
1 
 

 แนวทางการประเมินส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

หลักการและท่ีมา 

 รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ส่วนราชการมีการปรับปรุงและ
ยกระดับคุณภาพการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจึงต้องมีการ
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการที่สอดรับกับนโยบายที่ส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม เป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนด ดังนี้ 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 3/1 บัญญัติว่า       
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หนว่ยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสิน การอ านวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ
ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติราชการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
ก าหนดว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือ
ก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยวิธีการ
อ่ืนใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้
ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

- ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44 ของ
รัฐธรรนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูประบบการ
บริหารราชการแผ่นดิน มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  

- มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 เห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมินข้าราชการพลเรือนใน
ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและแบบประเมินส่วนราชการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 5/2559 และให้น าแบบประเมินฯ นี้ไปใช้ในการประเมินข้าราชการและการประเมินส่ วน
ราชการในรอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 
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- ข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ 

- ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ณ วันที่ 
29 มิถุนายน 2560 ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคลื่อนปฏิรูปองค์กร (โครงสร้าง/กระบวนการ
ท างาน) 

กรอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดท ารายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินผลส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่าน
การเจรจากับคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงว่าด้วยผลงานที่ส านักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย  และเห็นชอบ
ร่วมกันให้ใช้เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมีกรอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ างานตาม
หน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Function base) จ านวน 4 ตัวชี้วัด 
 องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกัน
หลายหน่วยงาน (Agenda base) จ านวน 3 ตัวชี้วัด 
 องค์ประกอบที่  3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่  หรือการบูรณา            
การด าเนินงานหลายหน่วยงาน (Area base) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่มีตัวชี้วัดใน
องค์ประกอบนี้ 
 องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0 (Innovation base) จ านวน 2 ตัวชี้วัด 
 องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(Potential base) จ านวน 2 ตัวชี้วัด 

แนวทางการปฏิบัติราชการ 
 เพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถสนองตอบต่อนโยบายได้อย่างครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้มี
การบูรณาการการปฏิบัติงานให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ดังนี้  

