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ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

ค าอธิบาย : ความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมายถึง การที่ส่วนราชการสามารถจัดท าบัญชี
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด และน าเอาผลการค านวณต้นทุนมาใช้ในการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานงบประมาณของหน่วยงาน  
โดยจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานพร้อมทั้งก าหนดเป้าหมายการเพ่ิมประสิทธิภาพให้ชัดเจน
สามารถวัดผลได้ (เชิงปริมาณ) รวมทั้งจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานและผลส าเร็จตามแผน  
เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและแผนเพ่ิมประสิทธิภาพดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 

 ส่วนราชการที่จัดท าบัญชีต้นทุน หมายถึง ส่วนราชการส่วนกลางซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ คือ  
ส านักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักการคลังและสินทรัพย์ 

เกณฑ์การให้คะแนน: 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
รายงานค่าใช้จ่ายของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และโรงเรียนภายใต้เขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน

หน่วยเบิก 

จ านวนปริมาณงานของกิจกรรมย่อยของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียนภายใต้เขตพ้ืนที่

การศึกษา และโรงเรียนหน่วยเบิก  

  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

การประเมินรอบที่ 1  
1 คะแนน 2.5 คะแนน  

ไม่ส่งข้อมูลรายงานค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS 
(KSB1) มายังส านักการคลังและสินทรัพย์ 

ส่งข้อมูลรายงานค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS (KSB1) 
มายังส านักการคลังและสินทรัพย์ 

 
การประเมินรอบที่ 2  

1 คะแนน 2.5 คะแนน  
ส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง และ/หรือ ไมค่รบถ้วนตาม

แบบฟอร์มอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 
ส่งข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบฟอร์มอ้างอิง

ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 
หมายเหตุ : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะผ่านการประเมินเมื่อได้ 5 คะแนน 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ ท่ีรับผิดชอบ :  
 ตามท่ี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่แสดงผลผลิต /โครงการ /กิจกรรม 
 2. แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พร้อมทั้งเป้าหมายเชิงปริมาณของแต่ละ
ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม 
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 3. แนวทางการจัดท าบัญชีต้นทุน โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดในคู่มือ
การจัดท าบัญชีต้นทุนของกรมบัญชีกลาง 
 4. ข้อมูลที่จัดเก็บเพ่ือจัดท าบัญชีต้นทุน ใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายที่หน่วยเบิกท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค         
ตั้งเบิกในระบบ GFMIS ได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 183 เขต ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 42 แห่ง สถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิก จ านวน 154 แห่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิก จ านวน 76 
แห่ง โรงเรียนการศึกษาพิเศษ 41 เขต โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 49 แห่ง และส่วนกลาง รวมเป็น 545 แห่ง 
 5. จ านวนปริมาณงานของแต่ละกิจกรรมย่อยของทุกหน่วยเบิกจ่ายและทุกศูนย์ต้นทุนที่ส่งข้อมูล          
ผ่านระบบ KRS ของ กพร. 
 6. จ านวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของทุกส านักในส่วนกลาง 

แนวทางการด าเนินงาน : 
 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. เก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมของหน่วยเบิกในสังกัด 545 แห่ง และส่วนกลางจากระบบ 
GFMIS เพ่ือมาจัดท าบัญชีต้นทุนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2. เก็บข้อมูลจ านวนปริมาณงานของแต่ละกิจกรรมย่อยของ สพป., โรงเรียนภายใต้ สพป.,สพม.    
และโรงเรียนภายใต้ สพม., ที่รายงานผ่านระบบ KRS ของ กพร. และเก็บข้อมูลปริมาณงานของโรงเรียน
การศึกษาพิเศษ, โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และศูนย์การศึกษาพิเศษจากส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
รวมทั้งปริมาณงานของทุกส านักในส่วนกลาง เพ่ือจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 3. เรียกรายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายจากระบบ GFMIS ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ด้วยค าสั่งงาน KSB1)  
ของทุกศูนย์ต้นทุนและทุกหน่วยเบิก แจ้งกลับไปยังหน่วยเบิกต่าง ๆ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน
ค่าใช้จ่าย ศูนย์ต้นทุนและกิจกรรมย่อยผู้ใช้เงิน และให้ผู้บริหารของหน่วยงานรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่าย
ของหน่วยงานตนเอง (ถ้าเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้รับรองค่าใช้จ่ายของหน่วยงานตนเอง  
และโรงเรียนภายใต้ก ากับเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย) โดยรวบรวมข้อมูลส่งกรมบัญชีกลาง  เพ่ือให้เป็นไป 
ตามเกณฑก์ารประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง  
 4. แจ้งหน่วยเบิกทุกแห่งให้รับทราบการเชื่อมโยงกิจกรรมหลักตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 กับกิจกรรมย่อยของทุกศูนย์ต้นทุน ที่กรมบัญชีกลางได้ upload เข้าระบบ GFMIS เพ่ีอใช้ใน 
การบันทึกค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 อีกทั้งหน่วยเบิกทุกแห่ง
จะต้องระบุกิจกรรมย่อยเข้าสู่ระบบ GFMIS ส าหรับปีงบประมาณ 2561 ด้วย ซึ่งได้แจ้งหน่วยเบิกทุกแห่งทราบผ่าน
ช่องทางเว็บไซด์ส านักการคลังและสินทรัพย์ 

