
 
 



สรุปผลการประเมินฯ ประจ าปี  2564 รายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล ผลคะแนน  

(เต็ม 5 คะแนน) 
1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการสง่เสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

นายพิสิฐ  แก้วมาก 5 

2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา   น.ส.วรรณ์ฤทัย  แสงนิล 2.54 
3 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล Data Catalogue   
  3.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่มีอยู่
จริงในโรงเรียน ด้วยระบบ DMC : (Data Management Center) 

นายภาคภูมิ มณีบางกา 5 

 3.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาราย
คน ด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HRMS (Human Resource Management System) 

นายธีรพล โชติกวณิชย์ 
น.ส.สิริยุพา ภูริรักษ ์

5 

 4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ผอ.กลุ่ม/หน่วย 3.8375 
 5 การลดพลังงาน    
  5.1 พลังงานด้านไฟฟ้า น.ส.กมลกาญจน์  จิญกาญจน์ 5 
 5.2 พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง นางพิมพ์ลักษณ์ ยังหัตถี 

นางยุภา  แสงสุวรรณ 
5 

 6 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ น.ส.กมลกาญจน์  จิญกาญจน์ 
นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ 

5 

 7 การก ากับดูแลการทุจริต นายฐณันภธณ์ คงแก้ว 
นางสาววรรณ์ฤทัย  แสงนิล 

นายสุนันท์  กิ่งน้ าฉ่า 
4 

 8 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารขององค์การ  นายสุนันท์  กิ่งน้ าฉ่า 
น.ส.กมลกาญจน์  จิญกาญจน์ 

น.ส.สลิลทิพย์ ปรีชา 
นางจันทรา  หาแก้ว 
นางนิตยา ผลเกษร 

นางสาววรรณ์ฤทัย  แสงนิล 

5 

 9 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ   
    9.1 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber)  นายสุนันท์  กิ่งน้ าฉ่า 3 
    9.2 การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นายพิสิฐ  แก้วมาก 5 
 10 การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ   
    10.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นางนิตยา ผลเกษร 

นางสาวอัจฉรา  ชูแนม 
4.2 

    10.2 โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบ
บัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)  

นางศิมารัฐ  มีฉิม 5 

    10.3 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบ ด้านการตรวจสอบด าเนินงาน 
“โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน” ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นางอัญชิษฐา  จิยาเพชร 5 

    10.4 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ นายพิสิฐ  แก้วมาก 1 
    10.5 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต นางนิตยา ผลเกษร 

นางจันทรา  หาแก้ว 
5 

 11 ความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีมีต่อผู้บังคับบัญชา นางพิมพ์ลักษณ์  ยังหัตถี 5 
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ชมุพร เขต 2  รอบที� 2 ปี 64 (รอบ 12 เดอืน)   คน้หา

คาํชี�แจง : สถานะขอ้มลู  ยงัไมร่ายงานผล  รอการรับรองผล ไมรั่บรอง  รับรองผล
 

 การประเมนิตวัชี�วดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     ตวัชี�วดัที� 1 ระดบัความสําเร็จของการดาเนนิโครงการสง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะ และทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที� 21

          1 ระดบัความสําเร็จของการดาเนนิโครงการสง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะ และทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที� 21
  5.0000 | รอ้ยละ

100.00
                                

               a) จํานวนโรงเรยีนที�ดําเนนิกจิกรรมครบตามทกํีาหนดทกุกจิกรรม 10 โรง 

               b) จํานวนโรงเรยีนกลุม่เป้าหมายทั �งหมด 10 โรง 

               c) จํานวนผูเ้รยีนที�ไดรั้บการพัฒนาใหม้คีณุลกัษณะและทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที� 21 2216 คน 

               d) จํานวนผูเ้รยีนกลุม่เป้าหมายทั �งหมด 2216 คน 

 รายงานผลคะแนน

ชมุพร เขต 2 รอบที� 2 ปี 64 (รอบ 12 เดอืน) 

