปลาย/ปวช.) ต่อ ประชากร
กลุ่มอายุ(15-17 ปี)
หมายเหตุ : ข้อมูลจากนักเรียนสังกัดสถานศึกษาทั้งในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการและนอกสังกัด
25
1.2 ระดับความสาเร็จในการพัฒนา

74.65

48.6

61.45

74.30

87.15

100

มิติภายนอก (น้าหนักร้อยละ 75)
 การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต)
1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ /แผนยุทธศาสตร์กระทรวง /ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)
และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม (ร้อยละ 65)
1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ
10
1.1.1 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา
(5)
100
96.75
95.25
94.93
89.85 92.39 94.93 97.47 100
ตอนต้นต่อ ประชากรกลุ่มอายุ (12-14 ปี)

ตัวชี้วัด

น้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2559

มิติภายนอก น้าหนักในการคานวณผลคะแนนร้อยละ 75 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้าหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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ประถมศึกษาปีที่ 6
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 3
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 6
- ภาษาไทย
- ภาษาอังกฤษ
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.2.2 คะแนนของประเทศไทยของการ
(4)
(0.8)
(0.8)
(0.8)
(0.8)
(0.8)
(4)
(0.8)
(0.8)
(0.8)
(0.8)
(0.8)
(4)
(0.8)
(0.8)
(0.8)
(0.8)
(0.8)
(4)

1.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ ทาง (12)
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

ตัวชี้วัด

45.68
36.99
35.77
37.46
44.22
54.48
28.71
26.95
35.37
47.12
47.19
22.13
22.73
33.10
36.27

54.48
50.00
50.00
50.00
50.00
50.76
50.00
50.00
50.00
50.00

49.26
25.35
20.48
30.48
33.02

44.25
30.35
25.45
37.95
39.37

45.02
33.82
41.95
37.40
38.31

50.76
23.44
21.74
32.54
36.53

35.20
27.46
29.65
38.62
46.79

44.88
36.02
38.06
42.13
50.67

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2556
2557
2558

50.00
50.00
50.00
50.00
50.67

น้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2559

47.37
0.00
0.00
14.08
20.55

34.80
7.68
4.69
24.63
38.85

40.39
21.21
27.19
28.00
38.12

1

48.22
10.46
7.47
23.06
27.91

39.72
18.26
16.02
30.97
41.64

42.79
28.41
32.89
33.50
41.26

2

49.07
23.64
21.65
32.04
35.27

44.64
28.84
27.35
37.31
44.43

45.19
35.61
38.59
39.00
44.40

3

49.91
36.82
35.82
41.02
42.64

49.56
39.42
38.67
43.66
47.21

47.60
42.80
44.30
44.50
47.53

4

เกณฑ์การให้คะแนน

50.76
50.00
50.00
50.00
50.00

54.48
50.00
50.00
50.00
50.00

50.00
50.00
50.00
50.00
50.67

5
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ประเมินผลสัมฤทธิ์ Educational
assessment – PISA 2015
- คณิตศาสตร์
- การอ่าน
- วิทยาศาสตร์
1.2.3 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การศึกษาของประเทศไทยจากรายงาน
(IMD 2016)
- ด้านการศึกษา (Education)
- ด้านความคิดเห็นต่อการตอบสนอง
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของระบบการศึกษา (Educational
System)
1.2.4 ระดับความสาเร็จในการดาเนิน
โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของ
สถานศึกษา
1.3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับดีขึ้นไป

ตัวชี้วัด

5
5

10

-

-

51
43

47
42

(5)

(4)

-

-

-

54
49

-

-

-

48
46

-

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2556
2557
2558

494
496
501

น้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2559

1

1

55
50

360
386
387

1

2

2

53
48

393.5
413.5
415.5

2

3

3

51
46

427
441
444

3

4

4

49
44

460.5
468.5
472.5

4

เกณฑ์การให้คะแนน

5

5

47
42

494
496
501

5

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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2 คุณภาพการให้บริการประชาชน
(Service Level Agreement: SLA)
น้าหนักรวม

10

1.5 ระดับความสาเร็จในการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
เรียนรู้
1.5.1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) สาหรับโรงเรียนขนาด
ใหญ่และขนาดกลาง
- โรงเรียนขนาดกลาง
- โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ
1.5.2 ระดับความสาเร็จในการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมตาม
ตารางออกอากาศ (DLTV)
 การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10)

75

10

(5)

(5)

10

1.4 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผ่าน
ระบบ TEPE Online

ตัวชี้วัด

5

5
5
5

5

น้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2559

-

-

-

-

n/a

n/a

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2556
2557
2558
-

1

1
1
1

1
1

2

2
2
2

2
2

3

3
3
3

3
3

4

4
4
4

4
4

เกณฑ์การให้คะแนน

5

5
5
5

5
5
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มิติภายใน (น้าหนักร้อยละ 25)
 การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 15)
3. ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
3.1 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน
3.2 ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม
4. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน
5. การประหยัดน้า
6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
 การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 10)
7. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
8. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน
น้าหนักรวม

ตัวชี้วัด

96
5
5
5
5
5

(2.5)
2.5
2.5
5
5
5
25

87

5
(2.5)

น้าหนัก เป้าหมาย
(ร้อยละ) ปี 2559

5.000
3.0000

-

1.4490

95.24

54.00

5.000
4.4810

5.000

1.3800

95.95

24.22

5.000
n/a

n/a

n/a

96.88

60.78

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline data)
2556
2557 2558

1
1

1
1

1

88

75

1

2
2

2
2

2

90

78

2

3
3

3
3

3

92

81

3

4
4

4
4

4

94

84

4

เกณฑ์การให้คะแนน

มิติภายใน น้าหนักในการคานวณผลคะแนนร้อยละ 25 โดยมีตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้าหนัก เป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน ดังต่อไปนี้

5
5

5
5

5

96

87

5

ปฏิทินการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เพื่อให้ การปฏิบั ติตามคารับ รองการปฏิบั ติร าชการของ สพฐ. เป็ น ไปด้ว ยความเรี ยบร้ อย และ
สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กาหนดปฏิทินขั้นตอนการดาเนินงานไว้ 5 ขั้นตอน
ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการและการจัดทาคารับรอง ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการปฏิบัติตาม
คารับรอง ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผล ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคา
รับรอง ขั้นตอนที่ 5 การจัดสรรสิ่งจูงใจ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ระยะเวลา
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
เป้าหมาย
ดาเนินการ
ขั้นที่ 1 การเตรียมการและการจัดทาคารับรอง
1 ฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผล ปี 2559
ส.ค. 58
ได้รับทราบกรอบการ
ประเมินผล
2 ประสานการจัดเตรียมแผนปฏิบัติราชการ
ต.ค.- พ.ย. 58 ได้แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ประจาปีของ สพฐ.เพื่อใช้ในการจัดทาคารับ
2559 ของ สพฐ.
รองรับ
3 ประสานการจัดทาร่างตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
พ.ย.- ธ.ค. 58 ได้ร่างตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง และของ สพฐ.
ราชการกระทรวง และ สพฐ.
4 เจรจาระหว่างคณะผู้แทนกระทรวงกับ
ธ.ค. 58 - ม.ค. 59 ได้ข้อตกลงร่วมกันในการดาการ
คณะกรรมการเจรจาตกลงและประเมินผล
ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติ
เพื่อกาหนดตัวชี้วัด กาหนดเป้าหมายและ
ราชการกระทรวง และของ
เกณฑ์การให้คะแนน
สพฐ.
5 ปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัด/เป้าหมาย และ
ธ.ค. 58 - ม.ค. 59 ได้ร่างตัวชี้วัดและเป้าหมาย
รายละเอียด ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ
เจรจาฯ
6 ส่งร่างคารับรองของ สพฐ. ให้สานักงาน
ม.ค. 59
คารับรองทุกมิติทุกตัวชี้วัดของ
ก.พ.ร. พิจารณา
สพฐ.ได้รับการพิจารณา
ขั้นที่ 2 การดาเนินการปฏิบัติตามคารับรอง
สานักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการพิจารณา
ก.พ. - มี.ค. 59
ได้คารับรองปี 2559
7 รายละเอียดตัวชี้วัดให้ สพฐ. เสนอลงนามใน
คารับรองกับรัฐมนตรี
8 ส่งคารับรองที่ลงนามแล้วให้สานักงาน ก.พ.ร.
ก.พ. - มี.ค. 59 คารับรองปี 2559 ที่ลงนาม
1 ชุด
เรียบร้อยแล้ว
9 ส่งรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ก.พ. - มี.ค. 59 รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI
เฉพาะมิติภายนอก ให้สานักงาน ก.พ.ร. 3 ชุด
Template) มิตภิ ายนอก
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น
10 แจ้งที่ประชุมผู้บริหาร สพฐ. ทราบถึงคารับรอง
ภายใน
ผู้บริหาร สพฐ.ได้รับทราบ
การปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ก.พ. 59
คารับรองฯปี 2559
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ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

11 ประชุมสร้างความเข้าใจให้สานัก/กลุ่ม/ศูนย์
ในสพฐ.
12 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 4 ภูมิภาคผู้แทน สพป. สพ
ม.ละ 2 คน
13 สานักงาน ก.พ.ร. ส่งผลการตรวจสอบ
รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Audit) ให้ส่วน
ราชการ
14 สิ้นสุดการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด
น้าหนักและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดใน
กรณีที่ (1) ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ (2) ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณหรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ และ
ไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณ (ส่วนราชการต้องส่งคาขอ
เปลี่ยนแปลงฯและเอกสารชี้แจงเหตุผลความ
จาเป็นจานวน 3 ชุด)
15 สานัก/กลุ่ม/ศูนย์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษา
ดาเนินงานตามคารับรอง
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผล
สานัก/กลุ่ม/ศูนย์ สานักงานเขตพื้นที่
16 การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา มีระบบ
การกากับ ติดตามเพื่อส่งเสริมช่วยเหลือและ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน
17 สานัก/กลุ่ม/ศูนย์ สานักงานเขตพื้นการศึกษา
และสถานศึกษา มีระบบการประเมินตนเอง
เพื่อปรับปรุงพัฒนา และรายงานผลการ
ประเมินตนเอง (SAR) รอบ 6 , 9 , 12 เดือน
ตามกาหนด
18 คณะทางานสุ่มติดตาม/ประเมินในระดับ สพป.
สพม.และสถานศึกษา
20

คู่มือการปฏิบัติราชการ

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ภายใน
ก.พ. 59
มี.ค. 59
มี.ค. 59
ภายใน
31 มี.ค. 59

มี.ค. - ก.ย. 59

มี.ค. - ก.ย. 59

เป้าหมาย
สานัก/กลุ่ม/ศูนย์ มีความเข้าใจ
ในการดาเนินงานตามคารับรอง
ผู้แทน สพป. สพม.มีความเข้าใจ
ในแนวทางการดาเนินงานตาม
คารับรองฯ เพื่อนาสู่การปฏิบัติ
ผลการตรวจสอบรายละเอียด
ตัวชี้วัดจากสานักงาน ก.พ.ร.
คาขอเปลี่ยนแปลงฯและ
เอกสารชี้แจงเหตุผลความ
จาเป็น (ถ้ามี)

ทุกหน่วยงานดาเนินงานตาม
บทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ

หน่วยงานทุกระดับมีระบบการ
กากับติดตามการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

มี.ค. - ก.ย. 59

หน่วยงานทุกระดับมีระบบการ
ประเมิน และรายงานผลการ
ประเมินตนเองได้ตามกาหนด

มี.ค. - ก.ย. 59

ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อใช้
ผลักดันในระดับนโยบาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
รายงานผลการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน
( 1 ต.ค. 58 - 31 มี.ค. 59) - SAR Card
1 - 15 เม.ย. 59
19 - สพป. สพม.พิมพ์รายงานตามแบบ SAR
Card จากหน้าเว็บ KRS, ARS โดย ผอ.
สพป.สพม.รับรองข้อมูล เก็บไว้เป็นหลักฐาน
(ไม่ต้องส่งมายัง กพร.สพฐ.)
30 เมย. 59
- สพฐ. กรอก e-SAR Card เข้าระบบใน
เว็บไซต์ของสานักงาน ก.พ.ร.
ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

20 รายงานผลการประเมินตนเองรอบ 9 เดือน
( 1 ต.ค. 58 – 30 มิ.ย. 59)
- สพป. สพม.พิมพ์รายงานตามแบบ SAR
Card จากหน้าเว็บ KRS, ARS โดย ผอ.
สพป.สพม.รับรองข้อมูล เก็บไว้เป็นหลักฐาน
(ไม่ต้องส่งมายัง กพร.สพฐ.)
- สพฐ. กรอก e-SAR Card เข้าระบบใน
เว็บไซต์ของสานักงาน ก.พ.ร.
21 ที่ปรึกษาฯสานักงาน ก.พ.ร. ดาเนินการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
22 รายงานผลการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน
( 1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59)
- สพป. สพม.พิมพ์รายงานตามแบบ SAR
Card จากหน้าเว็บ KRS, ARS โดย ผอ.
สพป.สพม.รับรองข้อมูล เก็บไว้เป็นหลักฐาน
(ไม่ต้องส่งมายัง กพร.สพฐ.)
- สพฐ. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR
card) ส่ง กพร.สป.ศธ.
- สพฐ. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR
card) ส่งให้สานักงาน ก.พ.ร.

1 - 10 ก.ค. 59

เป้าหมาย

-สพป. สพม.รายงานตามแบบ
SAR Card โดย ผอ.สพป. สพม.
รับรอง
-สพฐ. รายงาน กพร.สป.ศธ.
-สพฐ. รายงานสานักงาน
ก.พ.ร.
-สพป. สพม.รายงานตามแบบ
Sar Card โดย โดย ผอ.สพป. สพ
ม.รับรอง

ภายใน 31 ก.ค. 59 -สพฐ. จัดทา SAR Card
-สพฐ.รายงาน กพร.สป.ศธ.
มิ.ย. - ส.ค. 59

1 - 15 ต.ค. 59
20 - 24 ต.ค. 59
27 - 31 ต.ค.59

สานัก/กลุ่ม/ศูนย์ สพป. สพม.
และสถานศึกษาเตรียมข้อมูล
รองรับการสารวจตามกาหนด

-สพป. สพม.รายงานตามแบบ
SAR Card โดย ผอ.สพป. สพม.
รับรอง
- สพฐ.จัดทารายงาน SAR Card
ฉบับสมบูรณ์ 3 ชุด พร้อมแผ่น
บันทึกข้อมูล ส่งสานักงาน ก.พ.ร.
ภายใน 31 ต.ค. 59
*หากส่งล่าช้ากว่ากาหนดจะถูก
หักคะแนน 0.0500 คะแนน
ของคะแนนรวมทั้งหมดต่อ 1
วันทาการ
คู่มือการปฏิบัติราชการ 21
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ที่

ขั้นตอน/กิจกรรม

23 สานักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ณ ส่วน
ราชการรอบ 12 เดือน
ขั้นที่ 5 การจัดสรรสิ่งจูงใจ
สานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาและประกาศผล
24 การปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ของส่วนราชการพร้อมกับแจ้งเกณฑ์
และผลการจัดสรรสิ่งจูงใจให้แก่ส่วนราชการ
25 สพฐ. ดาเนินการจัดสรรสิ่งจูงใจให้แก่
หน่วยงานในสังกัด
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ระยะเวลา
ดาเนินการ
ธ.ค. 59 - ม.ค. 60

รอเกณฑ์จาก
สานักงาน ก.พ.ร.
รอเกณฑ์จาก
สานักงาน ก.พ.ร.

เป้าหมาย
ได้ผลการปฏิบัติงานตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการฯ
สพฐ.ได้รับทราบการรับรองผล
การประเมินการปฏิบัติราชการ
และการจัดสรรเงินรางวัล
ปีงบประมาณ 2559
สพฐ. ดาเนินการจัดสรรเงิน
รางวัล

มิติภายนอก
การประเมินประสิทธิผล
ตัวชี้วัดที่ 1

ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ /แผนยุทธศาสตร์กระทรวง /
ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม
แบ่งเป็น 5 ตัวชี้วัดย่อย

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ
ตัวชี้วัดที่ 1.1.1 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อประชากรกลุ่มอายุ (12-14 ปี)
หน่วยวัด :

ร้อยละ

น้้าหนัก

ร้อยละ 5

:

ค้าอธิบาย : อัตราส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า/ประชากร กลุ่มอายุ 12–14 ปี
หมายถึ ง จ านวนผู้ เข้ารับ การศึก ษาชั้น มั ธยมศึก ษาปี ที่ 1 - 3 หรื อเที ย บเท่ า สายสามัญ ศึกษาในระบบ
โรงเรียนต่อจานวนประชากรกลุ่มอายุ 12–14 ปี
สูตรการค้านวณ :
จานวนผู้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2559 X 100
จานวนประชากรกลุ่มอายุ 12–14 ปี
หมายเหตุ : * ใช้ข้อมูลจ้านวนประชากรจากกระทรวงมหาดไทย ณ ธันวาคม 2558
เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 2.54 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับ 1
89.85

ระดับ 2
92.39

ระดับ 3
94.93

ระดับ 4
97.47

ระดับ 5
100

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ต่อประชากรกลุ่มอายุ (12-14 ปี)

ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
96.75

95.25

94.93
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ระดับ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒ นาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
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.
ระดับ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับสถานศึกษาดาเนินการจัดทาข้อมูลพื้นฐาน
ทางการศึกษาด้วยระบบ DMC ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ระดับสถานศึกษา
1. วิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2. บัน ทึกข้อมูล นักเรียนรายบุคคลด้วยระบบ DMC ตามที่ สพฐ.กาหนด โดยตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูล 36 รายการ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24

รายการข้อมูลสาคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลนักเรียน (18 รายการ)
ข้อมูลครู (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (9 รายการ)
ชื่อ-สกุล
ชื่อ – สกุล
ระบบอินเทอร์เน็ต
เลขประจาตัวประชาชน
เลขประจาตัวประชาชน
เป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่าย
วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีเกิด
ระบบไฟฟ้า
ชั้นเรียนปัจจุบัน
วิชาเอก
ระบบโทรศัพท์
เลขประจาตัวนักเรียน
วุฒิที่จบ
น้าประปา
น้าหนัก/ส่วนสูง
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นครู
โครงการที่เข้าร่วม และ
งบประมาณที่ได้รับ
รหัสประจาบ้าน
วันเดือนปีที่บรรจุครั้งแรก ค่าไฟฟ้า
เชื้อชาติ
ตาแหน่งปัจจุบัน
ค่าน้าประปา
สัญชาติ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์
ศาสนา
ประเภทบุคลากร
ประเภทความพิการ
วิธีการเดินทางมาเรียน
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ที่
13
14
15
16
17

รายการข้อมูลสาคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลนักเรียน (18 รายการ)
ข้อมูลครู (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (9 รายการ)
ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน
รหัสตาบลที่อยู่
ชื่อ-สกุล บิดา, มารดา
เลขบัตรประจาตัวประชาชน บิดา- มารดา
รายได้ผู้ปกครอง

แนวทางการด้าเนินการ :
ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการกาหนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการศึกษาภาค
บังคับ ให้ แก่ป ระชาชนได้รับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค รวมทั้งส่ งเสริมให้ส่ วนราชการและหน่ วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนนอกกระทรวงศึกษาธิการได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาภาคบังคับด้วย
ระดับส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ก าหนดนโยบาย โดยการออกประกาศส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เรื่ อ ง
นโยบายและแนวปฏิ บัติเกี่ยวกับ การรับนั กเรียน สั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน
เพื่ อให้ เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่ว ถึงและได้รับ การพัฒ นาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 นโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน
2. จัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณธรรม
นาความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
3. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม
นาความรู้ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ระดับส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ประกาศการรับนักเรียนและประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ
เกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ
2. ร่วมกับสถานศึกษาทุกสังกัดวางแผนการรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนทุกคน
3. สารวจข้อมูลจานวนนักเรียน กลุ่มอายุ 12–14 ปี ที่เรียนในสถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด
สพฐ. และการจั ด การเรีย นโดยครอบครัว และองค์ ก ร จั ด สรุ ป รายงานผลการรั บ นั ก เรี ย นและการจั ด
การศึกษาประจาปีการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติราชการ 25

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

4. รายงานผลการจัดการศึ กษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2559
5. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น และหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ระดับสถานศึกษา
1. ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียน รณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. วางแผนการรับนักเรียนระดับ ม.ปลาย ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนอย่างเท่าเทียมและ
เสมอภาค
3. สารวจข้อมูลจานวนนักเรียนกลุ่มอายุ 12–14 ปี ในเขตบริการที่เรียนในสถานศึกษาและส่วนที่
ไปเรียนนอกสังกัด สพฐ. สรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัดการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
ประจาปีการศึกษา
4. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และการรณรงค์ให้
เรียนต่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5. กาหนดหน่วยงานประสานงานการรับนักเรียน
6. กาหนดปฏิทินการรับนักเรียน
7. รายงานข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ตามระบบ DMC ผ่านเว็บไซด์
http://portal.bopp-obec.info/obec589 ระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง และ สพฐ. ตัดยอดนั กเรียน 3
ครั้ง ดังนี้
7.1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 รายงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
7.2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 รายงาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
7.3 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 รายงาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560
แนวทางการประเมินผล :
แนวทางการประเมินผล
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด้าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมา
จริง เช่น
- รายงานการบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบ DMC
- รายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบ DMC
- แผนการดาเนินงานทีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
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แนวทางการประเมินผล
-

คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด
เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของตัวชี้วัด
การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดาเนินงานตามคานิยามของตัวชี้วัด
เปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคารับรองการปฏิบัติราชการ
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลทีเกี่ยวข้องต่างๆ
- ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
- ผู้จัดเก็บข้อมูล
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดาเนินการของส่วนราชการ
3. การสังเกตการณ์
3.1 การจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและระบุ
แหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้
- ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ตรวจสอบ ข้อมูลก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของ
ข้อมูล
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วน
ราชการ ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล
3.4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: 1. นางทัศนีย์ วัชราไทย
2. นางสาวสุประวีณ์ มาโยง

เบอร์ติดต่อ : 081-6487529
เบอร์ติดต่อ : 02-2815246
เบอร์ติดต่อ : 02-2805512
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ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยม ศึกษาตอนปลาย(มัธยมปลาย/ปวช.) ต่อประชากรกลุ่มอายุ
(15-17 ปี)
หน่วยวัด :
น้้าหนัก

ร้อยละ

: ร้อยละ 5

ค้าอธิบาย : อัตราส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า/ประชากร กลุ่มอายุ 15 - 17 ปี
หมายถึง จ านวนผู้ เข้ารับ การศึกษาชั้น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 4 - 6 หรือ เทีย บเท่ า สายสามัญ ศึกษาในระบบ
โรงเรียนต่อจานวนประชากรกลุ่มอายุ 15 - 17 ปี
สูตรการค้านวณ :
จานวนผู้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2559 X 100
จานวนประชากรกลุ่มอายุ 15- 17 ปี
หมายเหตุ : * ใช้ข้อมูลจ้านวนประชากรจากกระทรวงมหาดไทย ณ ธันวาคม 2558
เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 12.85 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

