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 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ด าเนินการตามค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 5/2559 เรื่อง
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดย ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมินส่วนราชการ 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของรัฐบาล    
การแก้ไขปัญหาและการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของส่วนราชการในการ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการให้คุณให้โทษต่อหน่วยงานและผู้บริหาร
ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจที่ส าคัญของรัฐบาลและการด าเนินตามภารกิจหน่วยงานของรัฐ 

 รายงานผลการด าเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
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ใน 5 องค์ประกอบ จ านวน 22 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นผลการปฏิบัติราชการ และการ
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 ขอขอบคุณคณะท างาน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องทุกท่าน ที่ ได้ร่วมกัน
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บทที่ 1 
บทน า 

 
หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ส่วนราชการมี การปรับปรุงและ
ยกระดับคุณภาพการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจึงต้องมี 
การด าเนินงานตามแผนงานโครงการที่สอดรับกับนโยบายที่ส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมายทีร่ัฐบาลก าหนด ดังนี้ 

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 3/1 บัญญัติว่า       
“การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิก
หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ  
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน  
การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไป  
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตามความต้องการของประชาชน ในการปฏิบัติหน้าที่ของ  
ส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของ  
ผู้ปฏิบัติราชการ การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” 

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 12 
ก าหนดว่าเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดย
วิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ และมาตรา 45 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มี
คณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ 
คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

- ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 44  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูป
ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  

- มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559 เห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมินข้าราชการพลเรือน 
ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและแบบประเมินส่วนราชการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 5/2559 และให้น าแบบประเมินฯ นี้ ไปใช้ในการประเมินข้าราชการและการประเมินส่วนราชการ  
ในรอบการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 

- ข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ให้ทุกส่วนราชการด าเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงการท างานภายในหน่วยงานของตนให้มีประสิทธิภาพ 
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- ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า ณ วันที่ 
29 มิถุนายน 2560 ให้ทุกส่วนราชการพิจารณาเร่งรัดการขับเคลื่อนปฏิรูปองค์กร (โครงสร้าง/กระบวนการท างาน) 

- ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการรายงานผลการด าเนินการการประเมินหัวหน้าส่วนราชการ (สิงหาคม 
2560) โดยส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ณ วันที่ 26 กันยายน 2560 ก าหนดแนวทางการประเมินผล
ผู้น าองค์การเพ่ิมจากการประเมินปกติประจ าปี คือ ก าหนดอีก 10 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน ประเมินทุก 6 เดือน 
ผู้ถูกประเมิน ได้แก่ ปลัดกระทรวง/เทียบเท่า อธิบดี/เทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น 
ก านันผู้ใหญ่บ้าน 

- มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
โดยมีกรอบการประเมินใน 5 องค์ประกอบ แบ่งเกณฑ์การประเมินออกเป็น 3 ระดับ โดยพิจารณาจากคะแนน
เฉลี่ยในภาพรวมทุกองค์ประกอบ รวมทั้งก าหนดให้ประเมินส่วนราชการและจังหวัดปีละ 1 ครั้ง (รอบการ
ประเมินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี) 

ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2559 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ได้ใช้การประเมินส่วนราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ  
ในการปฏิบัติราชการ 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

2. เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุง พัฒนาการด าเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณถัดไป 

 
ขอบเขตการด าเนินงาน 
 ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 มีดังนี้ 
  - บุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 จ านวน 70 คน 
  - บุคลากรของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 100 คน 
 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  เนื้อหาในการประเมินครอบคลุมการปฏิบัติราชการมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 ได้ด าเนินการตามกรอบการประเมินตัวชี้วัด และรายงานผลผ่านระบบ  
KRS (KPI Report System) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยกรอบการประเมิน 
ประกอบด้วย 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ              

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 

 

1) การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
1.1 องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน         

งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตาม
กฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base) 

1.2 องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ 
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
(Agenda Base) 

1.3 องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนที่/ท้องถิ่น 
ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (ถ้าไม่มีภารกิจนี้ไม่ต้องประเมิน) (Area Base) 

1.4 องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการ
บริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชน
หรือหน่วยงานของรัฐ เพ่ือไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base) 

1.5 องค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (Potential Base) 

2) การประเมินผู้บริหารองค์การ  
2.1 การลดพลังงาน 
2.2 มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
2.3 การก ากับดูแลการทุจริต 
2.4 ภาวะผู้น า 
2.5 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อบริหารงานขององค์การ 
2.6 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ 
2.7 การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 
2.8 การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.9 การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Integration) 
2.10 การชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 

ขอบเขตระยะเวลาการประเมิน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปฏิบัติราชการตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนด และรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการผ่านระบบ 
KRS (KPI Report System) ซึ่งเป็นระบบรายงานผลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พัฒนาขึ้น โดยก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รายงานผลการ
ด าเนินงานพร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารประกอบการรายงาน เป็น 2 รอบ ดังนี้ 

 - รอบที่ 1 (รอบ 6 เดือน) รายงานผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563  
   ก าหนดเปิด-ปิด ระบบ   ให้รายงานวันที่ 1 – 15 เมษายน 2563 
 หมายเหต ุ

**ปีงบประมาณ 2563 สพฐ. ยกเว้นการรายงานผลรอบที่ 1 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ              

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 

 

 - รอบที่ 2 (รอบ 12 เดือน) รายงานผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
   ก าหนดเปิด-ปิด ระบบ  ให้รายงานวันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2563 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 มีการด าเนินงานการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ และมีส่วนร่วมในด าเนินการ 

3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการด าเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 

บทที่ 2 
หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
 

แนวทางด าเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 แนวทางด าเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 
 1. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 2. การประเมินผู้บริหารองค์การ (ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี) 
โดยมีรายละเอียดกรอบการประเมิน ดังนี้ 

 1. กรอบการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
มีกรอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐาน งานประจ า  
งานตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)  

 การด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 การด าเนินงานตามภารกิจพ้ืนฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ปกติหรืองานตามหน้าที่

ความรับผิดชอบหลัก  
 การด าเนินงานตามกฎหมาย  
 การด าเนินงานตามนโยบายและแผนของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี 
 การบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน 

 องค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูป
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)  

 การด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 การด าเนินการตามวาระการขับเคลื่อนและการปฏิรูปประเทศ 
 การแก้ไขปัญหาส าคัญเฉพาะเรื่องหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากนายกรัฐมนตรี/

รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีที่ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการ  
องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค 

จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base) (ถ้าไม่มีภารกิจนี้ไม่ต้องประเมิน) 
 การด าเนินงานตามภารกิจในพ้ืนที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด 
 ประเมินประสิทธิภาพในการจัดท าฐานข้อมูลระดับจังหวัด ซึ่งต้องเป็นข้อมูลที่มีความ

