Jc]
คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ที่ ๑๒๗/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
……………………..………
ด้ว ย ส านั ก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ได้กาหนดให้ ส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ขับ เคลื่ อนและรายงานผลตัวชี้วัด การประเมินส่ว นราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (มาตรา ๔๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ในระบบ KRS (KPI Report system ) ซึ่งสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ดาเนินการตามกรอบการประเมินส่วนราชการ
ตามตัวชี้วัด ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนและรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ในระบบ KRS (KPI Report System) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
๑. นายดาหริ งิมสันเทียะ
ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกัลยาณี นรสิงห์
รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
๓. นายศรีรัตน์ รัตนราศรี
รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
๔. นางสุชีรา มนัสตรง
รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
๕. นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย
รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กรรมการ
๖. นางสาวศจี จีระวุฒิ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๗. นางรัษฎาพร ณ วิพันธ์
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
๘. นางสาวจิราภา อ้วนล่า
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
๙. นายทศพล วงษ์เนตร
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ
๑๐. นางปรานี สุขอุดม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
๑๑. นางวิมล สุขวัจนี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
๑๒. นางศิริมา แสนอุลัย
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรรมการ
๑๓. นางสาวณัฐชานันท์ นิธิสกุลพัชร์ นักวิชาการศึกษา ชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา กรรมการ

๑๔. นางสาวเจตนา มีแสงเพ็ชร์
๑๕. นางสมทรง ทองนวล

ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
นักประชาสัมพันธ์ ชานาญการ

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒
มีหน้าที่ ให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหา อานวยการ วินิจฉัยสั่งการ ให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานตัวชี้วัด
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ กากับ
ติดตามการรายงานผลตามตัวชี้วัด รอบระยะเวลา รอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
รายงานวันที่ 1 – ๓๐ เมษายน ๒๕61 รอบที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
รายงานวันที่ 1 - 15 ตุลาคม ๒๕61 ให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่ให้คารับรองไว้ ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
๒. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบและกากับตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ ๑ ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจหลักพื้นฐาน งานประจาตามหน้าที่ปกติ
หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐญบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี
(Function base)
ตัวชี้วัดที่ ๑.๑ ร้อยละผู้เรียนต่อประชากรกลุ่มอายุ (๓-๕ ปี / ๖-๑๑ ปี/ ๑๒ – ๑๔ ปี/ ๑๕-๑๗ ปี)
๑.๑.๑ ร้อยละผู้เรียนระดับปฐมวัย (๓-๕ ปี)
๑.๑.๒ ร้อยละผู้เรียนระดับประถมศึกษา (๖-๑๑ปี)
๑.๑.๓ ร้อยละผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (๑๒-๑๔ปี)
แนวทางการดาเนินการ : แจ้งสถานศึกษารายงานข้อมูลพื้นฐานการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามระบบ
DMC ผ่านเว็ปไซด์ http://portal.boppobec.info/obec589
ครั้งที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
รายงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561
ครั้งที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561
รายงาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 3 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
รายงาน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด ๑. นายศรีรัตน์ รัตนราศรี
๒. นางสุชีรา มนัสตรง
๓. นางปรานี สุขอุดม
๔. นางสาวจิรภา อ้วนล่า
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ๑. นางสาวนาตยา ขันธบุตร
๒. นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศจากรายงาน (IMD 2018)
ตัวชี้วัดที่ 1.2.1 อันดับตามรายงานด้านการศึกษา (Education) ดาเนินการตามปกติ ไม่ต้องรายงาน
ในระบบ KRS
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด นายศรีรัตน์ รัตนราศรี
ผู้ดาเนินการ
๑. นายทศพล วงษ์เนตร
๒. นางสาวยุพา ชุ่มสนิท
๓. นางสมลักษณ์ รู้แผน
๔. นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ

๓
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ สพท.
และแนบแบบฟอร์มในระบบ KRS
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

