โครงการที่ 1 ลดการใช้น้าของหน่วยงานในสังกัด
ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ความเป็นมา
เนื่องจากปั ญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้าในปัจจุบันได้มีผลกระทบเป็นอย่างมากและจะส่งผล
ต่อเนื่ องในระยะยาว ซึ่งมี ส าเหตุ ห ลั ก ของปั ญ หามาจากการขาดความร่ว มมื อและขาดจิ ตส้ านึ ก ที่ ดี ต่ อการใช้
ทรัพยากรน้าอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนรัฐบาลได้ก้าหนดนโยบายให้มีการอนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสมดุลกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ตลอดจนก้าหนดมาตรการประหยัด
พลั งงานของประเทศและตระหนั กถึงความส้าคัญ ของ "ทรัพยากรน้า" ซึ่งเป็นพลั งงานหมุนเวียนที่สะอาดและ
การผลิตไฟฟ้าพลังน้า ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ประสบปัญหาการขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแล้งอย่างต่อเนื่องโดยมี
สาเหตุหลายประการ ได้แก่ ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล แหล่งน้าธรรมชาติถูกบุกรุกและตืนเขิน ความต้องการน้าที่
เพิ่มมากขึนตามสัดส่วนจ้านวนประชากร แหล่งเก็บน้าไม่เพียงพอรวมทังประชาชนยังขาดความตระหนักในการใช้
ประโยชน์ จ ากน้ า อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยการใช้ อ ย่ า งฟุ่ ม เฟื อ ยและขาดการอนุ รั ก ษ์ ท้ าให้ เกิ ด ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในด้านน้าเสียและปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้าในปัจจุบันมีผลกระทบต่อชีวิตประจ้าวันกับทุก คน
ในสังคมเป็นอย่างมาก
จากข้อมูลค่าใช้จ่ายการใช้น้าที่ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานเก็บรวบรวมในรายการ
ต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 ดังนี
2557
2558
2559
รายการ/ปีงบประมาณ
ค่าน้าประปา
50,308,131.00
57,312,180.97
62,709,659.53
ด้วยเหตุ นี ส้ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขันพื นฐาน จึงได้ จัดท้าโครงการลดการใช้น้ าของ
หน่วยงานในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานขึน เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตส้านึก ให้นักเรียน
ผู้ปกครอง กลุ่มผู้ใช้น้าในครัวเรือน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เกิดความตระหนักและเห็นความส้าคัญของการใช้น้า
อย่างรู้คุณค่าและการอนุรักษ์พลังงาน รวมทังปลุกกระแสและสร้างค่านิยมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
โดยมีการปรับพฤติกรรมในการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน เพื่อลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ลด ละ เลิกจน
เกิดเป็นนิสัยเพื่อไปสู่แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความตระหนักในการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้น้า
เป้าหมาย
ส้านัก/หน่วยงานในส่วนกลาง จ้านวน 25 ส้านัก ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา จ้านวน 225 เขต
สถานศึกษา จ้านวน 30,717 แห่ง
ระยะเวลา
ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 30 กันยายน 2560