ถูกต้องเชื่อถือได้ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้จากหน่วยงานต่างๆ ได้ทันการณ์
ทั้งในภาวะปกติและในภาวะฉุกเฉิน  รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับองค์กรปกครองส่วน
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 

ท้องถิ่นและข้อมูลของราชการบริหารส่วนกลางทุกหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัด ตลอดจน
เชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Ministerial Operation 
Center : PMOC) 

 องค์ประกอบที่ 4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหาร
จัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อ
ไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)  

 นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation)  
 นวัตกรรมให้บริการ (Service Innovation)  
 นวัตกรรมการบริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational Innovation) 

 องค์ประกอบท่ี 5 ศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(Potential Base)  

 การด าเนินการที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของส่วนราชการในการผลักดันการพัฒนา
ประเทศให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 23 แผน 

2. กรอบการประเมินและประเด็นการประเมินผู้บริหารองค์การ 
 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในรายงานผลการด าเนินการฯ สิงหาคม 2560 (สลน.) ณ วันที่ 26 กันยายน 2560 

ก าหนดแนวทางการประเมินผลผู้น าองค์การเพ่ิมจากการประเมินปกติประจ าปี ได้แก่ การลดเอกสาร การลด
พลังงาน การลดค่าใช้จ่าย การก ากับดูแลการทุจริต วิสัยทัศน์* การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแก้ไข
ข้อบกพร่อง* ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลและขีดความสามารถที่มีอยู่และพัฒนาขึ้นทุก 6 เดือน การสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมในองค์การ* การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้บังคับบัญชา* การบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน 
หมายเหตุ : *ประเด็นที่เพ่ิมเติมจากข้อสั่งการเดิม 

 ต่อมา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมประเด็นการประเมิน 
ในปี 2563 ใหม่ ดังนี้ 

1. การลดพลังงาน 
2. มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
3. การก ากับดูแลการทุจริต 
4. ภาวะผู้น า 
5. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อบริหารงานขององค์การ 
6. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ 
7. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 
8. การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
9. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Integration) 
10. การชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 
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แนวทางการปฏิบัติราชการ 
 เพื่อให้การปฏิบัติราชการสามารถสนองตอบต่อนโยบายได้อย่างครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้มี
การบูรณาการการปฏิบัติงานให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ดังนี้  
 1. การก าหนดตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการต้องเป็นตัวชี้วัด 
ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีหรือกิจกรรมรองรับครบถ้วนทุกตัวชี้วัด หรือได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารระดับสูงให้ด าเนินการ 
 2. การก าหนดเจ้าภาพหลักในการด าเนินงานทุกตัวชี้วัด เพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบหลักทุกตัวชี้วัด  
ที่จะต้องด าเนินการ โดยให้สอดคล้องกับการประเมินรายหน่วยงานและบุคคล ทั้งนี้อาจจัดให้มีเจ้าภาพร่วม 
ในกรณีตัวชี้วัดที่จะต้องด าเนินงานร่วมกันด้วย 
 3. การสร้างความเข้าใจในการด าเนินการตัวชี้วัดอย่างทั่วถึงทั้งองค์การ  เพ่ือให้บุคลากรมีความ
เข้าใจและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกัน 
 4. ด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการประจ าปีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ทุกระดับสามารถ
สะท้อนความส าเร็จของการปฏิบัติราชการสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการประเมินเพ่ือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานเป็นระยะ ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด สามารถเทียบเคียงผลในแต่ละปี และ/หรือ กับหน่วยงานอื่น 
 5. พัฒนาระบบก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานที่ชัดเจน 
มีประสิทธิภาพ  ให้สามารถเชื่อมโยงการรายงานผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
ซึ่งในระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พัฒนาระบบรายงานผลและระบบสนับสนุน  
การปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย   
 5.1 ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการหรือ
ระบบ KRS  (KPI Report  system) เป็นระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้พัฒนาขึ้น  เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดได้ใช้
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 
 5.2 ระบบสนับสนุนการปฏิบัติ งานของส านักงานเขตพ้ื นที่ การศึกษา (AMSS :  Area 
Management Support System) เป็นระบบทางเลือกส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้จัดเก็บข้อมูล
จากสถานศึกษาผ่านระบบ Online ลักษณะคล้ายการสร้างแบบสอบถาม มีตัวเลือกแบบสากลให้ใช้งาน 
 5.3 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (AMSS++ : Area 
Management Support System++) เป็นระบบที่ช่วยให้การบริหารจัดการงานใน สพท. ประกอบด้วย  
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านแผนงาน และด้านวิชาการ ซึ่งลักษณะการท างานของระบบจะด าเนินการ
บนเครือข่ายสารสนเทศ Online และ Real Time โดยการบริหารจัดการ Big Data 
 5.4 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา (SMSS : School Management 
Support System) เป็นระบบที่ช่วยให้สถานศึกษาบริหารจัดการด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านแผนงาน 
และด้านวิชาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดทรัพยากร และสามารถประมวลและแสดงผลในเชิงประจักษ์
ได้อย่างรวดเร็วและสามารถเชื่อมโยงการใช้งานกับระบบ AMSS++ 
 ส าหรับระบบ KRS จะแสดงผลการด าเนินงานตามสถานการณ์ปัจจุบัน (Real Time) ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง
สามารถน าข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ดีขึ้นทันต่อสถานการณ์ได้ 
 6. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติราชการประจ าปีโดยรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบดังกล่าว
ข้างต้นให้เสร็จทันตามเวลาที่ก าหนด โดยให้มีไฟล์เอกสารอ้างอิงรายละเอียดกระบวนการด าเนินงานสู่
ความส าเร็จแนบทุกตัวชี้วัดอย่างชัดเจน สามารถรับการประเมินของหน่วยประเมินภายนอกท่ีส านักงาน ก.พ.ร.  
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รวมทั้งระบุปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการปฏิบัติราชการต่อไป  และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่ประเมินหน่วยงาน โดยการแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการท างาน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ตามแนวทางระบบราชการ 4.0 

 ระบบราชการ 4.0 
 ระบบราชการ 4.0 ประเทศไทยมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ภาครัฐต้องปรับตัวให้สามารถอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  ยุคดิจิทัล
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาได้ จึงต้องมุ่งเน้นความคล่องตัวเพ่ือขับเคลื่อน
ภารกิจพิเศษ (Agenda - Base) และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพลิกโฉมระบบราชการสู่ Government 4.0เพ่ือ
รองรั บต่อยุ ทธศาสตร์ประเทศไทย  4.0 ภาครั ฐหรื อระบบราชการจะต้องท า งาน โดยยึ ดหลั ก 
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน (Better Governance, 
Happier Citizens) หมายความว่า ระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่เพ่ือพลิกโฉม 
(Transform) ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นพ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and 
Trusted Government) ดังนี้ 

1. เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) 
 ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการท างาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ

