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ตัวชี้วัดที่ 4.2.12.2  การจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ในส่วนของการด าเนินการตามแผนเพิ่ม      
        ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ค าอธิบาย :  การจัดท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งเป็นแนวทางที่
ก าหนดขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง ก าหนดให้ทุกส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้ 
  การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ 
  1. จัดท าแผนการลดค่าใช้จ่าย โดยต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในภาพรวมของส่วน
ราชการที่เพ่ิมขึ้น เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุส านักงาน เป็นต้น และต้องสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณก่อน จ านวน 2 เรื่อง ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

2. ต้องมีหลักฐานการแจ้งแผนเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรการลดค่าใช้จ่ายให้หน่วยงาน
ภายในทราบและถือปฏิบัติ 

3. แผนการปรับปรุงกิจกรรมโดยต้องแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมนั้นใน
รูปของต้นทุน และปริมาณงาน จ านวน 2 เรื่อง ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

4. มีหลักฐานการแจ้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
5. มีแผนการปรับปรุงกิจกรรมที่เพ่ิมประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง เช่น การน าเทคโนโลยีมาใช้

ในการปฏิบัติงานการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน ปรับปรุงกระบวนการท างานในกิจกรรมนั้น ๆ  
6. มีการส่งผลการด าเนินงานให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 
ขั้นตอนการรายงานผลแผนเพิ่มประสิทธิภาพฯ 
1. มีการรายงานผลการด าเนินงาน การลดค่าใช้จ่ายตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด  

ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานที่เกิดจากการด าเนินงานตามแผนฯ โดยเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดมีค าอธิบายถึง
เหตุผล/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรค์ ต่อการด าเนินงานตามแผนฯ และหลักฐานประกอบการด าเนินงานตามแผนฯ 

2. มีหลักฐานแจ้งผลการด าเนินงานตามแผนฯ การลดค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานภายในทราบ 
3. มีการรายงานผลการด าเนินงาน การปรับปรุงกิจกรรมตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

ซึ่งแสดงผลการด าเนินงานที่เกิดจากการด าเนินงานตามแผนฯ โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 
มีค าอธิบายถึงเหตุผล/ปัจจัยสนับสนุน/อุปสรรคต่อการด าเนินงานตามแผน ฯ และหลักฐานประกอบ  
การด าเนินงานตามแผนฯ 

4. มีหลักฐานแจ้งผลการด าเนินงานตามแผนฯ การปรับปรุงกิจกรรมให้หน่วยงานภายในทราบ 
5. มีการใช้ประโยชน์ข้อมูลต้นทุนในการบริหารจัดการในภาพรวม เช่น การจัดสรรทรัพยากร

ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน การเปรียบเทียบต้นทุนของหน่วยงานภายในหรือระหว่างหน่วยงานที่มีกิจกรรม  
และผลผลิตคล้ายคลึงกัน การก าหนดค่าธรรมเนียม เป็นต้น รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุง
กิจกรรมที่เพ่ิมประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง 

6. ส่งผลการด าเนินงานให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 
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ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้จัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยโครงการดังนี้ 
 

ล าดับ โครงการ 
สพฐ. 

ด าเนินการ 
สพท.

ด าเนินการ 
หมายเหตุ / แนวทางการ

ด าเนินงาน 
4.2.12.2 (1) โครงการลดค่าใช้จ่ายค่า

ไปรษณีย์    - 
ใช้ข้อมูลจากส านักการคลังและ
สินทรัพย์ สพฐ.  