1. การก าหนดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการต้องเป็นตัวชี้วัดที่ 
ปรากฎในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีหรือให้มีงบประมาณหรือกิจกรรมรองรับครบถ้วนทุกตัวชี้วัด 
 2. การก าหนดเจ้าภาพหลักในการด าเนินงานตามกลยุทธ์ จุดเน้น และทุกตัวชี้วัด เพ่ือให้มี
ผู้รับผิดชอบหลักทั้งในระดับกลยุทธ์ จุดเน้น และทุกตัวชี้วัดที่จะต้องด าเนินการ โดยให้ สอดคล้องกับการ
ประเมินรายบุคคล ทั้งนี้อาจจัดให้มีเจ้าภาพร่วมในกรณีตัวชี้วัดที่จะต้องด าเนินงานร่วมกันด้วย 
 3. การสร้างความเข้าใจในการด าเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้น และตัวชี้วัดตามมาตรการฯ อย่าง
ทั่วถึงทั้งองค์กร  เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกัน 
 4. ด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการประจ าปีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทุกระดับสามารถ
สะท้อนความส าเร็จของการปฏิบัติราชการสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะ ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
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 5. พัฒนาระบบก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานที่ชัดเจนมี
ประสิทธิภาพ  ให้สามารถเชื่อมโยงการรายงานผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งใน
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พัฒนาระบบรายงานผลและระบบสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย   
  5.1  ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
หรือระบบ KRS  (KPI Report  system) เป็นระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้พัฒนาขึ้น  เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัด
ได้ใช้รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 
  5.2  ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS : Area 
Management Support System) เป็นระบบทางเลือกส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้จัดเก็บ
ข้อมูลจากสถานศึกษาผ่านระบบ online ลักษณะคล้ายการสร้างแบบสอบถาม มีตัวเลือกแบบสากลให้ใช้งาน 
  5.3  ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++ : 
Area Management Support System) เป็นระบบที่ช่วยให้การบริหารจัดการงานใน สพท. ประกอบด้วย 
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านแผนงาน และด้านวิชาการ ซึ่งลักษณะการท างานของระบบจะ
ด าเนินการบนเครือข่ายสารสนเทศ online และ Real Time  
  5.4 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของโรงเรียน (SMSS : School Management 
Support System) เป็นระบบที่ช่วยให้โรงเรียนบริหารจัดการด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านแผนงาน 
และด้านวิชาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดทรัพยากร และสามารถประมวลและแสดงผลในเชิง
ประจักษ์ได้อย่างรวดเร็วและสามารถเชื่อมโยงการใช้งานกับระบบ AMSS++ 
  ส าหรับระบบ KRS จะแสดงผลการด าเนินงานตามสถานการณ์ปัจจุบัน (Real Time) ซึ่งผู้ที่
เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ดีขึ้นทันต่อสถานการณ์ได้ 
 6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีโดยรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบดังกล่าว
ข้างต้นให้เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด  โดยให้มีไฟล์เอกสารอ้างอิงรายละเอียดกระบวนการด าเนินงานสู่
ความส าเร็จแนบทุกตัวชี้วัดอย่างชัดเจน สามารถรับการประเมินของหน่วยประเมินภายนอกที่ส านักงาน 
ก.พ.ร.  มอบหมาย  รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการต่อไป 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1.  ความพร้อมขององค์กรในการบริหารจัดการ   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ต้อง
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่มีกรอบทิศทางการด าเนินงาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมายและกรอบแผนตามโครงการ รายละเอียด
ด้านงบประมาณ และแนวทางการติดตามประเมินผลตามแผน นอกจากนี้ อาจต้องมีแผนเฉพาะกิจของ
องค์กร เช่น แผนพัฒนาวิชาการ แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แผนพัฒนาวิชาชีพ แผนพัฒนาสุขภาพ
พลานามัย เป็นต้น 

2.  การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ต้อง
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3. น าแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)  แผนจัดการความรู้  (KM 
Active plan)  มาใช้ในการพัฒนาองค์กร  เป็นต้น  

4.  การเสริมสร้างวัฒนธรรม  ค่านิยมในการท างานที่เน้นผลผลิตผลลัพธ์เพื่ อประชาชน 
บุคลากรในองค์กรทุกระดับทุกคนได้รับการเสริมสร้างให้มีวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ โดย 

 มุ่งสร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ มีทัศนคติและอุดมการณ์เพ่ือส่วนรวม  
 มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม มีจิตบริการ 
 
 เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน เป็นมิตรกับประชาชน พร้อมให้ความช่วยเหลือ  

  ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและม่ันคงในอารมณ์ 
 มีความรับผิดชอบเป็นที่พึ่งของประชาชน ท าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นที่พ่ึงของ 

  ประชาชนได้ มีความกระตือรือร้นที่จะอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
 ยืนหยัดในคุณธรรม เกียรติภูมิ มีศักดิ์ศรี กล้าหาญ ทนทานต่ออุปสรรค ยึดถือประโยชน์ 

ของชาติและประชาชน 
 มีความทันสมัย ทันโลก ทันสถานการณ์ ใฝ่ความรู้ รู้จักมองการณ์ไกลและมีวิสัยทัศน์ 
 มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน รู้จักเรียนรู้ร่วมกัน ยอมรับข้อผิดพลาดและ 

ปรับปรุงให้มีคุณภาพอยู่เสมอ 
      4.  การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์กร (Capacity Building) ส่วนราชการทุกระดับได้พัฒนาให้
มีความสามารถในการด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งการเพ่ิมสมรรถนะด้านสารสนเทศ (IT)  หรือการเพ่ิม
สมรรถนะบุคลากรตามหลักการวิเคราะห์ Gap Analysis 
 5.  การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการและการประเมินผล  ส่วนราชการทุกระดับต้อง
เสริมสร้างให้บุคลากรมีความเข้าใจในการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีอย่างถูกต้อง  สามารถประเมินผลและรายงานผลตามระบบ/วิธีการที่ก าหนดได้อย่าง
ครบถ้วนตรงประเด็น 