ทางราชการ หรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ ตลอดจนเปิด
กว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกิจ 
ที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบ
ความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่าย มากกว่าตามสาย
การบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและ
สอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) 
 ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร 

มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้เข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือ
ร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ (Proactive Public Services) รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ 
(Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) พร้อมทั้งอ านวยความสะดวก โดยมีการเชื่อมโยงกันเอง
ของทางราชการเพ่ือให้บริการได้เสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของทางราชการได้
ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกันทั้งการติดต่อมา 
ด้วยตนเอง เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ 

3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) 
 ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิด

ริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่  
รวมทั้งท าให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จของระบบราชการ 4.0 ความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 ต้องอาศัย
ปัจจัยส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ 
 1. การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนๆ ในสังคม (Collaboration)  
  เป็นการยกระดับการท างานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกัน (Coordination) หรือท างาน
ด้วยกัน (Cooperation) ไปสู่การร่วมมือกัน (Collaboration) อย่างแท้จริง โดยจัดระบบให้มีการวางแผน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มีการระดมและน าเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามา
แบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีการยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลส าเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกันเพ่ือพัฒนา
ประเทศหรือแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จนไม่มีภาคส่วน ใดในสังคม 
จะสามารถด าเนินการได้ลุล่วงด้วยตนเองโดยล าพังอีกต่อไป หรือเป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบ 
“ประชารัฐ” 
 2. การสร้างนวัตกรรม (Innovation) 
  เป็นการคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือ Solutions ใหม่ ๆ ท าให้เกิด Big impact เพ่ือปรับปรุง
และออกแบบการให้บริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศ 
หรือตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพอันแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการ
เปลี่ยนแปลง โดยอาศัยรูปแบบห้องปฏิบัติการ (GovLab/Public Sector Innovation Lab) และใช้
กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกนึกคิด (Empathize) ก่อนจะสร้างจินตนาการ ( Ideate) พัฒนาต้นแบบ 
(Prototype) ท าการทดสอบปฏิบัติจริงและขยายผลต่อไป 
 3. การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization / Digitalization) 
  เป็นการผสมผสานกันของการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ ( Cloud 
computing) อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน และ เครื่องมือเพ่ือการใช้งานร่วมกัน (Collaboration tool) ท าให้
สามารถติดต่อกันได้อย่างเรียลไทม์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอันสลับซับซ้อนต่าง ๆ ได้  
และช่วยให้บริการของทางราชการสามารถตอบสนองความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการให้ด าเนินการ  
ได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และช่องทางได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และประหยัด  
  ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด 
(Mindset) ให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพ่ิมทักษะให้มี
สมรรถนะที่จ าเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วยท าให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง (Change leader) เพ่ือสร้างคุณค่า (Public value) และประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ความพร้อมขององค์การในการบริหารจัดการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา  
ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่มีกรอบทิศทางการด าเนินงาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมายและกรอบแผนตามโครงการ รายละเอียดด้าน
งบประมาณ และแนวทางการติดตามประเมินผลตามแผน นอกจากนี้ อาจต้องมีแผนเฉพาะกิจขององค์การ  
เช่น แผนพัฒนาวิชาการ แผนพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม แผนพัฒนาวิชาชีพ แผนพัฒนาสุขภาพพลานามัย 
Active Learning  STEM เป็นต้น 
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2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์การ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา ต้องน า
แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)  แผนจัดการความรู้ (KM Active Plan) มาใช้
ในการพัฒนาองค์การ รวมถึงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และใช้ระบบดิจิทัลมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

3. การเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมในการท างานที่เน้นผลผลิตผลลัพธ์เพื่อประชาชน  บุคลากร
ในองค์การทุกระดับทุกคนได้รับการเสริมสร้างให้มีวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติราชการ 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 ยึดถือประโยชน์ของ

ชาติและประชาชน 
 มีความทันสมัย ทันโลก ทันสถานการณ์ ใฝ่ความรู้ รู้จักมองการณ์ไกลและมีวิสัยทัศน์ 
 มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน รู้จักเรียนรู้ร่วมกัน ยอมรับข้อผิดพลาดและปรับปรุง

ให้มีคุณภาพอยู่เสมอ 
 4. การเสริมสร้างขีดสมรรถนะองค์การ (Capacity Building) ส่วนราชการทุกระดับได้พัฒนา 
ให้มีความสามารถในการด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งการเพ่ิมสมรรถนะด้านสารสนเทศ (IT) หรือการเพ่ิม
สมรรถนะบุคลากรตามหลักการวิเคราะห์ Gap Analysis 
 5. การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติราชการและการประเมินผล   ส่วนราชการทุกระดับต้อง
เสริมสร้างให้บุคลากรมีความเข้าใจในการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีอย่างถกูต้อง สามารถประเมินผลและรายงานผลตามระบบ/วิธีการที่ก าหนดได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็น 
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แนวทางการด าเนินงาน 
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. ระดับนโยบาย  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดให้เรื่องการประเมินผล
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

2. เป็นวาระร่วมกันของทุกหน่วยงาน โดยให้มีผู้อ านวยการส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า และเจ้าหน้าที่
ในส านักดูแลรับผิดชอบที่ชัดเจน เพ่ือให้มีการด าเนินการเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยหลักการมีส่วนร่วม  
และมีการบูรณาการการด าเนินงาน 

3. แต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่รับผิดชอบด้านนโยบายและแผน  
เป็นหัวหน้าผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO) เป็นผู้รับผิดชอบหลักและแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษา เพ่ือให้รับผิดชอบประเด็นการประเมินแต่ละประเด็นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

4. แต่งตั้งคณะท างาน ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจัดท ารายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) 
เพ่ือใช้ในการสื่อสารให้สามารถเข้าใจได้ตรงกันทุกระดับ และน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้ผู้แทน
จากส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า /ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถด าเนินการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นการวัดและประเมินผล ผ่านระบบ
การสื่อสารทางไกล Video Conference 

6. บูรณาการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี เพ่ือให้มีเอกภาพในการน าสู่การปฏิบัติในทุกระดับของส่วนราชการ และหน่วยงานในสังกัด 
และจัดท าแผนงานโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด 

7. พัฒนาระบบควบคุม  ก ากับติดตาม  และรายงานผลการด าเนินงานหลากหลายช่องทาง เช่น  
การรายงานเอกสาร การรายงานผ่านระบบสารสนเทศ ระบบอ่ืนๆ เช่น  Data Management Center ระบบ KRS  
และ AMSS ก าหนดผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้ วัด และผู้รายงานตัวชี้วัดผ่านระบบติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานฯ พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้สะดวก รวดเร็ว ทันสถานการณ์  

8. จัดท าปฏิทินการด าเนินการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
แสดงความชัดเจนเกี่ยวกับการก าหนดการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม  ในระดับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
และสถานศึกษา เพ่ือใช้ก ากับติดตามให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตามปฏิทิน 