4.2.12.2 (2) โครงการประหยัดการใช้
ไฟฟ้า   

รายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
https://e-budget.jobobec.in.th 

4.2.12.2 (3) โครงการปรับปรุง
กระบวนงานด้านประชุม 
อบรม สัมมนา 

  
รายงานตามแบบฟอร์มที่ 4.2.12 (3) 
ในระบบ KRS 

- โครงการพัฒนาระบบ
รายงานผลการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

  ตัวชี้วัดที่ 4.2.4 

- โครงการพัฒนาระบบ
บัญชีการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ตัวชี้วัดที่ 4.2.11  
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไม่ต้องด าเนินการตัวช้ีวัดนี้ 
 

ตัวช้ีวัดที ่4.2.12.2 (1) โครงการลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์   

ค าอธิบาย : ในแต่ละปีงบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์  
สูงเพ่ิมข้ึน เนื่องจากการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานต่าง ๆ ยังคงใช้วิธีการรับ – ส่ง 
ทางไปรษณีย์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีค่าใช้จ่าย จ านวน 28,863,872.47 บาท และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มีค่าใช้จ่ายจ านวน 25,194,837.46 บาท ลดลงเป็นจ านวนเงิน 3,669,035.01  บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 12.71 ซึ่งปัจจุบันส านักในส่วนกลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
มีวิธีการรับ - ส่งเอกสาร หนังสือราชการหลากหลายช่องทาง เช่น ระบบ SMART OBEC , e - office , AMSS 
เว็บไซต์ของหน่วยงานและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ ที่สามารถน ามาใช้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ได้ 
 

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะการลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ สามารถลดค่าใช้จ่ายได้อย่างน้อย ร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่าย 
ที่เกิดขึ้นจริงในปีก่อน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ด้านค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้านการลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ ซึ่งต้องใช้ข้อมูลค่าไปรษณีย์
ในภาพรวมระดับกรมที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทียบกับค่าไปรษณีย์ในภาพรวมระดับกรม 
ที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ จะต้องลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 5 
  
สูตรการค านวณ :  

  
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
 ค่าไปรษณีย์ทีเ่กิดข้ึนจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 5 จากค่า ไปรษณีย์ 
ที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :  

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วยวัด 
ผลการด าเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 2559 2560 
ค่าไปรษณีย์ บาท 27,899,935.97 28,863,872.47 25,194,837.46 

 
 

ค่าไปรษณีย์ในภาพรวมระดับกรมท่ีเกิดขึ้นจริง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ค่าไปรษณีย์ในภาพรวมระดับกรมท่ีเกิดขึ้นจริง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ค่าไปรษณีย์ในภาพรวมระดับกรมที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

x 100 
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แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
ข้อมูลค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากส านัก

การคลังและสินทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ส านักการคลังและสินทรัพย์วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ของปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. ก าหนดมาตรการลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ โดย ให้ทุกส านัก/หน่วย ในส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จัดส่งหนังสือ
ราชการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ผ่านระบบ SMART OBEC, e - office, AMSS เว็บไซต์ของ
หน่วยงาน และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 
  3. แจ้งส านัก/หน่วยงาน ในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
  4. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ ตามแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง  
  5. จ าแนกเอกสารหนังสือราชการที่ควรจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ 
ตามความเร่งด่วนโดยไม่มีการจัดส่งซ้ าซ้อนหลายช่องทาง 
  6. ควบคุม ตรวจสอบงานที่จัดส่งทางไปรษณีย์ 
  7. รายงานผลการด าเนินการลดค่าใช้จ่ายที่แสดงผลการด าเนินที่เกิดจากการด าเนินงานตาม
แผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ 
 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 
   นางสาวกัลยา  ชูโชต ิ  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นางเบญจวรรณ  ดวงใจ  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นางวรรณา จิตกระแส  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นายดนุสรณ์  เมฆประยูร  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 

นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์   เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
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ตัวช้ีวัดที ่4.2.12.2 (2) โครงการประหยัดการใช้ไฟฟ้า 

ค าอธิบาย : นโยบายของรัฐก าหนดให้มีมาตรการประหยัดค่าสาธารณูปโภค แต่ในการจัดการศึกษาซึ่งมีการใช้
สื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ล้วนแต่ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น ดังนั้น โรงเรียนจึงควรมีแผนการใช้ไฟฟ้า 
ที่สามารถควบคุมการจ่ายค่าไฟฟ้าได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
มีประสิทธิภาพ ประหยัดทรัพยากร และพลังงานของประเทศการด าเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ด้านการลดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าของส านัก 
/หน่วยงาน ในส่วนกลาง สพฐ. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่เกิดขึ้นจริงใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทียบกับค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าภาพรวมระดับกรมที่เกิด ขึ้นจริงในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 โดยค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า จะต้องลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 5 