ระดับ 1
48.6

ระดับ 2
61.45

ระดับ 3
74.3

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยม ศึกษาตอน
ปลาย(มัธยมปลาย/ปวช.) ต่อประชากร
กลุ่มอายุ (15-17 ปี)

ร้อยละ

ระดับ 4
87.15

ระดับ 5
100

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
75.07

73.18

74.65

แหล่งข้อมูล :
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
ระดับ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาด้วย
ระบบ DMC
2. พัฒนาบุคลากรระดับ สพท. ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
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3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับ สพท. และ สถานศึกษา ดาเนินการจัดทา
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาด้วยระบบ DMC ให้เป็นไปตามที่กาหนด
4. ตรวจสอบ ประมวลผล และสรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาระดับสถานศึกษา สพท.
และ สพฐ.
ระดับ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
2. พัฒนาบุคลากรระดับสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ
3. กากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานระดับสถานศึกษาดาเนินการจัดทาข้อมูลพื้นฐาน
ทางการศึกษาด้วยระบบ DMC ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ระดับสถานศึกษา
1. ศึกษาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2. บั น ทึ กข้อ มูล นัก เรียนรายบุ คคลด้ว ยระบบ DMC ตามที่ สพฐ.ก าหนด โดยตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูล 36 รายการ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายการข้อมูลสาคัญ 36 รายการ ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลนักเรียน (18 รายการ)
ข้อมูลครู (10 รายการ) ข้อมูลโรงเรียน (9 รายการ)
ชื่อ-สกุล
ชื่อ – สกุล
ระบบอินเทอร์เน็ต
เลขประจาตัวประชาชน
เลขประจาตัวประชาชน
เป็นที่ตั้งศูนย์เครือข่าย
วันเดือนปีเกิด
วันเดือนปีเกิด
ระบบไฟฟ้า
ชั้นเรียนปัจจุบัน
วิชาเอก
ระบบโทรศัพท์
เลขประจาตัวนักเรียน
วุฒิที่จบ
น้าประปา
น้าหนัก/ส่วนสูง
วันเดือนปีที่เริ่มเป็นครู
โครงการที่เข้าร่วม
และงบประมาณที่ได้รับ
รหัสประจาบ้าน
วันเดือนปีที่บรรจุครั้งแรก ค่าไฟฟ้า
เชื้อชาติ
ตาแหน่งปัจจุบัน
ค่าน้าประปา
สัญชาติ
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์
ศาสนา
ประเภทบุคลากร
ประเภทความพิการ
วิธีการเดินทางมาเรียน
ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน
รหัสตาบลที่อยู่
ชื่อ-สกุล บิดา, มารดา
เลขบัตรประจาตัวประชาชน บิดา- มารดา
รายได้ผู้ปกครอง
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แนวทางการด้าเนินการ :
ระดับกระทรวงศึกษาธิการ
1. กระทรวงศึกษาธิการกาหนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนจัดการศึกษา
ภาคบังคับให้แก่ประชาชนได้รับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค รวมทั้งส่งเสริมให้ส่วนราชการและหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนนอกกระทรวงศึกษาธิการได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษาภาคบังคับด้วย
ระดับ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ก าหนดนโยบาย โดยการออกประกาศส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เรื่ อ ง
นโยบายและแนวปฏิ บัติเกี่ยวกับ การรับนั กเรียน สั งกัดส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน
เพื่ อให้ เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่ว ถึงและได้รับ การพัฒ นาอย่างเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 นโยบาย
รัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของประชาชน
2. จัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง มีคุณธรรม
นาความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
3. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม
นาความรู้ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ระดับ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ประกาศการรับนักเรียนและประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ
เกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ
2. ร่วมกับสถานศึกษาทุกสังกัดวางแผนการรับนั กเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาปี ที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนทุกคน
3. สารวจข้อมูลจานวนนักเรียน กลุ่มอายุ 15-17 ปี ที่เรียนในสถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัด
สพฐ. และการจั ด การเรีย นโดยครอบครัว และองค์ ก ร จั ด สรุ ป รายงานผลการรั บ นั ก เรี ย นและการจั ด
การศึกษาประจาปีการศึกษา
4. รายงานผลการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10
มิถุนายน 2559
5. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานศึกษาในสังกัดและนอกสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ระดับสถานศึกษา
1. ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียน รณรงค์ให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
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2. วางแผนการรับนักเรียนระดับ ม.ปลาย ให้มีสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนอย่างเท่าเทียมและ
เสมอภาค
3. สารวจข้อมูลจานวนนักเรียนกลุ่มอายุ 15-17 ปี ในเขตบริการที่เรียนในสถานศึกษาและส่วนที่ไป
เรียนนอกสังกัด สพฐ. สรุปรายงานผลการรับนักเรียนและการจัดการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจาปีการศึกษา
4. สรุปสภาพปัญหาอุปสรรคในการรับเด็กเข้าเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย และการรณรงค์ให้
เรียนต่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหาแนวทางแก้ไขร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5. กาหนดหน่วยงานประสานงานการรับนักเรียน
6. กาหนดปฏิทินการรับนักเรียน
7. รายงานข้อมูลพื้นฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ตามระบบ DMC ผ่านเว็บไซด์
http://portal.bopp-obec.info/obec589 ระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง และ สพฐ. ตัดยอดนักเรียน 3 ครั้ง
7.1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 รายงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559
7.2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 รายงาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
7.3 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 รายงาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560
แนวทางการประเมินผล :
แนวทางการประเมินผล
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด้าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมา
จริง เช่น
- ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว)
- รายงานการประชุม
- แผนการดาเนินงานทีได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
- บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของตัวชี้วัด
การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดาเนินงานตามคานิยามของตัวชี้วัด เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคารับรองการปฏิบัติราชการ
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลทีเกี่ยวข้องต่างๆ
- ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
- ผู้จัดเก็บข้อมูล
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดาเนินการของส่วนราชการ
3. การสังเกตการณ์
3.1 การจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและระบุแหล่งที่มาได้
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แนวทางการประเมินผล
ชัดเจน สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้
- ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ
ข้อมูลก่อน และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ
ภาคเอกชนและประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล
3.4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวเสริมสุข ธรรมกิจไพโรจน์
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: 1. นางทัศนีย์ วัชราไทย
2. นางสาวสุประวีณ์ มาโยง
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เบอร์ติดต่อ : 081-6487529
เบอร์ติดต่อ : 02-2815246
เบอร์ติดต่อ : 02-2805512

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6
หน่วยวัด :

ระดับ

น้าหนัก :

ร้อยละ 12

คาอธิบาย :
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้น พื้ น ฐาน หมายถึง การประเมิน ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรีย นทั่ ว ไป (O-NET) ของนั กเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 จานวน 5 รายวิช า ได้แ ก่ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยกาหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ ใช้สอบนักเรีย นชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ทุกคนและให้ ครอบคลุมทุกสังกัด ดาเนิน การโดยสถาบั น
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เกณฑ์การให้คะแนน :
รายวิชา

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

ภาษาไทย

40.39

42.79

45.19

47.60

50.00

ภาษาอังกฤษ

21.21

28.41

35.61

42.80

50.00

คณิตศาสตร์

27.19

32.89

38.59

44.30

50.00

วิทยาศาสตร์

28.00

33.50

39.00

44.50

50.00

สังคมศาสตร์

38.12

41.26

44.40

47.53

50.67

ภาษาไทย

34.80

39.72

44.64

49.56

54.48

ภาษาอังกฤษ

7.68

18.26

28.84

39.42

50.00

คณิตศาสตร์

4.69

16.02

27.35

38.67

50.00

วิทยาศาสตร์

24.63

30.97

37.31

43.66

50.00

สังคมศาสตร์

38.85

41.64

44.43

47.21

50.00

ประถมศึกษาปีที่ 6

มัธยมศึกษาปีที่ 3
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เกณฑ์การให้คะแนน

รายวิชา

1

2

3

4

5

ภาษาไทย

47.37

48.22

49.07

49.91

50.76

ภาษาอังกฤษ

0.00

10.46

23.64

36.82

50.00

คณิตศาสตร์

0.00

7.47

21.65

35.82

50.00

วิทยาศาสตร์

14.08

23.06

32.04

41.02

50.00

สังคมศาสตร์

20.55

27.91

35.27

42.64

50.00

มัธยมศึกษาปีที่ 6

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ประถมศึกษาปีที่ 6
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
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หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2556
2557
2558

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

45.68
36.99
35.77
37.46
44.22

45.02
33.82
41.95
37.40
38.31

44.88
36.02
38.06
42.13
50.67

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

54.48
28.71
26.95
35.37
47.12

44.25
30.35
25.45
37.95
39.37

35.20
27.46
29.65
38.62
46.79

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ

47.19
22.13
22.73

49.26
25.35
20.48

50.76
23.44
21.74

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์

หน่วยวัด
ร้อยละ
ร้อยละ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2556
2557
2558
33.10
30.48
32.54
36.27
33.02
36.53

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะเป็ นผู้ดาเนินการสอบนักเรียนชั้น ป.6
ม.3. และ ม.6 ทุกคน ให้ครอบคลุมทุกสังกัด รวมทั้งดาเนินการประมวลผล และแจ้งผลการประเมินไปให้
กระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ สพฐ.
2. จัดทามาตรฐาน/แนวทาง/แผนปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก
3. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงานและกาหนดรายงานของ สพป. สพม.
4. สนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแลและให้คาแนะนา สพป. สพม. ในการดาเนินงาน
5. สรุปผลการดาเนินงานของ สพฐ. และจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ระดับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. กาหนดผู้ รับผิ ดชอบดูแลการดาเนินงานยกระดับ ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิช าหลักพร้อมทั้ ง
มอบหมายผู้ดูแลตัวชี้วัดและบันทึกข้อมูลระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน เพื่อกาหนดมาตรการ/แนวทาง/แผนปฏิบัติการในระดับ
สพป. สพม. ที่สอดคล้องกับมาตรการ/แนวทาง การดาเนินงานของ สพฐ.
3. จัดทาแผน/โครงการเพื่อดาเนินการตามมาตรการ/แนวทางที่กาหนด
4. จัดทาข้อมูลผลการสอบ O-NET ชั้นป.6 ม.3. และ ม.6 ปีการศึกษา 2558
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
6. กรอก และแนบผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้น พื้นฐาน ผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัด
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS : KPI Report System)
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ระดับสถานศึกษา
1. จัดทาแผน/โครงการ ดาเนินการตามมาตรการ แนวทาง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย
2. ดาเนินการสนับสนุน ส่งเสริม เร่งรัด ให้ครูปรับรูปแบบวิธีสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน และ
วิธีวัดและประเมินผล
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน ต่อ สพป. สพม.
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อานวยการสานักทดสอบทางการศึกษา
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นายชนาธิป ทุ้ยแป
นายวิทยา บัวภารังษี
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เบอร์ติดต่อ : 0 2288 5786
เบอร์ติดต่อ : 081 432 4688
เบอร์ติดต่อ : 081 660 6326

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่ต้องดำเนินกำรตัวชี้วัดนี้
ตัวชี้วัดที่ 1.2.2 คะแนนของประเทศไทยของกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ Educational assessment –
PISA 2015
หน่วยวัด :

ค่ำคะแนน

น้ำหนัก :

ร้อยละ 4

คำอธิบำย :

 กำหนดเป็นตัวชี้วัดร่วมกันระหว่ำงส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยใช้เกณฑ์กำรให้คะแนนเดียวกัน
 โครงกำรประเมินผลนักเรียนร่วมกับนำนำชำติ (Programme for International Student
Assessment หรือ PISA) ริเริ่มโดยองค์กำรเพื่อควำมร่วมมือและพัฒนำทำงเศรษฐกิจ (OECD) มีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินคุณภำพของระบบกำรศึกษำในกำรเตรียมควำมพร้อมให้ประชำชนมีศักยภำพหรือควำมสำมำรถ
พื้นฐำนที่จำเป็นต่อกำรดำรงชีวิตในโลกที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
 PISA ประเมินกำรรู้เรื่องในสำมด้ำน ได้แก่ กำรรู้เรื่องกำรอ่ำน กำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ และ
กำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์
 กำรประเมินผลในปี 2015 เน้นด้ำนวิทยำศำสตร์ (น้ำหนักข้อสอบด้ำนวิทยำศำสตร์ 60%
และด้ำนกำรอ่ำนและคณิตศำสตร์อย่ำงละ 20%)
 ส ำหรั บ PISA ประเทศไทย ได้ ก ำหนดกรอบกำรสุ่ ม ตั ว อย่ ำ ง (sampling frame) เป็ น
นักเรียนอำยุ 15 ปี ที่กำลังศึกษำอยู่ในชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ขึ้นไป จำกโรงเรียนทุกสังกัด ได้แก่ สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน โรงเรียนในสังกัด กทม. อปท.
โรงเรียนสำธิต และวิทยำลัยในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
 กลุ่มตัวอย่ำงในกำรประเมินผลของ PISA 2015 ประกอบด้วย นักเรียน 8,937 คน จำก
273 โรงเรียน
เกณฑ์กำรให้คะแนน :
รำยวิชำ
คณิตศำสตร์
กำรอ่ำน
วิทยำศำสตร์

1
360
386
387

2
393.5
413.5
415.5

3
427
441
444

4
460.5
468.5
472.5

5
494
496
501

หมำยเหตุ : ค่ำคะแนนระดับ 3 กำหนดจำกคะแนนเฉลีย่ ทั้งสำมวิชำ 2012 ค่ำ 5 กำหนดจำกค่ำเฉลี่ย OECD
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รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :

38

ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

คะแนนของประเทศไทยของกำรประเมินผลสัมฤทธิ์
Educational assessment – PISA 2015

ร้อยละ
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ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ.
2556
2557
2558
-

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่ต้องดำเนินกำรตัวชี้วัดนี้
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ระดับควำมสำเร็จในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ตัวชี้วัดที่ 1.2.3 ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนกำรศึกษำของประเทศไทยจำกรำยงำน (IMD
2016)
หน่วยวัด :

อันดับ

น้ำหนัก :

ร้อยละ 4

คำอธิบำย :

 สถาบันเพื่อพัฒนาการจัดการ (International Institute for Management Development :
IMD) ได้ประเมินความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ทั้งนี้ ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานมีปัจจัย
ย่อยที่สาคัญอย่างหนึ่ง คือ ด้านการศึกษา (Education)
 เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่ง ขันด้านการศึกษาจึงเลือกใช้ข้อมูลจากการสอบถาม
ความคิดเห็นผู้ประกอบการเพื่อพิจารณาว่าระบบการศึกษาทั้งระบบและการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย
สามารถตอบสนองต่อตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ และการแข่งขันได้เพียงใด
 กาหนดเป็นตัวชี้วัดร่วมกันระหว่างทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนนเดียวกัน
 การประเมินผลคานวณจากค่าคะแนนเฉลี่ยของผลดาเนินงานที่ได้รับในแต่ละตัวชี้วัดย่อย
ซึ่งทุกตัวชี้วัดย่อยมีค่าน้าหนักเท่ากัน ดังนี้
ตัวชี้วัด IMD

สป.

สพฐ.

สอศ.

สกอ.

สกศ.

1. ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของ
ประเทศไทยจากรายงานด้านการศึกษา (Education)

√

√

√

√

√

2. ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของ
ประเทศไทยจากรายงานด้านความคิดเห็นต่อการ
ตอบสนองความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ของระบบการศึกษา (Educational System)

√

√

√

3. ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษา
ของประเทศไทยจากรายงานด้านความคิดเห็นต่อ
การตอบสนองความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(University Education)

√

√
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เกณฑ์กำรให้คะแนน :
รำยวิชำ

1

2

3

4

5

ด้านการศึกษา (Education)

55

53

51

49

47

ด้านความคิดเห็นต่อการตอบสนองความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของระบบการศึกษา
(Educational System)

50

48

46

44

42

หมำยเหตุ : ค่าคะแนนระดับ 3 กาหนดผลการดาเนินงานย้อนหลัง 3 ปี เฉพาะ Education และ Educational System

รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของ
ประเทศไทยจากรายงาน (IMD 2016)
- Educational
- Educational System
- University Education
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หน่วยวัด

ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ.
2556
2557
2558
51
43
38

54
49
48

48
46
53

ตัวชี้วัดที่ 1.2.4 ระดับความสาเร็จในการดาเนินโครงการลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ ของสถานศึกษา
หน่วยวัด : ระดับความสาเร็จ
น้าหนัก

: ร้อยละ 5

คาอธิบายตัวชี้วัด :
 ประเมินผลจากระดับความสาเร็จในการดาเนินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษา
ในสังกัด สพฐ. ตามนโยบายรัฐบาลในปีการศึกษา 2558
 รูปแบบกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ให้ครอบคลุม 4H ดังนี้
1) การพัฒนาสมอง (Head)
2) การพัฒนาจิตใจ (Heart)
3) การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand)
4) การพัฒนาสุขภาพ (Health)
 ประเมินผลเฉพาะโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจานวน 3,831 โรงเรียน (ข้อมูล ณ 5 ม.ค. 59)
ได้แก่โรงเรียนสังกัด สพป. จานวน 3,437 โรง,โรงเรียนสังกัด สพม. จานวน 384 โรง และโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ จานวน 10 โรง (ข้อมูลจาก http://academic.obec.go.th/web/node/460)
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
1 จัดทาร่างแผนการดาเนินงานขับเคลื่อนโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษาที่ระบุ
แนวทางการดาเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสาเร็จ และระบบการติดตามความก้าวหน้าและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (ตามรูปแบบ PDCA) ได้แล้วเสร็จ
2 แผนการดาเนินงานขับเคลื่อนฯ ผ่านความเห็นชอบจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดาเนินกิจกรรมตามแผนการดาเนินงานขับเคลื่อนฯ ได้ร้อยละ 100
4 มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการฯ ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100
5 จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการฯ ที่ประกอบด้วยผลการดาเนินงานโครงการฯตาม
วัตถุประสงค์ มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จ ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะจากการดาเนินงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงการ และนาเสนอผลต่อคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุ : ค่าคะแนนระดับ 3 และ 4 คานวณโดยเทียบบัญญัติไตรยางค์
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการดาเนินโครงการลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของสถานศึกษา

หน่วยวัด
ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
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แหล่งข้อมูล :
การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ตามหนังสือที่
ศธ 04010/ว1675 ลงวันที่ 11 กันยายน 2558
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ในระดับ สพฐ.
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
3. จัดทาคู่มือและแนวทางการจัดกิจกรรม จานวน 5 เล่ม คือ
- คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน
จานวน 1 เล่ม
- แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้น ป.1-3
จานวน 1 เล่ม
- แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้น ป.4-6
จานวน 1 เล่ม
- แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้น ม.1-3
จานวน 1 เล่ม
- กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ด้านพัฒนาสมอง (HEAD)
4. ตั้งทีม Smart Trainers ผู้นาการนิเทศการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จานวน 300 ทีม
(แต่ละทีมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์จากเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 3 คน รวม 900 คน และให้ แต่ละทีม
รับผิดชอบ 10-13 โรงเรียน)
5. จัดทาเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ นิทรรศการ และ VTR เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ
6. จัดทาคู่มือ เครื่องมือการนิเทศ ติดตาม และรายงานผลการจัดกิจกรรม รายงานผลการวิจัยตาม
โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
7. สนับสนุน ส่งเสริม กากับดูแลและให้คาแนะนา สพป./สพม. ในการดาเนินงาน
8. ติดตามและประเมินผลหลังการดาเนินการโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” (AAR) ในระดับ
สพฐ. และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
9. ติดตามประเมินผลการดาเนินงานโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
10.จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ระดับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน/ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
2. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาก ากั บ ดู แ ล และให้ ค าแนะน า ช่ ว ยเหลื อ สถานศึ ก ษาในการ
ดาเนินงานตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประสิทธิผลที่ชัดเจน
3. รายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบ Supervision Application :SuperV ของ สพฐ.
4. เผยแพร่ผลงานกิจกรรมตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
5. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”รายงาน สพฐ.
42

คู่มือการปฏิบัติราชการ

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ระดับสถานศึกษา
1. ผู้บริหารสถานศึกษากากับ ติดตาม นิเทศการดาเนินงานตามโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
เพื่อให้โรงเรียนสามารถดาเนินกิจกรรมตามโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล

:

ผู้อานวยการสานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา
นางพรพรรณ โชติพฤกษวัน
นายณัฐพล ตันเจริญทรัพย์
นางสาววิภารัตน์ วรรณเวช

เบอร์ติดต่อ : 02 288 5739
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5768
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5767
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5767
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ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีขึ้นไป
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก

: ร้อยละ 10

ค้าอธิบายตัวชี้วัด :
การประกันคุณภาพภายในเป็นระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
การดาเนินงานของสถานศึกษา โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ต้องมี
การจั ด ท ารายงานประเมิ น คุ ณ ภาพภายในประจ าปี เสนอต่ อ สภาสถาบั น /คณะกรรมการสถานศึ ก ษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งในการดาเนินการของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในรอบปี งบประมาณ 2559 จะใช้ ผ ลการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษา
ประจาปีการศึกษา 2558 ทั้ง 2 ประเภท ได้แก่ สถานศึกษาระดับปฐมวัย และสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
กาหนดการให้คะแนนระดับ 1-3 ประเมินผลจากสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพใน
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 รวมทั้งจัดทาและส่ง
รายงานรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจาปีการศึกษา 2558 ต่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน เปรียบเทียบกับสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมดที่เปิดสอนในปีการศึกษาเดียวกัน และการให้คะแนนระดับ
4-5 นับจานวนสถานศึกษาที่มีผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในผ่านเกณฑ์ ระดับดีขึ้นไปเทียบกับ
จานวนสถานศึกษาทั้งหมดที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน และกาหนดเกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพ 5 ระดับ ได้แก่
- 90.00 – 100.00
ระดับดีเยี่ยม
- 75.00 – 89.99
ระดับดีมาก
- 60.00 – 74.99
ระดับดี
- 50.00 – 59.99
ระดับพอใช้
- 0.00 – 49.99
ระดับปรับปรุง
โดยกาหนดเงื่อนไข ดังนี้
1) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องสร้างระบบเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด
ทุกแห่ งรายงานการน าผลการประกัน คุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างเป็ น รูป ธรรม
หากไม่มีระบบการติดตามดังกล่าวในส่วนกลางจะปรับลด 0.5 คะแนนของคะแนนรวม
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2) สถานศึกษาในสังกัดต้องรายงานผลการประกัน คุณ ภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อพิจารณา/ให้ข้อเสนอแนะในการนาผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาการไม่
ต่ากว่า 80% ของสถานศึกษาทั้งหมดในสังกัด หากไม่ครบถ้วนจะปรับลด 0.5 คะแนนของคะแนนรวม
3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐานและสถานศึกษาในสั งกัดต้องน ารายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์หรือวิธีการอื่นๆ เช่น แผ่นพับ การจัดนิทรรศการ ฯลฯ ของส่วน
ราชการ/สถานศึกษาไม่ต่ากว่า 80% ของสถานศึกษาทั้งหมดในสังกัด หากไม่ครบถ้วนจะปรับลด 0.5 คะแนน
ของคะแนนรวม
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ

เกณฑ์การให้คะแนน

1

ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดที่ส่งผลการประเมินคุณภาพภายในต่อ สพฐ.