9. ประสานและส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้ผลตอบแทนและการเสริมแรงจูงใจ ประกอบด้วย  
การก าหนดมาตรการให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและสถานศึกษา น าตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการไปเชื่อมโยงกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือน  
การก าหนดเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัลให้เหมาะสมและส่งผลให้ฝ่ายบริหารทุกระดับสามารถน าผล  
การด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรและพัฒนาองค์การให้บรรลุวิสัยทัศน์องค์การ ตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ              
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 1. สร้างความรู้ความเข้าใจ การด าเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ให้บุคลากรในหน่วยงานและสถานศึกษาตระหนักในภารกิจที่จะต้องด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ  
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) รับทราบเพ่ือให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือ 
เพ่ือการระดมทรัพยากร 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  
 5. จัดท าแบบวัดความพึงพอใจในกระบวนงานบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการให้บริการ 
 6. จัดท าและด าเนินการลดรอบระยะเวลาลดขั้นตอนการด าเนินงาน ก ากับติดตามให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการตามกรอบระยะเวลาของขั้นตอนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของหน่วยงาน/สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนจากภายใน
และผู้แทนจากภายนอกองค์กร เพ่ือรับรองการประเมินตนเอง และวิเคราะห์น าผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติงาน 
 8. ก าหนดให้มีการตรวจเยี่ยมติดตามผลการด าเนินงาน (Site Visit) เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรค
และน ามาก าหนดแนวทางแก้ไข 
 9. รายงานผลการประเมินตนเองในรอบการรายงานผลตามปฏิทินการรายงานผ่านระบบ KRS  
ที่ก าหนด 
 10. จัดสรรสิ่งจูงใจให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้ผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการ 

ระดับสถานศึกษา 
 1. สร้างความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ซึ่งอาจรวมถึงชุมชนด้วย 
 2. ก าหนดให้มีผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมจัดท าแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด 
 3. มอบหมายให้มีผู้ประสานงานหลัก หรือเจ้าภาพในการก ากับ ติดตามและจัดท ารายงานผล 
การด าเนินการรายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
และสาธารณชน 
 4. จัดเตรียมเอกสารร่องรอยการด าเนินการ รองรับการติดตามจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
หรือ ผู้แทนจากส านักงาน ก.พ.ร. ที่มาติดตามประเมินผล  
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 5. จัดท าแบบวัดความพึงพอใจในการให้บริการของสถานศึกษาและน าข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพ  
การให้บริการ 
 6. จัดให้มีการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ต้องปฏิบัติ  โดยอาจเชิญกรรมการสถานศึกษามาร่วม
เป็นคณะกรรมการประเมิน  และรายงานผลตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาก าหนด  
 7. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลตอบแทนการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ ทั้งที่เป็นผลตอบแทนอ่ืนที่ทางราชการจัดให้ใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน  
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กรอบการประเมินผลตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการประเมิน 
ประเด็นที่ 1 ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศไทยจากรายงาน (IMD 2020)    
1.1 อันดับตามรายงานด้านการศึกษา (Education)  
1.2 อันดับตามรายงานด้านที่เกี่ยวข้องกับบทบาท  
ภารกิจของส่วนราชการ : เกี่ยวข้องกับ สพฐ. 5 ประเด็นย่อย ได้แก่ 

5) อัตราส่วนนักเรียนต่อครูระดับมัธยมศึกษา  
6) อัตราการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา  
12) ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (TOEFL scores) 
14) ความคิดเห็นต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
17) อัตราการไม่รู้หนังสือของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

ประเด็นที่ 2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET 
ประเด็นที่ 3 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ 
การเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 

ประเด็นที่ 4 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ระดับ “ดี”ขึ้นไป  
ประเด็นที่ 5 ระดับความส าเร็จในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขท่ีบัตรประชาชน 13 หลัก 
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่น 

กรอบการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นการประเมิน 
1. การลดพลังงาน   

- พลังงานไฟฟ้า 
- พลังงานน้ ามันเชี้อเพลิง 

2. มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

3. การก ากับดูแลการทุจริต 
4. ภาวะผู้น า 
5. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพ่ือการบริหารขององค์การ 
6. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ 

7. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ 
8. การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
9. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Integration) 
10. การชี้แจงประเด็นส าคัญท่ีทันต่อสถานการณ์ (ถ้ามี) 
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หลักเกณฑ์การประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. การประเมินระดับตัวชี้วัด 
 ให้ทุกตัวชี้วัดมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ (คะแนนเต็ม 5.00000) หากตัวชี้วัดใดมีตัวชี้วัดย่อย
มากกว่า 1 ตัวชี้วัด ให้พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละตัวชี้วัดย่อยค านวณร่วมกับน้ าหนักตัวชี้วัดย่อย 
เพ่ือเป็นคะแนนของตัวชี้วัดนั้น 
 
2. การประเมินระดับองค์ประกอบ/กรอบการประเมิน 
 น าค่าคะแนนรวมของทุกตัวชี้วัด (คะแนนเต็ม 5.00000) เทียบบัญญัติไตรยางศ์ เป็น  
ค่าคะแนนร้อยละ 
 
3. สรุปผลการประเมินระดับส่วนราชการ 
 พิจารณาค่าคะแนนร้อยละ เทียบเกณฑ์การประเมินเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง 90-100 คะแนน 

ระดับมาตรฐานขั้นสูง มีคะแนนผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง 75-89.99 คะแนน 

ระดับมาตรฐานขั้นต้น มีคะแนนผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่าง 60-74.99 คะแนน 

ระดับต้องปรับปรุง มีคะแนนผลการด าเนินงาน 
ต่ ากว่า 60 คะแนน 

 
4. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประเมินฯ ให้ด าเนินการในรูปแบบคณะท างาน/คณะกรรมการ 
และได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการ กพฐ. 



รายงานผลการด าเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ                  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 

 

บทท่ี 3 
วิธกีารด าเนินการ 

 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ได้ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกำรประเมินส่วนรำชกำร
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. การขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 1.1 จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน  
 เพ่ือให้กำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 จึงได้ก ำหนดปฏิทินขั้นตอนกำรด ำเนินงำนไว้ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 

ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
1 แจ้งฝ่ำยบริหำร สพป.ล ำพูน เขต 1 เพ่ือชี้แจง

กรอบกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำร
ปรับปรุงฯ ประจ ำปีงบประมำณ 2563  
พร้อมทั้งก ำหนดเจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง
รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด 
***เนื่องจาก ปีงบประมาณ 2563 มี
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 

17 มิ.ย.63 -ฝ่ำยบริหำร สพป.ล ำพูน เขต 1 
รับทรำบกรอบกำรประเมินตัวชี้วัด
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563  
- ได้เจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง
รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด 

2 รับฟังกำรชี้แจงแนวทำงกำรประเมินตัวชี้วัด
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 ผ่ำนระบบประชุมทำงไกล Video 
Conference จำก สพฐ. 

