สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รำยงำนกำรประเมินองค์กำรมหำชนและผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ

1

สำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
วัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง

ข้อมูลพืน้ ฐำน

มาตรา 8 แห่ งพระราชบัญญั ติสภาครูแ ละบุ คลากรทางการศึก ษา พ.ศ. 2546 กาหนดให้
คุรุสภา มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิก ถอนใบอนุญ าต ก ากับ ดูแ ลการปฏิบั ติตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ
(2) กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
(3) ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
และมาตรา 34 กาหนดให้มีสานักงานเลขาธิการคุรุสภา มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินงานของคุรุสภา
(2) ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่นที่คุรุสภามอบหมาย
(3) จัดทารายงานประจาปีเกี่ยวกับการดาเนินงานเสนอต่อคุรุสภา

งบประมำณ พ.ศ. 2560 402,100,000 บาท
รำยได้ พ.ศ.2560
136,123,600 บาท
เงินทุนสะสม พ.ศ. 2560
ไม่มีข้อมูล
อัตรำกำลัง (กรอบ/บรรจุจริง) (409 /357) คน

คณะกรรมกำรองค์กำรมหำชน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ประธานกรรมการ
กรรมการโดยตาแหน่ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
2. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
3. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
4. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. เลขาธิการสภาการศึกษา
6. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
7. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
8. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
9. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
10. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
11. หัวหน้าสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
12. เลขาธิการคุรุสภา

21 มีนาคม 2560
21 มีนาคม 2560
21 มีนาคม 2560
21 มีนาคม 2560
21 มีนาคม 2560
21 มีนาคม 2560
21 มีนาคม 2560
21 มีนาคม 2560
21 มีนาคม 2560

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)

วันที่หมดวำระ

ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่
17/2560

21 มีนาคม 2560
21 มีนาคม 2560
21 มีนาคม 2560

ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่
17/2560

วิสัยทัศน์
คุรุสภาเป็นองค์กรวิชาชีพที่มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยง การผลิต การคัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
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แบบประเมินองค์กำรมหำชนและผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ

Function
Base

องค์กำรมหำชน

Agenda
Base

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

สานักงานเลขาธิการคุรสุ ภา

●

●

Area
Base

Innovation
Base

ภำพรวม

Potential
Base

สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย

-

●

สรุปผลประเมิน
องค์กร

คะแนน
ITA*

ระดับคุณภำพ

74.55

●

●

(ระดับ 3)

ผลกำรปฏิบัติงำน

ผู้อำนวยกำร
องค์กำรมหำชน
ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์

สัญญำจ้ำง ผลกำรประเมินองค์กร งำนที่คณะกรรมกำรมอบหมำย

สมรรถนะ

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

●

●

สรุปผลประเมิน

ระดับคุณภำพ

●
(ระดับ 2)

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
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ส่วนที่ 1 : รำยละเอียดกำรประเมินองค์กร
Function
Base

Agenda
Base

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

●

●

องค์ประกอบ
กำรประเมิน
1. Function
Base

2. Agenda Base

Innovation
Base

Potential
Base

สรุปผลประเมิน
องค์กร

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

ระดับคุณภำพ

●

●

●

Area
Base
-

คะแนน
ITA

74.55

เป้ำหมำย

ผลกำร
ดำเนินงำน

ผล
ประเมิน

1.1 ร้อยละของจานวนการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพทาง
การศึกษาที่ดาเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด
1.2 ร้อยละของจานวนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่
ดาเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด

ร้อยละ 76

ร้อยละ 78.15



ร้อยละ 77

ร้อยละ 65.00



2. ร้อยละของผลงานวิจยั และนวัตกรรมที่ถูกนาไปใช้พัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา

ร้อยละ 39

ร้อยละ 39



3. จานวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
4. ร้อยละของจานวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ผา่ นการพัฒนาและปฏิบัติ
ตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
5.1 ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

13,853 คน

13,907 คน



ร้อยละ 100

ร้อยละ 100



ร้อยละ 100

ร้อยละ 100



5.2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นข่าวที่ทันต่อสถานการณ์

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100



ประเด็นกำรประเมิน

3. Area Base

ไม่มีตัวชี้วัด

4. Innovation
Base

6. ระดับความสาเร็จของการสารวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ

ร้อยละ 80

ร้อยละ 86.60



7. ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ

ร้อยละ 97

ร้อยละ 86.17



คะแนน
ประเมินตั้งแต่
4.0000 ขึ้นไป

คะแนน
4.0750



5 คะแนน

5 คะแนน



8. ระดับการพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการ

5. Potential

9. การจัดทาและดาเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

สรุปผล
กำร
ประเมิน
สูงกว่า
เป้าหมาย

สูงกว่า
เป้าหมาย

สูงกว่า
เป้าหมาย

สูงกว่า
เป้าหมาย

Base
ผลประเมินรำยตัวชีว้ ัด  หมายถึง ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย (ผ่าน)
 หมายถึง ผลดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย (ไม่ผ่าน)

4

ส่วนที่ 2 : รำยละเอียดกำรประเมินเลขำธิกำร : ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2560
ผลกำรปฏิบัตงิ ำน

สมรรถนะ

สัญญำจ้ำง ผลกำรประเมินองค์กร งำนที่คณะกรรมกำรมอบหมำย

องค์ประกอบ
กำรประเมิน

สรุปผลประเมินผู้อำนวยกำร

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

ระดับคุณภำพ

●

●

●

ประเด็นกำรประเมิน

เป้ำหมำย

ผลกำร
ดำเนินงำน

ผล
ประเมิน

สรุปผลกำร
ประเมิน

-

-

-

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย

มีผลเป็นไปตามเป้าหมาย 80%

มีผลเป็นไปตาม
เป้าหมาย
82.14%
(ผ่านเกณฑ์ 23
ตัวชี้วัด จาก 28
ตัวชี้วัด)
1 ครั้ง



สูงกว่าเป้าหมาย



2.1 กำรประเมินผลงำนผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
2.1.1 สัญญำจ้ำง
ผู้อำนวยกำร
องค์กำรมหำชน
2.1.2 กำร
ประเมินองค์กร

ไม่มี

การดาเนินการตามตัวชี้วัดสานักงาน ก.พ.ร.

2.1.3 งำนอื่นๆ ที่ ปรับโครงสร้างสานักงานเลขาธิการคุรุสภาตามคาสั่ง
คสช. ให้องค์กรมีขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพ และมี
คณะกรรมกำร
มอบหมำย
นโยบายให้ทาสถาบันคุรุพัฒนาเพื่อพัฒนาครูให้มี
คุณภาพ

1 ครั้ง



2.2 สมรรถนะทำงกำรบริหำรของผู้อำนวยกำรองค์กำรมหำชน
2.2.1 ภาวะผู้นา

- ให้การดูแลและช่วยเหลือ
ทีมงาน

สูงกว่ำ
เป้ำหมำย

- ประพฤติสมกับเป็นผู้นา
2.2.2 วิสัยทัศน์

- สร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเต็มใจที่ เป็นไปตาม
จะปฏิบัติตามวิสยั ทัศน์



เป้าหมาย

- กาหนดนโยบายให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน
2.2.3 การวางกลยุทธ์

- นาทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อน สูงกว่าเป้าหมาย
มากาหนดกลยุทธ์



- กาหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

5

องค์ประกอบ
กำรประเมิน

ประเด็นกำรประเมิน
2.2.4 ศักยภาพเพือ่ การปรับเปลีย่ น

เป้ำหมำย

ผลกำร
ดำเนินงำน

- นาทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อน สูงกว่าเป้าหมาย

ผล
ประเมิน

สรุปผลกำร
ประเมิน



มากาหนดกลยุทธ์
- วางแผนงานที่ดีเพื่อรับการ
ปรับเปลี่ยนในองค์กร
2.2.5 การควบคุมตนเอง

- สามารถใช้ถอ้ ยทีวาจาหรือ

สูงกว่าเป้าหมาย



สูงกว่าเป้าหมาย



ปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างสงบ
แม้จะอยู่ในภาวะที่ถกู ยัว่ ยุ
- จัดการความเครียดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2.6 การสอนงานและ การมอบหมายงาน