2

ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาในสังกัดที่ส่งผลการประเมินคุณภาพภายในต่อ สพฐ.
(และเงื่อนไข)

3

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดที่ส่งส่งผลการประเมินคุณภาพภายในต่อ สพฐ.
(และเงื่อนไข)

4

ร้อยละ 97.5 ของสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการตรวจประเมินโดยต้นสังกัดผ่านผล
การประเมินคุณภาพภายในระดับดีขึ้นไป

5

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการตรวจประเมินโดยต้นสังกัดผ่านผล
การประเมินคุณภาพภายในระดับดีขึ้นไป
หมายเหตุ : 1) เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Hybrid โดยจะประเมินคะแนนระดับ 4-5 เมื่อสถานศึกษาใน
สังกัดส่งรายงานรายงานประเมินคุณภาพภายในไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2) เกณฑ์การให้คะแนนระดับ 4 คานวณแบบบัญญัติไตรยางค์
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีผลการประเมิน ร้อยละ
100
99.91
99.34
คุณภาพภายในระดับดีขึ้นไป
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษา ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึก ษามั ธ ยมศึ กษาติด ตามการ
ดาเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัด ตาม
เงื่อนไขที่กาหนด และสรุปตามแบบฟอร์มอ้างอิง KRS 1.3 ส่งให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการด้าเนินงาน :
ระดับ ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. สร้างความเข้าใจให้ สพป. สพม. และสถานศึกษา ในการดาเนินการตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยมีการกาหนดภาระงานหลักสาหรับการดาเนินงาน
คือ 1) การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 3) การจัดทาแผนพัฒนา
สถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา 4) การดาเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 5) การตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา 6) การประเมิ นคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กาหนด 7) การรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจาปี และ 8) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพโดยใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย เป็ นหลั กในการเที ยบเคี ยงและเป็ นเป้ าหมายในการพั ฒ นาให้ เป็ นไปตามระบบการประกั น
คุณภาพภายในและรายงานผลการดาเนินงานในรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี
ระดับ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตามการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานและประเมินระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3. จัดให้มีรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4. ให้รายงานสรุปตามแบบฟอร์มอ้างอิง KRS 1.3 และส่งในระบบ KRS รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน
ระดับสถานศึกษา
1. ดาเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2. นาผลการดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
3. สรุป รายงานการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาประจาปี ของสถานศึ กษา เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาและปรับตามข้อเสนอแนะ
4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินคุณภาพภายในในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ การจัด
นิทรรศการ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ฯลฯ
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แนวทางการประเมินผล :

แนวทางการประเมินผล
1. ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
1.1 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการด้าเนินการของตัวชี้วัดดังกล่าวได้บรรลุผลตามข้อมูลที่แจ้งมาจริง เช่น
- ภาพถ่าย (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
- แผนการดาเนินงานที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน
- บันทึกผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัด
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของตัวชี้วัด
การคิดคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดจะพิจารณาจากผลการดาเนินงานตามคานิยามของตัวชี้วัด เปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้
คะแนนของตัวชี้วัดนั้นๆที่ระบุในคารับรองการปฏิบัติราชการ
2. ประเมินผลจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ
- ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
- ผู้จัดเก็บข้อมูล
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดาเนินการของส่วนราชการ
3. การสังเกตการณ์
3.1 การจัดเก็บข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
- ความถูกต้อง เช่น มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน
สามารถสอบยันความถูกต้องกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้
- ความน่าเชื่อถือ เช่น วิธีการลงบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มและวิธีการที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบ ข้อมูลก่อน
และหลังการจัดเก็บ รวมทั้งวิธีการในการเก็บข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล
- ความทันสมัย เช่น ข้อมูลได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ความสามารถในการตรวจสอบได้ เช่น ส่วนราชการมีความพร้อมให้คณะกรรมการฯ ส่วนราชการ ภาคเอกชน
และประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้
3.2 สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก
3.3 การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร/ข้อมูล
3.4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ

ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล
:

นายวิษณุ ทรัพย์สมบัติ
นางเพ็ญนภา แก้วเขียว
นายประพล ฐานเจริญ

เบอร์ติดต่อ : 02 288 5757
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5758
เบอร์ติดต่อ : 02 288 5759
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ที่

ชื่อสถานศึกษา

วัน เดือน ปี ที่
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
มติ/ข้อเสนอของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

การด้าเนินการตาม
มติ/ข้อเสนอของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ดีเยี่ยม

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ผลการประเมินคุณภาพภายใน

2. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแต่ละแห่ง (ปีการศึกษา 2558) มีรายละเอียด ดังนี้
(โปรดระบุผลการประเมินของสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด)

ผ่าน

ไม่ผ่าน

สรุปผล

1. สรุปจ้านวนสถานศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สรุปจ้านวนสถานศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
(ปีงบประมาณ 2559)
จ้านวนสถานศึกษาทั้งหมดในสังกัด
จ้านวนสถานศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
(ปีการศึกษา 2558)
(ปีการศึกษา 2558)

ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา .............................................เขต...................

(กรณีไม่ผ่าน)

แผ่น
พับ

เว็บ
ไซต์

นิทรร
ศการ

อื่นๆ
(โปรดระบุ)

การเผยแพร่ผลการประเมิน

คิดเป็นร้อยละ

ระบุเหตุผล

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีขึ้นไป

รายการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
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(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ลงชื่อ

ผู้รายงานข้อมูล
)

(
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

ลงชื่อ

ผู้รับรองข้อมูล
)

หมายเหตุ : ให้ทุกเขตแนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติมในระบบรายงานผล KRS โดยให้รายงานในระบบ KRS รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน โดยกาหนดให้แนบไฟล์
ของสถานศึกษาจานวน 3 แห่ง แบ่งตามขนาดสถานศึกษา (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่) ขนาดละ 1 แห่ง โดยให้เเนบไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1) รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีของสถานศึกษา (SAR)
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
3) ตัวอย่างหลักฐานการเผยแพร่รายงานการประเมินคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ TEPE Online
หน่วยวัด :

ระดับ

น้าหนัก :

ร้อยละ 10

คาอธิบาย :
1. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ TEPE Online หมายถึง การ
พัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบั ติงานเป็น ฐานด้วยระบบออนไลน์
( Teachers and Educational Personnels Enhancement by holding Responsibilities and
Functional Areas as Majors : TEPE Online) เป็ น กระบวนการพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา และมีการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพให้บรรลุตามเป้าหมาย
ของการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่จาเป็นและสาคัญ ใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามบริบทในแต่ละตาแหน่ง และความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
ระบบ TEPE Online ผ่านเว็บไซด์ http://www.tepeonline.org
2. หลัก สู ต รการพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผ่ า นระบบ TEPE Online มี
จานวนรายวิชา ดังนี้
2.1 หลักสูตรสาหรับครู จานวน 100 วิชา
2.2 หลักสูตรสาหรับผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 43 วิชา
2.3 หลักสูตรสาหรับผู้บริหารการศึกษา จานวน 36 วิชา
2.4 หลักสูตรสาหรับศึกษานิเทศก์ จานวน 28 วิชา
2.5 หลักสูตรสาหรับบุคลากรทางการศึกษา จานวน 19 วิชา
3. เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลการอบรม
3.1 การทดสอบก่อ นและหลั งอบรม โดยผู้ เข้ารั บ การอบรมจะต้ องได้ ค ะแนนการ
ทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
3.2 การเข้ าร่ว มกิ จ กรรม ได้ แ ก่ ส่ งงานตามใบงานที่ ก าหนด เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมบน
กระดานสนทนา
4. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพัฒ นาด้วยระบบ TEPE Online จานวนร้อยละ 25 ของครูและ
บุ คลากรทางการศึกษาทั้งหมดของแต่ ล ะส านักงานเขตพื้น ที่ การศึกษา และผลรวมทุกเขตพื้ น ที่จ ะเป็ น
เป้าหมายรวมของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งไม่น้อยกว่า 100,000 คน
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5. ตัวชี้วัดระดับความสาเร็จในการพัฒนา
5.1 ตั ว ชี้ วั ด เชิ ง ปริ ม าณ คื อ จ านวนผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ศึกษานิเทศก์ ครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online
5.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการ
พัฒนาด้วยระบบ TEPE Online ใน 3 ด้าน ดังนี้
1) รูปแบบวิธีการพัฒนา หมายถึง รูปแบบวิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online เป็นกระบวนการพัฒนาโดย
ใช้ ICT ที่ส ามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาตามความต้องการและความสนใจของตนเอง โดยมีการ
ทดสอบก่อนและหลังการอบรม การอบรมผ่านสื่อวีดีทัศน์ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพัฒนา ส่งงาน
ตามใบงานที่กาหนด และการเข้าร่วมกิจกรรมบนกระดานสนทนา
2) ประสิทธิภาพของระบบ หมายถึง ประสิทธิภาพของระบบ TEPE Online ดังนี้
(1) การสมัครสมาชิก หมายถึง ผู้เข้ารับการพัฒนาดาเนินการลงทะเบียนเข้า
รับการพัฒนา โดยสมัครเป็นสมาชิกระบบ TEPE Online ผ่าน http://www.tepeonline.org เพื่อเข้าสู่ระบบ
(2) การเข้ารับการพัฒนา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถเข้ารับการพัฒนาตามวิธีการ และเกณฑ์ที่กาหนดตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
- เลือกวัตถุประสงค์การพัฒนา
- เลือกหลักสูตรการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ หรือความต้องการของตนเอง
- ดาเนินการพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาดาเนินการพัฒนาตามกระบวนการ
พัฒนาที่หลักสูตรกาหนดไว้ ประกอบด้วย ทดสอบก่อนพัฒนา เรียนรู้ตามกระบวนการที่ หลักสูตรกาหนด
และทดสอบหลังพัฒนา
(3) การประเมินผลการพัฒนา หมายถึง ผู้เข้ารับการพัฒ นาที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามเกณฑ์ และสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรผลการพัฒนา
หมายเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเร็วหรือความช้าของระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจ
มีความเร็วแตกต่างกัน ตามสภาพพื้นที่ หรือขนาดความเร็วของอินเทอร์เน็ตของผู้เข้ารับการพัฒนา
3) ประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน หมายถึง ประโยชน์ ที่ได้จากการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ TEPE Online ที่สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง หน่วยงาน สามารถพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในสายงาน และสามารถ
นาความรู้ไปขยายผลให้กับบุคลากร หน่วยงาน และผู้ที่สนใจ
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 5 หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาและทดสอบด้วยระบบ TEPE Online มี
1
ความพึงพอใจต่อ 1) รูปแบบวิธีการพัฒนา 2) ประสิทธิภาพของระบบ 3) ประโยชน์ในการ
นาไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานเฉลี่ยร้อยละ 65
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาและทดสอบด้วยระบบ TEPE Online มี
2
ความพึงพอใจต่อ 1) รูปแบบวิธีการพัฒนา 2) ประสิทธิภาพของระบบ 3) ประโยชน์ในการ
นาไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานเฉลี่ยร้อยละ 70
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาและทดสอบด้วยระบบ TEPE Online มี
3
ความพึงพอใจต่อ 1) รูปแบบวิธีการพัฒนา 2) ประสิทธิภาพของระบบ 3) ประโยชน์ในการ
นาไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานเฉลี่ยร้อยละ 75
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาและทดสอบด้วยระบบ TEPE Online มี
4
ความพึงพอใจต่อ 1) รูปแบบวิธีการพัฒนา 2) ประสิทธิภาพของระบบ 3) ประโยชน์ในการ
นาไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานเฉลี่ยร้อยละ 80
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาและทดสอบด้วยระบบ TEPE Online มี
5
ความพึงพอใจต่อ 1) รูปแบบวิธีการพัฒนา 2) ประสิทธิภาพของระบบ 3) ประโยชน์ในการ
นาไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงานเฉลี่ยร้อยละ 85
เงื่อนไข : จานวนผู้ตอบแบบสอบถามไม่ต่ากว่า ร้อยละ 25 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการ
พัฒนาของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ TEPE
Online

หน่วยวัด
ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1. แผนงาน/โครงการของสานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online ทาแบบ
สารวจความพึงพอใจในระบบ TEPE Online
3. รายงานการประเมินผล
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แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาหลักสูตรและจัดทาระบบการพัฒนา
ด้วยระบบออนไลน์
ระดับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาก าหนดเป้ าหมายในการพั ฒ นาและ แจ้ งให้ ค รู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนา
2. กากับและติดตามประเมินผลการพัฒนา
แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล ระดับสพป./สพม. และระดับสถานศึกษา (ถ้ามี) :
ดังเอกสารอ้างอิง ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผ่านระบบ TEPE ในหน้าถัดไป
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล

:

ผู้อานวยการสานักพัฒนาครู
และบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เบอร์ติดต่อ :
นางสาวจิตใส เกตุแก้ว
เบอร์ติดต่อ :
นายสมสกุล พุ่มมาก
เบอร์ตดิ ต่อ :

02 2885635
02 2885635
02 2885635
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แบบฟอร์มอ้างอิง KRS 1.4
เอกสารอ้างอิงตัวชี้วัด ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ TEPE Online
TEPEOOoOoOnline
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................................................................
1. เชิงปริมาณ บัญชีรายละเอียดแสดงจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาด้วยระบบ
TEPE Online ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จาแนกตามกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา ดังนี้
ผู้บริหารการศึกษา
จานวน.................................คน
ผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน.................................คน
ครู
จานวน.................................คน
ศึกษานิเทศก์
จานวน.................................คน
บุคลากรทางการศึกษา
จานวน.................................คน
อื่น ๆ
จานวน.................................คน
รวมทั้งสิ้น

จานวน...............................คน

(ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดของเขตพื้นที่การศึกษา)
2. เชิงคุณภาพ สรุปผลความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาด้วยระบบ TEPE
Online 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านรูปแบบวิธีการพัฒนา 2) ด้านประสิทธิภาพของระบบ 3) ด้านประโยชน์ในการ
นาไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน
จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความพึงพอใจระดับ 3 ขึ้นไป................................. คน
จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด........................................ คน
ผู้รายงานข้อมูล
ลงชื่อ.........................................................
(
)
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ผู้รับรองข้อมูล
ลงชื่อ.........................................................
(ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............)

แบบสอบถามความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เข้ารับการพัฒนาและทดสอบด้วยระบบ TEPE Online
แบบสอบถามนี้ เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของครูและและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เข้ารับการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลและสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของครูและบุคลากร ใน 3 ด้าน คือ
1. ด้านรูปแบบวิธีการพัฒนา
2. ด้านประสิทธิภาพของระบบ
3. ด้านประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาและทดสอบ
ด้วยระบบ TEPE Online ในด้านรูปแบบวิธีการพัฒนา ด้านประสิทธิภาพของระบบ และด้านประโยชน์ในการนาไป
ประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน
2. ระบบ TEPE Online หมายถึ ง การพั ฒ นาครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาโดยยึ ด ถื อภารกิจ และพื้ น ที่
ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ซึ่งเข้ารับการพัฒนาผ่านทางเว็บไซด์ http://www.tepeonline.org
3. รูปแบบวิธีการพัฒนา หมายถึง รูปแบบวิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและ
พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online เป็นกระบวนการพัฒนาโดยใช้ ICT ที่สามารถเรียนรู้ได้ ทุกสถานที่
ทุกเวลาตามความต้องการและความสนใจของตนเอง โดยมีการทดสอบก่อนและหลังการอบรม การอบรมผ่านสื่อวีดี
ทัศน์ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพัฒนา ส่งงานตามใบงานที่กาหนด และการเข้าร่วมกิจกรรมบนกระดานสนทนา
4. ประสิทธิภาพของระบบ หมายถึง ประสิทธิภาพของระบบ TEPE Online ดังนี้
(1) การสมัครสมาชิก หมายถึง ผู้เข้ารับการพัฒนาดาเนินการลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนา โดยสมัครเป็น
สมาชิกระบบ TEPE Online ผ่าน http://www.tepeonline.org เพื่อเข้าสู่ระบบ
(2) การเข้ารับการพัฒนา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเข้ารับการพัฒนา
ตามวิธีการ และเกณฑ์ที่กาหนดตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) เลือกวัตถุประสงค์การพัฒนา
2) เลือกหลักสูตรการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ หรือความต้องการของตนเอง
3) ดาเนินการพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาดาเนินการพั ฒนาตามกระบวนการพัฒนาที่หลักสูตร
กาหนดไว้ ประกอบด้วย ทดสอบก่อนพัฒนา เรียนรู้ตามกระบวนการที่หลักสูตรกาหนด และทดสอบหลังพัฒนา
(3) การประเมินผลการพัฒนา หมายถึง ผู้เข้ารับการพัฒนาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์ และ
สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรผลการพัฒนา
หมายเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเร็วหรือความช้าของระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจมีความเร็วแตกต่างกันตามสภาพ
พื้นที่ หรือขนาดความเร็วของอินเทอร์เน็ตของผู้เข้ารับการพัฒนา
5. ประโยชน์ ในการน าไปประยุกต์ใช้ ป ฏิบั ติงาน หมายถึง ประโยชน์ ที่ ได้ จากการพั ฒ นาครูและบุ ค ลากร
ทางการศึกษาผ่านระบบ TEPE Online ที่สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง
หน่วยงาน สามารถพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในสายงาน และสามารถนาความรู้ไปขยายผลให้กับบุคลากร หน่วยงาน
และผู้ที่สนใจ
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ตอนที่ 1 ข้อมูลและสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง ให้ทา่ น กรอกข้อมูลของท่าน ตรงตามที่เป็นจริง
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
20 – 25 ปี
25 – 30 ปี
30 – 35 ปี
35 – 40 ปี
40 – 45 ปี
45 – 50 ปี
50 – 55 ปี
55 – 60 ปี
3. สังกัด
สพป.....................เขต.........
สพม. เขต..............
ครูผู้ช่วย
ครู
4. ตาแหน่ง
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก์
บุคลากรทางการศึกษา
อื่น ๆ (ระบุ
....................................)
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทีเ่ ข้ารับการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online
คาชี้แจง ให้ท่านโปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง ที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นว่า พึงพอใจ ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นว่า พึงพอใจ ในระดับมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นว่า พึงพอใจ ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นว่า พึงพอใจ ในระดับน้อย ควรปรับปรุง
1 หมายถึง มีความคิดเห็นว่า ไม่พึงพอใจ
ข้อ
1
2
3
4
5
6
1
2
56

รายการ
1. ด้านรูปแบบวิธีการพัฒนา
ความเหมาะสมของรูปแบบวิธีการและระยะเวลาในการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของวิทยากรประจาหลักสูตรกับความ
ต้องการของผู้เข้ารับการพัฒนา
ความเหมาะสมของสื่อประกอบการพัฒนา
การเข้าสู่ระบบการเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลาตามความ
ต้องการ
การเข้าร่วมกิจกรรม ถาม-ตอบ บนกระดานสนทนา
จานวนแบบทดสอบ ก่อน-หลังการพัฒนา
2. ด้านประสิทธิภาพของระบบ
ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการพัฒนาโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ขั้นตอนการสมัครเข้ารับการพัฒนา
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ความพึงพอใจ

5

4

3

ความ
ไม่พึงพอใจ

2

1

ความพึงพอใจ

ข้อ

รายการ

3
4
5
6

คู่มือและเอกสารประกอบการพัฒนา
ลาดับขั้นตอนการพัฒนารายวิชา
การแก้ปัญหาระหว่างการพัฒนาของ Call Center
ขั้นตอนการทดสอบก่อน-หลังการพัฒนาและขั้นตอน
การขอวุฒิบัตรรับรองความรู้
3. ด้านประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติงาน
เนื้อหาวิชาตามหลักสูตรครอบคลุมตรงกับความต้องการ
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
การนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและวิธีการพัฒนา
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
การนาความรู้และทักษะตามเนื้อหาสาระวิชาไปประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนการสอน หรือการปฏิบัติงานในหน้าที่
ประโยชน์ของวุฒิบัตรหรือใบรับรองความรู้ที่ได้รับสามารถ
นาไปใช้ในการสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิทยฐานะหรือการขอ
ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาหรือการยกย่อง
เชิดชูเกียรติตามโครงการต่าง ๆ

1
2
3
4

5

4

3

ความ
ไม่พึงพอใจ

2

1

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
............................................................................................................................. .......................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................
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ตัวชี้วัดที่ 1.5

ระดับความสาเร็จในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ในการเรียนรู้

ตัวชี้วัดที่ 1.5.1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
สาหรับโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดกลาง
ตัวชี้วัดที่ 1.5.1.1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
สาหรับโรงเรียนขนาดกลาง
หน่วยวัด :

ระดับ

น้าหนัก

ร้อยละ 2.5

:

คาอธิบาย : การพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษาทางไกลด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Distance Learning
Information Technology หรื อ DLIT) เป็ น การจั ดการศึ กษาด้ ว ยเทคโนโลยี ทางไกลเพื่ อพั ฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ
การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม การสอบที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน
ในด้านเนื้อหา DLIT มีเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการและการใช้งานในชีวิตของครู และ
นักเรียนทุกคน ในด้านเทคโนโลยี DLIT มีเทคโนโลยียุคใหม่ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย DLIT เป็นสื่อที่เปิดสาหรับทุกคน (Open Resources) ครู นักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้าถึง DLIT ได้ทุกที่ทุกเวลา และบนเครื่องมือทุกชนิด ได้แก่
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และนาไปใช้ประกอบการสอน
นักเรียนได้ ยกเว้นคลังข้อสอบที่อนุญาตเฉพาะกลุ่ม และเทคโนโลยีบางประเภทที่สนับสนุนเฉพาะบุคลากรทาง
การศึกษา
DLIT มีเป้าหมายเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ครูมีเครื่องมือที่ทาให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และการศึกษาไทยก้าวไป
ข้างหน้าอย่างแท้จริง
DLIT มี 5 รูปแบบ
1. DLIT Classroom ห้องเรียน DLIT การถ่ายทอดการจัดการเรียนรู้หัวข้อเรื่องที่ยาก จากครู
ต้นแบบของโรงเรี ยนชั้นนาไปยังห้องเรียนปลายทาง เพื่อช่วยครูในห้องเรียนปลายทาง โดยเฉพาะกรณีที่ครู
ปลายทางไม่ใช่ครูตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือครูประสบปัญหาการสอนหัวข้อเรื่องที่ยากมาโดยตลอด
2. DLIT Resources คลังสื่อประกอบการจั ดการเรี ยนการสอนที่ตรงกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. DLIT Digital Library ห้ องสมุ ดดิ จิ ทั ล เพื่ อครู นั กเรี ยน ผู้ ปกครอง และผู้ สนใจทั่ วไป มี
เนื้อหาถูกต้อง ตอบสนองความต้องการและความสนใจเรียนรู้
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4. DLIT PLC (Professional Learning Community) การพัฒนาวิชาชีพครู เครื่องมือในการสร้าง
และพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู พร้อมพื้นที่แห่งการแบ่งปันและเรียนรู้หรือ Share and Learn
5. DLIT Assessment คลังข้อสอบ ที่รวบรวมข้อสอบมากมาย ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ความหมาย
สถานศึกษาขนาดกลางสามารถดาเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนการดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่ระบุไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ร้อยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนดาเนินการ
สถานศึกษาขนาดกลางสามารถดาเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนการดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่ระบุไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ร้อยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนดาเนินการ
สถานศึกษาขนาดกลางสามารถดาเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนการดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่ระบุไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนดาเนินการ
ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ที่นักเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET สูงขึ้น (เฉลี่ยรวมทุกวิชาทุกระดับชั้นที่เปิด
สอบ)
ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาขนาดกลางที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ที่นักเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET สูงขึ้น (เฉลี่ยรวมทุกวิชาทุกระดับชั้นที่เปิด
สอบ)

