คานา
คณะรัฐ มนตรีในการประชุม เมื ่อวันที ่ 5 เมษายน 2559 มีม ติเ ห็นชอบกับ การประเมิ น
ส่วนราชการและข้าราชการพลเรือ นในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ตามคาสั่งของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ที่ 5/2559 เรื่องมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมอบให้สานักงาน
ก.พ.ร. เป็ นผู้ป ระเมิ น ส่วนราชการ ซึ่ง มี ผ ลบัง คับ ใช้เ มื่ อวัน ที่ 1 กุ ม ภาพั นธ์ 2559 และในการประชุ ม
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบ
กั บ กรอบการประเมิ น ส่วนราชการตามมาตรการปรับ ปรุง ประสิท ธิภาพในการปฏิ บัติร าชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 แทนการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการในระบบเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ระบบการดาเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจ สาคัญ ของรัฐบาล การแก้ ไขปัญหาและการ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพื่อเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
รวมทั้ ง ใช้เ ป็นข้อ มู ล เพื่ อ ประกอบการให้คุณให้โ ทษต่อหน่วยงานและผู้บ ริห าร ซึ่ง เป็นกลไกส าคัญ ในการ
ขับเคลื่อนภารกิจสาคัญของรัฐบาลและการดาเนินตามภารกิจหน่วยงานของรัฐ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงส่งเอกสารรายละเอียดต่างๆ ให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบราชการ ให้มีความเข้มแข็งประสบความสาเร็จ
ตามเป้าหมายของตัวชี้วัด ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นส่วนราชการที่ต้อง
ได้รับการประเมินดังกล่าว จึงได้จัดทาคู่มอื คารับรองการปฏิบัติราชการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้รบั ผิดชอบตัวชี้วัดรวมทั้งผู้ทมี่ ีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ
กรอบแนวทางการประเมิน ส่วนราชการตามมาตรการดังกล่าว และส่งผลให้หน่วยงานมีการปฏิบัติราชการที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผูร้ ับบริการทุกระดับ และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
ศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป

กลุ่มอานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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คารับรองการปฏิบัตริ าชการ การประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการตามภารกิจทีส่ อดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2. ขอบเขตของงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฏิบัติราชการประจาปี โดยมีกรอบการประเมิน 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1
ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัตริ าชการ มิตทิ ี่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ และมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ และให้สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษารายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
3. คาจากัดความ
“สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา” หมายถึง สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
“เจ้าภาพหลัก” หมายถึง กลุ่มอานวยการ
“เจ้าภาพรอง” หมายถึง กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการ
ศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
“คณะทางาน” หมายถึง ทีมงานบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้
ขับเคลื่อนงานคารับรองการปฏิบัติราชการรายมิติและตัวชี้วัด
“เจ้าหน้าที”่ หมายถึง บุคลากรผู้รบั ผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการปฏิบัติงาน เกณฑ์การให้คะแนน และค่าเป้าหมายการให้บริการ
สาธารณะ (PSA)
2) สร้างทีมงาน มอบหมายคณะทางาน ผู้กากับดูแลตัวชี้วัดและ ผู้รบั ผิดชอบตัวชี้วัด
3) จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน , ข้อมูลปีฐาน (based lines) เพื่อให้ผรู้ ับผิดชอบกาหนดแนวทางการ
บรรลุ เป้าหมายสาหรับตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ
4) ประสานงานคณะทางานและผู้รบั ผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสาคัญของการ
จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการทีส่ ่งผลต่อการปฏิบัติราชการของบุคลากรและสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
รวมถึงแนวทางการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ การจัดทารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
5) ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทินปฏิบัตงิ านกาหนด
6) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาข้อตกลงการปฏิบัตงิ านกับเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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5. ประเมินผลและรายงานผล ตามรอบระยะเวลาที่ สพฐ. กาหนด
6. ตรวจสอบผลการรับรอง/จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม
7. สรุปรายงานผล
8. Flow Chart การปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที/่ คณะทางาน
ศึกษาวิเคราะห์แนวทาง
และกรอบการประเมิน
ปฏิบัติราชการตามคารับรอง

เจ้าหน้าที/่ คณะทางาน ศึกษาวิเคราะห์
กาหนดทีมงานแนวทาง การปฏิบัติงาน
เกณฑ์การให้คะแนนและค่าเป้าหมาย
การให้บริการสาธารณะ (PSA)
ไม่เห็นชอบ
ผอ.สพป. วินิจฉัย
เห็นชอบ

เจ้าหน้าที/่ คณะทางาน
- มอบหมายคณะทางาน ผู้กากับดูแลตัวชี้วัดและผูร้ ับผิดชอบตัวชี้วัด
- จัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน , ข้อมูลปีฐาน (based lines) เพื่อให้ผู้รบั ผิดชอบกาหนดแนวทาง
การบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัด
- สื่อสารเพื่อให้คณะทางาน ผูร้ ับผิดชอบ มีความรู้ความเข้าใจให้ความสาคัญของการจัดทา
คารับรองการปฏิบัตริ าชการ
- คณะทางาน ผู้รบั ผิดชอบ ขับเคลื่อน รายงานผลตามปฏิทนิ ที่กาหนด
- ผอ.สพป. จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงานกับบุคลากรในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ผอ.สถานศึกษาและเลขาธิการ กพฐ.
- ผู้รบั ผิดชอบประเมินผล และรายงานผลตามรอบที่ สพฐ. กาหนด
- ตรวจสอบผลการรับรอง/จัดส่งข้อมูลเพิม่ เติม
- สรุป รายงานผล
- จัดสรรเงินรางวัล
เจ้าหน้าที/่ คณะทางาน ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และนาผลการปฏิบัติราชการ
เป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) และเป็นข้อมูลฐาน (Based Line Data)
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10. แบบฟอร์มที่ใช้ แบบตามที่ สพฐ. กาหนด
11. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2) ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ.2553
4) หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
5) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
6) แนวทางการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
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ภาคผนวก