นายศรีรัตน์ รัตนราศรี
๑. นายทศพล วงษ์เนตร
๒. นางสาวยุพา ชุ่มสนิท
๓. นางสมลักษณ์ รู้แผน
๔. นางเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ระดับความสาเร็จของการดาเนินโครงการพัฒนาครูครบวงจร ดาเนินการตามปกติ ไม่ต้อง
รายงานในระบบ KRS
ผู้กากับดูแล
๑. นางสาวกัลยาณี นรสิงห์
ผู้ดาเนินการ
๑. นางศิริมา แสนอุลัย
๒. นางสาวสุพีชา ลาใยผล
องค์ประกอบที่ ๒ ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบาย
เร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับการมอบหมายเป็นพิเศษหรือการบรูณาการการดาเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน
(Agenda base)
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ร้อยละการดาเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ประชาสัมพัน ธ์เรื่ อง 1. การพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์
2. การดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน และการแนะแนว สพฐ. เช่น มอบทุนการศึกษา
การเยี่ยมบ้านนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียนกรณีประสบภัย สร้างบ้านให้นักเรียน Open House ฯ
3. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะ น้าเสีย มลพิษ
ทางอากาศและการอนุรักษ์พลังงานหลากหลายทางธรรมชาติ เก็บข้อมูลหลักฐาน การประชาสัมพันธ์ เป็นภาพถ่าย
การประชาสัมพันธ์ในช่วง เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือน กันยายน 2561 จานวน 10 ชิ้น และหลักฐานดังกล่าว
นั้น จะต้องเผยแพร่ผ่านสื่อ นับรวมทั้งหมดอย่างน้อย 3 ช่องทาง โดย 1. ป้ายคัทเอ้าท์ 2.แผ่นพับ 3. จดหมายข่าว
4. หนังสือพิมพ์ 5. ป้ายประกาศ/ป้ายประชาสัมพันธ์ 6. นิทรรศการ 7. ป้ายไวนิล 8. วิทยุ 9. โทรทัศน์ 10. สื่อ
ดิจิตอล เช่น เว็บไซต์, เฟสบุ๊ค, ไลน์กรุ๊ป, คลิปวิดีโอเผยแพร่ 11. วารสาร 12. อื่นๆ
- การประชาสัมพันธ์ที่ผ่านรายการวิทยุ ให้ส่งไฟล์สคริปเป็นหลักฐาน
- การประชาสัมพันธ์ที่ผ่านรายการโทรทัศน์ ให้ส่งภาพในรายการ 3 ภาพ ลงในไฟล์ Word 1 หน้า
หรือสคริปรายการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด

๑. นางปุณญอุษา ผดุงหมาย
๒. นายศรีรัตน์ รัตนราศรี
๓. นางสาวเจตนา มีแสงเพ็ชร์
๔. นายทศพล วงษ์เนตร
๕. นางสาวจิรภา อ้วนล่า

๔
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

๑. นางสมทรง ทองนวล
๒. นางสาวยุพา ชุ่มสนิท
๓. นางสมลักษณ์ รู้แผน
๔. นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ
๕. นางสาวจีราภา เฉลยกิจ
๖. นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์
๗. นายสุรพงษ์ เทียมมโน
๘. นางพนิดา สุดจะคอย
๙. นางกุลธิดา เจริญไทย
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของครูที่เข้ารับการพัฒนาครูภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ดาเนินการ
ตามปกติ ไม่ต้องรายงานในระบบ KRS
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๑. นายศรีรัตน์ รัตนราศรี
๒. นายทศพล วงษ์เนตร
ผู้ดาเนินการ
๑. นางสาวยุพา ชุ่มสนิท
๒. นางสมลักษณ์ รู้แผน
๓. นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ
องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน
งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชน หรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation base)
ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การพัฒนานวัตกรรมระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๑. นางสุชีรา มนัสตรง
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
๑. นางสาวณัฐชานันท์ นิธิสกุลพัชร์
๒. นายพิชิต ขาดี
๓. นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
ระบบบริหารงบประมาณ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๑. นางสาวกัลยาณี นรสิงห์
๒. นางรัษฎาพร ณ วิพันธ์
งานสนับสนุนงานด้านวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๑. นายศรีรัตน์ รัตนราศรี
๒. นายทศพล วงษ์เนตร
งานบริหารทั่วไป
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๑. นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย
๒. นางสาวเจตนา มีแสงเพ็ชร์
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 4.2.๑ การประหยัดไฟฟ้าและน้ามัน
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๒ การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมการลดกระดาษ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๑. นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย
๒. นางสาวเจตนา มีแสงเพ็ชร์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
นางฐิติญาภรณ์ หาญเจริญวนะภูษิต

๕
ตัวชี้วัดที่ 4.2.๓ การบูรณาการงบประมาณ ดาเนินการตามปกติ ไม่ต้องรายงานในระบบ KRS
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด นางสุชีรา มนัสตรง
ผู้ดาเนินการ
นางปรานี สุขอุดม
ตัวชี้วัดที่ 4.2.๔ การพัฒนาระบบรายงานผลตัวชี้วัด (KRS) ดาเนินการตามปกติ ไม่ต้องรายงานในระบบ KRS
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
ผู้ดาเนินการ

นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย
นางสมทรง ทองนวล

ตัวชี้วัดที่ 4.2.5 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานหน่วยงานภาครัฐของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาเนินการตามปกติ ไม่ต้องรายงานในระบบ KRS
ผู้กากับดูแล
๑. นายศรีรัตน์ รัตนราศรี
๒. นายทศพล วงษ์เนตร
ผู้ดาเนินการ
๑. นางสมลักษณ์ รู้แผน
๒. นางสาวยุพา ชุ่มสนิท
๓. นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ
๔. นางสาวนาตยา ขันธบุตร
๕. นายพิชิต ขาดี
ตัวชี้วัดที่ 4.2.7 การรับนักเรียนโดย Smart Card และการจัดทาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (GPA)
กากับสถานศึกษาให้รายงานในระบบ SchoolMIS ครบทุกโรงเรียน
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
นายศรีรัตน์ รัตนราศรี
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
๑. นายทศพล วงษ์เนตร
๒. นางสาวยุพา ชุ่มสนิท
๓. นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ
๔. นางสมลักษณ์ รู้แผน
๕. นางสาวนาตยา ขันธบุตร
ตัวชี้วัดที่ 4.2.๘ โครงการโรงเรียนประชารัฐ ดาเนินการตามปกติ ไม่ต้องรายงานในระบบ KRS
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๑. นายศรีรัตน์ รัตนราศรี
๒. นายทศพล วงษ์เนตร
ผู้ดาเนินการ
๑. นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ
๒. นางสมลักษณ์ รู้แผน
๓. นางสาวยุพา ชุ่มสนิท
ตัวชี้วัดที่ 4.2.๙ ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินผลการดาเนินการ 29 ประการสู่ความ
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๑. นายศรีรัตน์ รัตนราศรี
๒. นายทศพล วงษ์เนตร

๖
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

๑. นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ
๒. นางสมลักษณ์ รู้แผน
๓. นางสาวยุพา ชุ่มสนิท

ตัวชี้วัด ๔.๒.๑๐ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ดาเนินการรายงานในระบบตามปกติ ไม่ต้องรายงานในระบบ KRS
ผู้กากับดูแล
๑. นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย
๒. นางสุชีรา มนัสตรง
๓. นางเจตนา มีแสงเพ็ชร์
ผู้ดาเนินการ
๑. นางสาวณัฐชานันท์ นิธิสกุลพัชร์
๒. นายพิชิต ขาดี
๓. นายรัฐพงษ์ สุขฉาย
ตัวชี้วัดที่ 4.2.11 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา
(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ตรวจสอบการรายงานข้อมูลในเว๊ปไซด์ https://e-budget.jobobec.in.th
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๑. นางสุชีรา มนัสตรง
๒. นางปรานี สุขอุดม
3. นางวิมล สุขวัจนี
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
๑. นางสาวสมฤทัย วัฒนรัตน์
๒. นางสาวรุ่งสุรีย์ เทียมวัน
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๑๒ การจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต/การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของ สพท.
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๑๒.๑(๑) ระดับความสาเร็จของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
การจัดทาบัญชีต้นทุนตามเกณฑ์ประเมินผลของกรมบัญชีกลาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่งข้อมูล
รายงานค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS(KRSB1) ไปยังสานักงานคลังและสินทรัพย์
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๑. นางสาวกัลยาณี นรสิงห์
๒. นางรัษฎาพร ณ วิพันธ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
นางปิยรัตน์ บุญใช้
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๑๒ การจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต/การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของ สพท.
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๑๒.๑(๑) ระดับความสาเร็จของต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต แสดงปริมาณงานของหน่วยงาน
ภายใต้การกากับ สพป. โรงเรียนหน่วยเบิก ตามแบบฟอร์มอ้างอิง
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๑. นางสุชีรา มนัสตรง
๒. นางปรานี สุขอุดม
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
นางวันวิสา ขันติวงษ์
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๑๒.๒ การจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ในส่วนของการดาเนินการตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน ประจาปี งปม. ๒๕๖๑)
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๑๒.๒ (๑) โครงการลดค่าใช้จ่ายไปรษณีย์ ดาเนินการตามปกติ ไม่ต้องรายงานในระบบ KRS
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๑. นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย
๒. นางสาวเจตนา มีแสงเพ็ชร์
ผู้ดาเนินการ
นางจินตนา สุขพัทธี

๗
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๑๒.๒(๒) โครงการประหยัดไฟฟ้า
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๑. นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย
๒. นางสาวเจตนา มีแสงเพ็ชร์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
นางสาวสมฤทัย วัฒนรัตน์
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๑๒.๒(๓) โครงการลดค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
นางสุชีรา มนัสตรง
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
นางปรานี สุขอุดม
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๑๒.๒ (๕) โครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการตามปกติ ไม่ต้องรายงาน
ในระบบ KRS
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒.๑๒.๓ การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
๑. นางสาวกัลยาณี นรสิงห์
๒. นางรัษฎาพร ณ วิพันธ์
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
๑. นางปิยรัตน์ บุญใช้
มีหน้าที่ ศึกษา ทาความเข้าใจรายละเอียดของตัวชี้ วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ ดาเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
แต่ละตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ และรายงานข้อมูลตามรูปแบบรายงานตามระยะเวลาที่กาหนด ในระบบ KRS
(KPI Report system) อย่างเคร่งครัด จัดทาข้อมูล สรุปรายงานผลการดาเนินงานรอบระยะเวลา รายงานปัญหา
ในการดาเนินการพร้อมเอกสารยืนยันเพื่อรองรับการประเมินและติดตามผลการรับรองจากสานักงาน ก.พ.ร.
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ร่วมกันรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

๓๐

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายดาหริ งิมสันเทียะ)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