-2แนวทางการด้าเนินงาน
1. ส้ านั กการคลั งและสิ น ทรัพย์ วิเคราะห์ เปรียบเที ยบค่าใช้ จ่ายค่าน้าประปาของปี งบประมาณ
พ.ศ. 2557 , ปี 2558 และ ปี 2559
2. ส้านัก/หน่วยงานในส่วนกลาง ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาและสถานศึกษาด้าเนินการตาม
มาตรการในการใช้น้าอย่างประหยัด ดังนี
2.1 รวบรวมข้อมูลการใช้น้าที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2.2 จัดท้ามาตรการประหยัดน้าในส้านักงาน
2.3 ส้ารวจ ซ่อมแซมและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช้ารุด ในกรณีติดตังใหม่จะใช้อุปกรณ์ที่ช่วย
ในการประหยัดน้า
2.4 รณรงค์สร้างจิตส้านึกในการประหยัดน้าอย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น
ติดสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ติดสัญลักษณ์ ค้าขวัญจัดบอร์ดนิทรรศการ หรือให้ความรู้โดยการจัดอบรม
2.5 จัดอบรมเรื่องการประหยัดน้าให้แก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น แม่บ้าน คนขับรถยนต์ เป็นต้น
2.6 น้าน้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดไปใช้ประโยชน์ เช่น รดน้าต้นไม้ เป็นต้น
2.7 จดบันทึกผลการตรวจวัดน้าและค่าใช้จ่ายเป็นประจ้าทุกเดือน พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากร
ในองค์กรทราบ เช่น การติดป้ายประกาศผลการใช้น้าประจ้าเดือน หรือผ่านบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
2.8 รายงานข้อมูล
2.9 วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการใช้น้าเฉลี่ยรายคนต่อเดือน / ต่อปีเปรียบเทียบก่อนและหลังโครงการ
2.10 จัดท้ารายงานสรุปผลการลดการใช้น้า พร้อมข้อเสนอแนะส้าหรับปีต่อไป
เป้าหมายผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน สามารถลดค่าใช้จ่าย
ในภาพรวมระดับกรม ได้อย่างน้อยร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนจริงในงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลลัพธ์
1. สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าน้าและมีการน้าน้าเสียที่ผ่านการบ้าบัดไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมอื่นๆ
2. ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน้า ลดการปล่อยน้าเสียออกสู่ภายนอก

โครงการที่ 2 ลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์
ความเป็นมา
ในแต่ละปีงบประมาณสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ สูง
เพิ่มขึ้น เนื่องจากการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานต่าง ๆ ยังคงใช้วิธีการรับ - ส่ง
ทางไปรษณีย์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีค่าใช้จ่าย จานวน 27,889,935.97 บาท และปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 มีค่าใช้จ่ายจานวน 28,863,872.47 บาท เพิ่มขึ้นเป็นจานวนเงิน 974,936.50 บาท คิดเป็นร้อยละ
3.5 ซึ่งปั จ จุบั น ส านั กในส่ วนกลาง ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสั งกัดมีวิธีการรับ - ส่ ง
เอกสาร หนังสือราชการหลากหลายช่องทาง เช่น ระบบ SMART OBEC , e - office , AMSS เว็บไซต์ของ
หน่วยงานและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่สามารถนามาใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ได้
จากข้อมูลค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเก็บรวบรวม
ในรายการต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 ดังนี้
รายการ/ปีงบประมาณ
2557
2558
2559
ค่าไปรษณีย์

ส่วนกลาง

25,273,188.61

27,899,935.97

28,863,872.47

ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะการลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ อย่างน้อย ร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่าย
ที่ เกิ ด ขึ้ น จริ งในปี ก่ อ น ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จึ ง เสนอแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
โครงการที่ 2 ลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทุกสานัก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาดาเนินการลดค่าใช้จ่ายในรายการ
ค่าไปรษณีย์ ในภาพรวมระดับกรมให้ลดได้อย่างน้อย ร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559
เป้าหมาย
สานัก/หน่วยงานในส่วนกลาง จานวน 25 สานัก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 225 เขต
สถานศึกษา จานวน 30,717 แห่ง
ระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 30 กันยายน 2560