หมายเหตุ : สถานศึกษาขนาดกลาง หมายถึง สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ 121- 499 คน
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สาหรับโรงเรียน
ขนาดกลาง

หน่วยวัด

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
-

-

-

คู่มือการปฏิบัติราชการ 59

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล จะเป็นผู้ ดาเนินการจัดทาแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และส่งรายงานผลการประเมินเสนอต่อ
เลขาธิการ กพฐ.
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. กาหนดนโยบายและกลยุทธ์การดาเนินงาน
2. จัดทาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3. สร้างความตระหนักแก่บุคลากรระดับ สพฐ. และ สพป. สพม.
5. ส่งเสริม และสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานแก่ สพป. สพม. และสถานศึกษา
6. นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ สพป. สพม.
7. สร้างขวัญและกาลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ สพป. สพม. และสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
8. คัด เลื อ ก สพป. สพม. และสถานศึ กษาที่มี ผ ลการปฏิ บัติ เ ป็น เลิ ศ (Best Practice) และจั ด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
9. ดาเนินการประเมินคุณภาพและส่งผลการประเมินรายงานผลเสนอต่อเลขาธิการ กพฐ.
ระดับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. กาหนดนโยบายและแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2. ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3. พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
4. ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
5. สร้างเครือข่ายดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
6. ประเมินผลการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของสถานศึกษาตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัด จากแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
7. คัดเลือกผลการดาเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
8. รายงานสรุปผลการดาเนินการไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ระดับสถานศึกษา
1. มีความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วางแผนการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ตามแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3. ดาเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คู่มือการปฏิบัติราชการ
4. นิเทศบัตกิราชการ
ากับ ปีติงดบประมาณ
ตามและประเมิ
นผลการจัดการเรียนการสอน
ตามคำ�รับรองการปฏิ
พ.ศ. 2559

2. วางแผนการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ตามแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3. ดาเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
5. สรุปและรายงานผลต่อต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการประเมินผล :
แนวทางการประเมินผล
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
- รายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
- รายงานผลการประเมินการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
- รายงานสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดกลาง
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล
:

นางสุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์
นายสุวิทย์ บึงบัว

เบอร์ติดต่อ : 081 972 4279
เบอร์ติดต่อ : 089 813 6033
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ตัวชี้วัดที่ 1.5.1.2 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
สาหรับโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ
หน่วยวัด :

ระดับ

น้าหนัก

ร้อยละ 2.5

:

คาอธิบาย : การพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ ก ษาทางไกลด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Distance Learning
Information Technology หรื อ DLIT) เป็ น การจั ดการศึ กษาด้ ว ยเทคโนโลยี ทางไกลเพื่ อพั ฒ นาคุ ณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ
การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม การสอบที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน
ในด้านเนื้อหา DLIT มีเนื้อหาที่ตอบสนองความต้องการและการใช้งานในชีวิตของครู และ
นักเรียนทุกคน ในด้านเทคโนโลยี DLIT มีเทคโนโลยียุคใหม่ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย DLIT เป็นสื่อที่เปิดสาหรับทุกคน (Open Resources) ครู นักเรียน บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้าถึง DLIT ได้ทุกที่ทุกเวลา และบนเครื่องมือทุกชนิด ได้แก่
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และนาไปใช้ประกอบการสอน
นักเรียนได้ ยกเว้นคลังข้อสอบที่อนุญาตเฉพาะกลุ่ม และเทคโนโลยีบางประเภทที่สนับสนุนเฉพาะบุคลากรทาง
การศึกษา
DLIT มีเป้าหมายเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ครูมีเครื่องมือที่ทาให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และการศึกษาไทยก้าวไป
ข้างหน้าอย่างแท้จริง
DLIT มี 5 รูปแบบ
1. DLIT Classroom ห้องเรียน DLIT การถ่ายทอดการจัดการเรียนรู้หัวข้อเรื่องที่ยาก จากครู
ต้นแบบของโรงเรี ยนชั้นนาไปยังห้องเรียนปลายทาง เพื่อช่วยครูในห้องเรียนปลายทาง โดยเฉพาะกรณีที่ครู
ปลายทางไม่ใช่ครูตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือครูประสบปัญหาการสอนหัวข้อเรื่องที่ยากมาโดยตลอด
2. DLIT Resources คลังสื่อประกอบการจั ดการเรี ยนการสอนที่ตรงกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. DLIT Digital Library ห้ องสมุ ดดิ จิ ทั ล เพื่ อครู นั กเรี ยน ผู้ ปกครอง และผู้ สนใจทั่ วไป มี
เนื้อหาถูกต้อง ตอบสนองความต้องการและความสนใจเรียนรู้
4. DLIT PLC (Professional Learning Community) การพัฒนาวิชาชีพครู เครื่องมือในการสร้าง
และพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู พร้อมพื้นที่แห่งการแบ่งปันและเรียนรู้หรือ Share and Learn
5. DLIT Assessment คลังข้อสอบ ที่รวบรวมข้อสอบมากมาย ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึง
มัธยมศึกษาปีที่ 6
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เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ความหมาย
สถานศึกษาขนาดใหญ่สามารถดาเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนการดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่ระบุไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ร้อยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนดาเนินการ
สถานศึกษาขนาดใหญ่สามารถดาเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนการดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่ระบุไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ร้อยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนดาเนินการ
สถานศึกษาขนาดใหญ่สามารถดาเนินงานตามเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนการดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ที่ระบุไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนดาเนินการ
ร้อยละ 40 ของสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ที่นักเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET สูงขึ้น (เฉลี่ยรวมทุกวิชาทุกระดับชั้นที่เปิด
สอบ)
ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ที่นักเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET สูงขึ้น (เฉลี่ยรวมทุกวิชาทุกระดับชั้นที่เปิด
สอบ)

หมายเหตุ : สถานศึกษาขนาดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สาหรับโรงเรียน
ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ

หน่วยวัด

ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
-

-

-
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล จะเป็ นผู้ ดาเนิ นการจั ดทาแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่ านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และส่งรายงานผลการประเมินเสนอต่อ
เลขาธิการ กพฐ.
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. กาหนดนโยบายและกลยุทธ์การดาเนินงาน
2. จัดทาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3. สร้างความตระหนักแก่บุคลากรระดับ สพฐ. และ สพป. สพม.
5. ส่งเสริม และสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานแก่ สพป. สพม. และสถานศึกษา
6. นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ สพป. สพม.
7. สร้างขวัญและกาลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ สพป. สพม. และสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
8. คัด เลื อ ก สพป. สพม. และสถานศึ กษาที่มี ผ ลการปฏิ บัติ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practice) และจั ด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
9. ดาเนินการประเมินคุณภาพและส่งผลการประเมินรายงานผลเสนอต่อเลขาธิการ กพฐ.
ระดับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. กาหนดนโยบายและแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2. ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3. พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
4. ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
5. สร้างเครือข่ายดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
6. ประเมินผลการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของสถานศึกษาตามมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัด จากแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
7. คัดเลือกผลการดาเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
8. รายงานสรุปผลการดาเนินการไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับสถานศึกษา
1. มีความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. วางแผนการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ตามแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
3. ดาเนินการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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4. นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
5. สรุปและรายงานผลต่อต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการประเมินผล :
แนวทางการประเมินผล
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
- รายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
- รายงานผลการประเมินการจัดการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
- รายงานสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดใหญ่
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของตัวชี้วัด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :

นางสุภาภรณ์ กิตติรัชดานนท์
นายสุวิทย์ บึงบัว

เบอร์ติดต่อ : 081 972 4279
เบอร์ติดต่อ : 089 813 6033
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ตัวชี้วัดที่ 1.5.2 ระดับความสาเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตามตารางออกอากาศ
(DLTV)
หน่วยวัด :

ระดับ

น้าหนัก :

ร้อยละ 5

คาอธิบาย : การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television หรื อ DLTV) เป็ น
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีครูไม่ครบทุกชั้นเรียน ครูไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขาดสื่อการเรียนการสอน ซึ่งดาเนินการถ่ายทอด
ออกอากาศการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการ DLTV เป็นโครงการที่มีการนาเนื้อหาของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
มาลงระบบ e-learning เพื่อใช้เผยแพร่แก่โรงเรียนในโครงการที่อยู่ชนบทห่างไกล ขาดแคลนครู ได้ใช้ประโยชน์
ในการสอน หรือให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนแบบ Off-line และเผยแพร่แบบ On-line
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4
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ความหมาย
สถานศึกษาขนาดเล็กสามารถดาเนินงานตามเป้าหมายแผนการดาเนินการพัฒนาเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมตามรางออกอากาศ (DLTV) ที่ระบุไว้ในปีงบประมาณ 2559
และมีการสอนเสริมนอกตารางออกอากาศอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับแผน
ดาเนินการ
สถานศึกษาขนาดเล็กสามารถดาเนินงานตามเป้าหมายแผนการดาเนินการพัฒนาเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมตามรางออกอากาศ (DLTV) ที่ระบุไว้ในปีงบประมาณ 2559
และมีการสอนเสริมนอกตารางออกอากาศอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับแผน
ดาเนินการ
สถานศึกษาขนาดเล็กสามารถดาเนินงานตามเป้าหมายแผนการดาเนินการพัฒนาเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมตามรางออกอากาศ (DLTV) ที่ระบุไว้ในปีงบประมาณ 2559
และมีการสอนเสริมนอกตารางออกอากาศอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับ
แผนดาเนินการ
ร้อยละ 40 ของสถานศึกษาขนาดเล็กทีไ่ ด้รับการพัฒนาคุณภาพด้วยการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ที่นักเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET สูงขึ้น (เฉลี่ยรวมทุกวิชาทุกระดับชั้นที่เปิด
สอบ)
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คะแนน
ระดับ 5

ความหมาย
ร้อยละ 50 ของสถานศึกษาขนาดเล็กที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่นักเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ย O-NET สูงขึ้น (เฉลี่ยรวมทุกวิชาทุกระดับชั้นที่
เปิดสอบ)

หมายเหตุ : สถานศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1 - 120 คน
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมตามตารางออกอากาศ (DLTV)

หน่วยวัด
ระดับ

ผลการดาเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
-

-

-

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล จะเป็ นผู้ ดาเนิ นการจั ดทาแนว
ทางการจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV) และส่งรายงานผลการประเมินเสนอต่อเลขาธิการ กพฐ.
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. กาหนดนโยบายและกลยุทธ์การดาเนินงาน
2. จัดทาแนวทางการจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV)
3. สร้างความตระหนักแก่บุคลากรระดับ สพฐ. และ สพป. สพม.
5. ส่งเสริม และสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานแก่ สพป. สพม. และสถานศึกษา
6. นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของ สพป. สพม.
7. สร้างขวัญและกาลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ สพป. สพม. และสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
8. คัด เลื อ ก สพป. สพม. และสถานศึ กษาที่มี ผ ลการปฏิ บัติ เ ป็ น เลิ ศ (Best Practice) และจั ด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
9. ดาเนินการประเมินคุณภาพและส่งผลการประเมินรายงานผลเสนอต่อเลขาธิการ กพฐ.
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ระดับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. กาหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV)
2. ดาเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV)
3. พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV)
4. ดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV)
5. สร้างเครือข่ายดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV)
6. ประเมินผลการจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV) ของสถานศึกษาตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด จาก
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV)
7. คัดเลือกผลการดาเนินงานที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
8. รายงานสรุปผลการดาเนินการไปยังสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับสถานศึกษา
1. มีความพร้อมในการจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV)
2. วางแผนการบริ ห ารจัดการศึกษาผ่ านดาวเทียม (DLTV) อย่ างเป็ น ระบบ ตามแนวทางการจั ด
การศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV)
3. ดาเนินการจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV)
4. นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
5. สรุปและรายงานผลต่อต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการประเมินผล :
แนวทางการประเมินผล
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
- รายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV))
- รายงานผลการประเมินการจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV)
- รายงานสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนขนาดเล็ก
- เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของตัวชี้วัด

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
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เบอร์ติดต่อ : 081 972 4279
เบอร์ติดต่อ : 089 813 6033

การประเมินคุณภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2 :

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยวัด :

ร้อยละ

น้้าหนัก

: ร้อยละ 10

ค้าอธิบาย :
การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นการวัด เพื่อสะท้อนผลการให้บริการในงานบริการ
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจ ารณาอนุ ญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของ
สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต่อผู้รั บบริ การของส่ว นราชการ และนาผลส ารวจมาเพื่อ
ยกระดับและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีคาอธิบาย ดังนี้
 ผู้ รั บบริ การ หมายถึ ง ประชาชนผู้ มารั บ บริ การโดยตรงหรื อเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ (ที่ไม่ ใช่
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
 ประเด็ นส าคั ญ ที่ จะใช้ ในการส ารวจ ได้ แก่ ด้านเวลา ด้ านขั้ น ตอนการให้ บ ริ การ ด้ าน
บุคลากรที่ให้บริการ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก
 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ประเมินผลในภาพรวมของทุกกระบวนงาน
ตามพระราชบัญญัติ การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตาม
หนั งสื อประทับตราของกลุ่ มพั ฒนาระบบบริ หาร ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น พื้น ฐาน เลขที่
04011/ว 116 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2558
เกณฑ์การให้คะแนน :
เกณฑ์
ระดับ 1
ร้อยละ
ร้อยละ 65
ความพึงพอใจ

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 85

เงื่อนไข : วิธีการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดาเนินการ ดังนี้
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลตามแบบแบบสอบถามความ
พึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ตามแบบฟอร์มอ้างอิง KRS 2.2 โดยเก็บจากผู้รับบริการที่มารับบริการ
ตามงานบริการตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2) แยกการเก็บข้อมูลในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา โดยกาหนด
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล ดังนี้
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2.1) ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เก็บข้อมูลจากผู้รับบริการร้อยละ 10 ของ
จานวนผู้มารับบริการทั้งหมด (รวมทุกงานบริการ) กรณีไม่ถึง 10 คน ให้เก็บข้อมูลผู้รับบริการทุกคน
2.2) ระดับสถานศึกษา เก็บข้อมูลจากผู้รับบริการที่มารับบริการในสถานศึกษาแห่งละ
5-10 คน กรณีไม่ถึง 5 คน ให้เก็บข้อมูลผู้รับบริการทุกคน
3) ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการสรุปความพึงพอใจของผู้รับ บริการตาม
แบบฟอร์มอ้างอิง KRS 2.1 และแนบไฟล์มาในระบบ KRS ในรอบ 12 เดือน
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558*
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละ
n/a
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อยู่ระหว่างสานักงาน ก.พ.ร. ประเมินผลคะแนน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

แนวทางการด้าเนินงาน :
ระดับ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดเก็บข้อมูลตามแบบแบบสอบถามความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจ
ต่อการให้บริการ ตามแบบฟอร์มอ้างอิง KRS 2.2 โดยเก็บจากผู้รับบริการที่มารับบริการตามงานบริการตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 รวมทั้งจัดส่ง
แบบฟอร์มอ้างอิง KRS 2.2 ให้สถานศึกษาในสังกัดดาเนินการจัดเก็บข้อมูลตามเงื่อนไข
2. เก็บข้อมูลจากผู้รับบริการร้อยละ 10 ของจานวนผู้มารับบริการทั้งหมด (รวมทุกงานบริการ)
กรณีไม่ถึง 10 คน ให้เก็บข้อมูลผู้รับบริการทุกคน
3. สรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และของสถานศึกษาตาม
แบบฟอร์มอ้างอิง KRS 2.1 และแนบไฟล์มาในระบบ KRS ในรอบ 12 เดือน
ระดับสถานศึกษา
1. สถานศึ ก ษารั บ ข้ อ มู ล จากส านั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา และด าเนิ น การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ตาม
แบบสอบถามความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ตามแบบฟอร์มอ้างอิง KRS 2.2 โดยเก็บจาก
ผู้รั บบริการที่มารั บบริการตามงานบริการตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2. เก็บข้อมูลจากผู้รับบริการที่มารับบริการในสถานศึกษาแห่งละ 5-10 คน กรณีไม่ถึง 5 คน ให้
เก็บข้อมูลผู้รับบริการทุกคน
3. ส่งแบบความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถานศึกษาตามแบบฟอร์มอ้างอิง KRS 2.2 ไปยัง
ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาเพื่อ ให้ ส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาสรุ ป ภาพรวมของทุก สถานศึก ษาใน
แบบฟอร์มอ้างอิง KRS 2.1
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ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวพรพรรณ ศศิวงศ์
นางปุณฑริกา พันธุ
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นายศิวกร รัตติโชติ
นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ
นางสาวทิตยาภรณ์ กาศสนุก
นางสาวศิวาพร ชาญสอน
นายประสิทธิ์ ทากันหา
นายอรุณ กุบแก้ว

เบอร์ติดต่อ : 0-2281-5218
เบอร์ติดต่อ : 0-2281-5218
เบอร์ติดต่อ : 0-2281-5218
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :
เบอร์ติดต่อ :

0-2281-5218
0-2281-5218
0-2281-5218
0-2281-5218
0-2281-5218
0-2281-5218
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แบบฟอร์มอ้างอิง KRS 2.1
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามค้ารับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
แบบสรุปผลความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา (ภาพรวม) ........................................................................
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

จานวนผู้เข้าตอบแบบสอบถามทั้งหมด ...................คน

1. เพศ
 ชาย
 หญิง

ข้อมูลทั่วไป

จานวน

ร้อยละ

หมายเหตุ

2. อายุ
 ต่ากว่า 20 ปี
 21 - 40 ปี
 41 – 60 ปี
 60 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพของผู้มารับบริการ
 ผู้ปกครองนักเรียน
 ผู้ประกอบการ/องค์กรเอกชน
 องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน
 อื่นๆ โปรดระบุ …………………….
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจในภาพรวมของการด้าเนินกิจกรรม
ความพึงพอใจ
ประเด็น
พอใจมาก
พอใจ
พอใจน้อย
1. ด้านเวลา
1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
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จ้านวน

ร้อยละ

จ้านวน

ร้อยละ

จ้านวน

ร้อยละ

ความไม่พึงพอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจ
มาก

จ้านวน

ร้อยละ

จ้านวน

ร้อยละ

ความพึงพอใจ
ประเด็น
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บริการ
2.2 การจัดลาดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
2.3 การให้บริการตามลาดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับ
บริการก่อน
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่าง
สุภาพ
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบ
คาถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คาแนะนาได้เป็นต้น
3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่ง
ตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
4. ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก
4.1 ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุด
บริการ
4.2 สถานที่การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้
สะดวก
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวกเช่น ที่นั่งรอ
รับบริการ น้าดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
5. ท่านมีความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
ในภาพรวม อยู่ในระดับใด

พอใจมาก
จ้านวน

ร้อยละ

พอใจ
จ้านวน

ร้อยละ

พอใจน้อย
จ้านวน

ร้อยละ

ความไม่พึงพอใจ
ไม่พอใจ
ไม่พอใจ
มาก

จ้านวน

ร้อยละ

จ้านวน

ร้อยละ

ตอนที่ 3 ปัญหา/ ข้อเสนอแนะ
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

สรุป จานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ..................... คน
จานวนผู้ที่มีความพึงพอใจ....................................คน
ผู้รายงานข้อมูล
........................................................
(
)
ตาแหน่ง..........................................
วันที่ .............................................

ผู้รับรองข้อมูล
......................................................
(
)
ตาแหน่ง..........................................
วันที่ ...............................................
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แบบฟอร์มอ้างอิง KRS 2.2
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
แบบสอบถามความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา.....................................................................
ข้อชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมายในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม

1. เพศ

 1) ชาย

2. อายุ

 1) ต่ากว่า 20 ปี



2) หญิง

 2) 21 - 40 ปี

 4) 41 – 60 ปี

 6) 60 ปีขึ้นไป

3. ระดับการศึกษาสูงสุด
 1) ประถมศึกษา
 3) ปริญญาตรี

 2) มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า
 4) สูงกว่าปริญญาตรี

4. สถานภาพของผู้มารับบริการ
 1) ผู้ปกครอง
 3) องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน

 2) ผู้ประกอบการ/องค์กรเอกชน
 4) อื่นๆ โปรดระบุ ………………………………

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
ประเด็น/ด้าน

ระดับความพึงพอใจ
พอใจ
มาก

1. ด้านเวลา
1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการ
2.2 การจัดลาดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
2.3 การให้บริการตามลาดับก่อนหลัง เช่นมาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
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พอใจ

พอใจ
น้อย

ระดับความไม่
พึงพอใจ
ไม่
พอใจ

ไม่
พอใจ
มาก

ระดับความพึงพอใจ

ประเด็น/ด้าน

พอใจ
มาก

พอใจ

พอใจ
น้อย

ระดับความไม่
พึงพอใจ
ไม่
พอใจ

3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ
ตอบคาถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คาแนะนาได้ เป็นต้น
3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน,
ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
4. ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก
4.1 ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
4.2 สถานที่ให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้าดื่ม
หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
5. ท่านมีความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ใน
ระดับใด

ไม่
พอใจ
มาก

ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ
ปัญหา
ข้อเสนอแนะ

1. .................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................
1. .. .................................................................................................................................
2. .. .................................................................................................................................