19 มิ.ย.63 รับทรำบแนวทำงกำรประเมิน
ตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธภิำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เพ่ือน ำสู่กำรปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการปฏิบัติตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงฯ 
3 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อน  

กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธภิำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 

มิ.ย. 63 มีค ำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ผู้ก ำกับ
ดูแลตัวชี้วัด และผู้จัดเก็บข้อมูลตำม
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ของ สพป. ล ำพูน เขต 1 

4 จัดท ำคู่มือกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ

 มิ.ย. 63 สพป. ล ำพูน เขต 1 มีคู่มือกำร
ประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ                  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

เป้าหมาย 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ล ำพูน เขต 1 

รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 

5 ประชุมผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของ สพป.ล ำพูน 
เขต 1 /เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบของสถำนศึกษำ
เพ่ือชี้แจงกำรด ำเนินกำรกำรประเมินส่วน
รำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563  

มิ.ย. 63 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของ สพป.ล ำพูน 
เขต 1 /เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบของ
สถำนศึกษำได้รับทรำบแนวทำงกำร
ด ำเนินงำน และเกณฑ์กำร
ประเมินผลตัวชี้วัด  

6 ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลของ 
สพป.ล ำพูน เขต 1 และบุคลำกรใน
สถำนศึกษำ ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
ตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 

มิ.ย. – ก.ย. 63 ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บ
ข้อมูลของ สพป.ล ำพูน เขต 1 และ
บุคลำกรในสถำนศึกษำด ำเนินงำน
ตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย 

ขั้นตอนที่ 3 การติดตามและประเมินผล 
7 กลุ่ม/หน่วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 และสถำนศึกษำ 
มีระบบกำรก ำกับ ติดตำมเพ่ือส่งเสริม
ช่วยเหลือและสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 

มิ.ย. – ก.ย. 63 หน่วยงำนทุกระดับมีระบบกำร
ก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติรำชกำร
เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย 

8 กลุ่ม/หน่วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ
ประถมศึกษำล ำพูน เขต 1และสถำนศึกษำ 
มีระบบกำรประเมินตนเองเพ่ือปรับปรุงพัฒนำ  

มิ.ย. – ก.ย. 63 หน่วยงำนทุกระดับมีระบบกำร
ประเมิน และรำยงำนผลกำร
ประเมินตนเองได้ตำมก ำหนด 

9 คณะท ำงำนระดับ สพฐ. สุ่มติดตำม/ประเมิน
ในระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและ
สถำนศึกษำ 

มิ.ย. - ก.ย. 63 ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือใช้ผลักดัน
ในระดับนโยบำย 

ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
10 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดตำม

มำตรกำรปรับปรุงฯ (ผ่ำนระบบ KRS)  
รอบท่ี 1 ( 1 ต.ค. 62 – 31 มี.ค. 63) 
** สพฐ. ยกเว้นการรายงานผลรอบที่ 1 
เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดโควิด-19 
รอบท่ี 2 ( 1 เม.ย. – 30 ก.ย. 63) 

 
 

รำยงำนผลเฉพำะ
ตัวชี้วัดที่ 11.1 

(ภำยใน 20 ก.ค.63) 
1 - 15 ต.ค. 63 

 
 
สพป. รำยงำนตำมแบบประเมิน
ตัวชี้วัด โดย ผอ. สพป. รับรอง 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ                  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 

 1.2 ขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1  

 เพ่ือให้กำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 เป็นไปตำมเป้ำหมำยของ
ตัวชี้วัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลคุ้มค่ำ  บังเกิดควำมพึงพอใจต่อประชำชน ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 จึงได้ก ำหนดให้กลุ่มงำนที่รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 คือ กลุ่มอ ำนวยกำร รับผิดชอบ
ด ำเนินงำนตัวชี้วัดกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และรำยงำนผลตัวชี้วัดผ่ำนระบบ KRS (KPI Report System) โดย
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ได้ใช้กระบวนกำร  PDCA ในกำรขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำน ดังนี้  

 P (Plan) 
 1. วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ แจ้งกรอบกำรประเมินตัวชี้วัดของปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 ให้ฝ่ำยบริหำร บุคลำกรใน สพป.ล ำพูน เขต 1 และสถำนศึกษำในสังกัดทรำบ 
 2. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร และกรอบกำรด ำเนินงำน 
 3. ก ำหนดเป้ำหมำย และวิธีกำรจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจน 
 4. แต่งตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

 D (Do) 
 1. จัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 
 2. ประชุมชี้แจง เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิบัติรำชกำร ให้กับบุคลำกรใน สพป.ล ำพูน เขต 1 และสถำนศึกษำ ได้ตระหนักในภำรกิจที่จะต้อง
ด ำเนินกำรให้ประสบควำมส ำเร็จ รวมทั้งประชำสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบเพ่ือให้กำรสนับสนุน 
ให้ควำมร่วมมือ เพ่ือกำรระดมทรัพยำกร ฯลฯ 
 3. ก ำหนดให้มีผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด โดยมอบหมำยให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
รับผิดชอบงำนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร และผู้จัดเก็บ
ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด มอบหมำยให้มีเจ้ำภำพหลักและเจ้ำภำพรอง ในกำรประสำน ก ำกับ ติดตำมประเมิน
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตัวชี้วัด 
 4. ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลร่วมกันขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  
 5. รำยงำนผลตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ.2563 ผ่ำนระบบ KRS (KPI Report System) ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
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 C (Check) 
 1. ก ำกับติดตำม ตรวจสอบ และประสำนงำนกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดให้ด ำเนินกำรตำมกรอบ
ระยะเวลำ รวมทั้งให้ควำมช่วยเหลือผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด และร่วมกันรำยงำนผลผ่ำนระบบ KRS ตำมระยะเวลำ
ที่ก ำหนด 
 2. ประชุมทบทวนกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน เพื่อปรับปรุง และพัฒนำให้กำรรำยงำนผลใน
รอบ 12 เดือน ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินทุกตัวชี้วัด 

 A (Act) 
 1. ประเมินตนเองจำกกำรรำยงำนผลตัวชี้วัดตำมตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ผ่ำนระบบ KRS 
 2. สรุป วิเครำะห์ และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

กระบวนการท างาน PDCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 ก าหนดเป้าหมายคะแนน  
    เพ่ือให้ผลกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 ของสพป.ล ำพูน เขต 1 ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินและอยู่ในระดับคุณภำพ จึงก ำหนด 
ค่ำเป้ำหมำยคะแนนทุกตัวชี้วัดไว้สูงสุด คือ  5  คะแนน 

  

 

 

                        

                

          

                                    

  

         