สูตรการค านวณ :  
  
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 

 ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่เกิดข้ึนจริง ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายค่า
ไฟฟ้าที่เกิดข้ึนจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา 

จากค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทียบกับค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5  
(ผ่านการประเมิน) 

ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า
ที่เกิดขึ้นจริงใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ลดลงได้

อย่างน้อยร้อยละ 
1 จากค่าใช้จ่าย 
ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น

จริงในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า 
ที่เกิดขึ้นจริงใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ลดลงได้ 

อย่างน้อยร้อยละ 2 
จากค่าใช้จ่าย 

ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
จริงในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า 
ที่เกิดขึ้นจริงใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ลดลงได้ 

อย่างน้อยร้อยละ 3 
จากค่าใช้จ่าย 

ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
จริงในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า 
ที่เกิดขึ้นจริงใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ลดลงได้ 

อย่างน้อยร้อยละ 4 
จากค่าใช้จ่าย 

ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
จริงในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า 
ที่เกิดขึ้นจริงใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ลดลงได้ 

อย่างน้อยร้อยละ 5 
จากค่าใช้จ่าย 

ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
จริงในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ส านักงานในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบ 
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์หรือตามท่ี ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งรายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภค 

รายการค่าไฟฟ้า โดยรายงานข้อมูลจ านวนหน่วย และงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเป็นรายเดือน ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.  2561 ให้ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบการรายงานข้อมูลประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th 
ภายในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561  

แนวทางการด าเนินงาน : 

 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน            

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  2. แจ้งแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ส านัก/
หน่วยงานในส่วนกลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาด าเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – วันที่ 30 
กันยายน 2561  
   3. ส านัก/หน่วยงานในส่วนกลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาด าเนินการ
ตามมาตรการในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ดังนี้ 
           3.1 รวบรวมข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในปีที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
            3.2 จัดท ามาตรการประหยัดไฟฟ้าในส านักงาน  
            3.3 ส ารวจ ซ่อมแซม และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช ารุด ในกรณีติดตั้งใหม่จะใช้
อุปกรณท์ี่ช่วยในการประหยัดไฟฟ้า 
          3.4 รณรงค์สร้างจิตส านึกในการประหยัดไฟฟ้าอย่างจริงจัง และต่อเนื่องด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ เช่น ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ติดสัญลักษณ์ ค าขวัญจัดบอร์ดนิทรรศการ หรือให้ความรู้โดยการจัดอบรม 
   4. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพฤติกรรม 
ของผู้ใช้ไฟฟ้า น าข้อมูลที่ได้รับมาก าหนดเป็นแนวทางในการใช้ไฟฟ้าต่อไป 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ด าเนินการตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภครายการค่าไฟฟ้า โดยรายงานข้อมูลจ านวนหน่วย
และงบประมาณที่เกิดขึ้นจริงเป็นรายเดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ให้มีความครบถ้วน และถูกต้องสมบูรณ์ ผ่านเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th ภายในวันศุกร์ที่ 5 
ตุลาคม พ.ศ. 2561  
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ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 
   นางสาวกัลยา  ชูโชต ิ  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นางเบญจวรรณ  ดวงใจ  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นางวรรณา จิตกระแส  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นายดนุสรณ์  เมฆประยูร  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 

นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์   เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.2 (3) โครงการปรับปรุงกระบวนงานด้านประชุม อบรม สัมมนา 