- วางแผนเพื่อให้โอกาส
ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดง
ความสามารถในการทางาน
- สามารถช่วยแก้ปัญหาที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนา
ศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา
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สรุปผลงำนสำคัญ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
พันธกิจที่ 1 กำหนด กำกับ ดูแลมำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึกษำ
การรับรองปริญญาตรีทางการศึกษา
1. ประเมินมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิต ปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) ของสถาบันที่ขอรับรองหลักสูตร
ใหม่ จานวน 180 หลักสูตร และที่นาเสนอข้อมูลเพิ่มเติมตามมติคณะอนุกรรมการฯ จานวน 312 หลักสูตร
2. ประเมินมาตรฐานการผลิตยังสภาพจริงของสถาบันหรือหน่วยงานที่เสนอขอรับรองปริญญาทางการศึกษา จานวน 195 หลักสูตร
3. รับรองปริญญาตรีทางการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) จานวน 91 หลักสูตร
4. จัดทา (ร่าง) ข้อเสนอการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู และการเชื่อมโยงระบบการผลิต การใช้และการพัฒนาคุณภาพครูสู่
คุณภาพผู้เรียน และ (ร่าง) มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ฐานสมรรถนะและหลักการการดาเนินงานรับรองปริญญาตรี ทางการศึกษา
พันธกิจที่ 2 ออกและต่ออำยุใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ
การออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
1. อนุมั ติออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึ กษา จ านวน 61,097 ราย ดั งนี้ 1.1) ครู 53,694 ราย 1.2) ผู้บริ หาร
สถานศึกษา 5,949 ราย 1.3) ผู้บริหารการศึกษา 534 ราย 1.4) ศึกษานิเทศก์ 920 ราย
2. อนุมัติต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จานวน 67,815 ราย ดังนี้ 2.1) ครู 57,948 ราย 2.2) ผู้บริหาร
สถานศึกษา 8,728 ราย 2.3) ผู้บริหารการศึกษา 536 ราย 2.4) ศึกษานิเทศก์ 603 ราย
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและควบคุมกำรประกอบวิชำชีพตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพ
การสืบสวนและการสอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
1. สืบสวนข้อเท็จจริงการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ จานวน 68 เรื่อง ประกอบด้วย กรณีเป็นข่าว จานวน 16 เรื่อง
กรณีกล่าวหากล่าวโทษ จานวน 28 เรื่อง และกรณีทาผิดวินัย จานวน 24 เรื่อง
2. สอบสวนการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ จานวน 8 เรื่อง ประกอบด้วย กรณีเป็นข่าว จานวน 6 เรื่อง กรณีกล่าวหา
กล่าวโทษ จานวน 1 เรื่อง และกรณีผิดวินัย จานวน 1 เรื่อง
3. ดาเนินการยุติเรื่อง จานวน 48 เรื่อง
4. จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนจรรยาบรรณของวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมไมด้า
แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 60 คน
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัย และกำรพัฒนำวิชำชีพทำงกำรศึกษำ
1. การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. การสนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา : ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน 3 ครั้ง ผลจากประชุมได้ กาหนดแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจาปี 2560 และเห็นชอบให้จัดสรรเงินอุดหนุนเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปี 2560
ให้แก่สมาชิกเครือข่ายที่ได้รับเงินอุดหนุน จานวน 40 เครือข่าย
3. การพัฒนาการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา : ดาเนินการคัดสรรผลงานวิจัย โดยจัดประชุมคณะกรรมการคัดสรร
ผลงานวิจัย จานวน 3 ครั้ง ผลจากการประชุม ได้เห็นชอบผลการคัดสรรผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับ
รางวัลผลงานวิจัย ประจาปี 2560 "ระดับภูมิภาค" จานวน 14 เรื่อง ประกอบด้วย ผลงานวิจัย "ระดับดี" จานวน 4 เรื่อง และ
ผลงานวิจัย "ระดับชมเชย" จานวน 10 เรื่อง
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องและผดุงเกียรติวิชำชีพ และผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ
1. ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 จานวน 2 ครั้ง ได้แนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.
2560 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กาหนดหัวข้องาน คือ “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน”
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สรุปผลงำนสำคัญ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
2. ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2560 จานวน 2 ครั้ง ได้บุคคลและนิติบุคคล เพื่อรับ
รางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจาปี 2560 จานวน 6 ราย