1.วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนปีที่ผ่ำนมำ  
แจ้งกรอบกำรประเมินตัวชี้วัดปปีัจจุบันให้
ฝ่ำยบริหำร บุคลำกรและสถำนศึกษำทรำบ  
2.จัดท ำแผนงำน/โครงกำรและกรอบ
ด ำเนินงำน  
3.ก ำหนดเป้ำหมำยและวธิีกำร 
จัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจน 
4.แต่งต้ังคณะท ำงำนขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำน 

PLAN 

1.จัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำน 
2.ประชุมชี้แจง เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 
3.ก ำหนดให้มีผู้ก ำกับดูแลตัวชีว้ัดและผูจ้ัดเก็บข้อมูล
ตัวชี้วัด 
4.รำยงำนผลตัวชี้วัดผ่ำนระบบ KRS ตำมระยะเวลำ    
ที่ก ำหนด 

1.ก ำกับติดตำม ตรวจสอบ และประสำนงำนกับ
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดให้ด ำเนินกำรตำมกรอบระยะเวลำ 
รวมทั้งให้ควำมช่วยเหลือและรว่มกันรำยงำนผล 
2.ประชุมทบทวนกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน    

เพื่อปรับปรุงพัฒนำให้กำรรำยงำนผล     
รอบ 12 เดือน 

DO 

1.ประเมินตนเองจำกกำรรำยงำนผลตัวชี้วัด 
2.สรุป วิเครำะห์ และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
   

CHECK ACT 
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2. การด าเนินการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ได้ด ำเนินกำรตำมประเมินตัวชี้วัดตำม
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 มีรำยละเอียดดังนี้ 
 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

หน่วยวัด : ระดับ 

ค าอธิบาย :  
 1. ใช้ข้อมูลจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ของสถำบันทดสอบ 

ทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) ปีกำรศึกษำ 2562 ในระดับ ป.6 , ม.3 และ ม.6 
 2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 จ ำนวน 4 รำยวิชำ ได้แก่ 

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์  
 3. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ใช้ในกำรสอบ O-NET ชั้น ม.6 จ ำนวน 5 รำยวิชำ ได้แก่ ภำษำไทย 

ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และสังคมศึกษำฯ  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

 ใช้คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ของแต่ละส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จำกส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

การด าเนินการ : 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 1. วิเครำะห์ผลกำรสอบ O-NET ในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ เพ่ือน ำผลไปใช้ในกำรก ำหนดนโยบำย 
และแนวทำงในกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน ในระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 2. ค้นหำสถำนศึกษำที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยในกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนเพ่ือกำรทดสอบระดับชำติ 
และร่วมวำงแผนในกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ  
 3. กำรสร้ำงควำมตระหนักและสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรทดสอบ O-NET ให้แก่บุคลำกร 
ในระดับสถำนศึกษำในสังกัดและต่ำงสังกัด 
 4. พัฒนำบุคลำกรของสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนเพ่ือ 
กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ โดยมุ่งเน้นที่กำรจัดกำรเรียนรู้และกำรวัดและประเมินผลที่สอดคล้อง  
กับกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติ 
 5. สร้ำงระบบส่งเสริมสนับสนุนกำรยกระดับคุณภำพผู้ เรียนเพ่ือกำรทดสอบระดับชำติของ
สถำนศึกษำ เช่น กำรเข้ำค่ำยวิชำกำร พัฒนำระบบคลังข้อสอบเพ่ือให้บริกำร กำรจัดท ำข้อสอบ Pre O-NET 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ เป็นต้น 
 6. ก ำกับและติดตำมเกี่ยวกับกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนเพ่ือกำรทดสอบระดับชำติของสถำนศึกษำ 
ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ 
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 ระดับสถานศึกษา 
 1. วิเครำะห์ผลแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้/สำระ/มำตรฐำนกำรเรียนรู้ที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วนและ
วิเครำะห์หำสำเหตุของปัญหำแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ในแต่ละสถำนศึกษำ (พิจำรณำจำกสภำพบริบทต่ำง ๆ 
ของสถำนศึกษำ)  
 2. ก ำหนดกลยุทธ์และแผนยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนของสถำนศึกษำที่สอดคล้องสำเหตุ 
ของสภำพปัญหำ 
 3. วิเครำะห์แผนผังโครงสร้ำงข้อสอบ (Test Blueprint) ตัวชี้วัดที่ใช้ออกข้อสอบ รูปแบบข้อสอบ  
และลักษณะข้อสอบ เพ่ือวำงแผนกำรเรียนกำรสอน และกำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
 4. พัฒนำบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนในกำรทดสอบ O-NET  
ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
 5. สร้ำงเครือข่ำยและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนำระบบกำรจัดกำรเรียนรู้ และกำรวัด
และประเมินผลในระดับกลุ่มสถำนศึกษำ และสถำนศึกษำ 
 
ผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : นำยพันท์   ค ำพรรษำ   รองผอ.สพป.ล ำพูน เขต 1  
   นำยณรงค์  ก๋องแก้ว  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ  
ผู้จัดเก็บข้อมูล   : นำยสมชำย  มำต๊ะพำน  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ   
   นำงวลัยลักษณ์ แก้วมณี  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 
  และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

หน่วยวัด : ระดับ 

ค าอธิบาย : ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้  
ในศตวรรษที่ 21 หมำยถึง กำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ตำมโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนและกำรเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ของส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
สพฐ. ในเรื่องทักษะกำรเรียนรู้ (Learning Skill)  คือ กำรเรียนรู้ 3Rs 8Cs 

3Rs คือ Reading (อ่ำนออก) , (W) Riting (เขียนได้) และ (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น)  
8Cs ได้แก่ 
- Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และทักษะในกำรแก้ปัญหำ) 
- Creativity and Innovation (ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม) 
- Cross-cultural Understanding (ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจควำมต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์) 
- Collaboration , Teamwork and Leadership (ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีม และภำวะผู้น ำ) 
- Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรสำรสนเทศ และรู้เท่ำทันสื่อ) 
- Computing and ICT Literacy (ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร) 
- Career and Learning Skills (ทักษะอำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้)  
- Compassion (ควำมมีเมตตำกรุณำ มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม) 
ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำด ำเนินงำน โดยด ำเนินงำนใน 3 กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 มีคลิปวีดิทัศน์ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบกำรศึกษำทำงไกล 
กิจกรรมที่ 2 จัดกำรประกวด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ส ำหรับครูและ

นักเรียน 
        กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ก ำกับติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรนิเทศภำยในของสถำนศึกษำ           
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนตำมกิจกรรมที่ก ำหนด และ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร โดยส่งผ่ำนระบบรำยงำนผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแนบไฟล์ส่งผ่ำนระบบรำยงำนผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำม
มำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดเก็บข้อมูลเป็นภำพถ่ำยส่งผ่ำนระบบรำยงำนผลกำรประเมินส่วน
รำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