คารับรองการปฏิบัตริ าชการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
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แนวทางการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
หลักการและที่มา
รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อ ให้ส่วนราชการมี การปรับปรุงและ
ยกระดับคุณภาพการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจึงต้องมีการ
ดาเนินงานตามแผนงานโครงการทีส่ อดรับกับนโยบายที่สาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศไปสู่ ก ารปฏิบั ติ ตลอดจนมี ก ารติด ตามและประเมิ นผลการดาเนิ นงานให้ เ ป็ นไปตามเป้ าหมาย
ที่รัฐบาลกาหนด ดังนี้
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 3/1 บัญญัติว่า
“การบริห ารราชการต้อ งเป็นไปเพื่ อ ประโยชน์สุขของประชาชน เกิ ดผลสัม ฤทธิ์ต่อภารกิ จ ของรัฐ ความ
มีประสิทธิภาพ ความคุ้ม ค่าในเชิงภารกิ จแห่ง รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติง าน การลดภารกิ จและยุบ เลิก
หน่วยงานที่ไม่จาเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอานาจตัดสิน ใจ การอานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีโ ดยเฉพาะอย่างยิ่ งให้คานึง ถึงความรับผิดชอบของผู้ป ฏิบัติร าชการ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสม
ของแต่ละภารกิจ”
- พระราชกฤษฎีก าว่าด้วยหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารบริห ารกิ จ การบ้านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา
9 (3) กาหนดว่า การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการต้องจัดให้มีการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่ส่วนราชการกาหนดซึ่ง
ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กาหนด และมาตรา 12 กาหนดว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อกาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการ
จัดทาความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
และมาตรา 45 กาหนดให้ส่วนราชการจัดให้มคี ณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ
ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด
- คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 44 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โดยความเห็น ชอบของคณะรั ก ษาความสงบแห่ง ชาติ ได้อ อกคาสั่ง หัวหน้ าคณะรัก ษาความสงบแห่ง ชาติ
ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการ
บริหารราชการแผ่นดิน มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
คารับรองการปฏิบัติราชการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
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- มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 เห็นชอบการประเมิน โดยแบบประเมินข้าราชการพลเรือน
ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและแบบประเมินส่วนราชการ
- ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 และให้นาแบบประเมินฯนี้ไปใช้ในการ
ประเมินข้าราชการและการประเมินส่วนราชการในรอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
- คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2559
เมื่ อ วั น ที่
29 พฤศจิ ก ายน 2559 ได้ ใ ห้ค วามให้ ค วามเห็น ชอบกั บ กรอบการประเมิ น ส่ว นราชการและจัง หวั ด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัวชี้วัดมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ได้จัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี ก รอบการประเมิ น
5 องค์ประกอบ ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน (Functional Base) ไม่เกิน
จานวน 5 ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลัก ภารกิจยุทธศาสตร์ห รือภารกิ จที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base) จานวนไม่เกิน 3 ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่ หรือการบูรณาการดาเนินงาน
หลายหน่วยงาน (Area Base) (ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้
องค์ป ระกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริห ารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริห ารจัดการ
ระบบงาน (Innovation Base) จานวนไม่เกิน 2 ตัวชี้วัด
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็ นส่วนราชการที่มี ความส าคัญ เชิงยุท ธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
(Potential Base) จานวนไม่เกิน 1 ตัวชี้วัด
แนวทางการปฏิบัติราชการ
เพื ่อ ให้ก ารปฏิบ ัติร าชการสามารถสนองตอบต่อ นโยบายได้อ ย่า งครบถ้ว น จึ ง บูร ณาการการ
ปฏิบัติงานให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ดังนี้
1. การกาหนดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ ต้องเป็นตัวชี้วัดที่
ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจาปี หรือให้มีงบประมาณหรือกิจกรรมรองรับครบถ้วนทุกตัวชี้วัด
2. การกาหนดเจ้าภาพหลักในการดาเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น และทุกตัวชี้วัด เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบ
หลักทั้งในระดับกลยุทธ์ จุดเน้น และทุกตัวชี้วัดที่จะต้องดาเนินการ โดยให้สอดคล้องกับการประเมินรายบุคคล
ทั้งนี้อาจจัดให้มีเจ้าภาพร่วมในกรณีตัวชี้วัดที่จะต้องดาเนินงานร่วมกันด้วย
3. การสร้างความเข้าใจในการดาเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัดตามมาตรการอย่างทั่วถึงทั้ง
องค์กร เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดาเนินงานร่ วมกัน
4. ดาเนินการขับเคลื่อนการปฏิบตั ิราชการประจาปีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทุกระดับสามารถสะท้อน
ความสาเร็จของการปฏิบัติราชการสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการประเมินเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน
เป็นระยะ ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
คารับรองการปฏิบัตริ าชการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
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5. พั ฒ นาระบบก ากั บ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการระดั บ หน่ ว ยงา นที่ ชั ด เจน
มีป ระสิท ธิภาพ ให้ส ามารถเชื่อ มโยงการรายงานผลการปฏิบัติร าชการให้เ ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
ซึ่ง ในระดับส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐานได้พัฒ นาระบบรายงานผลและระบบสนั บสนุน
การปฏิบัติงาน ได้แก่
5.1 ระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการหรือระบบ KRS (KPI Report system) เป็นระบบรายงานผลตามมาตรการปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ร าชการทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ก ลุ่ม พั ฒ นาระบบบริ ห ารได้ พัฒ นาขึ้น เพื่อ ให้
ส่ว นราชการในสั ง กั ดได้ใ ช้ร ายงานผลการปฏิบั ติร าชการ โดยระบบ KRS จะแสดงผลการดาเนิ นงาน
