สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รำยงำนกำรประเมินองค์กำรมหำชนและผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

1

สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (สกสค.)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง

ข้อมูลพืน้ ฐำน

1. ส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภ าพ สิทธิประโยชน์เกื้อ กูลอื่นของผู้ป ระกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา
2. ส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของกระทรวงในเรื่องสื่อการเรียนการสอน และ
เรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึก ษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา การดาเนินงานด้านสวัสดิการ
สวัสดิภาพ และผดุงเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

งบประมำณ พ.ศ. 2560 599.9379 ล้านบาท
รำยได้ พ.ศ.2560
639.5518 ล้านบาท
เงินทุนสะสม พ.ศ. 2560 243.8099 ล้านบาท
อัตรำกำลัง (กรอบ/บรรจุจริง) (711 /672) คน

คณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ประธานกรรมการ
กรรมการโดยตาแหน่ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. เลขาธิการสภาการศึกษา
4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
5. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7. เลขาธิการคุรุสภา
8. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
9. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิสัยทัศน์

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)

วันที่หมดวำระ

17 เมษายน 2558
17 เมษายน 2558
17 เมษายน 2558
17 เมษายน 2558
17 เมษายน 2558
17 เมษายน 2558
17 เมษายน 2558
17 เมษายน 2558

ไม่ระบุ *
ไม่ระบุ *
ไม่ระบุ *
ไม่ระบุ *
ไม่ระบุ *
ไม่ระบุ *
ไม่ระบุ *
ไม่ระบุ *

1 ตุลาคม 2559

30 กันยายน 2560

เป็นองค์กรยุคใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาชาติให้ก้าวไกล

* ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558
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แบบประเมินองค์กำรมหำชนและผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

Function
Base

องค์กำรมหำชน

Agenda
Base

Area
Base

Innovation
Base

Potential
Base

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่า เป็นไปตามเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

●
●
●
●
บุคลากรทางการศึกษา

ภำพรวม

สรุปผลประเมิน
องค์กร

คะแนน
ITA*

ระดับ
มำตรฐำน

59.65

ผลกำรปฏิบัติงำน

เลขำธิกำร

(สัญญำจ้ำง ผลกำรประเมินองค์กร งำนที่คณะกรรมกำรมอบหมำย)
เป็นไปตามเป้าหมาย


นายพิษณุ ตุลสุข

สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน

เป็นไปตามเป้าหมาย


ระดับมำตรฐำน

ผลประเมินรำยองค์ประกอบ

 หมายถึง ผลดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินสูงกว่าร้อยละ 67 )
 หมายถึง ผลดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินอยู่ระหว่างร้อยละ 50 – 67)
 หมายถึง ผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ร้อยละตัวชีว้ ัดที่ผ่านการประเมินต่ากว่าร้อยละ 50)

สรุปผลประเมินภำพรวม

หมายถึง ระดับคุณภาพ** เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย ทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน
หมายถึง ระดับมาตรฐาน เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบทุกองค์ประกอบที่ประเมิน
แต่ไม่มีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งได้รับการประเมินในระดับต่ากว่าเป้าหมาย
หมายถึง ระดับต้องปรับปรุง เป็นองค์การมหาชนที่มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับต่ากว่าเป้าหมายในองค์ประกอบในองค์ประกอบหนึ่ง
(แม้วา่ จะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอืน่ ในระดับเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)

หมายเหตุ
*ITA : Integrity and Transparency Assessment หรือ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน ประเมินโดย สานักงาน ป.ป.ช.

**ระดับคุณภาพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

-

องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area ร้อยละ 80 ขึ้นไป
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100
องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินร้อยละ 100
องค์การมหาชนมีการกาหนดตัวชี้วัดประเภทผลลัพธ์ ในองค์ประกอบ Function / Agenda / Area น้อยกว่าร้อยละ 80
มีผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ
มีตัวชี้วัดที่ผ่านการประเมินน้อยกว่าร้อยละ 100
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ส่วนที่ 1 : รำยละเอียดกำรประเมินองค์กร
Function
Base

Agenda
Base

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

●

●

องค์ประกอบการ
ประเมิน
1.Function Base

2. Agenda Base

3. Area Base

4. Innovation Base

Area
Base

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
องค์กร

ระดับมำตรฐำน

สูงกว่าเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

●



ประเด็นการประเมิน
1. ระดับควำมสำเร็จกำรจัดกำรสวัสดิกำรและสวัสดิภำพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1.1 จานวนสมาชิกเพือ่ การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
1.2 จานวนสมาชิกเพือ่ การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรส
ถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.)
2. ระดับควำมสำเร็จกำรแก้ปัญหำหนี้สินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2.1 จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
2.2 ร้อยละการติดตามและทาความเข้าใจกับลูกหนี้ค้างชาระ
โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
2.3 ร้อยละจานวนเงินกู้ค้างชาระเกินกาหนดต่อจานวนเงินกู้ทั้งหมด
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้การดาเนินงานของ
สานักกิจการกองทุน ช.พ.ค.-ช.พ.ส.
2.4 ร้อยละจานวนเงินกู้ค้างชาระเกินกาหนดต่อจานวนเงินกู้ทั้งหมด
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาภายใต้การดาเนินงานของศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตครู
3. ร้อยละของผลงำนวิจัยที่สำมำรถนำไปพัฒนำภำรกิจของ
สำนักงำน
1. จำนวนห้องสื่อนวัตกรรมกำรเรียนรู้โรงเรียนห่ำงไกล
2. จำนวนทุนอุดหนุนโครงกำรสื่อนวัตกรรมกำรเรียนรู้โรงเรียน
ห่ำงไกล
3. ระดับควำมสำเร็จกำรสร้ำงควำมรับรู้ควำมเข้ำใจแก่ประชำชน
(โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตครูตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงและกำรสร้ำงวินยั ทำงกำรเงิน)
1. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรยกย่องเชิดชูครูดี
ของปวงประชำ (กำรดำเนินกำรร่วมส่วนกลำงและจังหวัด)
2. ระดับควำมสำเร็จของกำรพัฒนำระบบคลังข้อมูลเพื่อกำร
บริหำรลูกหนี้ (เชื่อมโยงส่วนกลำงและจังหวัด)
2.1 จานวนระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหารลูกหนี้ที่ได้รับการพัฒนา
2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหาร
ลูกหนี้
1. ควำมสำเร็จของกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในของ
สำนักงำนคณะกรรมกำร สกสค.

คะแนน
ITA

59.65

●

เป้าหมาย

970,000
ราย
390,000
ราย

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผล
การ
ประเมิน

หมายเหตุ



สูงกว่าเป้าหมาย

953,941 ราย
390,313 ราย


30,000 ราย
ร้อยละ 80

4 ราย
ร้อยละ 81.63

2.97
(ข้อมูลฺ BOT)

2.53

2.97
(ข้อมูล BOT)

5.99

1 เรื่อง

3 เรื่อง



1 ห้อง
17 ทุน

4 ห้อง
17 ทุน




ร้อยละ 80

ร้อยละ 82.44



ร้อยละ 80

ร้อยละ 89.53



สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย


1 ระบบ
ร้อยละ 80

1 ระบบ
ข้อมูลการสารวจ
สูญหาย



เป็นไปตาม
เป้าหมาย
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องค์ประกอบการ
ประเมิน

ประเด็นการประเมิน
1.1 จานวนพนักงานเจ้าหน้าทีท่ ี่เข้ารับการอบรมโครงการการจัด
วางระบบการควบคุมภายใน
1.2 ร้อยละพนักงานเจ้าหน้าที่มีความรู้และสามารถจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน
2. กำรสำรวจควำมพึงพอใจและพัฒนำกำรให้บริกำร
2.1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ช.พ.ค.
2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ช.พ.ส.
2.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการงานบริการที่พัก
2.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการงานสถานพยาบาล
สกสค.
3. ร้อยละควำมสำเร็จของกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณตำมแผน
4. กำรกำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำร

5. Potential Base

1. กำรจัดทำและดำเนินกำรตำมแผนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
(โครงกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้ง
ระบบ)

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

180 ราย
ร้อยละ 80

181 ราย
ร้อยละ 69.25

ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80

ร้อยละ 91.51
ร้อยละ 91.51
ร้อยละ 83.20
ร้อยละ 80.10

สรุปผล
การ
ประเมิน

หมายเหตุ





ร้อยละ 96
คะแนน
4.0000 ขึ้น
ไป

ร้อยละ 88.29



1.74 คะแนน



ร้อยละ 100

ร้อยละ 100



สูงกว่าเป้าหมาย

ผลประเมินรำยตัวชีว้ ัด  หมายถึง ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน)
 หมายถึง ผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน)
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ส่วนที่ 2 : รำยละเอียดกำรประเมินเลขำธิกำร : นำยพิษณุ ตุลสุข
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560
ผลกำรปฏิบัติงำน

เลขำธิกำร

สมรรถนะ

สรุปผลประเมิน

เป็นไปตามเป้าหมาย


ระดับ
มำตรฐำน

(สัญญำจ้ำง ผลกำรประเมินองค์กร งำนที่คณะกรรมกำรมอบหมำย)
เป็นไปตามเป้าหมาย


นายพิษณุ ตุลสุข

องค์ประกอบ
กำรประเมิน

ประเด็นกำรประเมิน

เป้ำหมำย

2.1 กำรประเมินผลงำนเลขำธิกำรคณะกรรมกำร สกสค.
ไม่มี (เนื่องจากเลขาธิการได้รับ
2.1.1 สัญญำจ้ำง
การแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
คาสั่ง กระทรวงศึกษาธิการที่
1335/2559 ลงวันที่ 22
กันยายน 2559)
การดาเนินการตามตัวชี้วัด
2.1.2 กำร
ประเมินองค์กร
สานักงาน ก.พ.ร.

ผลกำร
ดำเนินงำน

ผล
ประเมิน

สรุปผลกำรประเมิน

เป็นไปตำม
เป้ำหมำย

2.1.3 งำนอื่นๆ ที่ จัดทาแผนยุทธศาสตร์การแก้ไข
ปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ
คณะกรรมกำร
มอบหมำย

-

-

-

มาตรฐาน

มาตรฐาน



1 แผน

1 แผน



สูงกว่าเป้าหมาย



ต่ากว่าเป้าหมาย



ต่ากว่าเป้าหมาย



ต่ากว่าเป้าหมาย



สูงกว่าเป้าหมาย



สูงกว่าเป้าหมาย



2.2 สมรรถนะทำงกำรบริหำรของผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
2.2.1 ภาวะผู้นา
2.2.2 วิสัยทัศน์
2.2.3 การวางกลยุทธ์
2.2.4 ศักยภาพเพือ่ การ
ปรับเปลี่ยน
2.2.5 การควบคุมตนเอง
2.2.6 การสอนงานและการ
มอบหมายงาน

สมรรถนะระดับตั้งแต่เป็นไป
ตามเป้าหมายขึ้นไป
สมรรถนะระดับตั้งแต่เป็นไป
ตามเป้าหมายขึ้นไป
สมรรถนะระดับตั้งแต่เป็นไป
ตามเป้าหมายขึ้นไป
สมรรถนะระดับตั้งแต่เป็นไป
ตามเป้าหมายขึ้นไป
สมรรถนะระดับตั้งแต่เป็นไป
ตามเป้าหมายขึ้นไป
สมรรถนะระดับตั้งแต่เป็นไป
ตามเป้าหมายขึ้นไป

เป็นไปตำม
เป้ำหมำย
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สรุปผลงำนสำคัญ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560










การจัดการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 1) การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และ 2) การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) ประเมินผลจากจานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วย
เพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม (ช.พ.ส.) ทั้งหมด โดยสานักงานคณะกรรมการ สกสค. ทาหน้าที่เป็นผู้ดูแลและ
ประสานงานให้แก่สมาชิก คู่สมรสของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีชีวิตอยู่ เพื่อทาการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการช่วยจัดการศพแก่
เพื่อนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
การแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
 การติดตามและทาความเข้าใจกับลูกหนี้ค้างชาระโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. : ออกเอกสารติดตามผู้ค้างชาระเงินกู้เกินกาหนด โดยมีการ
ค้างชาระเงินกู้ 3 เดือนติดต่อกันของโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.
 การค้างชาระเงินกู้เกินกาหนดภายใต้การดาเนินงานของสานักกิจการกองทุน ช.พ.ค.-ช.พ.ส. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวนเงินกู้
ทั้งหมดของกิจการกองทุน ช.พ.ค.-คิดเป็นร้อยละ 2.53 ซึ่งดีกว่าเป้าหมายข้อมูลอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ Total NPL Ratio
จากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ ไตรมาสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2560 เท่ากับร้อยละ 2.97
งานทุนสนับสนุนงานวิจัยที่นาไปใช้เพื่อพัฒนาภารกิจของสานักงาน
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการสนับสนุนทุนวิจัยฯ ทั้งสิ้น 6 ทุน และสามารถนาไปใช้กาหนดนโยบายในการจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาภารกิจของสานักงานคณะกรรมการ สกสค. จานวน 3 งานวิจัย ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ (1
งานวิจัย) โดยมีงานวิจัยที่สาคัญ ได้แก่ 1) การสร้างภาพลักษณ์องค์กรของสานักงานคณะกรรมการ สกสค. เพื่อกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาภารกิจของสานักงานให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ 2) การประเมินยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา
หนี้สินครูอย่างเป็นระบบ เพื่อนาไปใช้ในการแก้ปัญหาหนี้สินของครู และ 3) การศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการโรงพยาบาลครูของสานักงาน
คณะกรรมการ สกสค. เพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสวัสดิการโรงพยาบาลครู
โครงการห้องสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล : ห้องสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนอุดหนุนโรงเรียนในถิ่น
ธุรกันดารที่ห่างไกลความเจริญได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้มากขึ้น จานวน 4 ห้อง ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้นาโต่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
(จังหวัดเชียงราย) โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม (จังหวัดกาญจนบุรี) โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน (จังหวัดสตูล) และโรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตะไก้ (จังหวัด
บึงกาฬ)
การให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ทุนอุดหนุนในโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษา สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา
ทั้งสิ้นจานวน 17 ทุน

ข้อสังเกต

1. สกสค. ควรเร่งส่งสรุปรายงานการประเมินผลฯ ที่สมบูรณ์และครบถ้วนให้ทันในระยะเวลาที่กาหนด
เพื่อคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ประมวลเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาพร้อมกับ
องค์การมหาชนแห่งอื่น (กาหนดส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สกสค. ส่งรายงานเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561)
คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 มีมติรับทราบและเห็นชอบรายงาน
การประเมิ น ผลองค์ก ารมหาชน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ตามที่ส านั ก งาน ก.พ.ร. พร้ อมกับ ให้
สานักงาน ก.พ.ร. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อานวยการองค์การมหาชน
ประจาปี เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน และเพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนต่อไปด้วย
2. กพม. ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 มีความเห็นว่า การแก้ปัญหา
หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นภารกิจสาคัญของ สกสค. แต่ผลงานตามตัวชี้วัด “จานวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแก้ปัญหาหนี้สิน” ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (กาหนดเป้าหมายไว้ 30,000 ราย
มีผลงาน 4 ราย) สกสค. ควรทบทวนสาเหตุและวางแผนการดาเนินงานใหเหมาะสม และควรมีตัวชี้วัดเชิง
เศรษฐศาสตร์ที่สะท้อนมิติทางการเงินเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงของสมาชิกได้อย่างทันท่วงที
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3. ควรปรับปรุงวิธีการตั้งค่าเป้าหมายตัวชี้วัดให้สะท้อนความสามารถขององค์กร และผลักดันผลงาน
(Leading Indicator) ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดบางตัวสูงเกินกว่าที่กาหนดมาก เช่น สกสค. ต้องการส่งเสริม
สนับสนุน อุดหนุนโรงเรียนในถิ่นธุรกันดารที่ห่างไกลความเจริญได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้มากขึ้น แต่เป้าหมาย
ของตัวชี้วัด “จานวนห้องสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล” กาหนดไว้จานวน 1 ห้อง มีผลงานจริง
จานวน 4 ห้อง
4. ตัว ชี้วัด “จ านวนครู และบุ คลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้สิ น ” ประเมินจาก
จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุมัติสวัสดิการในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน เป้าหมายคือ
30,000 ราย มีผู้ขอรับ สวัสดิการ 12,061 ราย ซึ่งต่ากว่าเป้าหมายกว่าร้อยละ 100 และได้รับการอนุมัติฯ
4 ราย เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบผู้ขอรับสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด สกสค. ควรทบทวน
การกาหนดค่าเป้าหมายให้เหมาะสมสอดคล้ องกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ ความต้องการของผู้รับบริการและ
กระบวนการดาเนินงาน ทั้งนี้ อาจกาหนดตัวชี้วัดในลักษณะของร้อยละโดยเทียบจากจานวนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่แสดงความประสงค์ขอรับสวัสดิการฯ
5. ตัว ชี้ วัด “ระดับ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นาระบบคลั งข้ อมู ล เพื่ อการบริ ห ารลู ก หนี้ (เชื่อมโยง
ส่วนกลางและจังหวัด)” สกสค. ได้พัฒนาระบบคลังข้อมูลฯ แล้วเสร็จ แต่ระบบการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบคลังข้อมูลฯ แบบ Online มีข้อขัดข้องจากระบบที่ไม่เสถียรทาให้ข้อมูลที่เก็บไว้สูญหาย สกสค.
ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึง
ระบบการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกหนี้ เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยของระบบฯ และเป็น
ส่ว นส าคัญในการสนั บ สนุน การดาเนิน งานตามแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหนี้สิ นครูทั้งระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. ตัวชี้วัด “ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน” เป็นตัวชี้วัดสาคัญตาม
นโยบายรั ฐ บาล สกสค. ควรทบทวนสาเหตุที่ก ารเบิกจ่ ายงบประมาณล่ า ช้าและวางแผนการเบิกจ่ ายให้
เหมาะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ฝ่ายบริหารของ สกสค. ควรเร่งรัดและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
เทียบกับเป้าหมายต่อคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกไตรมาส
7. สกสค. ควรพิจารณาแนวทาง มาตรการหรือระบบการดาเนินงานที่สนับสนุนเรื่องความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการกากับดูแลองค์กร เนื่องจากผลงานตามตัวชี้วัด “ระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน” ซึ่งประเมินโดยสานักงาน ป.ป.ช. สกสค. ได้ร้อยละ 59. 65
ต่ากว่า ค่ าเฉลี่ ย ในทุก ดั ช นี ก ารวั ด 5 ดั ช นี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนภาพรวมของหน่ ว ยงานภาครัฐ จ านวน 422
หน่วยงาน เท่ากับร้อยละ 81.5 และตัวชี้วัด “การกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ” เป็นตัวชี้วัดบังคับใน
องค์ประกอบที่ 4 ด้าน Innovation Base ค่าเป้าหมาย คือ 4 คะแนน สกสค. มีผลงาน 1.74 คะแนน
8. ตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 5 Potential Base “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ” มีความสัมพันธ์กับตัวชี้วัดของเลขาธิการ สกสค. “จัดทาแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา
หนี้สินครูอย่างมีระบบ” และมีความสาคัญมากกับบทบาทของ สกสค. ที่สังคมคาดหวัง คณะกรรมการของ สกสค.
ควรให้ความสาคัญกับการนาผลงานไปปฏิบัติให้บรรลุผล
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