การด าเนินงาน 
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.  ระดับนโยบาย  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดให้ เรื่อง การ
ประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเป็นวาระร่วมกันของทุกส่วนราชการ  
โดยให้มีรองผู้อ านวยการส านักดูแลรับผิดชอบที่ชัดเจน  เพ่ือให้มีการด าเนินการเป็นไปอย่างทั่วถึง โดย
หลักการมีส่วนร่วม และมีการบูรณาการการด าเนินงาน 

2.  แต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผนเป็น
หัวหน้าผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO ) เป็นผู้ รับผิดชอบหลักและแต่งตั้ ง
คณะกรรมการที่ปรึกษา ด้านการพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร
ราชการของส่วนราชการในสังกัด 

3.  แต่งตั้งคณะท างาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) เพ่ือใช้
ในการสื่อสารให้สามารถเข้าใจได้ตรงกันทุกระดับ และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.  ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้ผู้แทน
จากส านัก/กลุ่ม/ศูนย์/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถด าเนินการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นการวัดและประเมินผล 

5.  บูรณาการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือให้มีเอกภาพในการน าสู่การปฏิบัติในทุกระดับของส่วนราชการ และ
หน่วยงานในสังกัด และจัดท าแผนงานโครงการสนับสนุนตัวชี้วัด 

6. พัฒนาระบบควบคุม  ก ากับติดตาม  และรายงานผลการด าเนินงานหลากหลายช่องทาง เช่น 
การรายงานเอกสาร การรายงานผ่านสื่อ IT เช่น  School SMI Data Management Center ระบบ KRS  
และ AMSS ก าหนดผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด  และผู้รายงานตัวชี้วัดผ่านระบบติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานฯ พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้สะดวก รวดเร็ว  ทันสถานการณ์  

7.  จัดท าปฏิทินการด าเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ แสดง
ความชัดเจนเกี่ยวกับการก าหนดการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม  ในระดับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
และสถานศึกษา  เพื่อใช้ก ากับติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามปฏิทิน 

8.  ประสานและส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้ผลตอบแทนและการเสริมแรงจูงใจ ประกอบด้วย 
การก าหนดมาตรการให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา น าตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการไปเชื่อมโยงกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การก าหนดเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้เหมาะสมและส่งผลให้ฝ่ายบริหารทุกระดับสามารถน าผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรและพัฒนาองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์กร ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 1.  สร้างความรู้ความเข้าใจ การด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ และการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให้บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษา
ตระหนักในภารกิจที่จะต้องด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
(Stake holders) รับทราบเพ่ือให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือเพ่ือการระดมทรัพยากร ฯลฯ 
 2.  ก าหนดให้มีผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัดและผู้เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด และจัดท าแผนงาน โครงการ/
กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด 
 3.  มอบหมายให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รับผิดชอบงานการปฏิบัติราชการตามตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมอบหมายให้มีเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรอง ในการประสาน ก ากับ 
ติดตามประเมินและรายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัด 
 4.  เร่งรัดด าเนินการตามตัวชี้วัดเพ่ือให้สามารถปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 5. จัดท าแบบวัดความพึงพอใจในกระบวนงานบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการ
ให้บริการ 
 6.  จัดท าและด าเนินการลดรอบระยะเวลาลดขั้นตอนการด าเนินงาน ก ากับติดตามให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการตามกรอบระยะเวลาของขั้นตอนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของหน่วยงาน/สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนจาก
ภายในและผู้แทนจากภายนอกองค์กร เพ่ือรับรองการประเมินตนเอง และวิเคราะห์น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 8.  ก าหนดให้มีการตรวจเยี่ยมติดตามผลการด าเนินงาน (Site Visit) เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค
และน ามาก าหนดแนวทางแก้ไข 
 9.  รายงานผลการประเมินตนเองในรอบการรายงานผลตามปฏิทินการรายงานผ่านระบบ KRS ที่
ก าหนด 
 10. จัดสรรสิ่งจูงใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้ผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เพ่ือให้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ 