4. สพฐ. ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ สรุปและรำยงำนผล 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ                  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 

การด าเนินการ : 

 ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. จัดท ำปฏิทินกำรด ำเนินงำน , แผนงำนและโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่
กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

2. คัดเลือกโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษท่ี 21  

3. ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับติดตำม ดูแล และให้ค ำปรึกษำแก่ โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยให้สำมำรถ
ด ำเนินงำนตำมกิจกรรมให้บรรลุเป้ำหมำยโครงกำร 

4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำร
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและกำรเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  ณ ห้องประชุมจำมจุรี 
สพป.ล ำพูน เขต 1 

5. รวบรวมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย สรุปและรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำร ผ่ำนระบบรำยงำนผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 (ระบบ KRS) 

 ระดับสถานศึกษา 
 1. โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบำลล ำพูน โรงเรียนอนุบำล
เมืองล ำพูน โรงเรียนวัดสันป่ำสัก โรงเรียนวัดบ้ำนม้ำ โรงเรียนบ้ำนป่ำซำง โรงเรียนบ้ำนหนองเกิด โรงเรียนบ้ำน
ดอยแก้ว โรงเรียนบ้ำนดอยค ำ และโรงเรียนบ้ำนห้วยไซ พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และด ำเนิน
กิจกรรมตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ ประกอบด้วย มีคลิปวีดิทัศน์ส ำหรับจัดกำรเรียนกำรสอน
ผ่ำนระบบกำรศึกษำทำงไกล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส ำหรับครูและนักเรียน เช่น กำดหมั้วครัวหล่ะอ่อน 
“โรงเรียนบ้ำนดอยแก้ว”  กิจกรรมแลกเปลี่ยนส ำหรับครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบำลเมืองล ำพูน เป็นต้น 
 2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยส่งผ่ำนระบบรำยงำน
ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : นำยพันท์  ค ำพรรษำ   รองผอ.สพป.ล ำพูน เขต 1  
      :       นำยณรงค์  ก๋องแก้ว  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ  
ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นำงนงครำญ   ปัญญำสีห์  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
    
  
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที ่  3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกดัผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
ระดับ “ดี” ขึ้นไป 

สพฐ. ยกเลิกการรายงานตัวชี้วัดที่ 3 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ                  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความส าเร็จในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจาก 
  เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

ตัวช้ีวัดที่ 4.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย : กำรจัดเก็บข้อมูลผลกำรเรียนอย่ำงเป็นระบบ เป็นกลไกในกำรพัฒนำ ติดตำม ตรวจสอบ  
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรสอนของสถำนศึกษำ ทั้งในระดับประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ  
ดังนั้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จึงสร้ำงระบบเพ่ือให้สถำนศึกษำทุกแห่งรำยงำนผล 
กำรเรียน ผ่ำนระบบ SchoolMIS ส ำหรับโรงเรียนสังกัด สพป. และส ำนักงำนบริหำรกำรศึกษำพิเศษ  
ผ่ำนระบบ SGS ส ำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำ หรือระบบ DMC  โดยโรงเรียนยืนยันข้อมูลตำมก ำหนด  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ศึกษำวิเครำะห์และวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลผลกำรเรียนและกำรออกหลักฐำนทำงกำรศึกษำ  
2. พัฒนำบุคลำกรระดับสถำนศึกษำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรข้อมูลผลกำรเรียนของ

นักเรียนรำยบุคคล 
3. ก ำกับ ติดตำม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงำนระดับสถำนศึกษำด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลผล 

กำรเรียนของนักเรียนรำยบุคคลด้วยโปรแกรม SchoolMIS , SGS หรือ DMC ให้เป็นไปตำมท่ีก ำหนด 

ระดับสถานศึกษา 
1. ศึกษำวิเครำะห์และวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรกำรจัดเก็บข้อมูลผลกำรเรียนของนักเรียนรำยบุคคล 
2. แต่งตั้งค ำสั่งก ำหนดตัวบุคคลในกำรรับผิดชอบข้อมูลผลกำรเรียนและกำรออกหลักฐำนทำงกำรศึกษำ  
3. บันทึกข้อมูลผลกำรเรียนของนักเรียนรำยบุคคลด้วย SchoolMIS , SGS หรือ DMC ตำมที่ สพฐ.

ก ำหนด โดยตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูลตำมก ำหนดกรอบเวลำ มีรำยกำรข้อมูล ดังนี้ 

ที ่ รายการข้อมูล หมายเหตุ 
1 ผลกำรเรียน (GPA)  
2 ผลกำรเรียนเฉลี่ย (GPAX)  

 

การด าเนินการ : 

           ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
  1. กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำได้ประชุมทำงไกล Video Conference 

ให้กับผู้รับผิดชอบของโรงเรียน เพ่ือชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินกำรกรอกข้อมูลและยืนยันข้อมูลผลกำรเรียนของ
นักเรียนรำยบุคคล ปีกำรศึกษำ 2562 ด้วยโปรแกรม SchoolMIS ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในวันที่ 10 กรกฎำคม 
2563 ณ ห้อง Conference สพป.ล ำพูน เขต 1 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ                  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 

   2. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลผลกำรเรียนด้วยระบบ SchoolMIS 
ตำมระยะเวลำที่ สพฐ. ก ำหนด ภำยในวันที่ 18 กรกฎำคม 2563  
   3. ติดตำม ตรวจสอบ และให้ควำมช่วยเหลือโรงเรียนที่มีปัญหำกำรกรอกข้อมูล ผลกำรเรียน
รำยบุคคลด้วยระบบ SchoolMIS ให้ทันตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

ระดับสถานศึกษา 
  1. วำงแผนกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรจัดท ำข้อมูลผลกำรเรียนนักเรียนรำยบุคคล ปีกำรศึกษำ 

2562 ให้ประสบผลส ำเร็จ ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์  
  2. บันทึกข้อมูลผลกำรเรียนของนักเรียนรำยบุคคลด้วยระบบ SchoolMIS ตำมที่ สพฐ. ก ำหนด 

ภำยในวันที่ 18 กรกฎำคม 2563 
 3. ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน และยืนยันข้อมูลตำมกรอบเวลำที่ก ำหนด 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : นำยพันท์  ค ำพรรษำ   รองผอ.สพป.ล ำพูน เขต 1   
ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นำยณรงค์  ก๋องแก้ว  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ 4.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคน 
  ด้วยระบบ PSC (P-School Checking Program) 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย : กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลครูและบุคลำกรรำยคนด้วยระบบ PSC (P-School Checking 
Program) และ PAC (P-Area Checking Program) ซึ่งเป็นระบบที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน พัฒนำขึ้นเพ่ือให้สถำนศึกษำทุกแห่งและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทุกเขตด ำเนินกำรตรวจสอบ 
และน ำเข้ำข้อมูลครูและบุคลำกรรำยคน เพ่ือสนับสนุนฐำนข้อมูล Big Data ด้ำนทะเบียนประวัติครูและ
บุคลำกร โดยให้รับรองและยืนยันควำมถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลตำมก ำหนด 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ศึกษำวิเครำะห์และวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
2. พัฒนำบุคลำกรระดับสถำนศึกษำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรข้อมูลครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ  
3. ก ำกับ ติดตำม ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงำนระดับสถำนศึกษำด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้วยระบบ PAC (P-Area Checking Program)  ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนด 