5. หน่วยงานส่วนกลาง (ส านักการคลังและสินทรัพย์) จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมย่อย  
ของทุกหน่วยเบิกทุกศูนย์ต้นทุน ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย 6 ผลผลิต ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก  
และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก 6 ผลผลิต /13 โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเปรียบเทียบ
ผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2560 ว่ามี 
การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางก าหนด โดยเสนอให้กรมบัญชีกลางทราบตามก าหนดเวลา และเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Website 
ของ  สพฐ .  (www.obec.go.th) เ พ่ื อ ให้ เ ป็ น ไปตาม เกณฑ์ก ารประ เมินการปฏิบั ติ ง านด้ านบัญชี 
ของกรมบัญชีกลาง  
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 6. ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษรับผิดชอบในการก ากับ ติดตาม ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียน
การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ด าเนินการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อย การตั้งเบิกในระบบ 
GFMIS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ถูกต้องตามศูนย์ต้นทุน และกิจกรรมย่อยของกลุ่มผู้ใช้จ่ายเงิน 
รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนการศึกษาพิเศษและ
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  

        ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง/ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา       
ทุกแห่ง ต้องตรวจสอบความถูกต้องของรายงานค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดส่งให้ทั้งในส่วนของรายงานค่าใช้จ่ายของหน่วยเบิกตนเอง  
และโรงเรียนภายใต้ก ากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย โดยให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานแทนลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตนเองและโรงเรียนภายใต้ก ากับ และส่งรายงานค่าใช้จ่ายดังกล่าวมายังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 เพ่ือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจะได้รายงานกรมบัญชีกลาง ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง
ต่อไป และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาใดที่จัดส่งให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วให้เข้าไปรายงานในระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS)  ของ กพร. ในการประเมินรอบท่ี 1 
 2. ก ากับ ติดตามให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตั้งเบิกในระบบ GFMIS ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้ระบุกิจกรรมย่อยเข้าสู่ระบบ GFMIS เมื่อมีการตั้งเบิกซึ่งเกิดค่าใช้จ่ายหรือเมื่อมีการล้างลูกหนี้เงิน
ยืมราชการ (ประเภท G1) ทุกครั้ง หากไม่มีการระบุรหัสกิจกรรมย่อยในการตั้งเบิก ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจะต้องเข้าท าการปรับปรุงรายการเพ่ือใส่รหัสกิจกรรมย่อยให้ครบถ้วนด้วย หากไม่ได้ระบุรหัส
กิจกรรมย่อยในการตั้งเบิก เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะต้องเข้าไปปรับปรุงรายการเพ่ือใส่รหัสกิจกรรมย่อยให้
ครบถ้วน เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของกรมบัญชีกลาง 

3. ก ากับ ติดตาม ให้โรงเรียนในสังกัด (โรงเรียนภายใต้ สพป. และ สพม.) ได้ระบุค่าใช้จ่าย               
ที่โรงเรียนขอเบิกให้ถูกต้องตามภาระงานของแต่ละกลุ่มในโรงเรียน และ สพป. / สพม. โดยต้องระบุศูนย์ต้นทุน
และระบุรหัสกิจกรรมย่อยของโรงเรียน เพ่ือใช้ในการขอเบิกเงินของโรงเรียนในระบบ GFMIS ทุกครั้งเท่านั้น 

4. จัดเก็บข้อมูลจ านวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของกลุ่มงานภายใน สพป. / สพม. โรงเรียน
ภายใต้ก ากับของ สพป. / สพม. และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกท่ีเคยสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ข้อมูลปริมาณงานตั้งแต่ 1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561) เพ่ือรายงานเข้าระบบ  
KRS ของ กพร. เฉพาะในรอบ 12 เดือน (สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดท ารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้ ว
เสร็จ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