ระดับสถานศึกษา 
 1.  สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งอาจ
รวมถึงชุมชนด้วย 
 2. ก าหนดให้มีผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมจัดท าแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด 
 3.  มอบหมายให้มีผู้ประสานงานหลัก หรือเจ้าภาพในการก ากับ ติดตามและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการรายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
และสาธารณชน 
 4.  จัดเตรียมเอกสารร่องรอยการด าเนินการ รองรับการติดตามจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ 
ผู้แทนจากส านักงาน ก.พ.ร. ที่มาติดตามประเมินผล  
 5.  จัดท าแบบวัดความพึงพอใจในการให้บริการของสถานศึกษาและน าข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการ 
 6.  จัดให้มีการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ต้องปฏิบัติ  โดยอาจเชิญกรรมการสถานศึกษามาร่วม
เป็นคณะกรรมการประเมิน  และรายงานผลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาก าหนด  
 7.  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลตอบแทนการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ทั้งที่เป็นผลตอบแทนอ่ืนที่ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน  
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กระทรวงศึกษาธิการ 
 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารการปฏิบัติราชการที่มีหลักธรรมาธิบาล จัดและส่งเสริมการเรี ยนรู้

ตลอดชีวิต ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 
 

พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้ประชาชน รวมทั้งผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
3. พัฒนาการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์และทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 
4. พัฒนาข้าราชการ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
5. พัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาระบบริหารจัดการให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริหารงานบุคคล พัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของข้าราชการ ครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นกลไกลการขับเคลื่อนการบริหาร การบริการ และการ
เรียนรู้ 
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แผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
วิสัยทัศน์ 
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม

หลักของคนไทย 12 ประการ    
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ

การศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ 
  1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตาม
ศักยภาพ และมีคุณภาพ 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างาน                       
ทีมุ่่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
 4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ 
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล 

5. สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน ้นการทำงานแบบบ ูรณาการ มีเครือข่าย 
การบริหารจัดการ บร ิหารแบบม ีส ่วนร ่วมจากท ุกภาคส ่วนในการจ ัดการศ ึกษา และ กระจายอ านาจ 
และความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 

6. พ้ืนที ่พ ิ เศษ ได ้ร ับการพ ัฒนาค ุณ ภ าพการศ ึกษาและพ ัฒนาร ูป แบบการจ ัดการศึกษา              
ทีเ่หมาะสมตามบร ิบทของพ้ืนที่  
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การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 6 ด้าน ดังนี้ 

 นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
        1. เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 แนวทาง 
   1.1 น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
หรือ“ศาสตร์พระราชา”มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
   1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน       
การทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
 แนวทาง  
 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และ
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ  ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ  
 3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  
 แนวทาง  
 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น  
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  เขตระเบียงเศรษฐกิจเขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เขตพ้ืนที่ชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
        1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตรการ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสม  
 แนวทาง 
 1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน า 

หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็น 
 และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 

   1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ภาษาประเทศ
คู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
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  1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ  ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
               2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
 แนวทาง 
 2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม  และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
 2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่าน กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เน้นทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
 2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
 2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ในการ
จัดการเรียนรู้ได้ท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education) 
หลักสูตรระยะสั้น  
   2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
   2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง 
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
               3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 แนวทาง 
 3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment)  
 3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ  
 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education)เพ่ือพัฒนากระบวนการ
คิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
               4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัย และน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แนวทาง 
 4.1 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
 4.2 ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  
โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
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 นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย 
 แนวทาง 
 1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ
เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยะฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online (Teachers and Educational 
Personnels  Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning)  
               2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 แนวทาง 
 2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการก าหนด การก าหนดแผนอัตราก าลัง  การสรรหา  การบรรจุแต่งตั้ง  การประเมินและการพัฒนา  การ
สร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 

 นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 แนวทาง 
 1.1 ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
 1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นักเรยีน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 แนวทาง 
 2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับเด็กด้อยโอกาส  
ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน 
พ้ืนที่สูง พ้ืนที่เกาะ พ้ืนที่ทุรกันดาร เป็นต้น 
  2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เช่น 
การพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (Distance Learning Television : 
DLTV)  

นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 
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 แนวทาง 
 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม  มีคุณธรรม  จริยธรรม และน้อมน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแนวทาง 
 1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ 
จัดการศึกษา  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
   1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 แนวทาง 
 1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา  ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 1.4 สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น โรงเรียน 
ที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียน-
ห้องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
 1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง    
 1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
สถานศึกษา และองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 
 2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
 แนวทาง 
 2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-base Management), 
รูปแบบการบริหารแบบกระจายอ านาจ “CLUSTERs”  
 2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
และส านักงานศึกษาธิการภาค  
 2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียนฯลฯ 
 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 แนวทาง 
 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน  สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 3.2 ประสานสถาบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการ 
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ที่หลากหลาย 
 

กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลักพื้นฐาน งาน
ประจ างานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตาม
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Function base) 

1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี/6-11 
ปี/12-14 ปี/15-17 ปี) 
1.1.1    ร้อยละผู้เรียนระดับอนุบาล (3-5 ปี) 
1.1.2    ร้อยละผู้เรียนระดับประถมศึกษา (6-11 ปี) 
1.1.3    ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
           (12-14 ปี) 
1.1.4   ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอน   
          ปลาย (15-17 ปี) (มัธยปลาย/ปวช.)   

1.2 ขีดความสามรถในการแข่งขันด้านการศึกษาของ
ประเทศไทยจากรายงาน (IMD 2018) 
1.2.1 อันดับตามรายงานด้านการศึกษา

(Education) 
1.2.2 อันดับตามรายงานด้านที่เกี่ยวข้องกับ

บทบาท ภารกิจของส่วนราชการ 
1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติ O-NET 
1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาครู

ครบวงจร 

องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ 
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือ
การบูรณาการการด าเนนิงานร่วมกันหลาย
หน่วยงาน (Agenda base)  

2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
      2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการ 
              สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ 
              ประชาชน 

2.1.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทัน 
              ต่อสถานการณ์ 
2.2 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษใน   
     ระดับภูมิภาค (Boot Camp) 

องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น 
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณา
การการด าเนินงานหลายพ้ืนที่หรือหลาย

ไม่มีตวัชี้วัดในองค์ประกอบนี้ 
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องค์ประกอบการประเมิน ประเด็นการประเมิน 
หน่วยงาน (Area base)  
 
องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร
จัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากร
บุคคล และการให้บริการประชาชนหรือ
หน่วยงานของรัฐ (Innovation Base) 

4.1 การพัฒนานวัตกรรม 
4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
     4.2.1   การประหยัดไฟฟ้าและน้ ามัน 
     4.2.2   การลดกระดาษ    
     4.2.3   การบูรณาการงบประมาณ 
     4.2.4   การพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัด (KRS) 
     4.2.5  โครงการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใส    
              ในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐของ สพฐ.  
              (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     4.2.6   โครงการห้องเรียนกีฬา 
     4.2.7   การรับนักเรียนโดย Smart Card และการ  
              จัดท าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (GPA) 
     4.2.8   โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
     4.2.9   โรงเรียนวิถีพุทธ 
     4.2.10 พุธเช้า ข่าว สพฐ. 
     4.2.11 ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุน      
                 ต่อหน่วยผลผลติ 
     4.2.12.2 การจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต      
                 (ในส่วนของการด าเนินการตามแผนเพิ่ม    
                 ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปี     
                 งบประมาณ พ.ศ. 2561) 
     4.2.12.3 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของ 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วน
ราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบาย
ระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potentinal 
base) 

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชติ 

5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
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ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

 

ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
ค่าเป้าหมาย 
(ระดับ สพฐ.) 