ตามสถานการณ์ปัจจุบัน (Real Time) ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงผลการดาเนินงาน
ให้ดีขึ้นทันต่อสถานการณ์ได้
5.2 ระบบสนับ สนุนการปฏิบัติง านของส านัก งานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษา (AMSS : Area
Management Support System) เป็นระบบทางเลือกส าหรับ สพท. ใช้จัดเก็บ ข้อมู ลจากสถานศึก ษา
ผ่านระบบ online ลักษณะคล้ายการสร้างแบบสอบถาม มีตัวเลือกแบบสากลให้ใช้งาน
5.3 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++ : Area
Management Support System) เป็ น ระบบที่ ช่ ว ยบริ ห ารจั ด การงานใน สพท. ประกอบด้ ว ย
ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นงบประมาณ ด้ า นแผนงาน และด้ า นวิ ช าการ ซึ่ ง ลั ก ษณะการท างานของระบบ
จะดาเนินการบนเครือข่ายสารสนเทศ online และ Real Time
5.4 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา (SMSS : School Management
Support System) เป็นระบบที่ช่วยสถานศึกษาบริหารจัดการด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านแผนงาน
และด้านวิชาการ เป็นไปอย่างมีป ระสิท ธิ ภาพ ลดการใช้ ท รัพยากร และสามารถประมวลและแสดงผลใน
เชิงประจักษ์ได้อย่างรวดเร็วและสามารถเชื่อมโยงการใช้งานกับระบบ AMSS++
6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติราชการประจาปีโดยรายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบดังกล่าว
ข้างต้นให้เสร็จทันตามเวลาที่กาหนด มีไฟล์เอกสารอ้างอิงรายละเอียดกระบวนการดาเนินงานสู่ความสาเร็จ
แนบทุกตัวชี้วัดอย่างชัดเจน สามารถรับการประเมินของหน่วยประเมินภายนอกที่สานักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย
รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติราชการต่อไป
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. ความพร้อมขององค์กรในการบริหารจัดการ ต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ที่มีกรอบ
ทิศทางการดาเนินงาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมายและกรอบแผนตามโครงการ รายละเอียดด้านงบประมาณ และแนวทางการติดตามประเมินผลตาม
แผน
2. การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงในองค์ ก ร น าแนวทางการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง
(Change Management) แผนจัดการความรู้ (KM Active plan) มาใช้ในการพัฒนาองค์กร เป็นต้น
3. การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมในการทางานที่เน้นผลผลิตผลลัพธ์เพื่อประชาชน บุคลากรใน
องค์กรทุกระดับทุกคน ได้รับการเสริมสร้างให้มีวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
คารับรองการปฏิบัตริ าชการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
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 มุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ มีทัศนคติและอุดมการณ์เพื่อส่วนรวม
 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีจิตบริการ
 เป็นที่ เ ชื่อ ถือ ศรัท ธาของประชาชนเป็นมิ ตรกั บประชาชนพร้อมให้ความช่วยเหลือ ยุติธรรม
ไม่เลือก ปฏิบัติและมั่นคงในอารมณ์
 มีความรับผิดชอบทาหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ มีความกระตือรือร้น
ที่จะอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
 ยืนหยัดในคุณธรรม เกียรติภูมิ มีศักดิ์ศรีกล้าหาญ ทนทานต่ออุปสรรค ยึดถือประโยชน์ของชาติ
และประชาชน
 มีความทันสมัย ทันโลก ทันสถานการณ์ ใฝ่ความรู้ รู้จักมองการณ์ไกลและมีวิสัยทัศน์
 มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน รู้จักเรียนรู้ร่วมกัน ยอมรับข้อผิดพลาดและปรับปรุง
ให้มีคุณภาพอยู่เสมอ
4. การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร (Capacity Building) ส่วนราชการทุกระดับได้พัฒนา ให้มี
ความสามารถในการดาเนินการเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งการเพิ่มสมรรถนะด้านสารสนเทศ (IT) หรือการเพิ่ม
สมรรถนะบุคลากรตามหลักการวิเคราะห์ Gap Analysis
5. การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการและการประเมินผล เสริมสร้างให้บุคลากรมีความ
เข้าใจในการดาเนินงานตามมาตรการปรับ ปรุง ประสิท ธิภาพในการปฏิบัติร าชการประจ าปีอย่างถูก ต้อง
สามารถประเมินผลและรายงานผลตามระบบ/วิธีการที่กาหนดได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็น
การดาเนินงาน มีดังนี้
1. สร้างความรู้ความเข้าใจ การดาเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
และการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีให้บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาตระหนักในภารกิจ
ที่จ ะต้องดาเนินการให้ป ระสบความสาเร็จ รวมทั้ ง ประชาสัม พันธ์ให้ผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้อง ( Stake holders)
รับทราบเพื่อให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือระดมทรัพยากร ฯลฯ
2. กาหนดให้มีผู้กากับดูแลตัวชี้วัดและผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด และจัดทาแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด
3. มอบหมายให้รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา รับผิดชอบงานการปฏิบัติ
ราชการตามตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลักและ
เจ้าภาพรอง ในการประสาน กากับ ติดตามประเมินและรายงานผลการดาเนินงานตัวชี้วัด
4. เร่งรัดดาเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อให้สามารถปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. จัดทาแบบวัดความพึงพอใจในกระบวนงานบริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพื่อนาข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการให้บริการ
6. จัดทาและดาเนินการลดรอบระยะเวลาลดขั้นตอนการดาเนินงาน ก ากั บ ติดตามให้เ จ้าหน้าที่
ดาเนินการตามกรอบระยะเวลาของขั้นตอนการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คารับรองการปฏิบัติราชการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
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7. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ตนเองของหน่ ว ยงาน/สถานศึ ก ษา ประกอบด้ ว ยผู้ แ ทน
จากภายในและผู้แทนจากภายนอกองค์กร เพื่อรับรองการประเมินตนเอง และวิเคราะห์นาผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
8. กาหนดให้มีการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดาเนินงาน (Site Visit) เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและ
นามากาหนดแนวทางแก้ไข
9. รายงานผลการประเมิ นตนเองในรอบการรายงานผลตามปฏิทินการรายงานผ่านระบบ KRS
ที่กาหนด
10. จัดสรรสิ่งจูงใจให้บุคลากรที่ เกี่ ยวข้อง โดยการใช้ผลการปฏิบัติร าชการตาม มาตรการปรับ ปรุง
ประสิท ธิภ าพในการปฏิบัติร าชการ ผลการปฏิบัติร าชการตามแผนปฏิบัติร าชการประจ าปี เพื่อให้เ ป็ น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ

คารับรองการปฏิบัติราชการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
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(ตัวอย่างคาสั่งแต่งตัง้ คณะที่ปรึกษาและคณะทางาน)

คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่ ............../2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทางานการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
-----------------------------------------------------------------------------ด้วยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจัดทาตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มาตรา 44) แทนการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการใน
ระบบเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการดาเนินงานของส่วนราชการ ในการขับเคลื่อนภารกิจสาคัญ
ของรัฐบาล แก้ปญ
ั หาและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพิ่มศักยภาพส่วนราชการในการสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ โดยมีกรอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ ดังนี้
- องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ตามหลักภารกิจพื้นฐานงานประจา
งานตามหน้าทีป่ กติหรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Function base) 5 ตัวชี้วัด
- องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base) 3 ตัวชี้วัด
- องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่ ท้องถิ่น ภูมิภาค
จังหวัด กลุ่มจังหวัดหรือการบูรณาการดาเนินงานหลายหน่วยงาน (Area base) ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้
- องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพบริหารจัดการ และพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคลและการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation base)
มี 2 ตัวชี้วัด
- องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพการเป็นส่วนราชการทีม่ ีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการ
พัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential base) 1 ตัวชี้วัด
เพื่อให้การจัดทาตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม
แนวทางที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 จึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทางาน ดังต่อไปนี้
คารับรองการปฏิบัตริ าชการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
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1. คณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย
1.1 ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประธานคณะที่ปรึกษา
1.2 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รองประธาน
1.3 ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุม่
คณะที่ปรึกษา
มีหน้าที่ให้คาปรึกษา ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการ
ดาเนินงานของคณะทางาน
2. คณะทางานควบคุม กากับ ดูแลการรายงานและการติดตามผล ประกอบด้วย
2.1 ว่าที่ร้อยตรีสมชาย งามสุขสวัสดิ์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ ประธานคณะทางาน
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.2 รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 คณะทางาน
2.3 ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุม่
คณะทางาน
2.4 ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
คณะทางานและเลขานุการ
2.5 นางชัญญา เรืองตระกูล นักจัดการงานทั่วไป
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ควบคุม กากับดูแล ประสานการรายงานและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด
เพื่อให้การรายงานครบถ้วน ถูกต้องตามเกณฑ์ และแนวทางต่างๆ ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนด
3. คณะทางานดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด ประกอบด้วย
- ประธานคณะทางาน คือ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่ควบคุมดูแลกลุ่มอานวยการ
- คณะทางาน แยกตามองค์ประกอบดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจาตามหน้าที่
ปกติหรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะ
รัฐมนตรี (Functional base) จานวน 5 ตัวชี้วัด
ข้อที่ 1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี/6-11 ปี/12-14 ปี/15-17 ปี)
- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าภาพหลัก
- กลุ่มนโยบายและแผน
เจ้าภาพรอง
- งานประชาสัมพันธ์
เจ้าภาพรอง
1) นางรุ่งอรุณ
สว่างดี
นักวิชาการศึกษา
2) นางมนิษา
อรุณเนตร
นักวิชาการศึกษา
3) นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4) นางอรสา
พึ่งวัน
เจ้าพนักงานธุรการ
5) นายไพรัช
นวลขา
นักประชาสัมพันธ์
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ข้อที่ 1.2.3 ระดับความสาเร็จของโครงการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับการประเมินผลนักเรียนระดับนานาชาติ (PISA)
- กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางช่อทิพย์
อินแสน
ผู้อานวยการกลุม่ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
ข้อที่ 1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-Net
- กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1) นางช่อทิพย์ อินแสน
ผู้อานวยการกลุม่ นิเทศติดตามและประเมินผล
2) นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ศึกษานิเทศก์
ข้อที่ 1. 4 ระดับความสาเร็จในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
- กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางทิพยรัตน์
ไชยลังกา ศึกษานิเทศก์
ข้อที่ 1.5 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาครู
- กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เจ้าภาพหลัก
- กลุ่มบริหารงานบุคคล
เจ้าภาพรอง
1) นางทิพยรัตน์ ไชยลังกา ศึกษานิเทศก์
2) นางสุดารัตน์
กุลวิศรุต
นักทรัพยากรบุคคล
- องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base) จานวน 2 ตัวชี้วัด
ข้อที่ 2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
- งานประชาสัมพันธ์ เจ้าภาพหลัก และทุกกลุม่ เจ้าภาพรอง
1) นายไพรัช
นวลขา
นักประชาสัมพันธ์
2) นางดวงตา
เข็มทอง
นักประชาสัมพันธ์
3) นางสาวอัญชลี เกษสุริยงค์ ศึกษานิเทศก์
4) นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ศึกษานิเทศก์
5) นางทิพยรัตน์ ไชยลังกา
ศึกษานิเทศก์
6) นางอาไพ
มาศศิริทรัพย์ ศึกษานิเทศก์
7) นางสุดารัตน์
กุลวิศรุต
นักทรัพยากรบุคคล
8) นางรุ่งอรุณ
สว่างดี
นักวิชาการศึกษา
9) นางมนิษา
อรุณเนตร
นักวิชาการศึกษา
10) นางวันทนา
จันทมณี
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
11) นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
12) นางอรสา
พึ่งวัน
เจ้าพนักงานธุรการ
13) นางสาวปัทมา อินทร์ประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชี
คารับรองการปฏิบัตริ าชการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
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ข้อที่ 2.2 ระดับความสาเร็จในการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของสถานศึกษา
- กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวอัญชลี
เกษสุริยงค์
ศึกษานิเทศก์
- องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่ หรือการบูรณาการ
การดาเนินงานหลายพื้นที่ หรือหลายหน่วยงาน (Area base)
ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้
- องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม ในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ
(Innovation Base) จานวน 2 ตัวชี้วัด
ข้อที่ 4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1) นางใจทิพย์ สังขวุฒิ
ผู้อานวยการกลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2) นางสาวจันทรา สาคร
นักวิชาการเงินและบัญชี
3) นางจินดาพร คาประดิษฐ์ นักวิชาการเงินและบัญชี
4) นางพิมาลา คุ้มมาลัย นักวิชาการพัสดุ
ข้อที่ 4.2 ข้อเสนอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และพัฒนานวัตกรรมของส่วนราชการ
ประเด็นเรื่อง พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา
- กลุ่มนโยบายและแผน
เจ้าภาพหลัก
- หน่วยตรวจสอบภายใน
เจ้าภาพรอง
- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เจ้าภาพรอง
1) นายถิระวัฒน์ บุญประสพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2) นางสาววันทนา จันทมณี
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
3) นางสาวปัทมา อินทร์ประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชี
- องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนา
ประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potentinal base) มี 1 ตัวชี้วัด
- สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาไม่ต้องดาเนินการ
4. คณะทางานและเลขานุการ
4.1 ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
4.2 นางชัญญา เรืองตระกูล
นักจัดการงานทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบรายงานผลการประเมินในระบบโปรแกรม ตามรอบระยะเวลาที่กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด และติดตามผลการตรวจจากสานักต่างๆ
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่หน้าระบบโปรแกรม และหากมีการขอข้อมูลเพิม่ เติมหรือ
แก้ไขข้อมูล ดาเนินการประสานงานผู้ดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัดดังกล่าวเพื่อรายงานข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องต่อไป
คารับรองการปฏิบัติราชการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
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จึงขอให้ผู้ได้รบั แต่งตั้งเป็นคณะทีป่ รึกษาและคณะทางานชุดต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้าหมายของทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ............................................... เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ........................................................
................................................................
(....................................................................... )