ค าอธิบาย : ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีการลงทุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
ด้วยวิธีการประชุม/อบรม/สัมมนา โดยมีค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนาโครงการต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก 
และแต่ละโครงการจะมีวิธีการด าเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะเดียวกัน คือ การระดมผู้เกี่ ยวข้อง
เข้ามารับการประชุม/อบรม/สัมมนา และจ่ายงบประมาณในโครงการเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พัก 
โดยขาดการวิเคราะห์ว่าวิธีด าเนินงานที่เหมาะสมส าหรับแต่ละงาน/โครงการ คืออะไร เพราะในข้อเท็จจริงแล้ว 
บางงาน/โครงการ อาจจะมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เหมือนกัน หรืออาจใช้วิธีการประชุม/สัมมนา/อบรม 
ที่ใช้งบประมาณที่น้อยกว่าการระดมผู้เกี่ยวข้องเข้ามารับการประชุม/อบรม/สัมมนา โดยมีค่าใช้จ่ายเป็น 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พัก เช่นการประชุม/อบรม/สัมมนา โดยการประชุมทางไกลโดยใช้   
วีดิทัศน์ทางไกล (video conference) เป็นต้น ดังนั้นหากผู้รับผิดชอบแต่ละงาน/โครงการได้มีการวางแผน 
การประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากรร่วมกัน เพ่ือเลือกวิธีการด าเนินงานที่เหมาะสม สามารถบรรลุเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ ของเนื้อหาหลักสูตร ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านัก/
หน่วยงาน ในส่วนกลาง จ านวน 25 หน่วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 225 เขต  สถานศึกษา 
จ านวน 30,242 แห่ง จะต้องลดค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา ได้ลดลงกว่าเดิมอย่างน้อย ร้อยละ 5 
สูตรการค านวณ :  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                      
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนนระดับ: 
  ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การประเมิน รอบที่ 1 การประเมิน รอบที่ 2 
 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา ทีเ่กิดข้ึนจริง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลดลงได้อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/
สัมมนา ที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สมัมนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สมัมนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สมัมนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ก าหนดเป็นระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา 

จากค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทียบกับค่าใช้จ่ายในการประชุม/ 
อบรม/สัมมนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 
ระดับ 5 

(ผ่านการประเมิน) 
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 

สัมมนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 

2561 ลดลง 
ได้อย่างน้อย 
ร้อยละ 1 จาก
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 
สัมมนา ใน

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 

สัมมนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 

2561 ลดลง 
ได้อย่างน้อย 
ร้อยละ 2 จาก
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 
สัมมนา ใน

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 

สัมมนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 

2561 ลดลง 
ได้อย่างน้อย 
ร้อยละ 3 จาก
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 
สัมมนา ใน

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 

สัมมนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 

2561 ลดลง 
ได้อย่างน้อย 
ร้อยละ 4 จาก
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 
สัมมนา ใน

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 

สัมมนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 

2561 ลดลง 
ได้อย่างน้อย 
ร้อยละ 5 จาก
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม อบรม 
สัมมนา ใน

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

 

เป้าหมาย : ปีงบประมาณ 2561 ส านัก/หน่วยงาน/ ในส่วนกลาง จ านวน 25 หน่วย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน 225 เขต สถานศึกษา จ านวน 30 ,242 แห่ง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/
สัมมนา ได้อย่างน้อยร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา ที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 โดยการพิจารณาการบูรณาการงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน หลักสูตรเดียวกันหรือคล้ายกันงานในลักษณะ
เดียวกัน หรือปรับเปลี่ยนวิธีการประชุมเป็นการประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ทางไกล 

กลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ :  
กลุ่มนโยบายและแผน หรือตามที่ ผ้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามอบหมาย 

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 
 ส านัก/หน่วยงาน/ ในส่วนกลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัดส่งแบบวิเคราะห์
การลดค่าใช้จ่ายในการประชุม/อบรม/สัมมนา ทีถู่กต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ สพฐ. ภายในรอบการประเมินที่ 2 
ตามแบบฟอร์มอ้างอิง 4.2.12.2 (3) ในระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (ระบบ KRS) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ.   
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แนวทางการด าเนินงาน : 
1. การประชุม อบรม สัมมนาของ สพฐ. 