2558 2559 2560 2561 
องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ าตามหน้าที่
ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาลหรือมติ
คณะรัฐมนตรี (Function base)  

    

1.1 ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (3-5 ปี/6-11 ปี/12-14 ปี/15-17 ปี)     
 1.1.1 รอ้ยละผู้เรียนระดับอนุบาล (3-5 ปี) 72.93 73.82 77.06 80 
 1.1.2 ร้อยละผู้เรียนระดับประถมศึกษา (6-11 ปี) 100.99 102.40 98.04 100 

 1.1.3 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (12-14 ปี) 94.93 95.08 95.18 97 

 1.1.4 ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมปลาย/ปวช.) (15-17 ปี) 74.65 68.24 76.40 78 
1.2 ขีดความสารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยจากรายงาน (IMD 2018)     

      1.2.1 อันดับตามรายงานด้านการศึกษา (Education) 48 52 54 
ดีขึ้น 2 

อันดับจากปี 
2560 

      1.2.2 อันดับตามรายงานด้านที่เก่ียวข้องกับบทบาทภารกิจของส่วนราชการ  - - - 
อันดับดีขึ้น
จากปี 2560 
ทุกตัวชี้วัด 

1.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)     
 ประถมศึกษาปีท่ี 6     
 - ภาษาไทย            44.88 49.33 52.98 54.57 
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ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
ค่าเป้าหมาย 
(ระดับ สพฐ.) 

2558 2559 2560 2561 
 - ภาษาอังกฤษ 36.02 40.31 34.59 35.63 
 - คณิตศาสตร์ 38.06 43.47 40.47 41.68 
 - วิทยาศาสตร์ 42.13 42.59 41.22 42.46 
 - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 50.67 49.18 46.68 ไม่วัด 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 3     
 - ภาษาไทย            35.20 42.64 46.36 47.75 
 - ภาษาอังกฤษ 27.46 30.54 31.80 32.75 
 - คณิตศาสตร์ 29.65 32.40 29.31 30.19 
 - วิทยาศาสตร์ 38.62 37.63 34.99 36.04 
 - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.79 46.24 49.00 ไม่วัด 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 6     
 - ภาษาไทย            50.76 49.36 52.29 50.84 
 - ภาษาอังกฤษ 23.44 24.98 27.76 25.73 
 - คณิตศาสตร์ 21.74 26.59 24.88 27.39 
 - วิทยาศาสตร์ 32.54 33.40 31.62 34.40 
 - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 36.53 39.71 35.89 40.90 

1.4 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการพัฒนาครูครบวงจร    
รายละเอียดใน

คู่มือฯ 
องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเปฌ็นพิเศษ (Agenda base) 

    

2.1 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน     
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ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
ค่าเป้าหมาย 
(ระดับ สพฐ.) 

2558 2559 2560 2561 
 2.1.1 ร้อยละการด าเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน - - 66.67 100 
 2.1.2  ร้อยละการชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ - - 88 100 

2.2 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) - - - 
รายละเอียด

ในคู่มือฯ 
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด 
กลุ่มจังหวัด (Area base)  

    

      - ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบนี้ - - - - 

องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อ
ไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 

    

4.1 การพัฒนานวัตกรรม    
รายละเอียดใน

คู่มือฯ 
4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน     

4.2.1   การประหยัดไฟฟ้าและน้ ามัน - - - 10 

4.2.2   การลดกระดาษ    - - - 10 

4.2.3   การบูรณาการงบประมาณ - - - 5 

4.2.4   การพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัด (KRS) - - - 
รายละเอียด

ในคู่มือฯ 
4.2.5  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานหน่วยงานภาครัฐของ สพฐ.
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- - - 80 
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ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลพื้นฐาน  

(Baseline data) 
ค่าเป้าหมาย 
(ระดับ สพฐ.) 