0
ยงัไมร่ายงาน

0
รอการรับรอง

74
รับรอง

1
ไมรั่บรอง

More info  More info 

More info  More info 
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     ตวัชี�วดัที� 2 ระดบัคะแนนเฉลี�ยผลการทดสอบทางการศกึษา
          2.1 ระดบัคะแนนเฉลี�ยผลการทดสอบทางการศกึษา NT (ชั �นประถมศกึษาปีที� 3)/ระดบัคะแนนเฉลี�ยผลการทดสอบ
ทางการศกึษา O-NET (ชั �นมธัยมศกึษาปีที� 6 )

  2.5400 | รอ้ยละ
50.80

                 

               a) คา่ระดบัคะแนนที�ไดจ้ากการเทยีบเกณฑแ์ลว้ 2.54 คะแนน 

     ตวัชี�วดัที� 3 การพัฒนาองคก์ารสูด่จิทิลั Data Catalogue
          3.1 ระดบัความสําเร็จของการดําเนนิการจัดเกบ็ขอ้มลูนักเรยีนที�มอียูจ่รงิในโรงเรยีนดว้ยระบบ DMC (Data Management
Center)

  5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               
a) จํานวนโรงเรยีนที�เกบ็ขอ้มลูนักเรยีนรายบคุคลที�มอียูจ่รงิในโรงเรยีนดว้ยระบบ DMC : Data Management Center
ครบถว้นสมบรณู์

119 โรง 

               b) จํานวนโรงเรยีนทั �งหมดในเขตพื�นที�การศกึษา 119 โรง 

          3.2 รอ้ยละความสําเร็จของการดําเนนิการจัดเกบ็ขอ้มลูครแูละบคุลากรทางการศกึษารายคน ดว้ยระบบบรหิารทรัพยากร
บคุคล HRMS (Human Resource Management System)

  5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               
a) รอ้ยละความสําเร็จของการดําเนนิการจัดเกบ็ขอ้มลูครแูละบคุลากรทางการศกึษารายคน ดว้ยระบบบรหิาร
ทรัพยากรบคุคล HRMS (Human Resource Management System)

100 รอ้ยละ 

     ตวัชี�วดัที� 4 การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

          4 การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
  3.8375 | รอ้ยละ

76.75
                         

               a) คา่ระดบัคะแนนที�ไดจ้ากการประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 3.8375 คะแนน 

     ตวัชี�วดัที� 5 การลดพลงังาน

          5.1 พลงังานไฟฟ้า
  5.0000 | รอ้ยละ

100.00
                                

               a) คา่ระดบัคะแนนที�ไดจ้ากการเทยีบเกณฑก์ารใชไ้ฟฟ้าจากกระทรวงพลงังาน 5 คะแนน 

          5.2 พลงังานดา้นนํ�ามนัเชื�อเพลงิ
  5.0000 | รอ้ยละ

100.00
                                

               a) คา่ระดบัคะแนนที�ไดจ้ากการเทยีบเกณฑก์ารใชนํ้�ามนัเชื�อเพลงิจากกระทรวงพลงังาน 5 คะแนน 

     ตวัชี�วดัที� 6 มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงานภาครัฐ

          6 มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
  5.0000 | รอ้ยละ

100.00
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a) มกีารจัดทําแผนปฏบิตักิารลด และคดัแยกขยะมลูฝอยของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และไดรั้บ
ความเห็นชอบจากผูบ้รหิารองคก์ารหรอืผูท้ี�ไดรั้บมอบอํานาจจากผูบ้รหิารองคก์าร

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
b) มกีารคดัแยกขยะมลูฝอยเพื�อนําไปจัดการอยา่งเหมาะสม ถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ ไมเ่กดิการนําขยะมลูฝอยที�
คดัแยกแลว้กลบัไปรวมอกี โดยมกีารคดัแยกขยะมลูฝอยอยา่งนอ้ยเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก ่ขยะรไีซเคลิ ขยะอนัตราย
และขยะทั�วไป