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

คารับรองการปฏิบัติราชการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
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(ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (กลุ่มอานวยการ)

ที่
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
เรื่อง การดาเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มาตรา 44)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เรื่องเดิม
ตามที่กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งไปประชุมปฏิบัติการผูร้ ับผิดชอบการดาเนินงานตัวชี้วัดการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ซึ่งกลุม่ อานวยการ
ไปประชุม ได้แก่ นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ และนางชัญญา เรืองตระกูล เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2560
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิดส์ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น
ข้อเท็จจริง
ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้
1. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (มาตรา 44) ตามคาสั่งหัวหน้า คสช. เพื่อพัฒนาระบบการดาเนินงานของส่วน
ราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสาคัญของรัฐบาล แก้ปัญหาและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพิ่ม
ศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ กพร. สพฐ. จึงเปลี่ยนแนวทางการประเมินตาม
คารับรองการปฏิบัตริ าชการ เป็นการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มาตรา 44) โดยมีกรอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ ได้แก่
- องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจา งาน
ตามหน้าทีป่ กติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี (Function base) มี 5 ตัวชี้วัด
- องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base) มี 3 ตัวชี้วัด
- องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่ ท้องถิ่น ภูมิภาค
จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการดาเนินงานหลายหน่วยงาน (Area base) ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้
/2. การประเมิน…
คารับรองการปฏิบัติราชการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
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- องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคลและการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation base)
มี 2 ตัวชี้วัด
- องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพการเป็นส่วนราชการที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential base) มี 1 ตัวชี้วัด
2. การประเมินตัวชี้วัด มี 2 ระดับ คือ
- ผ่าน คือ มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
- ไม่ผ่าน คือ ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
3. รายงานผลในระบบโปรแกรมทีเ่ วบไซต์ http://krs.psdg-obec.go.th
4. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลมี 2 รอบ/ปี ได้แก่
- รอบแรก ระยะเวลาเก็บข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
รายงานการประเมินฯ week 3 ของเดือนมีนาคม
- รอบสอง ระยะเวลาเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
รายงานการประเมินฯ week 3 ของเดือนสิงหาคม
รายละเอียดดังแนบ
ข้อพิจารณา
เพื่อให้การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจาปี
2560 บรรลุผลสาเร็จจึงเห็นสมควรดาเนินการดังนี้
1. ประชุม รอง ผอ.สพป.รบ. 1 และผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อมอบหมายตัวชี้วัดตามภารกิจ
ขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้องเพือ่ ดูแลรับผิดชอบ และนารายชื่อผู้รบั ผิดชอบตัวชี้วัดมาแต่งตั้งเป็นคณะทางาน โดย
กาหนดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7
สพป.รบ. 1 และนาเรียน ผอ.สพป.รบ.1 เป็นประธานในการประชุม
2. แจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
3. จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องใช้ในการประชุม
4. แจ้งรายละเอียดคู่มือพร้อมแบบฟอร์มหลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด ทางระบบ E-filing ที่เรื่องเข้าใหม่
ของทุกกลุ่ม
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
(นางชัญญา เรืองตระกูล)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

คารับรองการปฏิบัติราชการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
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(ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม)

ระเบียบวาระการประชุม
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ครั้งที่ .........../2560
วัน.......................................... เวลา ...................... น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
*****************
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 …………………................…………….....…………………….......................................................
1.2 …………………................…………….....…………………….......................................................
ที่ประชุม
..............................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ด้วย กพร. สพฐ. แจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปประชุมปฏิบัติการผูร้ ับผิดชอบการ
ดาเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (มาตรา 44) โดยกลุ่มอานวยการไปประชุม 2 คน คือ นางสุนันท์ อยูพ่ งษ์พิทกั ษ์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ และนางชัญญา เรืองตระกูล นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ เมื่อวันที่
25-26 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิดส์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ ผลการประชุมมีดงั นี้
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามคาสัง่ หัวหน้า คสช. เพื่อพัฒนาระบบการดาเนินงานของส่วนราชการใน
การขับเคลื่อนภารกิจสาคัญของรัฐบาล แก้ปญ
ั หาและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพิม่ ศักยภาพ
ของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ กพร. จึงเปลี่ยนแนวทางการประเมินตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการเป็นการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มาตรา 44) ซึ่งสรุปได้ดงั นี้
3.1 กรอบการประเมินมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่
- องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งาน
ประจา งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function base) มี 5 ตัวชี้วัด
/- องค์ประกอบที่ 2 ...
คารับรองการปฏิบัติราชการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
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- องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รบั มอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base) 3 ตัวชี้วัด
- องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่ ท้องถิ่น
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการดาเนินงานหลายหน่วยงาน (Area base) ซึ่งไม่มีตัวชี้วัด
ในองค์ประกอบนี้
- องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ
(Innovation base) มี 2 ตัวชี้วัด
- องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพการเป็นส่วนราชการที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential base) มี 1 ตัวชี้วัด
3.2 การมอบหมายตัวชี้วัดให้ผู้รบั ผิดชอบตามขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบางตัวชี้วัด
อาจจะมีการดาเนินงานร่วมกัน สามารถกาหนดผูร้ ับผิดชอบเจ้าภาพหลักและมีเจ้าภาพร่วมได้
3.3 ระดับการประเมินตัวชี้วัด มี 2 ระดับ คือ
- ผ่าน หมายถึง มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
- ไม่ผ่าน หมายถึง ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
3.4 เว็บไซต์ของระบบโปรแกรมรายงานผล คือ http://krs.psdg-obec.go.th
3.5 การจัดเก็บข้อมูลทารายงานการประเมินฯ มี 2 รอบต่อปี คือ
- รอบแรก ระยะเวลาเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560
รายงานการประเมินฯ week 3 ของเดือนมีนาคม 2560
- รอบสอง ระยะเวลาเก็บข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2560
รายงานการประเมินฯ week 3 ของเดือนสิงหาคม 2560
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ที่ประชุม
ในการนี้ กลุ่มอานวยการส่งคู่มอื รายละเอียด แบบฟอร์มหลักฐานอ้างอิงทาระบบ
E-filing ในโฟลเดอร์เรื่องเข้าใหม่ของทุกกลุม่ แล้ว
ที่ประชุม

.............................................................................................................................................
/ระเบียบวาระที่ 4 …

คารับรองการปฏิบัติราชการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (มาตรา 44) สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
จึงประชุมรองผู้อานวยการฯ และผูอ้ านวยการกลุ่มฯ เพื่อพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้
4.1 มอบหมายตัวชี้วัดให้ผรู้ ับผิดชอบตามขอบข่ายงานทีเ่ กี่ยวข้อง
และในบางตัวชี้วัด
อาจจะต้องมีการดาเนินงานร่วมกัน สามารถกาหนดผู้รบั ผิดชอบเจ้าภาพหลักและมีเจ้าภาพร่วมได้
จึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณามอบหมายตัวชี้วัดในองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
4.1.1 องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน
งานประจาตามหน้าที่ปกติหรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎนโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional base) (ดาเนินการ 5 ตัวชี้วัด)
ข้อที่
1.1

ชื่อตัวชี้วัด
ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี/6-11 ปี/1214 ปี/15-17 ปี)
- ร้อยละผูเ้ รียนระดับอนุบาล (3-5 ปี)
- ร้อยละผูเ้ รียนระดับประถมศึกษา (6-11 ปี)
- ร้อยละผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12-14 ปี)
1.2 ขีดความสารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทย
จากรายงาน (IMD 2017)
1.2.1 อันดับตามรายงานด้านการศึกษา (Education)
12.2 อันดับตามรายงานด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจของส่วน
ราชการ
12.3 ระดับความสาเร็จของโครงการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับการประเมินผลนักเรียนระดับ
นานาชาติ (PISA)
1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
O-Net
1.4 ระดับความสาเร็จในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา

มอบหมายผู้รับผิดชอบ

1.5

.................................................

ระดับความสาเร็จของการพัฒนาครู

.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
- สพป. ไม่ต้องดาเนินการ
- สพป. ไม่ต้องดาเนินการ
- สพป. ไม่ต้องดาเนินการ
.................................................
.................................................
………………………………………….
.................................................
.................................................
.................................................