3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีบูชาบูรพาจารย์ ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 จานวน 1 ครั้ง
4. ประชุมคณะกรรมการจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2560 จานวน 2 ครั้ง
ได้รางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินรางวัล จานวน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ ข้อเขียนเรื่อง "ตะเกียงของครู" ของ
นายประกอบ ตันมูล จังหวัด สกลนคร รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชย 5 รางวัล
รางวัลละ 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
พันธกิจที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
1. วิเคราะห์หัวข้อที่จะนามาใช้ในการพัฒนาระบบให้เหมาะสมกับหน่วยงาน คือ TQA = Thailand Quality Award เป็น
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศในการบริหารจัดการในทุกด้าน ตลอดจนผลประกอบการที่ดีของ
องค์กร มาตรฐานเป็นที่ยอมรับกันว่าเทียบเท่ากับองค์กรที่มีคุณภาพสูงสุดในโลก และได้มีการวางแผนการดาเนินงานเรื่อง TQA =
Thailand Quality Award รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
2. การประเมินผลสานักงานโดยหน่วยงานภายนอก : ประชุมสัมภาษณ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 โดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ผู้ประเมินอิสระจากภายนอก จานวน 9 ครั้ง
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ข้อสังเกต
1) ตัวชี้วัดที่ 1.2 “ร้อยละของจานวนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
เวลาที่กาหนด” มีค่าต่ากว่าเป้าหมาย เพียงร้อยละ 65 จาก ร้อยละ 77 เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า การประชุมคณะอนุกรรมการ
ดาเนินงานมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและต่อใบอนุญาตฯ ลดจานวนลงจาก 2 ครั้ง เป็น 1 ครั้ง
ต่อ 1 เดือน เพื่อลดการใช้งบประมาณของรัฐ ทั้งนี้ สานักงานเลขาธิการคุรุสภาอาจปรับเพิ่มระยะเวลาการดาเนินการรวมของ
การออกและต่ อใบอนุ ญ าตฯ เป็น 45 วัน (โดยระยะเวลาการด าเนิ นการดั งกล่ าวปรับ ลดจาก 60 วัน เป็ น 30 วั นตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) และปรับปรุงกระบวนการอื่น ๆ
ทดแทนเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
สานักงานเลขาธิการคุรุสภาควรพิจารณานาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการขอ/ออกใบอนุญาต
อย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น เพื่อการเก็บ รวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยา ประหยัดเวลา กาลังคน และผู้รับบริการสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและเตรียมเอกสารและดาเนินการตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
2) ตัวชี้วัดเรื่องประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณ มีผลการดาเนินงานเท่ากับร้อยละ 86.17 ต่ากว่าค่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้ คือ ร้อยละ 97 ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวชี้วัดสาคัญตามนโยบายรัฐบาล สานักงานเลขาธิการคุรุสภาควรทบทวนสาเหตุที่การ
เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าและวางแผนการเบิกจ่ายให้เหมาะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ฝ่ายบริหารควรเร่งรัดและรายงานผล
การเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับเป้าหมายต่อคณะกรรมการองค์การมหาชนทุกไตรมาส
3) นวัตกรรมการใช้ Google Form ในการสารวจความพึงพอใจของผู้รับริการนอกเหนือจากการแจกแบบสอบถาม
ณ จุดบริการ ควรถูกนามาใช้งานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อลดระยะเวลาในการนาเข้าข้อมูล และประหยัดกระดาษ
4) ตัวชี้วัดเรี่องการกากับดูแลกิจการ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการพิจารณาแผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงยัง
ไม่มีผู้รั บผิดชอบงานนี้ การเสนอแผนและรายงานผลควบคุมภายใน การรายงานด้า นภารกิ จหลัก ดาเนิน งานได้ ต่ากว่ า
เป้าหมายม่สามารถดาเนินการได้ทันภายในระยะเวลาที่กาหนดหรือรายงานได้ไม่ครบตามจานวนที่กาหนด
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ 1) งบแสดงฐานะทางการเงิน 2) งบแสดงผลการดาเนินงานทาง
การเงิน 3) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และ 4) หมายเหตุประกอบงบการเงินยังไม่ได้ปรากกฎในรายงาน
ประจาปี
5) เนื่องจากคุรุสภาได้ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสาหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
7 กันยายน 2547 กาหนดกรอบวงเงินรวมสาหรับค่าใช้จ่ายบุ คลากรไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินอุดหนุน) มาอย่างต่อเนื่อง
องค์กรควรพิจารณาปรับปรุงกระบวนการทางานเพื่อลดการใช้บุคลากร รวมทั้งนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดาเนินการ
มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
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