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
c) มป้ีายแสดงประเภทของขยะมลูฝอยที�ถงัขยะอยา่งชดัเจน เพื�อใหผู้ม้าใชบ้รกิารสามารถทิ�งขยะไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
โดยสะดวก

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               d) มกีารจัดทําสื�อรณรงคก์ารจัดการขยะในหน่วยงาน (วดิโีอ /อนิโฟกราฟฟิก เป็นตน้) 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               e) มจีดุเกบ็รวบรวมขยะอนัตรายที�เหมาะสม ถกูตอ้งตามหลกัวชิาการ 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
f) มกีจิกรรมใหค้วามรูใ้นการคดัแยกขยะมลูฝอยกอ่นทิ�งแกเ่จา้หนา้ที�ในหน่วยงาน เชน่ การจัดกจิกรรมรณรงค ์การ
อบรม KM การจัดนทิรรศการเพื�อใหค้วามรู ้เป็นตน้

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
g) มกีจิกรรมสง่เสรมิใหเ้จา้หนา้ที�มสีว่นรว่มในการนําขยะมลูฝอยมาใชป้ระโยชน ์เชน่ หมกัทําปุ๋ ย นํ�าหมกัชวีภาพ
เลี�ยงไสเ้ดอืน ธนาคารขยะ ผา้ป่ารไีซเคลิ เป็นตน้

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
h) มกีจิกรรมเพื�อลดการใชถ้งุพลาสตกิหหูิ�ว เชน่ การสง่เสรมิการใชต้ะกรา้ ถงุผา้ ปิ�นโต ภาชนะหรอืบรรจภุณัฑท์ี�
เป็นมติรกบัสิ�งแวดลอ้มในการซื�อสนิคา้ เป็นตน้

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
i) มกีจิกรรมเพื�อลดการใชแ้กว้พลาสตกิใชค้รั �งเดยีวทิ�ง เชน่ การรณรงคใ์หใ้ชแ้กว้สว่นตวั การลดราคาใหก้บัลกูคา้ที�
นําแกว้สว่นตวัมาซื�อนํ�า เป็นตน้

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
j) ไมม่กีารใชโ้ฟมบรรจอุาหารในรา้นคา้ตา่ง ๆ ที�ตั �งในหน่วยงาน รวมถงึกจิกรรมตา่ง ๆ ที�จัดขึ�นในหน่วยงาน และไมม่ี
การนําโฟมบรรจอุาหารเขา้มาในหน่วยงาน

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

     ตวัชี�วดัที� 7 การกํากบัดแูลการทจุรติ (ITA)

          7.1 คะแนนการประเมนิ ITA สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษา
  4.0000 | รอ้ยละ

80.00
                          

               a) คา่คะแนนการประเมนิ ITA สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาที�ไดจ้ากการเทยีบเกณฑแ์ลว้ 4 คะแนน 

          7.2 คะแนนการประเมนิ ITA สถานศกึษา
  5.0000 | รอ้ยละ

100.00
                                

               a) คา่คะแนนการประเมนิ ITA สถานศกึษาที�ไดจ้ากการเทยีบเกณฑแ์ลว้ 5 คะแนน 

     ตวัชี�วดัที� 8 ระบบตดิตามการปฏบิตังิานเพื�อการบรหิารงานขององคก์ร
          8.1 สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษานําระบบอเิล็กทรอนกิสม์าใชใ้นการตดิตามการปฏบิตังิานตามภารกจิงาน 4 ดา้น ไดแ้ก ่-
ดา้นบรหิารงานทั�วไป - ดา้นบรหิารแผนงานและงบประมาณ - ดา้นบรหิารงานบคุคล - ดา้นบรหิารวชิาการ