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี้
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ. 2559
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มิติภายใน
 การประเมินประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 3 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
น้้าหนัก : ร้อยละ 5
แบ่งเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละความส้าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 2.5
ค้าอธิบาย :
 การพิจ ารณาผลส าเร็จ ของการเบิกจ่ ายเงิ น งบประมาณรายจ่ ายลงทุน จะใช้อั ตราการเบิ ก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่ว นราชการ ทั้งที่เบิ กจ่ ายในส่ วนกลางและส่ ว นภูมิภ าคเป็ นตัวชี้วัด
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิ กจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ของ
ส่ ว นราชการเที ย บกั บ วงเงิ น งบประมาณรายจ่ า ยลงทุ น ที่ ส่ ว นราชการได้ รั บ หากมี ก ารโอนเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจ าไปรายจ่ายลงทุน หรื อรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจา) จะนายอด
งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคานวณ
 รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและ
ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับ
ไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับนาไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัส
งบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตาแหน่งที่ 5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สานักงบประมาณกาหนดให้
ตารางและสูตรการค้านวณ :
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ
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x 100

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 3 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 1
75

ระดับ 2
78

ระดับ 3
81

ระดับ 4
84

ระดับ 5
87

เงื่อนไข :
1. กาหนดระดั บ คะแนน 5 เท่ า กั บ ร้ อ ยละ 87 ซึ่ งเป็ น ค่า เป้ าหมายร้ อ ยละการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณรายจ่ายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
2. การคานวณวงเงิน งบประมาณรายจ่ ายลงทุน ที่ส่ ว นราชการได้รั บ ไม่ร วมเงิ น งบประมาณ
รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม
พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่สานักงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 259 เป็นฐานในการคานวณ
3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556

2557

2558

54.00

24.22

60.78

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากระบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
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วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ระดับ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ณ วันสิ้นไตรมาสที่ 1 (วันที่ 31 ธันวาคม 2558), วันสิ้นไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2559), วันสิ้นไตรมาสที่
3 (วันที่ 30 มิถุนายน 2559), และวันสิ้นไตรมาสที่ 4 (วันที่ 30 กันยายน 2559)
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวพรรณภา ชุติพันธ์เจริญ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นายวัลลภ สร้อยสลับ
นางจิรัฐิติ เทพทอง
นางสาววราภรณ์ สิทธิรักษ์
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เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5629
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5626
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5628
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5628

ตัวชี้วัดที่ 3.2 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
หน่วยวัด : ร้อยละ
น้้าหนัก : ร้อยละ 2.5
ค้าอธิบาย :

 การพิจารณาผลสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 12 เดือน จะใช้อัตรา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็น
ตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม
ระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่ าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง
เดือนกันยายน 2559 หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจาไปรายจ่ายลงทุน หรือ
รายจ่ า ยลงทุ น ไปรายจ่ า ยประจ า) จะน ายอดงบประมาณหลั ง โอนเปลี่ ย นแปลงแล้ ว มาเป็ น ฐาน
ในการคานวณ
สูตรการค้านวณ :
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559

x 100

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ
เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
88
90
92
94
96
หมายเหตุ :
1. กาหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 96 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
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2. การคานวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม
ระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่
สานักงบประมาณจัดสรรเป็นฐานในการคานวณ
3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง www.cdg.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายภาพรวม 12 เดือน

ร้อยละ

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2556
95.24

95.95

96.88

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตั้งแต่เดือน
ตุล าคม 2558 ถึงเดื อนกั น ยายน 2559 จากระบบการบริ ห ารการเงิน การคลั งภาครั ฐ แบบอิเล็ กทรอนิ กส์
(GFMIS)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
ระดับ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
ณ วันสิ้นไตรมาสที่ 1 (วันที่ 31 ธันวาคม 2558), วันสิ้นไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2559), วันสิ้นไตรมาสที่
3 (วันที่ 30 มิถุนายน 2559), และวันสิ้นไตรมาสที่ 4 (วันที่ 30 กันยายน 2559)
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวพรรณภา ชุติพันธ์เจริญ
ผู้จัดเก็บข้อมูล
: นายวัลลภ สร้อยสลับ
นางจิรัฐิติ เทพทอง
นางสาววราภรณ์ สิทธิรักษ์
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เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5629
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5626
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5628
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5628

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
หน่วยวัด : ระดับ
น้าหนัก : ร้อยละ 2.5
คาอธิบาย :
ความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง การที่
ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ามันเชื้อเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลการ
ใช้ไฟฟ้าและน้ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10
เหตุผล :

พลั ง งานเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ในการตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน ภาคธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ทาให้ต้อง
พึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางสาคัญที่จะช่วยลด
อัตราการเพิ่มความต้ องการใช้พลังงานของประเทศ คือการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
และประหยัดในทุกภาคส่วนคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 ได้มีมติให้หน่วยงาน
ราชการ ดาเนิ นมาตรการ ลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10% เพื่อเป็ นตัว อย่ าง ให้ กับภาคเอกชน ภาค
ประชาชน ในการช่วยลดรายจ่ายของประเทศโดยลดการนาเข้าน้ามันจากต่างประเทศ
ตารางและสูตรการคานวณ :
 พิจารณาจากร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของพลังงาน 2 ชนิด คือ

1. ด้านไฟฟ้า
2. ด้านน้ามันเชื้อเพลิง
 สูตรการคานวณค่าดัชนีการใช้พลังงาน :

1. ด้านไฟฟ้า
ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า

= (90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน) – ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง

(Energy Utilization Index, EUI)

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง

กาหนดให้
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

Standard Electricity Utilization; SEU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้
ไฟฟ้าที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30
กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ที่จัดทาขึ้นจากการนาปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่อการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการนั้น เช่น พื้นที่ใช้สอย จานวนบุคลากร
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-

-

เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วนาไปรายงานผ่าน
www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน
90% ของปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ตัวเลขประมาณการใช้ไฟฟ้าที่ควรจะเป็น (SEU) ของส่วนราชการนั้ น
มาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) และมีการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างน้อยร้อยละ10 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 20 มีนาคม 2555
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง
Actual Electricity Utilization; AEU จานวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ไปจริง
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
ในกิ จ การของส่ ว นราชการ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2558 ถึ ง 30
กันยายน 2559 รวม 12 เดือน โดยใช้ข้อมูลจากใบแจ้งหนี้การใช้ไฟฟ้า
ที่ ก ารไฟฟ้ า เรี ย กเก็ บ แต่ ล ะเดื อ น แล้ ว น าไปรายงานผ่ า น www.ereport.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน
2. ด้านน้ามันเชื้อเพลิง

ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ามัน

= (90% ของปริมาณการใช้น้ามันมาตรฐาน) – ปริมาณการใช้น้ามันจริง

(Energy Utilization Index, EUI)

ปริมาณการใช้น้ามันจริง

กาหนดให้
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-

ปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
มาตรฐาน (ลิตร)

Standard Fuel Utilization; SFU หมายถึงตัวเลขประมาณการใช้น้ามัน
เชื้อเพลิงที่ควรจะเป็นของส่วนราชการนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ที่จัดทาขึ้นจากการนาปัจจัยต่างๆ
ที่มีผลต่อการใช้น้ามันเชื้อเพลิงของส่วนราชการนั้น เช่น พื้นที่รับผิดชอบ
(ตารางกิโลเมตร) จานวนบุคลากร เป็นต้น ของแต่ละเดือน แล้วนาไป
รายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน

-

90% ของปริมาณการใช้น้ามัน
เชื้อเพลิงมาตรฐาน (ลิตร)

ตัวเลขประมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงที่ควรจะเป็น (SFU) ของส่วน
ราชการนั้นและมีการใช้น้ามันเชื้อเพลิงลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555

-

ปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงจริง
(ลิตร)

Actual Fuel Utilization; AFU จานวนน้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้
ไปจริงในยานพาหนะของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน ได้แก่ เบนซิน ดีเซล แก๊สโซฮอล
ไบโอดีเซล และก๊าซธรรมชาติ (NGV) โดยรวบรวมจานวนหน่วยของ
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เชื้อเพลิงที่ใช้ไปกับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันในแต่ละเดือน
แล้วนาไปรายงานผ่าน www.e-report.energy.go.th ให้ครบ 12 เดือน
กรณีที่ส่วนราชการใช้น้ามันเชื้อเพลิงทางเลือก ได้แก่ แก๊สโซฮอล
(ใน 1 ลิตร มีน้ามันเบนซินอยู่ 90%) น้ามันไบโอดีเซล (ใน 1 ลิตร มี
น้ามัน ดีเซลอยู่ 95%) และก๊าซธรรมชาติ (NGV) ที่ใช้แทนเบนซิน
หรือดีเซล 100% นั้ น การคานวณปริ มาณการใช้น้ามัน เชื้อเพลิ ง
ระบบจะประมวลผลเฉพาะจานวนปริ ม าณน้ ามัน เบนซิน น้ ามั น
ดีเซล เท่านั้น ตามสูตรการคานวณดังต่อไปนี้:
AFU = ปริมาณน้ามันเบนซิน+ปริมาณน้ามันดีเซล+ (0.90 x
ปริมาณน้ามันแก๊สโซฮอล) + (0.95 x ปริมาณน้ามันไบโอ
ดีเซล) + (0.00 xปริมาณ NGV)
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนนการประเมิ น ผลการประหยั ด พลั ง งานของส่ ว นราชการคิ ด จากคะแนนเฉลี่ ย ของ
หน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และส่วนราชการที่
ตั้งขึ้น เป็ นหน่ว ยงานภายในกรมนั้นที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ล ะ
หน่วยงาน เป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ
1. ด้านไฟฟ้า มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
คะแนน
1
มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการประหยัด พลังงานด้าน
0.5000
ไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559)
และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2559 - กัน ยายน 2559) ตามรูป แบบที่ สนพ.
กาหนด
2

2.1 มี ก ารรายงานข้ อ มู ล พื้ น ฐานส าหรั บ การประเมิ น ปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า
มาตรฐาน และค่ า ดั ช นี ก ารใช้ ไ ฟฟ้ า ประจ าปี ง บประมาณ 2559 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กาหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559

0.2500

2.2 มีการรายงานข้อมูลปริมาณการใช้ ไฟฟ้าที่ใช้จริง (kWh; กิโลวัตต์ -ชั่วโมง)
ประจ าปีง บประมาณ 2559 ครบถ้ว น 12 เดื อน นั บ ตั้ งแต่เ ดื อนตุ ล าคม
2558 ถึงเดือนกันยายน 2559

0.2500
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ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
3
มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจาปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ
คานวณที่ สนพ. กาหนด โดยอยู่ในช่วง - 0.200 ถึง - 0.333
4

มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจาปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ
คานวณที่ สนพ. กาหนด โดยอยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199

5

มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจาปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการ
คานวณที่ สนพ. กาหนด โดยอยู่ในช่วง 0 ถึง - 0.090
ในกรณีที่ผลการคานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน

คะแนน
0.0001
0.5000
0.0001
0.5000
0.0001
0.5000

หมายเหตุ :
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ
คะแนนที่ 3, 4 และ 5
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะนาไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อประเมินคะแนน
3) กรณีที่ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า ประจาปีงบประมาณ 2559 ตามสูตรการคานวณที่ สนพ. กาหนด มีค่าน้อยกว่า
- 0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน
4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล
ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขัน้ ตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด
( = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จานวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด)
2. ด้านน้ามันเชื้อเพลิง มีรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนประเมินผล ดังนี้
ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน
1
มีการติดตามและรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านน้ามัน
เชื้อเพลิงของปีงบประมาณ 2558 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559)
และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2559 - กันยายน 2559) ตามรูปแบบที่ สนพ. กาหนด
2
2.1 มีการรายงานข้อมูลพื้นฐานสาหรับการประเมินปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
มาตรฐานและค่ า ดั ช นี ก ารใช้ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ประจ าปี ง บประมาณ 2559 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สนพ. กาหนดได้แล้วเสร็จ และครบถ้วน 12 เดือน นับตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559
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คะแนน
0.5000

0.2500

ระดับ
คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนน

2.2 มีการรายงานข้อมูล ปริมาณการใช้น้ ามัน เชื้อเพลิ ง ที่ใช้จ ริ ง (ลิ ตร) ประจาปี
งบประมาณ 2559 ครบถ้ ว น 12 เดื อ น นั บ ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล าคม 2558 ถึ ง เดื อ น
กันยายน 2559

0.2500

3

มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้น้ามันเชื้อเพลิงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามสูตรการคานวณที่ สนพ. กาหนด อยู่ในช่วง -0.200 ถึง -0.333

4

มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้น้ามันเชื้อเพลิงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามสูตรการคานวณที่ สนพ. กาหนด อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.199

5

มีผลการคานวณ EUI ด้านการใช้น้ามันเชื้อเพลิงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตาม
สูตรการคานวณที่ สนพ. กาหนด อยู่ในช่วง 0 ถึง -0.090 ในกรณีที่ผลการคานวณค่า
ดัชนีการใช้น้ามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5
รวมกัน เท่ากับ 1.500 คะแนน

0.0001
0.5000
0.0001
0.5000
0.0001
0.5000

หมายเหตุ :
1) ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับคะแนนที่ 2 จึงจะได้รับการประเมินผลระดับ
คะแนนที่ 3, 4 และ 5
2) การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 เมื่อทราบ EUI แล้ว จะนาไปเทียบบัญญัติไตรยางศ์เพื่อประเมินคะแนน
3) กรณีที่ EUI ด้านการใช้น้ามันเชื้อเพลิงประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามสูตรการคานวณที่ สนพ. กาหนด
มีค่าน้อยกว่า -0.333 ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 0.000 คะแนน
4) การประมวลคะแนนกรณีส่วนราชการมีหน่วยงานในสังกัดมาร่วมในการประเมินผล
ก. ประเมินผลคะแนนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดตามขั้นตอน เพื่อหาคะแนนของแต่ละหน่วยงาน
ข. พิจารณาให้คะแนนของส่วนราชการ โดยคิดค่าเฉลี่ยจากคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด
( = ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด / จานวนหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด)
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แผนภาพแสดงการให้คะแนนในระดับที่ 3, 4 และ 5

AEU > 90% SEU
AEU < 90% SEU

AEU = 90% SEU

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1) สานักงาน ก.พ.ร. จะใช้ข้อมูลที่ส่วนราชการได้รายงานผลผ่าน www.e-report.energy.go.th
ของสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เท่านั้น ในการประเมินระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
หน้าแรกของ www.e-report.energy.go.th

หมายเหตุ:
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การขอ username และ password ในการเข้าระบบ
(1) จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ
(2) จาก สนพ. โทร 0 2612 1555 ต่อ 358 หรือ 364
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2) ส่วนราชการต้องส่งผลการดาเนินงานด้านไฟฟ้าและน้ามันเชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5
ผ่านช่องทางเว็บ ไซต์ www.e-report.energy.go.th ภายในวัน ที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา
24.00 น.
3) สนพ. จัดทาผลสรุปการดาเนินงานของแต่ละส่วนราชการส่งถึงสานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่15
ธัน วาคม 2559 โดยใช้ ข้อ มูล ที่แ ต่ล ะส่ ว นราชการส่ งผลการดาเนิ น งานด้า นไฟฟ้ าและน้ ามั น
เชื้อเพลิง ในระดับคะแนนที่ 1 ถึง 5 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.e-report.energy.go.th ณ วันที่
30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 24.00 น.
4) การรายงานผลการดาเนินงานและการประเมินผลตามมาตรการประหยัดพลังงาน
หน่วยงานในส่วนราชการ
หมายถึง ส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรม ที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎกระทรวง และรวมถึงส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานภายในแต่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง
สาหรับส่วนราชการที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในสังกัดส่วนราชการระดับกรมนั้น ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
กฎกระทรวง แต่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค การรายงานผลการดาเนินงานและการประเมินผลของส่วนราชการนั้น ๆ
ให้พิจารณาจากสถานที่ตั้ง ของส่วนราชการว่า ตั้งอยู่ ณ จังหวัดใด ให้รายงานผลการดาเนินงานไปรวมกับ
จังหวัดที่ตั้งอยู่นั้น
ส่วนราชการ ที่มีจานวนหน่วยงานในสังกัดและหรือในพื้นที่ที่รับผิดชอบมาร่วมในการประเมินผล การ
ประหยัดพลังงาน มากกว่า 30 หน่วยงาน จะได้รับคะแนนส่วนเพิ่มอีก 0.05 เท่าของคะแนนที่ได้รับ โดยส่วน
ราชการนั้น จะต้องมีหน่วยงานที่รายงานข้อมูลผ่าน www.e-report.energy.go.th ครบทุกขั้นตอนเป็นจานวน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจานวนหน่วยงานทั้งหมด
ตัวอย่าง : ส่วนราชการ A มีหน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 65 หน่วยงาน รายงานข้อมูลครบทุก
ขั้นตอน 55 หน่วยงาน (เท่ากับ 84%) ได้รับคะแนนตั้งต้นเฉลี่ย 4.2634 คะแนน และได้คะแนนส่วนเพิ่มอีก
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0.05 * 4.2634 เท่ากับ 0.2132 คะแนน จึงสรุปคะแนนของส่วนราชการ A เท่ากับ 4.4766 คะแนน (= 4.2634
+ 0.2132)
แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานจังหวัดตามที่จังหวัดกาหนด พร้อมทั้งบันทึกหน้าจอที่
รายงานผ่าน website ชื่อ www.e-report.energy.go.th เป็นไฟล์แนบในระบบ KRS ในรอบ 6 เดือน และรอบ
12 เดือน
- ในระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะสรุปรวบรวมรายงานเฉพาะของ
สานัก / หน่วยในส่วนกลางเพื่อรายงานต่อ สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน
ตามเกณฑ์การประเมิน
แนวทางการประเมินผล :
1. ด้านไฟฟ้า

88

ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

1

ขั้นตอนที่ 1 :
มีการติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้าของ
ปีงบประมาณ 2559 รอบ 6
เดือน (ตุลาคม 2558 - มีนาคม
2559) และรอบ 12 เดือน
(เมษายน 2559– กันยายน
2559) ตามรูปแบบที่ สนพ.
กาหนด
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แนวทางการประเมินผล
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
 เอกสารหลักฐานเป็น :1) เอกสารการประชุมของคณะทางานลดการใช้พลังงานของส่วน
ราชการเกี่ยวกับการติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการลดใช้
พลังงาน ประจาปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2558 มีนาคม 2559) และรอบ 12 เดือน (เมษายน 2559 - กันยายน 2559)
และหลักฐานแสดงการรับทราบของหัวหน้าส่วนราชการ
 ข้อมูลที่ส่วนราชการรายงานการติดตามการดาเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน และรอบ
12 เดือน ตามข้อ 3) ให้ สานักงาน ก.พ.ร. ทราบภายในวันที่
 30 พฤศจิกายน 2559
 โดยบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ.
ออกแบบไว้ ซึ่งหลักฐานอ้างอิงจะเป็นเลขที่หรือลาดับครั้งของ
เอกสารรายงานการประชุมของคณะทางานลดการใช้พลังงาน รอบ
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามลาดับ

ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน

2

การติดตามและรายงานผลการดาเนินการตาม
มาตรการประหยัดไฟฟ้า

รอบ 6
เดือน

รอบ 12
เดือน

ก. ไม่รายงานผลการติดตามการดาเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทางานลด
การใช้พลังงาน

0.0000
คะแนน

0.0000
คะแนน

ข. รายงานผลการติดตามการดาเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทางานลด
การใช้พลังงาน

0.2500
คะแนน

0.2500
คะแนน

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
ขั้นตอนที่ 2 :
2.1 มีการรายงานข้อมูล
 เอกสารหลักฐานเป็น :พื้นฐานสาหรับการ
1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้
ประเมินปริมาณการใช้
พลังงานของส่วนราชการ เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ตั้งแต่
ไฟฟ้ามาตรฐาน และค่า
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน
ดัชนีการใช้ไฟฟ้าประจาปี
ทั้งนี้ “ตัวแปร” ที่ สนพ. กาหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
งบประมาณ 2559 ตาม
ก. ตัวแปรจากลักษณะการทางาน เช่น จานวนบุคลากรภายใน
หลักเกณฑ์และวิธีการที่
(มาทางาน ลา ไปราชการ) จานวนบุคลากรภายนอก
สนพ.กาหนดได้แล้วเสร็จ
(ที่เข้ามาใช้บริการ) จานวนนักเรียน จานวนเตียงคนไข้
และครบถ้วน 12 เดือน
จานวนชั่วโมงการทางาน ขนาดพื้นที่ของอาคาร เป็นต้น
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม
ข. ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่างจากตัว
2558 ถึงเดือนกันยายน
จังหวัดที่ตั้ง พืน้ ที่ของอาเภอที่ตั้ง พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง เป็นต้น
2559
2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ ตามข้อ1)
ทีส่ ่วนราชการรายงานให้ สานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่
30 พฤศจิกายน 2559
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ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

3

แนวทางการประเมินผล
โดยบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ.ออก
แบบไว้
* เมื่อส่วนราชการบันทึกข้อมูลต่างๆ
ผ่าน www.e-report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบความ
ครบถ้วนของตัวแปรต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบจะคานวณ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐานของแต่ละส่วนราชการ ตาม
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่ สนพ. ติดตั้งโปรแกรมไว้
* การจัดทาข้อมูลตัวแปรต่างๆ ตามข้อ 1) และการรายงาน ตามข้อ 2)
พร้อมทั้งรายละเอียดแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ นั้น สนพ. ได้
จาแนกตามลักษณะการปฏิบัติงานของส่วนราชการ โดยแบ่งกลุ่ม
หน่วยงานออกเป็น 9 ลักษณะ ดังนี้
1. กลุ่มทั่วไป
2. กลุ่มโรงพยาบาลและสถานีอนามัย
3. กลุ่มโรงเรียน
4. กลุ่มศาลและสานักงานอัยการ
5. กลุ่มเรือนจาและสถานคุมประพฤติ
6. กลุ่มสถานีตารวจ
7. กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา
8. กลุ่มสถานสงเคราะห์
9. กลุ่มสถานีวิทยุและสถานีเครื่องส่งสัญญาณ
ให้ส่วนราชการปฏิบัติและศึกษาตาม “คู่มือการจัดทาข้อมูลและ
รายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ที่ สนพ. จัดทาขึ้น ตามเอกสารแนบท้าย
เป็นภาคผนวก xx หรือ download
ได้ที่ www.e-report.energy.go.th/eui 2557/handbook/

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน
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ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล
ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่างๆ
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการ
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
ใน www.e-report.energy.go.th
ณ 30 พฤศจิกายน 2559
ก. ไม่ครบ
12 เดือน
ข. ครบทั้ง
12 เดือน

2.2 มีการรายงานข้อมูล
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ใช้
จริง (kWh; กิโลวัตต์ชั่วโมง) ประจาปี
งบประมาณ 2559
ครบถ้วน 12 เดือน
นับตั้งแต่เดือนตุลาคม
2558 ถึงเดือนกันยายน
2559

ด้านไฟฟ้า

0.0000 คะแนน
0.2500 คะแนน

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
 เอกสารหลักฐานเป็น :1) ใบแจ้งหนี้การใช้ไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บแต่ละเดือน หรือ
หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh; กิโลวัตต์ชั่วโมง) ที่ใช้จริงในกิจการของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ
2559 เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน
2) ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ที่ใช้จริงใน
กิจการของส่วนราชการ ตามข้อ 1) ที่ส่วนราชการรายงานให้
สานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
โดยบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ.
ออกแบบไว้

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน
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ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล
ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
ใน www.e-report.energy.go.th
ณ 30 พฤศจิกายน 2559
ก. ไม่ครบ
12 เดือน
ข. ครบทั้ง
12 เดือน

4

5

ขั้นตอนที่ 3 - 5 :

ประเมินผลจากแบบจาลองทางคณิตศาสตร์

มีผลการคานวณ EUI
ด้ า นการใช้ ไ ฟฟ้ า ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ตามสู ต ร
การค านวณที่ สนพ. ก าหนด
โดยอยู่ในช่วง
-0.200 ถึง -0.333
มีผลการคานวณ EUI
ด้ า นการใช้ ไ ฟฟ้ า ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ตามสู ต ร
การค านวณที่ สนพ. ก าหนด
โดยอยู่ในช่วง
-0.091 ถึง -0.199
มีผลการคานวณ EUI
ด้ า นการใช้ ไ ฟฟ้ า ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ตามสู ต ร
การค านวณที่ สนพ. ก าหนด
โดยอยู่ในช่วง
0.000 ถึง -0.090