/4.1.2 องค์ประกอบ ...
คารับรองการปฏิบัติราชการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
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4.1.2 องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ Agenda base)
(ดาเนินการ 2 ตัวชี้วัด)
ข้อที่ ชื่อตัวชี้วัด
2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน
2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญทีท่ ันต่อสถานการณ์
ข้อที่
2.2
2.3

มอบหมายผู้รับผิดชอบ
................................................
.................................................
- สพป. ไม่ต้องดาเนินการ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ

ชื่อตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จในการลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ .................................................
ของสถานศึกษา
.................................................
ระดับความสาเร็จในการดาเนินการแก้ไขปัญหาโรงเรียนใน - สพป. ไม่ต้องดาเนินการ
โครงการ ICU

4.1.3 องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่หรือ
การบูรณาการการดาเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area base)
- ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้ สพป. ไม่ต้องดาเนินการ
4.1.4 องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม
ในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงาน
ของรัฐ (Innovation Base) (ดาเนินการ 2 ตัวชี้วัด)
ข้อที่
ชื่อตัวชี้วัด
4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
4.2

โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มอบหมายผู้รับผิดชอบ
.................................................
..................................................

/4.1.5 องค์ประกอบ...

คารับรองการปฏิบัติราชการ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
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4.1.5 องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพการเป็นส่วนราชการที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาประเทศตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potentinal base)
- ตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
(สพป. ไม่ต้องดาเนินการ)
มติที่ประชุม

.............................................................................................................................................

4.3 ขอความร่วมมือรองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
และผู้อานวยการกลุ่มในการควบคุม ตรวจสอบ
กากับดูแลการจัดทาตัวชี้วัดของกลุ่มทีร่ ับผิดชอบ และ
พิจารณาลงนามในแบบฟอร์มหลักฐานอ้างอิงของบางตัวชี้วัด เพื่อให้การรายงานผลมีความครบถ้วน ถูกต้อง
และทันเวลาที่ กพร. สพฐ. กาหนด
มติที่ประชุม ........................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
…………..…................……………........................................................................................…….
…………………................……………...........................................................................................................................
ที่ประชุม ................................................................................................................................….……………………
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(ตัวอย่างรายงานการประชุม)
รายงานการประชุม
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ครั้งที่ .........../ 2560
วัน......................................................... เวลา ...............น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
*****************
ผู้มาประชุม
1. นายยรรยงค์
2. นายทรงสิทธิ์
3. นางภิญญาอัญญ์
4. นายวิรัตน์
5. นางใจทิพย์
6. นางสุนันท์
7. นางสาววันทนา
8. นายบุญประคอง
9. นางพิศมัย
10. นางศรีสรุ างค์
11. นายไพรัช
12. นางดวงตา
13. นางชัญญา
ผู้ร่วมประชุม
- น.ส.สุพิชญ์นันท์

เจริญศรี
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ศิลปธารากุล รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สุขผล
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เอี่ยมสะอาด ผู้อานวยการกลุม่ บริหารงานบุคคล
สังขวุฒิ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
อยู่พงษ์พิทักษ์ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
จันทมณี
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
โคตรพัฒน์ แทน ผู้อานวยการกลุม่ นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
พงษ์พา
แทน ผู้อานวยการกลุม่ นโยบายและแผน
วงศ์ประเสริฐ แทน ผู้อานวยการกลุม่ ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
นวลขา
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
เข็มทอง นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
เรืองตระกูล นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ทิมพิทักษ์