  5.0000 | รอ้ยละ
100.00
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               a) จัดเกบ็เป็นปัจจบุนัและเรยีกดขูอ้มลูไดแ้บบ Real time 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               b) มกีารสรปุผลออกรายงาน (Report) ได ้ 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               c) ผลวเิคราะหข์อ้มลูไปใชป้รับปรงุ พัฒนาการใหบ้รกิารและการปฏบิตังิาน 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
d) จัดเกบ็ขอ้มลูครบ 4 ดา้น จัดเกบ็เป็นปัจจบุนัเรยีกดขูอ้มลูไดแ้บบ Real time และสรปุผลการดําเนนิงานเพื�อนําใช ้
ในการตดัสนิใจของผูบ้รหิารได ้

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

          8.2 สถานศกึษามกีารนําระบบอเิล็กทรอนกิสม์าใชใ้นการตดิตามการปฏบิตังิานตามภารกจิงาน 4 ดา้น ไดแ้ก ่- ดา้นบรหิาร
งานทั�วไป - ดา้นบรหิารแผนงานและงบประมาณ - ดา้นบรหิารงานบคุคล - ดา้นบรหิารวชิาการ

  5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               
a) สถานศกึษาในสงักดัมกีารจัดเกบ็ขอ้มลูเป็นปัจจบุนัอยา่งนอ้ย 1 ดา้น นอ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของสถานศกึษาใน
สงักดั

0
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
b) สถานศกึษาในสงักดัมกีารจัดเกบ็ขอ้มลูเป็นปัจจบุนัอยา่งนอ้ย 2 ดา้น ตั �งแตร่อ้ยละ 40 - 60.99 ของสถานศกึษาใน
สงักดั

0
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
c) สถานศกึษาในสงักดัมกีารจัดเกบ็ขอ้มลูเป็นปัจจบุนัอยา่งนอ้ย 3 ดา้น ตั �งแตร่อ้ยละ 61 - 80.99 ของสถานศกึษาใน
สงักดั

0
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
d) สถานศกึษาในสงักดัมกีารจัดเกบ็ขอ้มลูเป็นปัจจบุนัอยา่งนอ้ย 4 ดา้น มากกวา่รอ้ยละ 81 ของสถานศกึษาใน
สงักดั

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

          8.3 มกีารใชร้ะบบอเิล็กทรอนกิสใ์นการประเมนิความพงึพอใจของประชาชนหรอืผูรั้บบรกิาร
  5.0000 | รอ้ยละ

100.00
                                

               a) มกีารใชร้ะบบอเิล็กทรอนกิสใ์นการประเมนิความพงึพอใจของประชาชนหรอืผูรั้บบรกิาร 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

     ตวัชี�วดัที� 9 การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในองคก์ร

          9.1 ความมั�นคงปลอดภยัในไซเบอร ์(Cyber)
  3.0000 | รอ้ยละ

60.00
                    

               a) คะแนนความมั�นคงปลอดภยัในไซเบอร ์(Cyber) 3 คะแนน 

          9.2 การขบัเคลื�อนระบบคลงัสื�อการเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลั ระดบัการศกึษาขั �นพื�นฐาน    
          9.2.1 กจิกรรมที� 1 สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาไดรั้บความรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบคลงัสื�อการเรยีนรู ้
เทคโนโลยดีจิทิลั ระดบัการศกึษาขั �นพื�นฐาน จากสื�อประชาสมัพันธแ์ละการเรยีนรูข้องสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั �น
พื�นฐาน

  5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               
a) สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาไดรั้บความรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจเกี�ยวกบัระบบคลงัสื�อการเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
ระดบัการศกึษาขั �นพื�นฐาน จากสื�อประชาสมัพันธแ์ละการเรยีนรูข้องสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั �นพื�นฐาน

1
ดําเนนิการกรอก 1 / ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 
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          9.2.2 กจิกรรมที� 2 สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาดําเนนิการแตง่ตั �งคณะทํางานขบัเคลื�อนคลงัสื�อการเรยีนรูเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลั ระดบัการศกึษาขั �นพื�นฐาน ในเขตพื�นที�การศกึษา