 เอกสารหลักฐานเป็น :1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ ตาม
ขั้นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่ ส่วนราชการรายงานให้ สานักงาน
ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่
สนพ. ออกแบบไว้ โดยใช้ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
2) สูตรการคานวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า (Energy
Utilization Index, EUI) เท่ากับ
(90% ของ SEU*) – AEU*
EUI =
AEU
* SEU Standard Electricity Utilization
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน (kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
* AEU Actual Electricity Utilization
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง
(kWh; กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
รายละเอียดแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ อธิบายไว้ใน “คู่มือการ
จัดทาข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด xx” ที่ สนพ. จัดทาขึ้น
เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 คะแนน
การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน
ขั้นที่ 3 EUI อยู่ในช่วง -0.2000 ถึง -0.3333

ด้านไฟฟ้า
0.0001-0.5000
คะแนน

ขั้นที่ 4

EUI อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.1999

0.0001-0.5000
คะแนน

ขั้นที่ 5

EUI อยู่ในช่วง 0.0000 ถึง -0.090

0.0001-0.5000
คะแนน

รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น
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0.0000 คะแนน
0.2500 คะแนน

 ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับ
คะแนนที่ 2 จึงจะได้รบั การประเมินผลระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5

*

3

ด้านไฟฟ้า
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1.5000 คะแนน

ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล
หมายเหตุ:
- การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 หาก EUI ด้านการใช้

ไฟฟ้า อยู่ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัตไิ ตรยางศ์
- กรณีที่ผลการคานวณ EUI ด้านการใช้ไฟฟ้า มากกว่า 0 ส่วนราชการ
จะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน เท่ากับ 1.5000 คะแนน
 วิธีการให้คะแนนของส่วนราชการที่มีหลายหน่วยงาน
คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลาง
ในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็น
หน่วยงานภายในกรมนั้นทีไ่ ม่ปรากฏในกฎกระทรวง ดังนี้
1) ประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของแต่ละหน่วยงานของส่วนราชการตามเกณฑ์การให้
คะแนนทีพ่ ิจารณาจากความก้าวหน้าของ
ขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับขั้นของความสาเร็จ
(Milestone) 5 ระดับ ตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 5
2) นาคะแนนทีแ่ ต่ละหน่วยงานของส่วนราชการได้รับการประเมินตาม
ข้อ 1) มารวมกันเพื่อหาผลรวมทั้งหมด แล้วหาค่าคะแนนเฉลี่ยตาม
สูตรการคานวณดังต่อไปนี้
*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของส่วนราชการทั้งหมด
จานวนหน่วยงานของส่วนราชการทั้งหมด
หมายเหตุ :
 การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดาเนินงาน
พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร / หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นที่ไม่ได้จัดส่งให้
สานักงาน ก.พ.ร.ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อมให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม
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แนวทางการประเมินผล :
2. ด้านน้ามันเชื้อเพลิง
ระดับคะแนน
1

2

94

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1 :
ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
มี ก ารติ ด ตามและรายงานผล  ข้อมูลทีส่ ่วนราชการรายงานการติดตามการดาเนินการตามมาตรการ
การดาเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน และรอบ
ประหยั ด พลั ง งานด้ า นน้ ามั น
12 เดือน ให้ สานักงาน ก.พ.ร. ทราบ โดยเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่
เชื้ อ เพลิ ง ของปี ง บประมาณ
ส่วนราชการบันทึกการติดตามและรายงานผลการดาเนินการตาม
2559 รอบ 6 เดื อ น (ตุ ล าคม
มาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า
2558 - มี น าคม 2559) และ  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 1 = 0.5000 คะแนน
รอบ 12 เดือน (เมษายน 2559
การติดตามและรายงานผลการดาเนินการตาม
รอบ 6
รอบ 12
- กันยายน 2559) ตามรูปแบบ
มาตรการประหยัดน้ามัน
เดือน
เดือน
ที่ สนพ. กาหนด

ขั้นตอนที่ 2 :
2.1 มีการรายงานข้อมูล
พื้นฐานสาหรับการ
ประเมินปริมาณการใช้
น้ามันเชื้อเพลิงมาตรฐาน
และค่าดัชนีการใช้น้ามัน
เชื้อเพลิงประจาปี
งบประมาณ 2559 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่
สนพ. กาหนดได้แล้ว
เสร็จ และครบถ้วน 12
เดือน นับตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2558 ถึงเดือน
กันยายน 2559

คู่มือการปฏิบัติราชการ

ก. ไม่รายงานผลการติดตามการดาเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทางานลด
การใช้พลังงาน

0.0000
คะแนน

0.0000
คะแนน

ข. รายงานผลการติดตามการดาเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทางานลด
การใช้พลังงาน

0.2500
คะแนน

0.2500
คะแนน

ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
 เอกสารหลักฐานเป็น :1) หลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลอันเป็นตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการใช้
พลังงานของส่วนราชการ เป็นข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน
ทั้งนี้ “ตัวแปร” ที่ สนพ. กาหนด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ก. ตัวแปรจากลักษณะการทางาน เช่น จานวนบุคลากรภายใน
(มาทางาน ลา ไปราชการ) เป็นต้น
ข. ตัวแปรจากสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ระยะห่างจากตัว
จังหวัดที่ตั้ง พื้นที่ของอาเภอที่ตั้ง พื้นที่ของจังหวัดที่ตั้ง เป็นต้น
2) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มผี ลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ ตาม
ข้อ 1) ทีส่ ่วนราชการรายงานให้ สานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
โดยบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ.
ออกแบบไว้ เป็นข้อมูลเดียวกับการติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า
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ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล
* เมื่อส่วนราชการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
ผ่าน www.e-report.energy.go.th ระบบจะตรวจสอบ
ความครบถ้วนของตัวแปรต่างๆ เมื่อครบถ้วนแล้ว ระบบ
จะคานวณปริมาณการใช้น้ามันมาตรฐานของแต่ละส่วนราชการ
ตามแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ที่ สนพ. ติดตั้งโปรแกรมไว้
เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.1 = 0.2500 คะแนน
ความครบถ้วนของข้อมูลตัวแปรต่างๆ
ที่มีผลต่อปริมาณการใช้น้ามันของส่วนราชการ
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
ใน www.e-report.energy.go.th
ณ 30 พฤศจิกายน 2559
ก. ไม่ครบ
12 เดือน
ข. ครบทั้ง
12 เดือน

ด้านน้ามัน

0.0000 คะแนน
0.2500 คะแนน

2.2 มี ก า ร ร า ย ง า น ข้ อ มู ล ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ
ป ริ ม า ณ กา ร ใช้ น้ า มั น
เชื้ อเพลิ งที่ ใช้ จริ ง (ลิ ตร)  เอกสารหลักฐานเป็น :ประจ าปี ง บประมา ณ
2558 ครบถ้วน 12 เดือน 1) ใบเสร็จค่าน้ามันเชื้อเพลิงที่ส่วนราชการได้ซื้อ และใบสั่งจ่ายน้ามัน
เชือ้ เพลิงให้กับยานพาหนะของส่วนราชการทุกคันในแต่ละเดือน
นับตั้งแต่เดือน
หรือหลักฐานแสดงที่มาของข้อมูลปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
ตุลาคม 2558 ถึง
(ลิตร) ที่ใช้จริงในยานพาหนะของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ
เดือน กันยายน 2559
2559 เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558
ถึง 30 กันยายน 2559 รวม 12 เดือน
2) ข้อมูลข้อมูลปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิง (ลิตร) ที่ใช้จริงใน
ยานพาหนะของส่วนราชการ ตามข้อ 1) ทีส่ ่วนราชการรายงานให้
สานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายใน 30 พฤศจิกายน 2559 โดยบันทึก
ผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่ สนพ. ออกแบบไว้
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ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 2.2 = 0.2500 คะแนน
ความครบถ้วนของข้อมูลปริมาณการใช้น้ามัน
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559
ใน www.e-report.energy.go.th
ณ 30 พฤศจิกายน 2559
ก. ไม่ครบ
12 เดือน
ข. ครบทั้ง
12 เดือน
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0.0000 คะแนน
0.2500 คะแนน

 ส่วนราชการจะต้องได้คะแนนเต็ม (เท่ากับ 0.5000) ในระดับ
คะแนนที่ 2 จึงจะได้รบั การประเมินผลระดับคะแนนที่ 3, 4 และ 5

*

3

ด้านน้ามัน

ขั้นตอนที่ 3 - 5 :

ประเมินผลจากแบบจาลองทางคณิตศาสตร์

มีผลการคานวณ EUI
ด้านการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
ประจาปีงบประมาณ 2559
ตามสูตรการคานวณที่ สนพ.
กาหนด โดยอยู่ในช่วง
-0.200 ถึง -0.333

 เอกสารหลักฐานเป็น :1) ข้อมูลตัวแปรต่างๆ ที่มผี ลต่อการใช้พลังงานของส่วนราชการ ตาม
ขั้นตอนที่ 2 (2.1 และ 2.2) ที่ส่วนราชการรายงานให้ สานักงาน
ก.พ.ร. ทราบ โดยบันทึกผ่าน www.e-report.energy.go.th ตามที่
สนพ. ออกแบบไว้ โดยใช้ข้อมูลเพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
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ระดับคะแนน

4

5

เกณฑ์การให้คะแนน

มีผลการคานวณ EUI

ด้านการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
ประจาปีงบประมาณ 2559
ตามสูตรการคานวณที่ สนพ.
กาหนด โดยอยู่ในช่วง
-0.091 ถึง -0.199
มีผลการคานวณ EUI
ด้านการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
ประจาปีงบประมาณ 2559
ตามสูตรการคานวณที่ สนพ.
กาหนด โดยอยู่ในช่วง
0.000 ถึง -0.090

แนวทางการประเมินผล
2) สูตรการคานวณดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
(Energy Utilization Index, EUI) เท่ากับ
EUI =
(90% ของ SFU*) – AFU*
AFU
* SFU Standard Fuel Utilization
ปริมาณการใช้น้ามันมาตรฐาน (ลิตร)
* AFU Actual Fuel Utilization
ปริมาณการใช้น้ามันจริง (ลิตร)
รายละเอียดแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ อธิบายไว้ใน
“คู่มือการจัดทาข้อมูลและรายงานผลตามตัวชี้วัด xx”
ที่ สนพ. จัดทาขึ้น
การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ ตอน
ด้านน้ามัน
ขั้นที่ 3

EUI อยู่ในช่วง -0.2000 ถึง -0.3333

ขั้นที่ 4

EUI อยู่ในช่วง -0.091 ถึง -0.1999

ขั้นที่ 5

EUI อยู่ในช่วง 0.0000 ถึง -0.090
รวม 3 ช่วง มีคะแนนเต็มทั้งสิ้น

0.0001-0.5000
คะแนน
0.0001-0.5000
คะแนน
0.0001-0.5000
คะแนน
1.5000 คะแนน

เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนที่ 3-4-5 = 1.5000 คะแนน

หมายเหตุ :
- การประเมินคะแนนในขั้นตอนที่ 3, 4 และ 5 หาก EUI ด้านการใช้
น้ามันเชื้อเพลิง อยู่ระหว่างค่าขอบเขต ให้ใช้วิธีเทียบบัญญัตไิ ตรยางศ์
กรณีทผี่ ลการคานวณ EUI ด้านการใช้น้ามันเชื้อเพลิง มากกว่า 0
ส่วนราชการจะได้คะแนนระดับที่ 3, 4 และ 5 รวมกัน
เท่ากับ 1.5000 คะแนน
 วิธีการให้คะแนนของส่วนราชการที่มีหลายหน่วยงาน
คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
คิดจากคะแนนเฉลี่ยของหน่วยงานทั้งหมดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลาง
ในสังกัดกรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวง และส่วนราชการที่ตั้งขึ้นเป็น
หน่วยงานภายในกรมนั้นทีไ่ ม่ปรากฏในกฎกระทรวง ดังนี้
1) ประเมินระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของแต่ละหน่วยงานของส่วนราชการตามเกณฑ์การให้
คะแนนทีพ่ ิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตาม
เป้าหมายแต่ละระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) 5 ระดับ
ตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 5
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ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

แนวทางการประเมินผล
2) นาคะแนนที่แต่ละหน่วยงานของส่วนราชการได้รับการประเมินตาม
ข้อ 1) มารวมกันเพื่อหาผลรวมทั้งหมด แล้วหาค่าคะแนนเฉลี่ยตาม
สูตรการคานวณดังต่อไปนี้
*คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
= ผลรวมของคะแนนของหน่วยงานของส่วนราชการทั้งหมด
จานวนหน่วยงานของส่วนราชการทั้งหมด

หมายเหตุ :
 การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ขอให้ส่วนราชการสรุปผลการดาเนินงาน
พร้อมแนบตัวอย่างเอกสาร / หลักฐานประกอบของตัวชี้วัดมาด้วย ส่วนเอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นที่ไม่ได้จดั ส่งให้
สานักงาน ก.พ.ร. ขอให้ส่วนราชการจัดเตรียมไว้ ณ ส่วนราชการเพื่อพร้อม
ให้ผู้ประเมินตรวจสอบหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล
:
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ผู้อานวยการสานักอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
นางศิริพร พันธ์เดช
นายมานพ พืบขุนทด

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เบอร์ติดต่อ : 0-2281-2283
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5900
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5900
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5900

ตัวชี้วัดที่ 5

ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามมาตรการประหยัดน้า

หน่วยวัด :

ระดับ

น้าหนัก :

ร้อยละ 2.5

คาอธิบาย :
เป็นการดาเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แนวทาง
ประหยัดนาในหน่วยงานภาครัฐ ที่ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในภาครัฐ ลดการใช้นาอย่างน้อยร้อยละ 10 เมื่อ
เทียบกับปริมาณการใช้นาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และให้ส่วนราชการรายงานผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประหยัดนาเป็นรายเดือนให้กับกรมทรัพยากรนา
1. ปริมาณนาที่ใช้ หมายถึง ปริมาณนาที่ใช้ผ่านมาตรวัดนา การประปานครหลวง การประปา
ส่วนภูมิภาค และปริมาณนาที่ใช้จากระบบอื่น ๆ ที่มีมาตรวัดนา
2. ข้อมูลพืนฐาน หมายถึง ข้อมูลการใช้นาปี 2557 รายเดือน ตังแต่ตุลาคม 2556 ถึงกันยายน
2557 โดยให้หน่วยงานผู้รายงานตัวชีวัดเป็นผู้รับรองข้อมูล
เหตุผล :

ประเทศไทยเผชิญภาวะการณ์ขาดแคลนนา เกิดการขาดแคลนนาดิบในภาคเกษตรกรรม บาง
พืนที่เกิดการขาดแคลนนาดิบเพื่อการผลิตประปา และต้องควบคุมปริมาณนา เพื่อการรักษาระบบนิเวศ และ
การผลักดันนาเค็ม
การประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนาแห่งชาติ ครังที่ 1/2558 เมื่อ วันพุธที่ 22 กรกฎาคม
2558 มีมติให้ทุกหน่วยงานภาครัฐดาเนินมาตรการประหยัดนา โดยลดปริมาณการใช้นาลงอย่างน้อย ร้อยละ
10 เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤต การขาดแคลนนา สร้างความเสมอภาคระหว่าง ภาคส่วนต่างๆ ในการลด
ปริมาณการใช้นา และปลูกฝังค่านิยมร่วมกันในการใช้นาอย่างมีประสิทธิภาพ
เกณฑ์การให้คะแนน :
คะแนน
1
2
3

เกณฑ์การให้คะแนน
มีการแต่งตังคณะทางานปฏิบัติการประหยัดนา
มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประหยัดนาตามแนวทางของคณะกรรมการ
ทรัพยากรนาแห่งชาติและได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
มีการรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดนาเป็น
รายเดือนให้กับกรมทรัพยากรนาภายในระยะเวลาที่กาหนด

4

สามารถลดปริมาณการใช้นาน้อยลงเทียบกับปริมาณการใช้นาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ร้อยละ 5

5

สามารถลดปริมาณการใช้นาน้อยลงเทียบกับปริมาณการใช้นาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ร้อยละ 10
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แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล/แนวทางการประเมินผล :
1. แหล่งข้อมูล
มาตรวัดนาแสดงปริมาณการใช้นาประจาเดือนจากหน่วยงานบริการ นาประปา เช่น การประปา
นครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค ประปาท้องถิ่น และประปาอื่น ๆ
2. วิธีการจัดเก็บข้อมูล
หน่วยงานแจ้งรายงานตามแบบฟอร์มส่งให้กรมทรัพยากรนาภายใน วันที่ 5 ของเดือนถัดไป
3. แนวทางการประเมินผล
คิดเป็นร้อยละการใช้นาที่ลดลง โดยเทียบกับฐานการใช้นาปี 2557 โดยเทียบสัดส่วนการใช้นา
เฉลี่ยรายเดือนปีปัจจุบันกับการใช้นาเฉลี่ยรายเดือนปีฐาน (ปี 2557)
กระบวนปฏิบัติการประหยัดน้าในหน่วยงานภาครัฐ
ตังคณะทางานปฏิบัติการประหยัด
นา
จัดทาแผนปฏิบัติการประหยัดนา

รณรงค์ ปลูกฝังค่านิยม และดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประหยัดนา

ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
และปรับปรุงเป็นวงจร ต่อเนื่อง

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประหยัดนา ทุกเดือน
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แนวทางการดาเนินงาน :
ระดับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. รวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้นาตังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 เพื่อนามาเปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันของปี พ.ศ. 2558 จากมาตรวัดนาแสดงปริมาณการใช้นาประจาเดือนจากหน่วยงานบริการ นาประปา
เช่น การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค ประปาท้องถิ่น และประปาอื่น ๆ
2. แจ้งให้สถานศึกษาทราบเพื่อดาเนินการในรูปแบบเดียวกัน
3. กรอกข้อมูลปริมาณการใช้นาเป็นรายเดือนลงในแบบฟอร์มอ้างอิง KRS 5.2 (สาหรับสานักงานเขต
พืนที่การศึกษา)
4. สรุปข้อมูลรอบ 6 และ 12 เดือนลงในแบบฟอร์มอ้างอิง KRS 5.1 และแนบไฟล์ ในระบบ KRS
ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 12 เดือน
ระดับสถานศึกษา
1. รวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้นาตังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 เพื่อนามาเปรียบเทียบกับเดือน
เดียวกันของปี พ.ศ. 2558 จากมาตรวัดนาแสดงปริมาณการใช้นาประจาเดือนจากหน่วยงานบริการ นาประปา
เช่น การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค ประปาท้องถิ่น และประปาอื่น ๆ
2. กรอกข้อมูลปริมาณการใช้นาเป็นรายเดือนลงในแบบฟอร์มอ้างอิง KRS 5.3 (สาหรับสถานศึกษา)
3. จัดส่งให้สานักงานเขตพืนที่การศึกษาตามรอบระยะเวลาที่กาหนด เพื่อดาเนินการรวบรวมข้อมูลใน
ภาพรวมของทุกสถานศึกษาและรายงานต่อ สพฐ. ผ่านระบบ KRS
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล
:

ผู้อานวยการสานักอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ
นางศิริพร พันธ์เดช
นายมานพ พืบขุนทด

เบอร์ติดต่อ : 0-2281-2283
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5900
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5900
เบอร์ติดต่อ : 0-2288-5900
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แบบฟอร์มอ้างอิง KRS 5.1
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามคารับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามมาตรการประหยัดน้า
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติประหยัดน้าในหน่วยงานภาครัฐ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.........................................................................................................
 รอบ 12 เดือน
 รอบ 6 เดือน
หน่วยงาน
1.สานักงานเขต....
2.โรงเรียน...
3.โรงเรียน...
4.โรงเรียน...

ปริมาณการใช้น้า
พ.ศ. 2558-2559
(ลูกบาศก์เมตร)

ปริมาณการใช้น้า
พ.ศ. 2557
(ลูกบาศก์เมตร)

ผลต่าง
(ลูกบาศก์เมตร)

รวม
เฉลี่ย

รวมปริมาณการใช้นา พ.ศ. 2558-2559 ................................. ลูกบาศก์เมตร
รวมปริมาณการใช้นา พ.ศ. 2557
................................. ลูกบาศก์เมตร
ผลต่าง
................................. ลูกบาศก์เมตร
คิดเป็นร้อยละ ....................................... ใช้สตู รการคิด ((ผลต่าง / รวมปริมาณการใช้นา พ.ศ. 2557)x100)
แนวทาง/มาตรการประหยัดน้า (ถ้ามี)
...............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ..........
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ผู้รายงานข้อมูล
........................................................
(
)
ตาแหน่ง..........................................
วันที่ .............................................
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ผู้รับรองข้อมูล
......................................................
(
)
ตาแหน่ง..........................................
วันที่ ..............................................