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ทาหน้าที่เป็นประธานในการประชุม เนื่องจากผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ติดภารกิจราชการ ซึ่งสรุปสาระสาคัญการประชุมได้ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายยรรยงค์ เจริญศรี รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 แจ้งที่ประชุมว่า ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ติดภารกิจ
ราชการ จึงได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ประธานในการประชุมแทน
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ประธานที่ประชุมให้ นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ ผู้อานวยการกลุม่ อานวยการ เสนอเรือ่ ง
ที่ประชุม มีดังนี้
กพร. สพฐ.แจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปประชุมปฏิบัติการ การดาเนินงานตัวชี้วัด
การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (มาตรา 44) เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิดส์ จังหวัดเชียงใหม่
ผลประชุมสรุปได้ดังนี้
3.1 การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นไปตามคาสั่งหัวหน้า คสช. เพื่อพัฒนาระบบการดาเนินงานของส่วน
ราชการในการขับเคลื่อนภารกิจสาคัญของรัฐบาล แก้ปญ
ั หาอานวยความสะดวกแก่ประชาชนและเพิม่ ศักยภาพ
ของส่วนราชการในการสนับสนุนและพัฒนาประเทศ กพร. จึงเปลี่ยนแนวทางการประเมินตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการเป็นการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริ าชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (มาตรา 44) โดยมีกรอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ ได้แก่
1) องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งาน
ประจา งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function base) จานวน 5 ตัวชี้วัด
2) องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รบั มอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base) จานวน
3 ตัวชี้วัด (ดาเนินการ 2 ตัวชี้วัด)
3) องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่ ท้องถิ่น
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการดาเนินงานหลายหน่วยงาน (Area base) ซึ่งไม่มีตัวชี้วัด
ในองค์ประกอบนี้
4) องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร
จัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ
(Innovation base) จานวน 2 ตัวชี้วัด
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5) องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพการเป็นส่วนราชการทีม่ ีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potential base) จานวน
1 ตัวชี้วัด (สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาไม่ต้องดาเนินการ)
3.2 มอบหมายตัวชี้วัดให้ผู้รบั ผิดชอบตามขอบข่ายงานที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดที่ดาเนินการ
ร่วมกัน ให้มผี ู้ดูแลรับผิดชอบตัวชี้วัด เจ้าภาพหลักและมีเจ้าภาพรองได้
3.3 การประเมินตัวชี้วัดมี 2 ระดับ คือ
- ผ่าน หมายถึง มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
- ไม่ผ่าน หมายถึง ผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
3.4 เว็บไซต์ระบบโปรแกรมรายงานผล คือ http://krs.psdg-obec.go.th
3.5 จัดเก็บข้อมูลรายงานการประเมิน แบ่งเป็น 2 รอบต่อปี คือ
- รอบแรก ระยะเวลาเก็บข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2560
รายงานปลายเดือนมีนาคม 2560
- รอบสอง ระยะเวลาเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2560
รายงานปลายเดือนสิงหาคม 2560
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ที่ประชุม
ในการนี้ กลุ่มอานวยการได้ส่งคู่มอื พร้อมรายละเอียด แบบฟอร์มหลักฐานอ้างอิง
ทางระบบ E-filing ในโฟลเดอร์เรื่องเข้าใหม่ให้ทุกกลุ่มแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ประธานในที่ประชุมมอบให้ นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
เสนอเรื่องทีป่ ระชุมพิจารณา ดังนี้
4.1 มอบหมายตัวชี้วัดให้ผู้รบั ผิดชอบตามภารกิจขอบข่ายงาน ซึ่งบางตัวชี้วัดที่มีการ
ดาเนินการร่วมกัน สามารถกาหนดให้มผี ู้ดูแลรับผิดชอบเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรองได้ จึงเสนอทีป่ ระชุม
พิจารณาตามองค์ประกอบดังนี้
4.1.1 องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน
งานประจาตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎนโยบายของ
รัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Functional base)
ทีป่ ระชุมร่วมกันพิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่สานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาดาเนินการ จานวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้
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ข้อที่
ชื่อตัวชี้วัด
1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ
(3-5 ปี/6-11 ปี/12-14 ปี/15-17 ปี)
- ร้อยละผูเ้ รียนระดับอนุบาล (3-5 ปี)
- ร้อยละผูเ้ รียนระดับประถมศึกษา (6-11 ปี)
- ร้อยละผูเ้ รียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12-14 ปี)
1.2 ขีดความสารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศ
ไทยจากรายงาน (IMD 2017)
1.2.1 อันดับตามรายงานด้านการศึกษา (Education)
1.2.2 อันดับตามรายงานด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาทภารกิจ
ของส่วนราชการ
1.2.3 ระดับความสาเร็จของโครงการปรับปรุงและพัฒนาแนว
ทางการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการประเมินผล
นักเรียนระดับนานาชาติ (PISA)
1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ O-Net
1.4 ระดับความสาเร็จในการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
1.5 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาครู

มอบหมายผู้รับผิดชอบ
1) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เป็นเจ้าภาพหลัก
2) กลุ่มนโยบายและแผน เป็นเจ้าภาพรอง
3) งานประชาสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพรอง
สพป. ไม่ต้องดาเนินการ
สพป. ไม่ต้องดาเนินการ
สพป. ไม่ต้องดาเนินการ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
1) กลุ่มนิเทศติดตามฯ เจ้าภาพหลัก
2) กลุ่มบริหารงานบุคคล เจ้าภาพรอง
4.1.2 องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทาง
ปฏิรูปภาครัฐนโยบายเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda base) (จานวน 2 ตัวชี้วัด)
ข้อที่
ชื่อตัวชี้วัด
มอบหมายผู้รับผิดชอบ
2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
2.1.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความ 1) งานประชาสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพหลัก
2) ทุกกลุม่ เป็นเจ้าภาพรอง
เข้าใจแก่ประชาชน
2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสาคัญทีท่ ันต่อสถานการณ์
- สพป. ไม่ต้องดาเนินการ
2.2 ระดับความสาเร็จในการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ของสถานศึกษา
2.3 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการแก้ไขปัญหา
โรงเรียนในโครงการ ICU

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
- สพป. ไม่ต้องดาเนินการ
/4.1.3 องค์ประกอบ...
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4.1.3 องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่หรือการ
บูรณาการการดาเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area base)
- ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้ สพป. ไม่ต้องดาเนินการ
4.1.4 องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม
ในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงาน
ของรัฐ (Innovation Base) (ดาเนินการ 2 ตัวชี้วัด)
ข้อที่
ชื่อตัวชี้วัด
4.1 ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ
4.2 โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้น
พื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

มอบหมายผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1) กลุ่มนโยบายและแผน เจ้าภาพหลัก
2) หน่วยตรวจสอบภายใน เจ้าภาพรอง
3) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เจ้าภาพรอง

4.1.5 องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาประเทศตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potentinal base)
- ตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
(สพป. ไม่ต้องดาเนินการ)
4.2 ขอความร่วมมือรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
และผู้อานวยการกลุ่มกากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบการจัดทาตัวชี้วัดของกลุ่มทีร่ ับผิดชอบและพิจารณาลงนาม
ในเอกสารหลักฐานอ้างอิงตัวชี้วัด ตามแบบฟอร์มของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อให้การรายงานผลถูกต้อง
ครบถ้วนและทันเวลา ตามที่กลุม่ พัฒนาระบบบริหาร สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
มติที่ประชุมเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี
ผู้เข้าประชุมไม่มเี รือ่ งเสนออื่นใด ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน และ
กล่าวปิดประชุมในเวลา 12.00 น.
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
ผู้บันทึกการประชุม
นางชัญญา เรืองตระกูล
(นางชัญญา เรืองตระกูล)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์
(นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นายยรรยงค์ เจริญศรี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล รองผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้จัดทา
นางชัญญา

เรืองตระกูล

ออกแบบปก
นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ ปฏิบัตหิ น้าทีผ่ ู้อานวยการกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
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