-2แนวทางการดาเนินงาน
1. สานักการคลังและสินทรัพย์วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 , 2558 และ ปี 2559
2. กาหนดมาตรการลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์โดยให้ทุกสานัก/หน่วย ในสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จัดส่งหนังสือราชการผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก ผ่านระบบ SMART OBEC , e - office , AMSS เว็บไซต์ของหน่วยงาน และช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
3. แจ้งสานัก/หน่วยงาน ในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนด
4. ก ากั บ ติ ด ตาม การด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ เกิ ด การลดค่ า ใช้ จ่ า ยค่ า ไปรษณี ย์ ตามแผนเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
5. จาแนกเอกสารหนังสือราชการที่ควรจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือจัดส่งทางไปรษณีย์
ตามความเร่งด่วนโดยไม่มีการจัดส่งซ้าซ้อนหลายช่องทาง
6. ควบคุม ตรวจสอบงานที่จัดส่งทางไปรษณีย์
7. รายงานผลการดาเนินการลดค่าใช้จ่ายที่แสดงผลการดาเนินที่เกิดจากการดาเนินงานตามแผน
เพิ่มประสิทธิภาพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
เป้าหมายผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถลดค่าใช้จ่าย
ในภาพรวมระดับกรม ได้อย่างน้อยร้อยละ 5 จากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในงบประมาณ พ.ศ. 2559
ผลลัพธ์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าไปรษณีย์ได้อย่างต่อเนื่อง
และนางบประมาณที่ลดได้ไปใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการที่ 3 การปรับปรุงกระบวนงานด้านการประชุม อบรม สัมมนา
ความเป็นมา
ในแต่ละปีงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการลงทุนงบประมาณ
ในการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการประชุม /อบรม/สัมมนา โดยมีค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมสัมมนาโครงการ
ต่าง ๆ เป็นจานวนมาก และแต่ละโครงการจะมีวิธีการดาเนินงานและใช้จ่ายงบประมาณ ในลักษณะเดียวกัน
คื อ การระดมผู้ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า มารั บ การประชุ ม /อบรม/สั ม มนา และจ่ า ยงบประมาณในโครงการ
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พัก โดยขาดการวิเคราะห์ว่าวิธีดาเนินงานที่เหมาะสมสาหรับ แต่ละงาน/
โครงการหรือไม่ เพราะในข้อเท็จจริงแล้ว บางงาน/โครงการอาจจะมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เหมือนกัน
หรือซ้าซ้อนกัน หรืออาจใช้วิธีการประชุม /อบรม/สัมมนา ที่ใช้งบประมาณที่น้อยกว่าการระดมผู้เกี่ยวข้อง
เข้ามารับการประชุม/อบรม/สัมมนา ซึง่ มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พัก เช่น การประชุม/
อบรม/สัมมนาโดยการประชุมทางไกลโดยใช้วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เป็นต้น ดั งนั้น หากผู้รับผิดชอบแต่ละงาน/
โครงการได้มีการวางแผนการประชุม/อบรม/สัมมนา บุคลากรร่วมกันเพื่อเลือกวิธีการดาเนินงานที่เหมาะสม
โดยให้บรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ตามเนื้อหาหลักสูตรก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทุกสานักในส่วนกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ได้มีการวิเคราะห์/เลือก
วิธีการดาเนิ นงานและบู ร ณาการ การประชุมอบรมสัมมนาบุคลากรที่เป็นกลุ่ มเป้าหมายเดียวกัน ภายใน
หน่วยงาน โดยวางแผนการประชุมร่วมกัน มีปฏิทินปฏิบัติงานชัดเจน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเนื้ อหา
หลักสูตร และลดค่าใช้จ่าย

เป้าหมาย
สานัก/หน่วยงานในส่วนกลาง จานวน 25 สานัก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 225 เขต
สถานศึกษา จานวน 30,717 แห่ง

ระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 30 กันยายน 2560

แนวทางการดาเนินงาน
1. สานัก/หน่วยงานในส่วนกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะทางานพิจ ารณา
กาหนดรูปแบบวิธีการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการจาเป็นต้องดาเนินการ ไม่เกิด ความซ้าซ้อน สามารถลด
จานวนวันและลดค่าใช้จ่ายงบประมาณให้มีความเหมาะสม โดยการพิจารณาการบูรณาการงานที่มีเป้าหมาย
เดียวกัน หลักสูตรเดียวกันหรือคล้ายกัน งานในลักษณะเดียวกัน หรือปรับเปลี่ยนวิธีการประชุมเป็นการ
ประชุมทางไกลโดยใช้วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
2. ผู้รับผิดชอบจัดทาโครงการประชุม อบรม สัมมนา
3. ผู้รับผิดชอบโครงการประชุม อบรม สัมมนา แต่งตั้งคณะทางาน
4. คณะทางานประชุม อบรม สัมมนา วิเคราะห์เนื้อหา หลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการจาเป็น
5. ดาเนินการจัดประชุม อบรม สัมมนา ตามรูปแบบที่กาหนด
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6. ติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
7. รายงานผลการดาเนินงาน