2558 2559 2560 2561 

4.2.6   โครงการห้องเรียนกีฬา - - - 
รายละเอียด

ในคู่มือฯ 
4.2.7   การรับนักเรียนโดย Smart Card และการจัดท าข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (GPA) - - - 100 

4.2.8   โครงการโรงเรียนประชารัฐ - - - 85 

4.2.9   โรงเรียนวิถีพุทธ - - - 90 

4.2.10 พุธเช้า ข่าว สพฐ. - - - 
รายละเอียด

ในคู่มือฯ 
4.2.11 ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน - - - 100 

4.2.12.1 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต - - - 
รายละเอียด

ในคูม่ือฯ 
4.2.12.2 การจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  (ในส่วนของการด าเนินการตามแผนเพ่ิม   
ประสิทธิภาพการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

- - - 
รายละเอียด

ในคู่มือฯ 

4.2.12.3 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา - - - 
รายละเอียด

ในคู่มือฯ 
องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการเป็นส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล (Potentinal base) 

    

5.1 การจัดท าและด าเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
- - - รายละเอียดใน

คู่มือฯ 

5.2 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิรูปองค์การ 
- - - รายละเอียดใน

คู่มือฯ 
 



 

 

วิธีการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 
วิธีการประเมิน 
 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีวิธีการประมิน
ดังนี้ 
 

ระดับการประเมิน สรุปผลการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 

ส่วนราชการ/จังหวัด 

ระดับคุณภาพ 
เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงานอยู่ใน
ระดับสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบที่
ประเมิน 

ระดับมาตรฐาน 

เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงาน อยู่ใน
ระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่
ประเมิน แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
หนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ ากว่าเป้าหมาย 

ระดับต้องปรับปรุง 

เป็นส่วนราชการที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ
ต่ ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่ง (แม้ว่ะได้รับการประเมินใน
องค์ประกอบอ่ืนในระดับเป็นไปตามเป้าหมาย 
หรือสูงกว่าเป้าหมาย) 

องค์ประกอบ 
1. Functional Base 
2. Agenda Base 
3. Area Base 
4. Innovation Base 
5. Potential Base 

สูงกว่าเป้าหมาย มีผลคะแนนสูงกว่าร้อยละ 67 

เป็นไปตามเป้าหมาย มีผลคะแนนระหว่างร้อยละ 50 - 67 

ต่ ากว่าเป้าหมาย มีผลคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 50 

ตัวช้ีวัด 
ผ่าน 

ผลการด าเนินงานเป็นตามเป้าหมาย หรือ สูง
กว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้  

ไม่ผ่าน ผลการด าเนินงานเป็นต่ ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ 
 
รอบการประเมินผล 
 การประเมินผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 2 ครั้ง 
ดังนี้ 

   รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 
   รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 
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ปฏิทินการด าเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 เพ่ือให้การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถบรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดปฏิทินขั้นตอนการด าเนินงานไว้ 5 ขั้นตอนประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 
การเตรียมการและการจัดท าตัวชี้วัดตามมาตรการฯ ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการปฏิบัติตามตัวชี้วัดตาม
มาตรการฯ ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผล ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 

ขั้นที่ 1  การเตรียมการและการจัดท าค าตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงฯ 
1 ฟังการชี้แจงกรอบการประเมินผล ปี 2561 ส.ค. 60 ได้รับทราบกรอบการ

ประเมินผล 
2 คณะกรรมการของ ส านักงาน ก.พ.ร. พิจารณา 

ก าหนดตัวชี้วัด/เป้าหมาย และรายละเอียด
ตัวชี้วัดตามมาตรารปรับปรุงฯ 

ส.ค. 60 - ม.ค. 61 ก าหนดตัวชี้วัดตามมาตราการ
ปรับปรุงฯ ของกระทรวง และ
ของ สพฐ. 