แบบฟอร์มอ้างอิง KRS 5.2 (สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามคารับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามมาตรการประหยัดน้า
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติประหยัดน้าในหน่วยงานภาครัฐ (รายเดือน)

สานักงานเขตพืนที่การศึกษา.........................................................................................................
เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
รวม (รอบ 6 เดือน)
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม (รอบ 12 เดือน)

ปริมาณการใช้น้า
พ.ศ. 2558-2559
(ลูกบาศก์เมตร)

ปริมาณการใช้น้า
พ.ศ. 2557
(ลูกบาศก์เมตร)

ผลต่าง
(ลูกบาศก์เมตร)

แนวทาง/มาตรการประหยัดน้า (ถ้ามี)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ผู้รายงานข้อมูล
ผู้รับรองข้อมูล
........................................................
......................................................
(
)
(
)
ตาแหน่ง..........................................
ตาแหน่ง..........................................
วันที่ .............................................
วันที่ ..............................................
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แบบฟอร์มอ้างอิง KRS 5.3 (สาหรับสถานศึกษา)
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามคารับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามมาตรการประหยัดน้า
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติประหยัดน้าในหน่วยงานภาครัฐ (รายเดือน)

สถานศึกษา.........................................................................................................
เดือน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
รวม (รอบ 6 เดือน)
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
รวม (รอบ 12 เดือน)

ปริมาณการใช้น้า
พ.ศ. 2558-2559
(ลูกบาศก์เมตร)

ปริมาณการใช้น้า
พ.ศ. 2557
(ลูกบาศก์เมตร)

ผลต่าง
(ลูกบาศก์เมตร)

แนวทาง/มาตรการประหยัดน้า (ถ้ามี)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ผู้รายงานข้อมูล
ผู้รับรองข้อมูล
........................................................
......................................................
(
)
(
)
ตาแหน่ง..........................................
ตาแหน่ง..........................................
วันที่ .............................................
วันที่ ..............................................
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ตัวชี้วัดที่ 6 :

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

หน่วยวัด :

ระดับ

น้้าหนัก :

ร้อยละ 5

อยู่ระหว่างรอเกณฑ์การให้คะแนนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ตัวชี้วัดที่ 7 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
หน่วยวัด : ระดับ
น้้าหนัก : ร้อยละ 5
ค้าอธิบาย :

 การพัฒ นาสมรรถนะองค์การ เป็น การดาเนิ น การปรับ ปรุงระบบบริห ารจัดการภายใน
องค์การที่เป็นกลไกที่ทาให้องค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดาเนินงานของ
องค์การ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ ความคาดหวังและ
ความต้องการของผู้รับบริการ
 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นการดาเนินการตาม
แนวคิดของการส่งเสริมการพัฒนาองค์การโดยใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นแนวทางใน
การประเมินผลองค์การ โดยปรับแนวคิดและข้อคาถามให้สอดคล้องกับบริบทและความเข้าใจของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามากยิ่งขึ้น
 การประเมินผล ประเมินจากความครบถ้วนของการตอบคาถามและระยะเวลาของการส่ง
ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให้มั่นใจว่าการตอบคาถามเป็นไปในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เกณฑ์การให้คะแนน :
วัดความสาเร็จของการจัดทารายงานลักษณะสาคัญขององค์การ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบ่ง
ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
1
ไม่จัดส่งแบบฟอร์มอ้างอิง KRS 7 ผ่านระบบ KRS
2
จัดส่งแบบฟอร์มอ้างอิง KRS 7 ผ่านระบบ KRS ภายหลังระยะเวลาการรายงานรอบ
12 เดือน แต่ประเด็นคาตอบไม่ครบถ้วนและทันสมัย
3
จัดส่งแบบฟอร์มอ้างอิง KRS 7 ผ่านระบบ KRS ภายหลังระยะเวลาการรายงานรอบ
12 เดือน และประเด็นคาตอบมีความครบถ้วนและทันสมัย
4
จัดส่งแบบฟอร์มอ้างอิง KRS 7 ผ่านระบบ KRS ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 12
เดือน แต่ประเด็นคาตอบไม่ครบถ้วนและทันสมัย
5
จัดส่งแบบฟอร์มอ้างอิง KRS 7 ผ่านระบบ KRS ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 12
เดือน และประเด็นคาตอบมีความครบถ้วนและทันสมัย
เงื่อนไข :
1. จัดทาข้อมูลแบบฟอร์มอ้างอิง KRS 7 ผ่านระบบ KRS โดย สพป./สพม. ต้องจัดทาข้อมูลให้
ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยเป็นปัจจุบัน โดยอ้างอิงจากผลการดาเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559
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2. จัดส่งแบบฟอร์มอ้างอิง KRS 7 ผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
(KRS : KPI Report System) ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 12 เดือน
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด
การพัฒนาสมรรถนะองค์การ

หน่วยวัด
ระดับ

ผลการด้าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2556
2557
2558
5.0000
5.0000
5.0000

แนวทางการด้าเนินงาน :
ระดับ ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. จัดทาข้อมูลแบบฟอร์มอ้างอิง KRS 7 ผ่านระบบ KRS โดย สพป./สพม. ต้องจัดทาข้อมูลให้
ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยเป็นปัจจุบัน โดยอ้างอิงจากผลการดาเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2559
2. จัดส่งแบบฟอร์มอ้างอิง KRS 7 ผ่านระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
(KRS : KPI Report System) ภายในระยะเวลาการรายงานรอบ 12 เดือน
ผู้ก้ากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางสาวพรพรรณ ศศิวงศ์
นางปุณฑริกา พันธุ

เบอร์ติดต่อ : 0-2281-5218
เบอร์ติดต่อ : 0-2281-5218
เบอร์ติดต่อ : 0-2281-5218

ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ
นายศิวกร รัตติโชติ
นางสาวทิตยาภรณ์ กาศสนุก
นางสาวศิวาพร ชาญสอน
นายประสิทธิ์ ทากันหา
นายอรุณ กุบแก้ว

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

0-2281-5218
0-2281-5218
0-2281-5218
0-2281-5218
0-2281-5218
0-2281-5218
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แบบฟอร์มอ้างอิง KRS 7
รายการอ้างอิง ตัวชี้วัดตามค้ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วัดที่ 7 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
แบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล ระดับ สพป. / สพม.
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.........................................................................................................
1. การน้าองค์การ

ค้าถาม
1.1 ผู้บริหารดาเนินการอย่างไรในการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดและค่านิยมสู่การปฏิบัติ และการปฏิบัติตน
ของผู้บริหารที่แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นต่อค่านิยม
ของ สพท. เป็นอย่างไร
1.2 ผู้บริหารจูงใจบุคลากรให้เกิดการสร้างผลการ
ดาเนินการที่ดี สร้างให้เกิดนวัตกรรม และทาตาม
ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างไร
1.3 ผู้บริหารดาเนินการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน
ขององค์การอย่างไร
1.4 มั่นใจได้อย่างไรว่าองค์การประพฤติปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และการมีจริยธรรม
1.5 สพท. รับผิดชอบต่อสังคม และสนับสนุนชุมชน
ในพื้นที่ๆ ดูแลอย่างไร และผู้บริหารมีส่วนร่วมใน
การดาเนินการดังกล่าวอย่างไร

ประเด็นค้าตอบ

คาอธิบายเพิ่มเติม ............................................................................................................................. ..............
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ผู้รายงานข้อมูล
........................................................
(
)
ตาแหน่ง..........................................
วันที่ .............................................
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ผู้รับรองข้อมูล
......................................................
(
)
ตาแหน่ง..........................................
วันที่ ..............................................

2. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ค้าถาม
2.1 สพท. มั่นใจได้อย่างไรว่าการจัดทาแผนระยะสั้น
และระยะยาวสามารถตอบสนองต่อผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลดจุดบอดและความเสี่ยงที่
คุกคามต่อความยั่งยืนต่อ สพท.
2.2 สพท. มั่นใจได้อย่างไรว่าแผนระยะสั้นและระยะ
ยาวมีการถ่ายทอดไปทั่วทั้ง สพท. และทรัพยากร
ได้รับการจัดสรรอย่างเพียงพอ
2.3 สพท. มีแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้อง
กับแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวอย่างไร

ประเด็นค้าตอบ

คาอธิบายเพิ่มเติม ...........................................................................................................................................
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)
ตาแหน่ง..........................................
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3. การให้ความส้าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คาถาม
3.1 สพท. มีการรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ และสังเกตความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร และนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์
อย่างไร
3.2 สพท. มีการประเมินความพึงพอใจและความไม่
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างไร และนาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้าง
3.3 สพท. มีวิธีการนาความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับผลผลิตและบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการและทาให้เหนือกว่า
ความคาดหวังอย่างไร
3.4 สพท. มีการจาแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อนามาจาแนกผลผลิตและการบริการที่
แตกต่างกันอย่างไร
3.5 สพท. มีการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรักษาสัมพันธ์
กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่เหนือกว่าความคาดหวังอย่างไร
3.6 สพท. มีการจัดการกับข้อร้องเรียนอย่างไร และ
มั่นใจได้อย่างไรว่าข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไขได้
อย่างทันท่วงที

ประเด็นคาตอบ

คาอธิบายเพิ่มเติม ...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ผู้รายงานข้อมูล
........................................................
(
)
ตาแหน่ง..........................................
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ผู้รับรองข้อมูล
......................................................
(
)
ตาแหน่ง..........................................
วันที่ ..............................................

4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ค้าถาม
4.1 สพท. มีตัวชี้วัดที่สาคัญทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว รวมทั้งมีการติดตามตัวชี้วัดอย่างไร
4.2 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มีวิธีการ
ทบทวนผลการดาเนินการของ สพท. และ
ความก้าวหน้าเมื่อเทียบกับแผนระยะสั้นและระยะ
ยาวอย่างไร และนามาถ่ายทอดให้หน่วยงาน
ภายนอกรับทราบอย่างไร
4.3 สพท. มีวิธีการค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของ
สพท. อย่างไร และมีวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างไร
4.4 สพท. มีวิธีการในการรวบรวมและถ่ายทอด
ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรอย่างไร
นามาสร้างนวัตกรรมอย่างไร
4.5 สพท. มั่นใจได้อย่างไรว่าสารสนเทศของ สพท.
มีความแม่นยา ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันกาล ปลอดภัย
ใช้งานง่าย และมีความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน

ประเด็นค้าตอบ
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(
)
ตาแหน่ง..........................................
วันที่ .............................................
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......................................................
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)
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5. การมุ่งเน้นบุคลากร

ค้าถาม
ประเด็นค้าตอบ
5.1 สพท. มีการประเมินความต้องการด้านขีด
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ คุณวุฒิ และกาลังคนที่
จาเป็นต้องมีอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถปฏิบัติภารกิจ
ได้อย่างต่อเนื่อง
5.2 สพท. มั่นใจได้อย่างไรว่าสภาพแวดล้อมการทางาน
ด้านสุขภาพและสวัสดิภาพ ความสะดวกในการเข้าถึง
สถานที่ทางาน รวมทั้งนโยบายในการทางาน ได้ออกแบบ
ให้เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลายของบุคลากร
5.3 สพท. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
นามาพิจารณาถึงค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่อง
ชมเชย และการสร้างแรงจูงใจอย่างไร และระบบการ
ประเมินดังกล่าวส่งเสริมให้สร้างนวัตกรรมและทาให้
บรรลุผลสาเร็จของแผนระยะสั้นและระยะยาวของ สพท.
อย่างไร
5.4 สพท. มีการประเมินความผูกพันของบุคลากร มีวิธีการ
และตัววัดทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างไร
และวิธีการและตัววัดดังกล่าวมีความแตกต่างกันในแต่ละ
ประเภทหรือกลุ่มงานของบุคลากรหรือไม่ อย่างไร
5.5 สพท. มีการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารที่พิจารณาถึง
ความสาเร็จของแผนระยะสั้นและระยะยาว การสนับสนุน
ให้เกิดการสร้างนวัตกรรม การมีจริยธรรม การมุ่งเน้น
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประเมินผลการ
พัฒนาอย่างไร รวมทั้งมีวิธีการจัดการความก้าวหน้าและ
การวางแผนการสืบทอดตาแหน่งของหัวหน้างานและ
ผู้อานวยการกลุ่มอย่างไร
คาอธิบายเพิ่มเติม ..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ผู้รายงานข้อมูล
ผู้รับรองข้อมูล
........................................................
......................................................
(
)
(
)
ตาแหน่ง..........................................
ตาแหน่ง..........................................
วันที่ .............................................
วันที่ ..............................................
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6. การจัดการกระบวนการ
ค้าถาม
6.1 สพท. มีการออกแบบการบริการและ
กระบวนการทางานอย่างไร มีการใช้เทคโนโลยีใหม่
และระบุข้อกาหนดที่สาคัญอย่างไร
6.2 สพท. มั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงาน
ประจาวันและการปฏิบัติงานสนับสนุนขององค์การ
เป็นไปตามกระบวนการที่กาหนดอย่างถูกต้อง มี
ตัวชี้วัดของกระบวนงานหรือไม่
6.3 สพท. มีวิธีการนาข้อมูลย้อนกลับจากการ
ดาเนินการแต่ละกระบวนการมาทาให้เกิดการ
ปรับปรุงอย่างไร
6.4 สพท. มีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ ภาวะ
ฉุกเฉิน หรือทาให้สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานมี
ความปลอดภัยอย่างไร และมั่นใจได้อย่างไรว่าการ
เตรียมพร้อมดังกล่าวเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ
6.5 สพท. มีวิธีการจัดการนวัตกรรมอย่างไร และ
มั่นใจได้อย่างไรว่ามีทรัพยากรเพียงพอต่อการ
จัดการนวัตกรรมและสนับสนุนให้เกิดการสร้าง
นวัตกรรม

ประเด็นค้าตอบ
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สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่ต้องดำเนินกำรตัวชี้วัดนี้
ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
หน่วยวัด : ระดับค่ำร้อยละ
น้ำหนัก : ร้อยละ 5
คำอธิบำย :
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
& Transparency Assessment : ITA) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดาเนินงาน
(Integrity Assessment) ขององค์การต่างประเทศที่ป ระสบความสาเร็ จ คือ องค์การต่อต้านการทุจ ริ ต
(Anti-Corruption and Civil Rights Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี บูรณาการเข้ากับดัชนี
วัดความโปร่งใสของสานัก งาน ป.ป.ช. โดยได้กาหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบหลักที่สาคัญและจาเป็นในการ
ประเมิน โดยจาแนกองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็นการประเมิน และแปลงไปสู่คาถามที่
ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของหน่วยงาน
องค์ป ระกอบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่ งใสในการดาเนิน งานของหน่ ว ยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment) แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ควำมโปร่งใส (Transparency) ประเมินจากความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
2. ควำมรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability) ประเมิ น จากความคิ ด เห็ น ของประชาชน
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประสบการณ์ในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
3. คุณธรรมกำรให้บริกำรของหน่วยงำน (Integrity in Service Delivery) ประเมิน
จากการรับรู้และประสบการณ์โดยตรงของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการให้บริการ
ของหน่วยงานภาครัฐ
4. วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) ประเมินจากความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐ และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base) บน
พื้นฐานของข้อเท็จจริงในการดาเนินงานของหน่วยงาน
5. คุณธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน (Work Integrity) ประเมินจากความคิดเห็นของ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานภาครัฐที่มีต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน
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เกณฑ์กำรให้คะแนน :
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับพิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ
เกณฑ์กำรให้คะแนน
1 ค่าคะแนนระหว่าง 0 -19.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานต่า
มาก
2 ค่าคะแนนระหว่าง 20 – 39.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ต่า
3 ค่าคะแนนระหว่าง 40 – 59.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ปานกลาง
4 ค่าคะแนนระหว่าง 60 -79.99 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูง
5 ค่าคะแนนระหว่าง 80 – 100 คะแนน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานสูง
มาก
รำยละเอียดข้อมูลพื้นฐำน :
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบ
ตัวชี้วัด
1. ดัชนีความโปร่งใส
2. ดัชนีความรับผิดชอบ
3. ดัชนีคุณธรรมการให้
บริการของหน่วยงาน
4. ดัชนีวัฒนธรรม
คุณธรรมในองค์กร
5. ดัชนีคุณธรรมการ
ทางานในหน่วยงาน

หน่วยวัด

ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ
2556
2557
2558
ระดับค่า สานักงาน
1.คะแนนหลัง
1. คะแนนหลังถ่วง
ร้อยละ คณะกรรมการ
ถ่วงน้าหนัก 18.06
น้าหนัก 18.28
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. คะแนนหลังถ่วง
2. คะแนนหลังถ่วง
เป็นหน่วยงานนาร่อง น้าหนัก 12.54
น้าหนัก 14.58
ของสานักงาน ป.ป.ช. 3. คะแนนหลังถ่วง
3. คะแนนหลังถ่วง
ไม่มีการให้คะแนน
น้าหนัก 18.11
น้าหนัก 21.12
ประเมิน
4. คะแนนหลังถ่วง
4. คะแนนหลังถ่วง
น้าหนัก 9.60
น้าหนัก 11.42
5. คะแนนหลังถ่วง
5. คะแนนหลังถ่วง
น้าหนัก 12.72
น้าหนัก 10.71
คะแนนคุณธรรมและความ
71.04
76.11
โปร่งใสในการดาเนินงาน
โดยรวม
แหล่งข้อมูล/วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล :
1. การมอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัดดาเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการ
ประเมินตามวิธีการดังกล่าว
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2. การส่งรายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ในสังกัด จานวน 2 คน เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจา
หน่วยงาน
3. การส่งรายชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ลูกจ้างฯลฯ สังกัดหน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมิน จานวน 500 ราย (หากมีน้อยกว่า 500 รายให้ส่งข้อมูลทั้งหมด)
4. การส่งรายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานตามจานวนที่ผู้ประเมินกาหนด
จานวน 500 ราย (หากมีน้อยกว่า 500 รายให้ส่งข้อมูลทั้งหมด)
5. การตอบและส่งแบบสารวจเชิงประจักษ์ (Evidence-based) พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบ
จานวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน
แนวทำงกำรดำเนินงำน :
ระดับ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1. การมอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัดดาเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการ
ประเมินตามวิธีการดังกล่าว
2. การส่งรายชื่อข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ ในสังกัด จานวน 2 คน เพื่อเป็นผู้ประสานงานประจา
หน่วยงาน
3. การส่งรายชื่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ลูกจ้างฯลฯ สังกัดหน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมิน จานวน 500 ราย (หากมีน้อยกว่า 500 รายให้ส่งข้อมูลทั้งหมด)
4. การส่งรายชื่อผู้เข้ารับบริการ/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงานตามจานวนที่ผู้ประเมินกาหนด
จานวน 500 ราย (หากมีน้อยกว่า 500 รายให้ส่งข้อมูลทั้งหมด)
5. การตอบและส่งแบบสารวจเชิงประจักษ์ (Evidence-based) พร้อมทั้งแนบหลักฐานประกอบ
จานวน 1 ชุด ต่อ 1 หน่วยงาน
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
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เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ
เบอร์ติดต่อ

0 2288 5651
0 2288 5580
0 2288 5651
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เว็บไซต์ระบบรายงานผลตัวชี้วดั ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
(KRS)

http://krs.psdg-obec.go.th

เว็บไซต์ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนการปฏิบัติราชการ
(ARS)

http://ars.psdg-obec.go.th
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ตารางสรุปสานัก/กลุ่ม/ศูนย์ รับผิดชอบคารับรองการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2559 รายตัวชี้วัด
ลาดับ

มิติ/ตัวชี้วัด

หน่วยงานกากับดูแลขับเคลื่อน
ตัวชี้วัด

มิติภายนอก (น้าหนักร้อยละ 75)
 การประเมินประสิทธิผล
1.
ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ /แผนยุทธศาสตร์กระทรวง /
ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม
1.1
ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ
1.1.1 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อประชากรกลุ่มอายุ
12 -14 ปี
1.1.2 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(มัธยมปลาย/
ปวช.)ต่อประชากรกลุ่มอายุ 15 - 17 ปี
1.2
ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.6 ม.3 ม.6
1.2.2 คะแนนของประเทศไทยของการประเมินผลสัมฤทธิ์
Educational assessment – PISA 2015
1.2.3 ขีดความสามรถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทย
จากรายงาน (IMD 2016)
1.2.4 ระดับความสาเร็จในการดาเนินโครงการลดเวลาเรียน เพิ่ม
เวลารู้ ของสถานศึกษา
1.3
ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับดีขึ้นไป
1.4
ระดับความสาเร็จของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผ่านระบบ TEPE Online
1.5

- สานักนโยบายและแผนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สนผ.)

- สานักทดสอบทางการศึกษา
(สทศ.)
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
- สานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา (สวก.)
- สานักทดสอบทางการศึกษา
(สทศ.)
- สานักพัฒนาครูและบุคคลากร
การศึกษา (สพค.)

ระดับความสาเร็จในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ในการเรียนรู้
1.5.1 ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
- ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) สาหรับโรงเรียนขนาดใหญ่และ ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ขนาดกลาง
(ศพก.)
1.5.2 ระดับความสาเร็จในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ตามตารางออกอากาศ(DLTV)
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ลาดับ

หน่วยงานกากับดูแลขับเคลื่อน
ตัวชี้วัด

มิติ/ตัวชี้วัด

 การประเมินคุณภาพ
2.
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

มิติภายใน (น้าหนักร้อยละ 25)
 การประเมินประสิทธิภาพ
3.
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
3.1
ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน
3.2
ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม
4.
การประหยัดพลังงาน
5.
การประหยัดน้า
6.
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

- สานักการคลังและสินทรัพย์
(สคส.)
- สานักอานวยการ (สอ.)
- สานักนโยบายและแผนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สนผ.)
- สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียน
การสอน (สทร.)

 การพัฒนาองค์การ
7.
การพัฒนาสมรรถนะองค์การ
- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
8.
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน - สานักพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลและนิติการ (สพร.)
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วิธีการรวบรวมข้อมูล แนวทางการเขียนรายงานเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ข้อมูล การระบุปัจจัยสนับสนุน และปัญหา อุปสรรค
วิธีการรวบรวมข้อมูล
สาหรับแนวทางการในประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งจะมีการติด ตามและประเมินผลดาเนินการ
งานใน 4 ลักษณะ กล่าวคือ
1. ประเมินผลจาก เอกสาร หลักฐาน ต่างๆ เช่น รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน/รายงานการ
ประเมินผลตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR Card) รอบ 6 เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน /เอกสาร
หลักฐานประกอบอื่นๆ เช่น รายงานการประชุม คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน แผนการดาเนินงานที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้มีอานาจ ภาพถ่าย
2. ประเมินผลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บ
ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดาเนินการของส่วนราชการ
3. ประเมิน ผลจากการสัง เกตการณ์ เป็น การพิจ ารณาการปฏิบัติ งานต่ า งๆ ของส่ว น
ราชการ เช่น สภาพแวดล้อมของสถานที่ที่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการหลัก การเก็บรักษาและดูแล
เอกสาร/ข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ ระบบฐานข้อมูล ความถูกต้ อง เช่น
แบบฟอร์ มและเจ้าหน้าที่ ที่รับ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบข้อ มูล ก่ อนและหลั งการจั ด เก็บ ทุก ครั้ ง รวมทั้ ง
แบบฟอร์ม และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการสอบถามข้อมูลต่างๆ จากเจ้าของข้อมูล ความน่าเชื่อถือ เช่น
ระบุแหล่งที่มาได้ชัดเจน สามารถสอบยันข้อมูลกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้ มีการจัดเก็บเป็นระบบและมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ
4. การขอความเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panel) เช่น คณะผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบราชการ มาประกอบการ
ประเมินผลอย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการ หลักฐานที่สาคัญที่ที่
ปรึกษาจะใช้ ในการประกอบพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี นั่นคือ รายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report) หรือที่เรียกว่า SAR ซึ่งส่วน
ราชการได้จัดทามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 SAR จึงถือเป็นการรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการที่สาคัญ และถือเป็นเอกสารทางราชการที่ได้รับการรับรองความถูกต้องสมบูรณ์จากหัวหน้าส่วน
ราชการเพื่อใช้เป็นข้อมูลสาคัญในการประเมินผล ดังนั้น SAR จึงควรระบุถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของ
การดาเนินการตามตัวชี้วัด อาทิ ระบุถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ระบุนิยามตัวชี้วัดที่ถูกต้องและ
ตรงตาม KPI Template (ที่ส่วนราชการได้แจ้งไปยังสานักงาน ก.พ.ร. ได้รับทราบ) ระบุข้อมูลผลการ
ดาเนินงานและแนวทางการจัดเก็บข้อมูล ระบุถึงปัจจัยสนับสนุน ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดาเนินงาน
ดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงสภาพแวดล้อมและภาวะการดาเนินงานบริหารจัดการที่องค์กรประสบอยู่ อันจะ
นามาซึ่งข้อเสนอแนะ หากพบว่าองค์กรยังสามารถที่จะปรับปรุง พัฒนา หรือหาแนวทางแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นได้
หรือหากเป็นองค์กรที่ประสบความสาเร็จแล้ว เป็นองค์กรต้นแบบที่จะใช้เป็นกรณีศึกษาให้แก่องค์กรต่าง ๆ
เพื่อเป็นแนวทางการบริหารองค์กรให้ประสบความสาเร็จต่อไป
คู่มือการปฏิบัติราชการ 123