เป้าหมาย ผลผลิต
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานัก/หน่วยงานในส่วนกลาง จานวน 25 สานัก สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จานวน 225 เขต สถานศึกษา จานวน 30,717 แห่ง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรม
สั ม มนาโดยการพิ จ ารณาการบู ร ณาการงานที่ มี เ ป้ า หมายเดี ย วกั น หลั ก สู ต รเดี ย วกั น หรื อ คล้ า ยกั น
งานในลักษณะเดียวกัน หรือปรับเปลี่ยนวิธีการประชุมเป็นการประชุมทางไกลโดยใช้วิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์

ผลลัพธ์
ส านั กในส่ ว นกลาง ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สามารถลดค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม/อบรม/สัมมนา เป็นการประหยัด ค่าใช้จ่ายซึ่ งสามารถนางบประมาณส่วนที่ลดลงนี้ไปดาเนินการ
ในเรื่ องที่ส าคัญจ าเป็ น อื่น ๆ ที่เป็ น นโยบายเร่งด่ว นและไม่มีงบประมาณรองรับได้ จึงถือได้ ว่าเป็ นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน

โครงการที่ 4 การปรับปรุงกิจกรรมยกเลิกขั้นตอนกระบวนงานด้านระบบงานสารบรรณ
หลักการและเหตุผล
งานสารบรรณ เปนงานที่มีความสําคัญและเกี่ยวของกับทุกหนวยงาน ดังนั้นทุกหนวยงานจะตองมี
การวางระบบใหรั ด กุ ม เพื่ อ ใหงานสารบรรณมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด เพราะเปนงานที่ จ ะตองสั ม พั น ธกั บ บุ ค คล
และหนวยงานอื่น ๆ จึงจําเปนตองมีการกําหนดกระบวนงานของงานสารบรรณเพื่อใหทุกคนทราบและถือปฏิบัติไป
ในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ระเบี ย บงานสารบรรณจึ ง มี ค วามจํ า เป็ น มาก นอกจากนั้ น การจั ด หนั ง สื อ เข้ า เป็ น ระบบ
ตามระเบี ยบงานสารบรรณจะให้ ประโยชน์ แก่ห น่วยงานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการตรวจค้นเอกสารสามารถ
ดําเนินการได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ทําให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง และระเบียบงานสารบรรณจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้าน การประสานงานแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ เพราะระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณได้กําหนดรูปแบบและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือไว้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทําให้การติดต่อสื่อสารหรือการ
ประสานงาน ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ปัจจุบัน หน่วยงานงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นําระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานด้าน
สารบรรณ ตั้งแต่การจัดทํา การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม ตลอดจนถึงการทําลายเอกสารมากขึ้น และถือ
เป็ น สิ่ งที จําเป็ น ต่อองค์กรเป็ น อย่ างยิ่ งในการปฏิบัติงาน การพั ฒ นางานด้านสารบรรณนํานวัตกรรรมทางด้าน
การบริหารมาใช้ในปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิควิธีการนําเอกสารทางราชการมาจัดทําเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อแก้ปัญหาการทํางานรูปแบบเดิม ซึ่งมีความซ้ําซ้อน และมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานหลายขั้นตอนทําให้ สิ้นเปลือง
ทรัพยากรของทางราชการ อีกทั้งยังใช้เวลามากสําหรับการค้นหาเอกสารของทางราชการ การพัฒนาเอกสารระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบ Smart Obec จะนําไปสู่การจัดเก็บ การรับ การส่งและให้การบริการเอกสารราชการได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ ว ทั่ ว ถึ ง ประหยั ด ทั้ งทรั พ ยากรทางธรรมชาติ แ ละบุ ค ลากร และยั งสามารถใช้ เป็ น แหล่ งข้ อมู ล
สารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้เสนอ
โครงการปรับปรุงงานด้านกระบวนงานสารบรรณเพื่อจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจําปีงบประมาณ 2560 ขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระบบการการ รับ – ส่ง หนังสือ
ราชการอย่างเป็นระบบด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. เพื่อปรับปรุงกระบวนงานระบบสารบรรณให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและลดต้นทุนต่อหน่วย
ในการปฏิบัติงาน

ระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 30 กันยายน 2560
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แนวทางการปรับปรุงกระบวนงาน