  5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               
a) สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาดําเนนิการแตง่ตั �งคณะทํางานขบัเคลื�อนคลงัสื�อการเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลั ระดบั
การศกึษาขั �นพื�นฐาน ในเขตพื�นที�การศกึษา

1
ดําเนนิการกรอก 1 / ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

          9.2.3 กจิกรรมที� 3 สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษากําหนดแผนการดําเนนิการขบัเคลื�อนระบบคลงัสื�อการเรยีนรูเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลั ระดบัการศกึษาขั �นพื�นฐาน เพื�อเผยแพรแ่ละประชาสมัพันธ ์ระบบคลงัสื�อการเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลั ระดบัการศกึษาขั �น
พื�นฐานฯ

  5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               a) กําหนดแผนการเผยแพรร่ะบบคลงัสื�อฯ 1
ดําเนนิการกรอก 1 / ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               b) ประชาสมัพันธร์ะบบคลงัสื�อฯ 1
ดําเนนิการกรอก 1 / ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
c) กําหนดแผนการเผยแพร ่และประชาสมัพันธร์ะบบคลงัสื�อฯ และแผนพัฒนาใหค้วามรูใ้นการใชร้ะบบคลงัสื�อการ
เรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลั ใหแ้กค่รแูละบคุลากรทางการศกึษา

1
ดําเนนิการกรอก 1 / ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
d) กําหนดแผนการเผยแพร ่และประชาสมัพันธร์ะบบคลงัสื�อฯ และแผนพัฒนาใหค้วามรูใ้นการใชร้ะบบคลงัสื�อและ
สื�อการเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในการจัดการเรยีนรู ้ใหแ้กค่รแูละบคุลากรทางการศกึษา

1
ดําเนนิการกรอก 1 / ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

               
e) กําหนดแผนการเผยแพร ่และประชาสมัพันธร์ะบบคลงัสื�อฯ และแผนพัฒนาใหค้วามรูใ้นการใชร้ะบบคลงัสื�อและ
สื�อการเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในการจัดการเรยีนรู ้ใหแ้กค่รแูละบคุลากรทางการศกึษา ระยะสั �น ระยะปานกลาง
และระยะยาว

1
ดําเนนิการกรอก 1 / ไม่
ดําเนนิการกรอก 0 

          9.2.4 กจิกรรมที� 4 สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาดําเนนิการตามแผนที�กําหนด ในการเผยแพรแ่ละประชาสมัพันธ ์ระบบ
คลงัสื�อการเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลั ระดบัการศกึษาขั �นพื�นฐานใหก้บัโรงเรยีนในสงักดั

  5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               a) จํานวนโรงเรยีนในสงักดัที�ไดรั้บการเผยแพรแ่ละประชาสมัพันธส์ื�อฯ 119 โรง 

               b) จํานวนโรงเรยีนทั �งหมดในสงักดั 119 โรง 

          9.2.5 กจิกรรมที� 5 สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาดําเนนิการตามแผนที�กําหนด ในการพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศกึษา
ใหม้คีวามรูใ้นการใชร้ะบบคลงัสื�อและสื�อการเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในการจัดการเรยีนรูใ้หแ้กนั่กเรยีนได ้

  5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               
a) จํานวนโรงเรยีนในสงักดัที�ไดรั้บการพัฒนาใหค้วามรูค้รแูละบคุลากรทางการศกึษา ในการใชแ้ละสรา้งสื�อการ
เรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในการจัดการเรยีนรู ้

119 โรง 

               b) จํานวนโรงเรยีนทั �งหมดในสงักดั 119 โรง 

          9.2.6 กจิกรรมที� 6 สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษาสรา้งเครอืขา่ยครแูละบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรยีนในสงักดั ในการ
ขบัเคลื�อนระบบคลงัสื�อการเรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลั ระดบัการศกึษาขั �นพื�นฐาน

  5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               
a) จํานวนโรงเรยีนในสงักดัที�มกีารสรา้งเครอืขา่ยครแูละบคุลากรทางการศกึษา ในการขบัเคลื�อนระบบคลงัสื�อการ
เรยีนรูเ้ทคโนโลยดีจิทิลั ระดบัการศกึษาขั �น

119 โรง 
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               b) จํานวนโรงเรยีนทั �งหมดในสงักดั 119 โรง 

     ตวัชี�วดัที� 10 การสรา้งคณุธรรมจรยิธรรมในองคก์าร

          10.1 การตรวจสอบทางการเงนิและบญัชขีองสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษา
  4.2000 | รอ้ยละ

84.00
                           

               a) บญัชเีงนิสดในมอื 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               b) บญัชเีงนิฝากธนาคาร 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               c) บญัชลีกูหนี�เงนิยมืในงบประมาณบญัชลีกูหนี�เงนิยมืนอกงบประมาณ 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               d) บญัชใีบสําคญัคา้งจา่ย บญัชเีจา้หนี�การคา้ � หน่วยงานภาครัฐ /บญัชเีจา้หนี�การคา้ � บคุคลภายนอก 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
e) งบทดลองแสดงขอ้มลูทางบญัชทีี�ถกูตอ้งตามดลุบญัชแีละตอ้งไมม่บีญัชพัีกที�มยีอดคงคา้ง ณ วนัสิ�นรอบ
รายงาน

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               f) บญัชเีงนิสดในมอื บญัชเีงนิฝากธนาคารเพื�อนําสง่คลงั บญัชเีงนิฝากธนาคารรายบญัชเีพื�อนําสง่คลงั 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               g) บญัชลีกูหนี�เงนิยมืในงบประมาณ บญัชลีกูหนี�เงนิยมืนอกงบประมาณ 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
h) บญัชเีงนิฝากธนาคารในงบประมาณ บญัชเีงนิฝากธนาคารนอกงบประมาณ บญัชใีบสําคญัคา้งจา่ย บญัชเีจา้หนี�
การคา้ � หน่วยงานภาครัฐ บญัชเีจา้หนี�การคา้ � บคุคลภายนอก

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               i) การเปิดเผยงบทดลองสูส่าธารณะ 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
j) การจัดสง่งบทดลองใหสํ้านักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิ (สตง.) หรอืสํานักงานการตรวจเงนิแผน่ดนิสว่นภมูภิาค
ภายในวนัที� 15 ของเดอืนถดัไป

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               k) การตอบขอ้ทกัทว้งดา้นบญัชกีารเงนิ ตามขอ้สงัเกตประกอบการตรวจสอบรายงานการเงนิของ สตง.ปีลา่สดุ 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
l) การแกไ้ขขอ้ทกัทว้งดา้นบญัชตีามขอ้สงัเกตประกอบการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน ภายในปีที�ไดรั้บการ
ทกัทว้ง

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               m) ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด (3102010102) 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               n) งบทดลองรายหน่วยเบกิจา่ยในระบบ GFMISไมป่รากฏยอดคงคา้งบญัชพัีกสนิทรัพย ์(ระบปุระเภท) 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 
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o) งบทดลองรายหน่วยเบกิจา่ยในระบบ GFMIS ไมม่บีญัชทีี�เกี�ยวขอ้งกบัสว่นราชการที�ใชเ้ฉพาะภารกจิของหน่วย
งาน

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               
p) ความครบถว้นของสถานศกึษาหน่วยเบกิภายใตส้งักดัเขตพื�นที�การศกึษา ในการจัดสง่ขอ้มลูการปฏบิตังิานดา้น
บญัช ีใหสํ้านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั �นพื�นฐาน ภายในระยะเวลาที�กําหนด