ระดับสถานศึกษา 
 สถานศึกษาทุกแห่งรายงานข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยประจ าปีงบประมาณ 256 1 
ของสถานศึกษาให้ สพป./สพม. ที่สถานศึกษาสังกัดอยู่ (สิ้นปีงบประมาณ 2561) 
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วิธีการรายงานผล : การจัดท าบัญชีต้นทุนตามเกณฑ์ประเมินผลของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
 การประเมินรอบที่ 1  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่งและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาทุก
แห่ง จัดส่งรายงานค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านการรับรองข้อมูลจากผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย  ในรูปแบบแผ่นข้อมูล CD-ROM รูปแบบไฟล์  
PDF/Imange ให้ สพฐ. ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ตามหนังสือที่ส านักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. แจ้ง
ด าเนินการหลังจากนั้นให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเข้าไปรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวในระบบ KRS ของ กพร.ประจ าปี 2561 ในการประเมิน
รอบที่ 1 (ถ้าจัดส่งข้อมูลแล้วให้ระบใุนระบบ KRS เป็น (1) หรือไม่ได้จัดส่งข้อมูลให้ระบใุนระบบ KRS เป็น (0)) 
 การประเมินรอบที่ 2 
 1. สิ้นปีงบประมาณ 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาทุกแห่ง และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาทุกแห่ง รวบรวมข้อมูลปริมาณงานกิจกรรมย่อยของหน่วยงานตนเอง, โรงเรียนภายใต้
ก ากับ สพป./ สพม. และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก พร้อมรายงานผลจ านวนปริมาณงานของกิจกรรมย่อยประจ าปี 
พ.ศ. 2561 (ข้อมูลปริมาณงานตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ในรูปแบบ Excel File ตาม
แบบฟอร์มอ้างอิงตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 ผ่านระบบ KRS ของ กพร. ในการประเมินรอบที่ 2 
 2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ รายงานผลจ านวน
ปริมาณงานของกิจกรรมย่อยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลส่งให้ส านักการคลังและสินทรัพย์ 
 3. ส านักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ด าเนินการรวบรวมข้อมูล และจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดได้แล้วเสร็จ และ
รายงานผลการค านวณต้นทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด เปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไร 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จัดท ารายงานการเปรียบเทียบและสรุปผลการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แล้วเสร็จตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 

1. นางสาวมณิสรา  พัฒโร      ส านักส านักการคลังและสินทรัพย์        02 288 5613 
2. นางสาวสุกัญญา  พงศ์ชัยประทีป   ส านักส านักการคลังและสินทรัพย์        02 282 9437 
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1 

รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 

 
 (แบบท่ี 1 สพป.) 

บัญชีแสดงปริมาณงานของส านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา........................    รหัสศนูย์ต้นทุน ................. 

รหัส กิจกรรมย่อย 
หน่วยนับ   

ปริมาณงาน หน่วยนับ 
161 ด้านอ านวยการ   ครั้ง 
162 ด้านบริหารบุคคล   คน 
163 ด้านนโยบายและแผน   โครงการ 
164 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา   โครงการ 
165 ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   คน 
166 ด้านการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน   โรงเรียน 
167 ด้านการตรวจสอบภายในระดับโรงเรียน   โรงเรียน 
181 ด้านการเงินและบัญชี   เอกสารรายการ 
182 ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)   ครั้ง 

หมายเหตุ 1.  การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการก าหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ.   
  ที่ส่งพร้อมกับหนังสือ สพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 116 ลงวันที่ 20 มกราคม.2554 และ
  หนังสือสพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 3474 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 
 2. แบบฟอร์มดังกล่าวให้จัดส่งในรูปแบบ File Excel (ห้ามส่งเป็น PDF และ File รูปภาพต่าง ๆ ) 
    ในระบบ KRS การประเมินรอบท่ี 2  ของ กพร. 
 3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้ได้รับ   
    มอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน 

           ผู้รับรองข้อมูล 

              ลงช่ือ.......ลายมือชื่อผอ.สพท.หรือผู้ได้รบัมอบหมาย...................... 
        (………………………………………............................................….)  
            ต าแหน่ง.............................................................................. 
            โทรศัพท์............................................................................... 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.1  ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1 

รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 

 
(แบบท่ี 2 สพป.) 

บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้ก ากับของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ชื่อโรงเรียน...................................................................... สังกัด สพป..................................................... 