คัดเลือกกระบวนงาน

วิเคราะห์
กระบวนงานเดิม

วางแผนและทบทวน
กระบวนงานใหม่

จัดทา/ปรับปรุง
มาตรฐานกระบวนงาน

ตรวจสอบผลการ
ปรับปรุง
กระบวนงาน

วิเคราะห์และปรับปรุง
กระบวนการ

เป้าหมายผลผลิต
1. ปรับปรุงกระบวนงานระบบสารบรรณ(การรับ – ส่ง) หนังสือราชการของหน่วยงาน ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ลดค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนงานระบบงานสารบรรณ (การรับ – ส่ง) หนังสือราชการ
ของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลลัพธ์
สํานักในส่วนกลางทุกสํานัก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถปรับปรุงกระบวนงาน
ด้านระบบงานสารบรรณเพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

โครงการที่ 5 การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายด้านการศึกษาของสถานศึกษา
(โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานเดิม)
หลักการและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาของไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมามีผลทาให้ประเทศไทยมีการลงทุน
ทางการศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยภาครั ฐ มี สั ด ส่ ว นในการลงทุ น มากที่ สุ ด รวมทั้ ง ทุ ก ภาคส่ ว นก็ มี ก ารลงทุ น
ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทรัพยากรทางการศึกษาอยู่ไม่มาก
ในปี พ.ศ.2551-2553 ได้เริ่มมีการจัดทาบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาเพื่อเข้า ใจถึงแหล่ ง ที่ ม า
ของทรั พยากรและการกระจายทรั พยากรเหล่ านั้ นทั้ ง ในภาพรวมและในระดับ ต่า งๆซึ่ งจะมี ประโยชน์ ม ากต่ อ
การกาหนดนโยบาย โดยเฉพาะในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ แนวทางการจัดสรรทรัพยากรไป
ใช้ให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษา และการใช้จ่ายที่จาเป็นเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาตลอดจน
บ่งบอกถึงความเพียงพอของทรัพยากรที่จาเป็นสาหรับการลงทุนด้านการศึกษา ผลตอบแทนของการลงทุนระดับ
ต่างๆและความเข้าใจต่อบทบาทของภาคส่วนต่างๆที่จะกาหนดบทบาทของภาครัฐที่เหมาะสมในอนาคต ทั้ งนี้ได้
ดาเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. 2554-2556 ด้วยซึ่งพบว่า ภาครัฐมีบทบาทในด้านการบริการทางการศึกษา
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดาเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี การสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โครงการ
อาหารกลางวัน ตลอดจนการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา โดยส่ วนใหญ่ใช้ไปในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็ นสัดส่วน
ที่สูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยตลอด แม้ว่าจานวนนักเรียนจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 พบว่า
รายจ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐานคิดเป็นร้อยละ 64 ของรายจ่ายทั้งหมด ทรัพยากรเพื่อการศึกษาถูกใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ เป็นสัดส่วนสูงอันดับแรกได้แก่ การผลิตนักเรียนและบัณฑิต ร้อยละ 63 (ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างและเงินเดือนครู
เงินอุดหนุนรายหัว ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน) การบริหารจัดการ ร้อยละ 15
(ใช้เป็นค่าตอบแทนผู้บริหาร และค่าสาธารณูปโภค) เงิน กู้ยืม/ทุนเพื่อการศึกษา ร้อยละ 7 รายจ่ายเพื่อการลงทุน
ร้อยละ 6 และกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน (หลักสูตร สื่อ ) ร้อยละ 4
จากข้อค้นพบ พบว่า 1) ประเทศไทยใช้ทรัพยากรการศึกษาในระดับสูง แต่ผลลัพธ์ที่ได้ยังไม่เป็น
ที่น่าพอใจ 2) แนวทางการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาของรัฐยังไม่เป็นธรรมเท่าที่ควร 3) ลักษณะการกระจาย
ทรัพยากรของภาครัฐสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่สอดคล้ องกับระดับความยากจนของจังหวัด และพบว่า ต้นทุน
ต่อหน่วยสาหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดับที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก สาหรับสถานศึกษาขนาดเล็กมี
ต้นทุนต่อหน่วยสูงกว่าขนาดกลางและขนาดใหญ่ สะท้อนการประหยัดต่อขนาด นอกจากนี้ ต้นทุนต่อหน่วยในพื้นที่
ซึ่งมีสถานะทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกันยังมีความแตกต่างกันอย่างมาก สะท้อนความแตกต่างในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา หรือมีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายที่ค่อนข้างแตกต่างกันมาก
จากข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย พบว่า การสร้างความเป็นธรรมของการจัดการทรัพยากร ควรปฏิรูป
ระบบการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวตามสภาพความจาเป็นของผู้เรียนและพื้นที่ควรปฏิรูปการจัดสรรเงิน
อุ ด หนุ น การศึ ก ษาเพื่ อ เด็ ก ยากจน และการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ จ่ า ยงบประมาณควรปรั บ รายจ่ า ยต่ อหั ว
ที่เหมาะสมควรแตกต่างกันไปตามขนาดของโรงเรียน เพิ่มให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก และลดลงสาหรับโรงเรียนขนาด
ใหญ่และใหญ่พิเศษ
นอกจากข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของโครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ ระยะที่ 3
ยั ง มี ผ ลการศึ ก ษาของโครงการติ ด ตามการใช้ จ่ า ยงบประมาณเพื่ อ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ด้านงบประมาณการศึกษาในประเทศไทย ที่ยืนยันว่าระบบการเงินและบัญชีของโรงเรียนมีความหลากหลาย ไม่มี