 1.1 เสนอแผนลดค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนาของ สพฐ.  
1.2 คณะท างาน/ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา วิเคราะห์/เลือกวิธีการ  
     ด าเนินงาน และบูรณาการประชุม/อบรม/สัมมนา ที่เหมาะสม 

 1.3 ด าเนินการประชุม/อบรม/ สัมมนา ตามการวิเคราะห์งาน/โครงการ 
 1.4 ใช้สถานที่ราชการในการจัดประชุมเป็นอันดับแรก และสามารถรองรับการเข้าร่วม 
                          ประชุมได้ทั้งหมดและให้จัดในสถานที่ราชการ 

 1.5 ลดค่าใช้จ่ายรายการวัสดุที่ไม่จ าเป็น เช่น กระเป๋า ป้ายชื่อ 
 1.6 การเดินทางเข้าร่วมประชุมให้เดินทางก่อน – หลัง วันประชุมได้ตามความจ าเป็น   
          เหมาะสม ส าหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่จัดประชุม 
 1.7 งดการเบิกค่าห้องประชุม กรณีโรงแรมใดคิดค่าห้องประชุมให้ไปใช้โรงแรมอ่ืน 
 1.8 สรุปและรายงานผล 

 2. การประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ทางไกล 
 2.1 ด าเนินการประชุม/อบรม/ สัมมนา โดยการประชุมทางไกลผ่านวีดิทัศน์ทางไกล 
 2.2 ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการ 
 2.3 ลดขั้นตอนในการจัดการประชุม 
 2.4 และเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน ระหว่าง
หน่วยงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคได้ทันท่วงที 
  
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : 
   นางสาวกัลยา  ชูโชต ิ  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นางเบญจวรรณ  ดวงใจ  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นางวรรณา จิตกระแส  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นายดนุสรณ์  เมฆประยูร  เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
   นางสาวกรชนก เขื่อนเพชร เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 

นางสาวดาราวรรณ ผึ้งปฐมภรณ์   เบอร์ติดต่อ : 02 280 5512 
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แบบฟอร์มอ้างอิง 4.2.12 (3) 
รายการอ้างอิง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล  
และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

 
 

แบบวิเคราะห์การลดค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนา (ทุกส านัก / สพป./สพม.  ด าเนินการ) โดยการบูรณาการในการประชุมอบรมสัมมนาบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายเดียวกันภายในส านักหรือต่างส านักมีการวางแผนการประชุมร่วมกัน มีปฏิทินปฏิบัติงานชัดเจนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเนื้อหาหลักสูตรลดค่าใช้จ่าย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ........................................... เขต............................. 
1. มีการประชุมวางแผนร่วมกัน    เมื่อวันที่ ……….. เดือน  ………..  พ.ศ. 2561 
2. มีปฏิทินปฏิบัติงานชัดเจน (ให้แนบปฏิทินปฏิบัติงาน) 
 

 

ผู้รับรองข้อมูล (..................................)           ลดค่าใช้จ่ายได้  A - B 
ต าแหน่ง..................................................          คิดเป็นร้อยละ ........... 
เบอร์โทร................................................ 

แผนการด าเนินการประชุมอบรม สมัมนาบุคลากรที่เป็นกลุ่มเปา้หมายเดียวกนั แผนการด าเนินการประชุมอบรม สมัมนาบุคลากรที่เป็นกลุ่มเปา้หมายเดียวกนั 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ที่ ชื่อการประชุมอบรมสัมมนา กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ระยะเวลาด าเนินการ วิธีการ  งบประมาณ ที ่ ชื่อการประชุมอบรมสัมมนา กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ระยะเวลาด าเนินการ วิธีการ  งบประมาณ 
      คน วัน เดือน ป ี (เดิม) ทีก าหนดไว้เดิม       คน วัน เดือน ป ี (ใหม่) หลังการบูรณาการ 
1             1             
2              2              
3             3             
4             4             
  รวมทั้งสิ้น  ...........  กิจกรรม         A   รวมทั้งสิ้น ………… กิจกรรม         B 
                            

ตัวช้ีวัดที่ 4.2.12.2 (3) โครงการลดค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา 

 