3 ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดตาม
มาตราการปรับปรุงฯ ที่ สพฐ. ต้องด าเนินการ 

ม.ค. 61 ได้ตัวชี้วัดตามาตรการปรับปรุงฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ของ สพฐ. 

ขั้นที ่2 การด าเนินการปฏิบัติตัวช้ีวัดตามมาตรฯ 
4. แจ้งที่ประชุมผู้บริหาร สพฐ. ทราบแนวทาง

การด าเนินการตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ม.ค. 61 ผู้บริหาร สพฐ.ได้รับทราบ     
ตัวชี้วัดตามาตรการปรุบปรุงฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

5 ประชุมสร้างความเข้าใจให้ส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ 
ใน สพฐ. 

ม.ค. 61 ส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ มีความเข้าใจ
ในการด าเนินงานตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงฯ  

6 ประชุมแจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาทราบแนวทางการด าเนินการ
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

มี.ค. 61 สพท. มีความเข้าใจในแนว
ทางการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ตามมาตรปรับปรุงฯ เพ่ือน าสู่
การปฏิบัติ 
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ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 

7 ส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษา
และสถานศึกษาด าเนินการตามตัวชี้วัดตาม
มาตรการรปรับปรุงฯ   

มี.ค. - ก.ย. 61 
 

ทุกหน่วยงานด าเนินงานตาม
บทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผล 
8 ส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษา

และสถานศึกษา มีระบบการก ากับ ติดตาม
เพ่ือส่งเสริมช่วยเหลือและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

มี.ค. - ก.ย. 61 หน่วยงานทุกระดับมีระบบการ
ก ากับติดตามการปฏิบัติราชการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

9 ส านัก/กลุ่ม/ศูนย์ ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษา
และสถานศึกษา มีระบบการประเมินตนเอง
เพ่ือปรับปรุงพัฒนา  

มี.ค. - ก.ย. 61 หน่วยงานทุกระดับมีระบบการ
ประเมิน และรายงานผลการ
ประเมินตนเองได้ตามก าหนด 

10 คณะท างานสุ่มติดตาม/ประเมินในระดับ 
ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาและสถานศึกษา 

พ.ค.- ก.ย. 61 ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือใช้
ผลักดันในระดับนโยบาย 

ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปับปรุงฯ 
11 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานผล

ด าเนินการตัวชี้วัดตามมาตการปรับปรุงฯ 
(ผ่านระบบ KRS) 
รอบท่ี 1 (1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61) 
รอบท่ี 2 ( 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 61) 
 

 
 
 

1 มี.ค. – 10 เม.ย. 61 
1 ก.ย. – 10 ต.ค. 61 

 

 
-สพป. สพม.รายงานตามแบบ  
ประเมินตัวชี้วัด โดย ผอ.สพป. 
สพม.รับรอง 
 

12 สพฐ. รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด (ผ่าน
ระบบ e-SAR Card) เข้าระบบในเว็บไซต์ของ
ส านักงาน ก.พ.ร. 
รอบท่ี 1 (1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61) 
รอบท่ี 2 ( 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 61) 

 
 
 

1 – 10 เม.ย. 61 
1 – 10 ต.ค. 61 

สพฐ. รายงาน ส านักงาน ก.พ.ร. 

13 เลขาธิการ ก.พ.ร. รายงานการผลประเมินฯ 
เบื้องต้นต่อนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการหรือ
รัฐมยตรีช่วยว่าการ 

ภายในเดือน ต.ค. รายงานการผลประเมินฯ 
เบื้องต้น 

14 ส านักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลการประเมินส่วน
ราชการเสนอนายกรัฐมนตรี 

ภายในเดือน ต.ค. ได้ผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดตาม
มาตรการฯ 
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