-2ระบบและวิธีการบันทึกการรับจ่ายเงินงบประมาณที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้โรงเรียนยังขาดบุคลากรด้านการเงิน
และบัญชี ดังนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรพัฒนาและจัดหาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการเงิน
และการบัญชี และพัฒนาระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ให้กับโรงเรียนในสังกัด ตลอดจนให้โรงเรียนรายงานผลการใช้
จ่ายทางการเงินทุกปีเพื่อเพิ่มธรรมาภิบาล ตลอดจนเป็นการตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนอีกทางหนึ่ง
ในปีงบประมาณ 2559 สานักนโยบายและแผนได้จัดทา โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้มีระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้ในการกากับ ติดตามการใช้ทรัพยากร
ทางการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้โรงเรียนทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลทาง
เว็ปไซต์ จานวน 2 ครั้ง คื อภาคเรียนที่2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559 และได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวรายงานต้นทุน
หน่วยปฏิบัติ (Operating Unit Cost :OUC) ตามแบบที่สานักงบประมาณกาหนด
ในปี ง บประมาณ 2560 ส านั ก นโยบายและแผนการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า
การสร้างธรรมาภิบาลในด้านการเงินให้กับโรงเรียนเป็นสิ่งสาคัญ การมีบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นฐานข้อมูล
ที่สาคัญ ในการพัฒนาระบบทรัพยากรของการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาได้อย่าง
มีนัยสาคัญ และสามารถดาเนินการปฏิรูปการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นแนวทาง
ในการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลได้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานในการกากับ ติดตามการใช้ทรัพยากรทางการศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดทาต้นทุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าหมาย
สถานศึกษา จานวน 30,717 โรงเรียน

ระยะเวลา
ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม – 30 กันยายน 2560)

แนวทางการดาเนินงาน
1. ประชุ ม คณะท างานจั ด ท าระบบบั ญ ชี ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดทาแบบการเก็บข้อมูลและแนวทางในการดาเนินการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. แจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทราบรูปแบบ วิธีการ ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ
และช่วงเวลาในการดาเนินการจัดเก็บข้อมูล
3. สถานศึ ก ษารายงานข้ อ มู ล ผ่ า นเว็ บ ไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th จ านวน 2 ครั้ ง
(ภาคเรียนที่ 2/2559 และภาคเรียนที่ 1/2560) และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากากับ ติดตามให้โรงเรียนรายงาน
ข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยให้รายงานครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2560 และครั้งที่ 2 ภายในวันที่
15 ตุลาคม 2560
4. นาข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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เป้าหมายผลผลิต
1. สถานศึกษาทุกแห่งรายงานข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องตามกาหนดเวลา
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลในระบบบัญชีของสถานศึกษา และกากับ
ติดตามให้โรงเรียนรายงานตามเวลาที่กาหนด
3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีข้อมูลบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลลัพธ์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาในสังกัด