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               q) แสดงรายละเอยีดประกอบรายการบญัชทีี�สําคญั ของงบทดลอง ประจําเดอืนกนัยายน 2564 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               r) บญัชวีสัดคุงคลงั (1105010105) 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               s) บญัชคีรภุณัฑ ์(12XXXXXXXX) 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               t) การคํานวณคา่เสื�อมราคาสําหรับสว่นราชการระดบัหน่วยเบกิจา่ยที�มบีญัชสีนิทรัพยไ์มร่ะบ ุฯลฯ 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               u) การปิดบญัชรีายไดส้งู/(ตํ�า) กวา่คา่ใชจ้า่ยสทุธ ิและบญัชผีลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

          10.2 โครงการพัฒนาระบบรายงานขอ้มลูการเงนิดา้นการศกึษาของสถานศกึษา (ระบบบญัชกีารศกึษาขั �นพื�นฐาน)
  5.0000 | รอ้ยละ

100.00
                                

               a) จํานวนสถานศกึษาที�รายงานขอ้มลูทางการเงนิดา้นการศกึษามคีวามถกูตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ์ 119 โรง 

               b) จํานวนสถานศกึษาในสงักดัสํานักงานเขตพื�นที�การศกึษา 119 โรง 

          10.3 ระดบัความสําเร็จของการตรวจสอบดา้นการตรวจสอบการดําเนนิงาน โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจัดการ
ศกึษาตั �งแตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขั �นพื�นฐานของสถานศกึษา สงักดั สพฐ.

  5.0000 | รอ้ยละ
100.00

                                

               
a) ระดบัความสําเร็จของการตรวจสอบดา้นการตรวจสอบการดําเนนิงาน โครงการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการจัดการ
ศกึษาตั �งแตร่ะดบัอนุบาลจนจบการศกึษาขั �นพื�นฐานของสถานศกึษา สงักดั สพฐ.

1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

          10.4 ระดบัความสําเร็จการดําเนนิงานโรงเรยีนวถิพีทุธ
  1.0000 | รอ้ยละ

20.00
        

               a) คะแนนที�เทยีบเกณฑแ์ลว้ 1 ระดบั 

          10.5 ระดบัความสําเร็จของการจัดทําบญัชตีน้ทนุตอ่หน่วยผลผลติ
  5.0000 | รอ้ยละ

100.00
                                

               a) สง่ขอ้มลูรายงานคา่ใชจ้า่ยในระบบ GFMIS (KSB1) มายงัสํานักการคลงัและสนิทรัพย ์(การรายงานรอบ 6 เดอืน) 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 

               b) สง่ขอ้มลูถกูตอ้ง ครบถว้น ตามแบบฟอรม์อา้งองิตวัชี�วดัที� 10.5 (การรายงานรอบ 12 เดอืน) 1
ดําเนนิการกรอก1/ไม่
ดําเนนิการกรอก0 
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     ตวัชี�วดัที� 11 ความคดิเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ่ผูบ้งัคบับญัชา

          11. ความคดิเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ่ผูบ้งัคบับญัชา
  5.0000 | รอ้ยละ

100.00
                                

               a) คะแนนที�เทยีบเกณฑแ์ลว้ 5 ระดบั 

 รายงานถอดบทเรยีนการประเมนิ ตวัชี�วดัตามมาตรการปรบัปรงุ ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ของ สาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษา ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ.
2564
     รายงานถอดบทเรยีนการประเมนิ ตวัชี�วดัตามมาตรการปรับปรงุ ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ของ สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
          รายงานถอดบทเรยีนการประเมนิ ตวัชี�วดัตามมาตรการปรับปรงุ ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ของ สํานักงานเขต
พื�นที�การศกึษา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

  0.0000 | รอ้ยละ 0.00   

               
รายงานถอดบทเรยีนการประเมนิ ตวัชี�วดัตามมาตรการปรับปรงุ ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ของ สํานักงาน
เขตพื�นที�การศกึษา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