รหัส กิจกรรมย่อย 
หน่วยนับ 

ปริมาณงาน หน่วยนับ 
168 การบริหารงานวิชาการ   โครงการ 
169 การบริหารงานทั่วไป   โครงการ 
170 การบริหารงานบุคคล   โครงการ 
171 การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   โครงการ 
172 การบริหารกิจการนักเรียน   โครงการ 

 
หมายเหตุ 1.  การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการก าหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ.   
  ที่ส่งพร้อมกับหนังสือ สพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 116 ลงวันที่ 20 มกราคม.2554 และ
  หนังสือสพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 3474 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 
 2. สิ้นปีงบประมาณ 2561 ขอให้ สพป.ส่งแบบฟอร์มข้างต้นให้โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดง
     ปริมาณงานของแต่ละโรงเรียนส่งให้ สพป. เพ่ือสรุปลงในแบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียน 
     ภายใต้สังกัดเขตพ้ืนที่ และ สพป.ส่งเฉพาะแบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนเข้าระบบ KRS 
     ของ กพร. เท่านั้น  
 

                 ผู้รับรองข้อมูล 

              ลงช่ือ...... ลายมือชื่อ ผอ.ร.ร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย..................... 
        (………………………………………............................................….)  
            ต าแหน่ง.............................................................................. 
            โทรศัพท์............................................................................... 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1 

รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 

 
(แบบท่ี 3 สพป.) 

แบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้ก ากับของ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...................................................เขต..................... 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
การบริหาร 
งานวิชาการ 

การบริหาร 
งานทั่วไป 

การบริหาร 
งานบุคคล 

การบริหาร 
งานงบประมาณ 
และแผนงาน 

การบริหาร 
งานกิจการ
นักเรียน 

รวม 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
1               
2               
3               
4               
        

                
  รวม             

หมายเหตุ   1. ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสรุปจ านวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของ
          แต่ละโรงเรียนภายใต้ก ากับ สพป. และรายงานเข้าระบบ KRS ของ กพร. ในการประเมินรอบ 
          ที่ 2 เท่านั้น 
       2. แบบฟอร์มดังกล่าวให้จัดส่งในรูปแบบ File Excel (ห้ามส่งเป็น PDF และ File รูปภาพต่าง ๆ ) 
       3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้ได้รับ
           มอบหมาย 
 
 

           ผู้รับรองข้อมูล 

              ลงช่ือ.......ลายมือชื่อผอ.สพท.หรือผู้ได้รบัมอบหมาย...................... 
        (………………………………………............................................….)  
            ต าแหน่ง.............................................................................. 
            โทรศัพท์.......................................................................... ..... 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

117 
 

แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1 

รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovatio 
 

 

(แบบท่ี 4 สพป.) 

บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  ชื่อโรงเรียน................................................................  รหัสศูนย์ต้นทุน................................... 

รหัส กิจกรรมย่อย 
หน่วยนับ 

ปริมาณงาน หน่วยนับ 
168 การบริหารงานวิชาการ   โครงการ 
169 การบริหารงานทั่วไป   โครงการ 
170 การบริหารงานบุคคล   โครงการ 
171 การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   โครงการ 
172 การบริหารกิจการนักเรียน   โครงการ 

 

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

            ผู้รับรองข้อมูล 

              ลงช่ือ.......ลายมือชื่อผอ.โรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมาย..........) 
        (………………………………………............................................….)  
            ต าแหน่ง.............................................................................. 
            โทรศัพท์............................................................................... 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1 

รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 

 
 (แบบท่ี 5 สพม.) 

   บัญชีแสดงปริมาณงานของส านักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต............ รหัสศูนย์ต้นทุน................. 

รหัส กิจกรรมย่อย 
หน่วยนับ 

ปริมาณงาน หน่วยนับ 
183 ด้านอ านวยการ   ครั้ง 
184 ด้านบริหารงานบุคคล   คน 
185 ด้านนโยบายและแผน   โครงการ 
186 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา   โครงการ 
187 ด้านนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   คน 
188 ด้านการตรวจสอบภายในระดับโรงเรียน   โรงเรียน 
189 ด้านการเงินและบัญชี   เอกสารรายการ 
190 ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)   ครั้ง 

 
หมายเหตุ 1.  การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการก าหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ.   
  ที่ส่งพร้อมกับหนังสือ สพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 116 ลงวันที่ 20 มกราคม 2554 และ
  หนังสือสพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 3474 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 
 2. แบบฟอร์มดังกล่าวให้จัดส่งในรูปแบบ File Excel (ห้ามส่งเป็น PDF และ File รูปภาพต่าง ๆ ) 
    ในระบบ KRS การประเมินรอบท่ี 2  ของ กพร. 
 3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้ได้รับ   
    มอบหมายให้ปฏิบัติงานแทน 

           ผู้รับรองข้อมูล 

              ลงช่ือ.......ลายมือชื่อผอ.สพท.หรือผู้ได้รบัมอบหมาย...................... 
        (………………………………………............................................….)  
            ต าแหน่ง.............................................................................. 
            โทรศัพท์............................................................................... 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1 

รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 

 
(แบบท่ี 6 สพม.) 

บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้ก ากับของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต.............. 

ชื่อโรงเรียน...........................................สังกัด สพม................................. 

รหัส กิจกรรมย่อย 
หน่วยนับ 

ปริมาณงาน หน่วยนับ 
191 การบริหารงานวิชาการ   โครงการ 
192 การบริหารงานทั่วไป   โครงการ 
193 การบริหารงานบุคคล   โครงการ 
194 การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   โครงการ 
195 การบริหารกิจการนักเรียน   โครงการ 

 
หมายเหตุ 1.  การเก็บข้อมูลปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อย ดูได้จากคู่มือการก าหนดกิจกรรมย่อยของ สพฐ.   
  ที่ส่งพร้อมกับหนังสือ สพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 116 ลงวันที่ 20 มกราคม 2554 และ
  หนังสือสพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04002/ว 3474 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 
 2. สิ้นปีงบประมาณ 2561 ขอให้ สพม.ส่งแบบฟอร์มข้างต้นให้โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลบัญชีแสดง
     ปริมาณงานของแต่ละโรงเรียนส่งให้ สพม. เพ่ือสรุปลงในแบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียน 
     ภายใต้สังกัดเขตพ้ืนที่ และ สพม.ส่งเฉพาะแบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนเข้าระบบ KRS 
     ของ กพร.  เท่านั้น  
 

                 ผู้รับรองข้อมูล 

              ลงช่ือ...... ลายมือชื่อ ผอ.ร.ร.หรือผู้ได้รับมอบหมาย..................... 
        (………………………………………............................................….)  
            ต าแหน่ง.............................................................................. 
            โทรศัพท์.......................................................................... ..... 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1 

รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 

 
(แบบท่ี 7 สพม.) 

แบบสรุปปริมาณงานของโรงเรียนภายใต้ก ากับของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต.............. 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
การบริหาร 
งานวิชาการ 

การบริหาร 
งานทั่วไป 

การบริหาร 
งานบุคคล 

การบริหาร 
งานงบประมาณ 
และแผนงาน 

การบริหาร 
งานกิจการ
นักเรียน 

รวม 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
1               
2               
3               
4               
        

                
  รวม             

หมายเหตุ   1. ขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสรุปจ านวนปริมาณงานแต่ละกิจกรรมย่อยของ
          แต่ละโรงเรียนภายใต้ก ากับ สพม. และรายงานเข้าระบบ KRS ของ กพร. ในการประเมินรอบ 
          ที่ 2 เท่านั้น 
       2. แบบฟอร์มดังกล่าวให้จัดส่งในรูปแบบ File Excel (ห้ามส่งเป็น PDF และ File รูปภาพต่าง ๆ ) 
       3. ผู้รับรองข้อมูลต้องเป็นลายมือชื่อของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือผู้ได้รับ
           มอบหมาย 
 
 

           ผู้รับรองข้อมูล 

              ลงช่ือ.......ลายมือชื่อผอ.สพท.หรือผู้ได้รบัมอบหมาย...................... 
        (………………………………………............................................….)  
            ต าแหน่ง.............................................................................. 
            โทรศัพท์.......................................................................... ..... 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

 



คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
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แบบฟอร์มอ้างอิงที่ 4.2.12.1 

รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน 
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation) 
 

 

(แบบท่ี 8 สพม.) 

บัญชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  ชื่อโรงเรียน................................................................  รหัสศูนย์ต้นทุน................................... 

รหัส กิจกรรมย่อย 
หน่วยนับ 

ปริมาณงาน หน่วยนับ 
168 การบริหารงานวิชาการ   โครงการ 
169 การบริหารงานทั่วไป   โครงการ 
170 การบริหารงานบุคคล   โครงการ 
171 การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   โครงการ 
172 การบริหารกิจการนักเรียน   โครงการ 

 

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

   

            ผู้รับรองข้อมูล 

              ลงช่ือ.......ลายมือชื่อผอ.โรงเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมาย......... 
        (………………………………………............................................….)  
            ต าแหน่ง.............................................................................. 
            โทรศัพท์............................................................................... 
  

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 

 