ตามคำ�รับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนราชการสามารถนาข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น มาทาการ
วิเคราะห์เพื่อให้สามารถระบุถึงปัจจัยสนับสนุน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่พบในการดาเนินงาน ทั้ง
ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กร ได้ดังนี้
1. ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา และอุปสรรค อันเกิดจากปัจจัยภายใน อันได้แก่ ปัจจัยที่ควบคุมได้
ภายในองค์ กรเอง ซึ่ง ส่ งผลโดยตรงต่อ ความส าเร็ จในการปฏิ บัติงาน หรื ออาจจะก่อ ให้ เกิ ดปั ญหาและ
อุปสรรคในการดาเนินการด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ปัจจัยด้ าน บุคลากร (Man) ทรัพยากร (Money &
Material) การบริหารจัดการ (Management) และกระบวนงาน (Process) ซึ่งสามารถพิจารณาได้
ดังต่อไปนี้
1.1 บุคลากร (Man) ปัจจัยด้านบุคคลากร (Man) เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการการ
ปฏิบั ติงาน และการขับเคลื่อนองค์ก รให้สั มฤทธิผ ลตามวิสัย ทัศน์ห รือเป้ าประสงค์ตามที่ห น่ว ยงานหรื อ
องค์กรนั้นๆ ได้กาหนด โดยสามารถพิจารณาได้ใน 2 ระดับคือ บุคลากรในระดับบริหาร (Leader) และ
ระดับผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Worker)
ระดับบริหาร (Leader) หมายถึง ผู้ที่ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย และแนวทางในการดาเนินงาน
เช่ น การประเมิ น ระดับ จั ง หวั ด หมายถึ ง ผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด การประเมิ น ระดั บ กระทรวง หมายถึ ง
ปลั ด กระทรวง การประเมิ น ระดั บ กรม หมายถึ ง อธิ บ ดี ในการประเมิ น องค์ ก ารมหาชน หมายถึ ง
คณะกรรมการ หรือผู้อานวยการองค์การ โดยจะวิเคราะห์ตัวผู้บริหารเองในแง่มุมมอง ความคิ ด การบริหาร
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคคลในองค์กร
การวิเคราะห์ตัวผู้บริหาร
 รูปแบบ หรือ แนวทางการกาหนดวิสัยทัศน์ (vision) ของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
 ลักษณะ/ภาวะการนา (Lead) และการมีส่วนร่วม (Participation) ของผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กร
 การเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อาทิเช่น ด้านการวางแผนงาน การอานวยการ การ
จัดงบประมาณ การบริหารจัดการบุคลากร การแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน การสื่อสารภายในองค์กร การแก้ไขความขัดแย้ง การบริหารเวลา ตลอดจน
แนวทางการติดตามและประเมินงานของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคคลในองค์กร
 รูปแบบ หรือ แนวทางการสร้างการรับรู้ร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงขององค์กรและ
ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร (Share Vision)
 รูปแบบ หรือ แนวทางการสร้างความไว้วางใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน (Commitment)
 รูปแบบ หรือ การสร้างทีมงาน (Team Building) ที่เหมาะสมกับงานด้านต่างๆ ในองค์กร
 รูปแบบ หรือ แนวทางการมอบหมายงานพิเศษหรือการมอบอานาจการปฏิบัติงานด้านต่างๆ
ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงาน
 รู ป แบบ การเสนอแนะแนวทาง ตลอดจนความคิ ด สร้ า งสรรค์ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
บริหารงานในองค์กร (Solution Provider)
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 รูปแบบ หรือ แนวทาง การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน
 รูปแบบ หรือ แนวทาง การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานเอื้อต่อผู้ปฏิบัติงาน
 รูปแบบ หรือ แนวทาง การสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในองค์กร
ระดับผู้ปฏิบัติงาน (Knowledge Worker) หมายถึง ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานประจาวันซึ่งมี
รูปแบบการทางาน และการจัดการแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่กับปัญหาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในแต่ละวัน หรือ
ช่วงรอบระยะเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งจะวิเคราะห์ตัวผู้ปฏิบัติงานเอง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ปฏิบัติงานใน
ส่วนงานเดียวกัน หรือต่างส่วนงาน และวิเคราะห์ปัจจัยที่ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานดาเนินงาน
การวิเคราะห์ตัวผู้ปฏิบัติงาน
 ระดับความรู้/ความเข้าใจ ของผู้ปฏิบัติงาน ที่มีต่อการปฏิบัติงาน
 การมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการเสนอแนะแนวทางการดาเนินงาน หรือการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์การปฏิบัติงานต่างๆ (Innovative Thinking)
 ทัศนะคติของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อการดาเนินงาน
 รู ป แบบ หรื อ วิ ธี ก าร ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านได้ มี ค วามพยายามทดลองหรื อ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
กระบวนงานต่างๆ
 ความจริงจัง/ความใส่ใจของผู้ปฏิบัติงาน
 ขีดความสามารถ (Competency) และคุณ สมบั ติที่เหมาะสมของผู้ ป ฏิบั ติ งาน คณะ
ผู้เชี่ยวชาญหรือทีมที่ปรึกษาในการดาเนินงาน
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
 รูปแบบ หรือวิธีการ ในการถ่ายทอดความรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
 รูปแบบ หรือวิธีการประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ปัจจัยที่ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานดาเนินงาน
 รูปแบบ แนวทางการสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลง (change Agent)
1.2 ทรัพยากร (Money & Material) หมายถึง ปัจจัยประกอบที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภ าระหน้าที่ความรับผิดชอบได้ สาเร็ จลุ ล่วง ตามเป้าหมาย และนโยบายของ
องค์กร
งบประมาณ (Budget)
 เช่ น รู ปแบบหรื อแนวทางการก าหนดหรื อการจั ดสรรงบประมาณงบประมาณส าหรั บการ
ปฏิบัติงานต่างๆ
 เงื่อนไข แนวทาง การกันงบประมาณไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน
 ความสาเร็จของการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เวลา (Time)
 รูปแบบ หรือ แนวทาง การกาหนดรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่
กระบวนการมอบหมายนโนบาย การนานโยบายไปปฏิบั ติ รวมไปจนถึงการติดตามและ
ประเมินการดาเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ฯลฯ เป็นต้น
วัสดุ อุปกรณ์ สานักงาน (Resource)
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 รูปแบบ หรือ แนวทางการจัดสรร วัสดุ อุปกรณ์ที่สนับสนุนการทางานต่างๆ ให้เพียงพอต่อ
การการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดการจัดสรรที่มีประสิทธิภาพ
 การพัฒนา วัสดุ อุปกรณ์ สานักงาน ที่ทันสมัยให้เอื้อต่อการอานวยการ/การปฏิบัติงานด้าน
ต่าง ๆ เช่น การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มาสนับสนุน
การปฏิบัติงาน
1.3 ตัวงาน (Task) หมายถึง การอธิบายคุณลักษณะของงานที่มีผลต่อความสาเร็จของงาน ทั้ง
กระบวนการ และวิธีการทางาน รวมถึงความเกี่ย วข้องของปั จจั ยต่าง ๆ ที่จะก่อให้ เกิดอุป สรรค และ
ข้อจากัดในการทางาน หรือเป็นปัจจัยสนับสนุนให้งานสามารถสาเร็จลุล่วงไปได้โดยง่าย เช่น งานขุดคลองา
มารถกระทาเฉพาะหน้าแล้ง การวางแผนแม่บทต้องมีการประสานงานระหว่างหลายหน่วยงานจึงมีความ
ซับซ้อน
1.4 การบริ หารจั ดการ (Management) หมายถึง กระบวนการในการบริ หารบุคลากร
ทรัพยากร และตัวงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรลุเป้าหมายขององค์กรแบบบูรณาการ
การวางแผน
 การวางแผนการจัดโครงสร้างองค์กร กลุ่มงาน
 รูปแบบ หรือ แนวทาง การร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนของแผนระยะสั้น และแผน
ระยะยาว หรือแผนปฏิบัติงานประจาปี(Annual Performance Planning) ซึ่งการระบุ
รายละเอียดของกิจกรรม หน่วยงานผู้รับผิดชอบและเป้าหมายตามตัวชี้วัดผลงาน ทั้งส่วนที่
เป็นผลผลิต และผลลัพธ์ของงานในหน้าที่
 รูปแบบหรือการกาหนดทิศทางหรือกลยุทธ์การดาเนินงานขององค์กรในแต่ละช่วงเวลา โดยที่
กลยุทธ์นั้นสามารถนาไปดาเนินการได้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
ในช่วงระยะเวลาต่างๆ ซึ่งอาจแยกเป็น
- แผนกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate-Level Strategic Plan) เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ระดั บ สู ง การบริ ห ารในภาพรวม เป้ า หมาย ทิ ศ ทาง และกลยุ ทธ์ ข องทั้ง องค์ การ ให้
บรรลุผลสาเร็จ โดยผู้รับผิดชอบในการบริหาร และการจัดทาแผนในระดับนี้ ก็มักจะเป็น
กลุ่ม/คณะของผู้บริหารระดับสูงในองค์การนั้นเอง
- แผนกลยุทธ์ระดับแผนก (Strategic Business Unit-Level Strategic Plan) เป็นความ
รับผิดชอบในการบริหารของหัวหน้าแผนก (Department Manager) ซึ่งจะเป็นการ
นาเอากลยุทธ์องค์การ หรือกลยุทธ์ระดับสูง มาแปรเปลี่ยนเป็นเชิ งกลวิธี ให้ใกล้เคียงกับ
แนววิธีปฏิบัติต่างๆตามความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของหน่วยงานฝ่ายนั้น
- แผนกลยุทธ์ระดับหน้าที่ ปฏิบัติการ (Functional-Level Strategic Plan) เป็นการ
ปฏิบัติการของหัวหน้าหน่วยงาน ได้แก่ Supervisor หรือ Foremans หรือพนักงาน
หน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ที่มีการดาเนินงานกันในลักษณะงานประจา (ROUTINE)
 รูปแบบหรือแนวทาง กาหนดหรือจัดทาแผนสารองในกรณีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด หรือ แผนฉุกเฉินหากเกิดอุปสรรค หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอันอยู่นอกเหนือการ
ควบคุม หรือไม่พึงประสงค์
 รูปแบบหรือการกาหนดกลุ่มของตัวชี้วัดผลสาเร็จของการดาเนินงาน (Key Performance
Indicators : KPI) ที่สาคัญให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม
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การบริหารบุคคล
 ความต้องการทรัพยากรบุคคล
 ความเพียงพอของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
 สมรรถนะด้านกาลังคน ปริมาณอัตรากาลัง จานวนสายและกลุ่มประเภทสายงานที่องค์กร
ต้องการ
 รูปแบบ หรือแนวทางการแต่งตั้งหรือกาหนดผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงาน
 ความรับผิดชอบของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 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 การปฏิบัติงาน เพื่อประเมินผลหรือตรวจวินิจฉัยว่าการ
ดาเนินงานตามแผนประสบผลสาเร็จหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างไร รวมทั้งทา
การประเมิน สภาพแวดล้ อมภายนอกและแนวโน้ ม ของผลกระทบที่อ าจจะเกิดขึ้ น เพื่ อ
นาไปสู่การ 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 และแผนงานตามแผนกลยุทธ์
ที่กาหนดขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อจะได้ทราบถึงผลการดาเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
อันจะได้นาไปสู่ การปรับปรุงแก้ไขหรือปรับ เปลี่ยนทิศทาง กิจกรรมการดาเนินงานของ
องค์การ ให้เหมาะสม
การจัดทารายงาน
 แนวทางการรายงานการวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้ม ของผลการปฏิบัติงานตามประเด็น
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามตัวชี้วัด เพื่อนาไปสู่การกาหนดวิสัยทัศน์หรือทัศ
นภาพ (vision) ที่ชัดเจนขององค์การอันหมายถึงทิศทางการดาเนินงาน (direction) จุดยืน
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ที่เหมาะสม (Optimal Position) เป้าประสงค์ (goal) กลยุทธ์การดาเนินงาน (strategy)
รวมทั้งทาการระบุเป้าหมาย (target) การปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม
 รูปแบบ แนวทาง การรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบการดาเนินงานในช่วงระยะเวลา
ต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
1.5 กระบวนงาน (Work)
 รูปแบบ ผังกระบวนการ (Flow Chart)
 ขั้นตอนต่างๆ/ความซับซ้อน/ระยะเวลา ภายใต้กระบวนการ (Working Steps)
 ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนงาน
 การปรับปรุงกระบวนการทางานในขั้นตอนต่างๆ
 รูป แบบ แนวทางการวิเคราะห์ งานอย่ างเป็ น ระบบเพื่อพัฒ นาระบบการบริ ห ารงานที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ การจัดหาและพัฒนาระบบ
สารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Information System Management) และการ
ตัดสินใจทางการบริหารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในองค์การ
2. ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา และอุปสรรค อันเกิดจากปัจจัยภายนอก อันได้แก่ ปัจจัยทางการ
บริหาร ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปั จจัยทางสังคม ตลอดจนองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากกระแสการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) พันธมิตรและเครือข่ายในการปฏิบัติงาน รวมถึง
สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ ตลอดจนปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติที่เกิดขึ้น ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังต่อไปนี้
2.1 บุคลากร หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มองค์กร ซึ่งอยู่ภายนอกการควบคุมของส่วนราชการ
ผู้กาหนดนโยบาย คือ ผู้กาหนดนโยบายในการดาเนินงานที่มีผลต่อตัวชี้วัดนี้ เช่น คณะรัฐมนตรี
กพช. กทช. กพร. คอค.
 สภาพแวดล้ อมด้ านการบริห าร อันได้แ ก่ ความชัดเจนในการกาหนดนโยบายจากฝ่ า ย
บริหาร
 การกาหนดเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของงานที่รัฐบาล ต้องการ หรือการกาหนดคุณลักษณะ
ของผลงานที่ต้องการได้รับจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งมอบบริการ
 การกาหนดขอบข่ายของอานาจหน้าที่ ความสามารถในการกระทาการหรือให้อิสระในการ
วินิจฉัยสั่งการให้มีความชัดเจน
 นโยบายการให้การสนับสนุนเพื่อให้ดาเนินงานได้ตามที่คาดหวัง
 การพั ฒ นากลไกส าหรั บ การควบคุ ม ตรวจสอบ การประเมิ น ผล หรื อ การรายงานการ
ดาเนินงาน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้ ทราบถึงผลการดาเนินงาน ความก้าวหน้าหรือ
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามกรอบ การให้รางวัล หรือลงโทษ
 กระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่น
 การปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของภาคราชการ
ผู้สนับสนุน ปัจจั ยภายนอกองค์ การ คื อ ผู้ ที่เ กี่ย วข้ องกับ การดาเนิ น งานของส่ ว นราชการ ทั้ ง
ทางตรงและ ทางอ้อม เช่น ตัวชี้วัดของจังหวัดเกี่ยวกับการประเมิ นแปลงปลูกข้าวที่ผ่านมาตรฐานเกษตร
(GAP) จาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรในการประเมิน หรือ ตัวชี้วัดของ
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จังหวัดเกี่ยวกับระดับความสาเร็จของการลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก ก็จาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก
กรมการขนส่งให้ช่วยอบรมความรู้ และกรมทางหลวงในการติดป้ายจราจร
ผู้ดาเนินการภายนอก คือ ผู้ที่ดาเนินงานภายนอกที่ทาให้ตัวชี้วัดขององค์การบรรลุเป้าหมาย เช่น
ตัวชี้วัดของจังหวัดเกี่ยวกับการประเมินแปลงปลูกข้าวที่ผ่านมาตรฐานเกษตร (GAP) จาเป็นต้องอาศัย
เกษตรกรผู้เพาะปลูกในการให้ความร่วมมือ หรือ ตัวชี้ วัดของจังหวัดเกี่ยวกับระดับความสาเร็จของการลด
อุบัติเหตุการจราจรทางบก ก็จาเป็นต้องอาศัยประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนนในการให้ความร่วมมือ
2.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์
 ผลกระทบจากอิทธิพลของกลุ่ มการค้าเศรษฐกิจ และการรวมตัวกันขององค์กรระหว่า ง
ประเทศด้านเศรษฐกิจ
 ผลกระทบจากอิทธิพลของกลุ่มประเทศใหม่และประเทศใกล้เคียงในอินโดจีน เช่น เวียดนาม
ฯลฯ
 ผลกระทบจากอิทธิพลและผลกระทบจากความร่วมมือในเขตอนุภูมิภาคแนวสามเหลี่ยม
เศรษฐกิจ สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
 ผลกระทบจากเศรษฐกิจภายในประเทศไทย
 ผลกระทบจากการกระตุ้นให้เกิดการบริโภค
 ผลกระทบจากความมั่นใจในการลงทุนของภาคเอกชน
 ผลกระทบจากการปรั บ ตั ว และการเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการใช้ จ่ า ย/การออมของ
กลุ่มเป้าหมาย
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
 ผลกระทบจากค่าเงินบาท
 ผลกระทบจากการระดมทุนในตลาดหุ้น / ตลาดทุน
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของภาครัฐ
 ฯลฯ
2.3 ปัจจัยด้านสังคม
 ผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิตของคนในสังคมทั้งในส่วนของวิถีชีวิตใน
ครอบครัว วิถีชีวิตในที่ทางาน และวิถีชีวิตในสังคมทั่วไป จึงมีผลทาให้องค์กรทุกองค์กร ต้อง
ปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงองค์ ก รให้ ส อดรั บ หรื อ ตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอก อันได้แก่ สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
นโยบายรัฐบาล กฎหมาย องค์การคู่แข่งและสนับสนุน ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
พลวัต (Dynamic)
 รูป แบบหรือแนวทางการศึกษาวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมทางการบริ ห าร ทั้งในส่ ว นของ
สภาพแวดล้อมภายนอก(External Environment) อันได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี นโยบายของรัฐบาล คู่แข่งขันและพันธมิตร
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 ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอกองค์ก าร (External Environment) จะประกอบด้วยกลุ่ม
ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์ที่สาคัญแต่ละด้าน อันประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี นโยบายของรัฐบาล องค์การ
คู่แข่งและพันธมิตร ตลาดและกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายขององค์การ
 แนวทางวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เป็นโอกาสและภัยอุปสรรคหรือทาการประเมิน ช่องว่าง
(Gap Analysis) เพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานแบบมุ่งเน้น อนาคต (FutureOriented) โดยการสร้าง/กาหนดวิสัยทัศน์ (vision) ในระยะยาวเพื่อการคาดการณ์แนวโน้ม
ของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและนามาปรับทิศทางการดาเนินงานตลอดจนทา
การตัดสินใจในการพิจารณาทบทวนและพัฒนา คุณภาพ บริการ ผลิตภัณฑ์ ตลาดและกลุ่ม
ลูกค้าให้มีความเหมาะสมต่อไป
 ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายของประชากร เช่น อัตราการไหลเข้า -ออก ของประชากร
หรือผลกระทบของประชากรแฝงที่เกิดขึ้น
 แนวทางการการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชน
 บทบาทของสถาบันครอบครัว
 การศึกษาและคุณภาพประชากร
 ค่านิยมการบริโภคและวัฒนธรรม
 ความยุติธรรมในสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.4 ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ
 แหล่งทุน/เงินนอกงบประมาณ ที่ได้รับการอุดหนุน
 ความเพียงพอของงบประมาณระบุถึงทรัพยากรที่ต้อ งการได้รับการสนับสนุนไปดาเนินการ
จากรัฐบาล ซึ่งอาจจะระบุในรูปของต้นทุนต่อหน่วย (unit Cost) ของการดาเนินการ เพื่อที่
รัฐบาลในฐานะผู้ซื้อบริการจะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดสรรงบประมาณให้ตาม
แนวทางของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
เทคโนโลยี
 ผลกระทบจากรูปแบบหรือแนวทางการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน
 ผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีการขนส่งคมนาคม
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีการอุตสาหกรรม
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีการเกษตร
 ผลกระทบจากเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
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กฎหมาย
 ผลกระทบจากการปรับปรุงยกเลิกกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน (Deregulation) เพื่อแก้ไข
ความล่าช้าในกระบวนการดาเนินงานของขององค์การภาครัฐส่วนใหญ่
 ผลกระทบจากการมีกฎระเบียบที่หลากหลายและซับซ้อนมากจนเกินไปผลกระทบจากการ
แก้ไขกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของบังคับต่างๆที่มีผลต่อการดาเนินการ ยกตัวอย่างเช่น
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ 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)
 การปรับโครงสร้างองค์การ (Organizational Restructuring)
 การรื้อปรับกระบวนงาน (Business Process Re-engineering)
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Humans Resources Development)
 การจัดการระบบสารสนเทศ (information System Management)
 การสร้า งคุณภาพของกระบวนงาน หรื อ ปั จจั ยที่เ ป็ น หั ว ใจส าคัญในการทางาน (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)
 รูป แบบ แนวทางการสร้างการมีส่ ว นร่ วมในการปฏิบั ติงานกับบุ คลากร หน่ วยงาน และ
เครือข่ายการทางานที่เกี่ยวข้อง
 รูปแบบ แนวทางการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
 วิธีการการสร้างเครือข่ายอย่างยั่งยืน
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ระดับการสนับสนุนจากบุคลากร หน่วยงาน และเครือข่ายการทางานที่เกี่ยวข้อง
ทัศนคติที่ดีของบุคลากร หน่วยงาน เครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการทางาน
ปรากฏการณ์/ภัยตามธรรมชาติ
สภาพ ดิน น้า อากาศ
อุทกภัย
แผ่นดินไหว
ภัยแล้ง
ธรณีพิบัติ
ฯลฯ
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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คณะทางานพัฒนาระบบรายงานผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (KPI Report System : KRS)
และระบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ (Action plan Report System : ARS)
ชื่อ-สกุล
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์/E-mail
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 08-1766-4966
s.insrikrai@gmail.com
นายนิพนท์ นนธิ
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 08-6723-3372
niponnonthi@gmail.com
นายนิคม ภูมิภาค
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 086-265-7330
nikhomo@hotmail.com
นางสาวเปรมฤทัย เลิศบารุงชัย
สานักเทคโนโลยีเพื่อการ 081-819-7922
เรียนการสอน
premruthai@gmail.com
นายทองคา มากมี
สพม. 29
089-722-2467
tmtm2010@gmail.com
นายศาสตรา ดอนโอฬาร
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 081-050-1411
boyoty999@gmial.com
นายธิติ ทรงสมบูรณ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 081-391-7040
mrthiti2006@hotmail.com
นายคมกฤช มุมไธสง
สพป.นครราชสีมา เขต 6 085-682-5357
hs3qba@gmail.com
นางสาวพรพรรณ ศศิวงศ์
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 089-492-2533
pmqaobec@hotmail.com
นางปุณฑริกา พันธุ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 080-601-3175
Punka_219@hotmail.com
นางสาวจุฬาลักษณ์ ทรัพย์สุทธิ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 089-444-5779
pmqaobec@hotmail.com
นางสาวนฤมล แก้วสุรพล
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 089-597-3367
pmqaobec@hotmail.com
นายศิวกร รัตติโชติ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 080-534-9480
pmqaobec@hotmail.com
นายประสิทธิ์ ทากันหา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 083-800-3892
Tamkanha_23@hotmail.com
นางสาวทิตยาภรณ์ กาศสนุก
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 089-024-5292
ftitaya@gmail.com
นางศิวาพร ชาญสอน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 083-913-0199
taktan_51@hotmail.com
นายอรุณ กุบแก้ว
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 086-867-3271
Alternative37@gmail.com
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