1
ดําเนนิการกรอก 1/ไมไ่ด ้
ดําเนนิการกรอก 0 
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คา่คะแนนเฉลี�ยแบบถว่งนํ�าหนัก เทา่กบั 4.44710 

 การประเมนิตวัชี�วดัตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (นํ �าหนกั 100)

4.44710 4.44710
88.94 | มาตรฐานสงู

รอ้ยละ ผลการประเมนิ
     ตวัชี�วดัที� 1 ระดบัความสําเร็จของการดาเนนิโครงการสง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีณุลกัษณะ และทกัษะการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที� 21 (นํ�าหนัก 9.09)

5.00000 0.45450 100.00 คณุภาพ

     ตวัชี�วดัที� 2 ระดบัคะแนนเฉลี�ยผลการทดสอบทางการศกึษา (นํ�าหนัก 9.09) 2.54000 0.23089 50.80 ตอ้งปรับปรงุ
     ตวัชี�วดัที� 3 การพัฒนาองคก์ารสูด่จิทิลั Data Catalogue (นํ�าหนัก 9.09) 5.00000 0.45450 100.00 คณุภาพ
     ตวัชี�วดัที� 4 การประเมนิสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (นํ�าหนัก 9.09) 3.83750 0.34883 76.75 มาตรฐานสงู
     ตวัชี�วดัที� 5 การลดพลงังาน (นํ�าหนัก 9.09) 5.00000 0.45450 100.00 คณุภาพ
     ตวัชี�วดัที� 6 มาตรการลดและคดัแยกขยะมลูฝอยในหน่วยงานภาครัฐ (นํ�าหนัก 9.09) 5.00000 0.45450 100.00 คณุภาพ
     ตวัชี�วดัที� 7 การกํากบัดแูลการทจุรติ (ITA) (นํ�าหนัก 9.09) 4.50000 0.40905 90.00 คณุภาพ
     ตวัชี�วดัที� 8 ระบบตดิตามการปฏบิตังิานเพื�อการบรหิารงานขององคก์ร (นํ�าหนัก 9.09) 5.00000 0.45450 100.00 คณุภาพ
     ตวัชี�วดัที� 9 การสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัในองคก์ร (นํ�าหนัก 9.09) 4.00000 0.36360 80.00 มาตรฐานสงู
     ตวัชี�วดัที� 10 การสรา้งคณุธรรมจรยิธรรมในองคก์าร (นํ�าหนัก 9.09) 4.04000 0.36724 80.80 มาตรฐานสงู
     ตวัชี�วดัที� 11 ความคดิเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ่ผูบ้งัคบับญัชา (นํ�าหนัก 9.1) 5.00000 0.45500 100.00 คณุภาพ
 รายงานถอดบทเรยีนการประเมนิ ตวัชี�วดัตามมาตรการปรบัปรงุ ประสทิธภิาพในการปฏบิตั ิ
ราชการ ของ สาํนกังานเขตพื�นที�การศกึษา ประจาํปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (นํ �าหนกั 0)

- 0.00000
0.00 | ตอ้งปรับปรงุ

รอ้ยละ ผลการประเมนิ
     รายงานถอดบทเรยีนการประเมนิ ตวัชี�วดัตามมาตรการปรับปรงุ ประสทิธภิาพในการปฏบิตัริาชการ ของ
สํานักงานเขตพื�นที�การศกึษา ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (นํ�าหนัก 0)

- - - -

รวม ( นํ �าหนกั 100) 4.44710

สรปุผลการประเมนิสว่นราชการ

       ระดบัคณุภาพ

       ระดบัมาตรฐานข ั�นสงู
(88.94)

       ระดบัมาตรฐานข ั�นตํ�า

       ระดบัตอ้งปรบัปรงุ
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เวอรช์ ั�น 3.0กลุม่พฒันาระบบการบรหิาร สพฐ. (https://psdg-obec.nma6.go.th/web/)
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