ระดับสถานศึกษา 
1. ศึกษำวิเครำะห์และวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรกำรจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
2. แต่งตั้งค ำสั่งก ำหนดตัวบุคคลในกำรรับผิดชอบข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   

บันทึกข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้วยระบบ PSC (P-School Checking Program)  ตำมที่ สพฐ. 
ก ำหนด โดยตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และรับรองข้อมูลตำมก ำหนดกรอบเวลำ 
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แนวทางการด าเนินการ : 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
 1. วำงแผนด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุตำมเป้ำหมำย โดยได้จัดท ำหนังสือแจ้งบุคลำกร
ใน สพป.ล ำพูน เขต 1 ให้ตรวจสอบข้อมูล และให้ค ำปรึกษำ  
       2. จัดท ำหนังสือแจ้งโรงเรียนให้บันทึกข้อมูลข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทั้งให้ค ำปรึกษำ 
และติดตำมให้โรงเรียนด ำเนินกำรกรอกข้อมูล และยืนยันข้อมูล ให้ครบถ้วนสมบูรณ ์
 3. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้วยระบบ 
PSC (P-School Checking Program) ตำมก ำหนด 

4. บันทึกข้อมูลบุคลำกร ด้วยระบบ PAC (P-Area Checking Program) ตำมระยะเวลำที่ สพฐ. 
ก ำหนด  

 ระดับสถานศึกษา 
 1. วำงแผนด ำเนินกำรด ำเนินกำรเพ่ือขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยและจัดท ำข้อมูลครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

2. บันทึกข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้วยระบบ PSC (P-School Checking Program)  
ตำมท่ี สพฐ. ก ำหนด  

3. ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และยืนยันข้อมูลตำมกรอบเวลำที่ก ำหนด 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัด : นำยสมภพ  ทิพย์เวียง   รองผอ.สพป.ล ำพูน เขต 1  
      :       นำงปุณยวีร์  รื่นเริง  ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
ผู้จัดเก็บข้อมูล      : นำงจ ำเรียง   ใจพิมพ์สว่ำง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร 
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ตัวช้ีวัดที่ 5 การลดพลังงาน   
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย :      
 กำรลดพลังงำน พิจำรณำจำกพลังงำน 2 ชนิด คือ พลังงำนด้ำนไฟฟ้ำ และพลังงำนด้ำนน้ ำมันเชื้อเพลิง 

(เป้ำหมำยประเทศลดได้ร้อยละ 10) 
 มีกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ /กำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงลดลงในแต่ละด้ำนร้อยละ 10 เทียบกับค่ำมำตรฐำนกำรใช้

พลังงำนของแต่ละส่วนรำชกำร 
 ใช้ผลกำรประเมินจำกระบบ e-report.energy.go.th ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวง

พลังงำน (จะใช้ผลกำรประเมินรำยเดือนเฉลี่ยในแต่ละรอบ โดยรอบที่  1 นับตั้งแต่ กันยำยน 2562 – 
กุมภำพันธ์ 2563 รอบที่ 2 นับตั้งแต่ มีนำคม 2563 – สิงหำคม 2563 เนื่องจำกใบเสร็จค่ำไฟฟ้ำจะออก
ล่ำช้ำไปประมำณ 1 เดือน)  

 เกณฑ์กำรให้คะแนน คิดค่ำระดับคะแนนเต็มด้ำนละ 5 คะแนน 

ตัวช้ีวัดที ่ 5.1 พลังงานด้านไฟฟ้า      หน่วยวัด     : ร้อยละ 
ตัวช้ีวัดที ่ 5.2 พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง    หน่วยวัด     :    ร้อยละ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
1. ใช้ผลกำรประเมินจำกระบบ e-report.energy.go.th ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 

กระทรวงพลังงำน (จะใช้ผลกำรประเมินรำยเดือนเฉลี่ยในแต่ละรอบ โดยรอบที่ 1 นับตั้งแต่ กันยำยน 2562 –กุมภำพันธ์ 
2563 รอบที ่2 นับตั้งแต่ มีนำคม 2563–สิงหำคม 2563 เนื่องจำกใบเสร็จค่ำไฟฟ้ำจะออกล่ำช้ำประมำณ 1 เดือน) 

2. สพฐ. จะน ำข้อมูลจำกส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน ที่ สพฐ. กรอก
มำลงในระบบ KRS เพ่ือน ำไปเทียบกับเกณฑ์กำรให้คะแนน เพ่ือเป็นค่ำคะแนนของ สพท. ต่อไป 

  

การด าเนินการ : 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ได้ด ำเนินกำรรำยงำนข้อมูลค่ำไฟฟ้ำและ

ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิงเป็นประจ ำทุกเดือนและรำยงำนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบ e-report.energy.go.th ของ
ส ำนักนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน ภำยในวันสุดท้ำยของเดือนถัดไป โดยด ำเนินกำรรำยงำน
ข้อมูลฯ ตั้งแตก่ันยำยน 2562 ถึง สิงหำคม 2563 ครบถ้วนทุกเดือน 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :     นำยสมภพ  ทิพย์เวียง รองผอ.สพป.ล ำพูน เขต 1 
                         :     น.ส.จอมญำดำ  โชคธำดำนันท์ ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      :     นำยนิมิตร  โอ๊ดฟู              นักจัดกำรงำนทั่วไป 
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ตัวช้ีวัดที่ 6  มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ   
หน่วยวัด : ควำมส ำเร็จ 
ค าอธิบาย :      
 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้ำภำพเรื่องมำตรกำรลดและคัดแยก

ขยะมูลฝอยในหน่วยงำนภำครัฐ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  17 กรกฎำคม 2561 ที่มีมติเห็นชอบ 
กับมำตรกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนภำครัฐโดยมอบหมำยทุกหน่วยงำนภำครัฐด ำเนินงำน
พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่  1 สิงหำคม 2561 ตำมข้อเสนอของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

 เป็นกำรลดขยะใน  4 ประเภท ได้แก่  ขยะมูลฝอยที่ส่ งก ำจัด  ถุ งพลำสติกหูหิ้ ว  แก้วพลำสติก  
ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอำหำร  

 กำรประเมินระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จะใช้วิธีกำรประเมินโดยถ่ำยทอดจำกแนวทำงกำรประเมิน
ของกรมควบคุมมลพิษ ประกอบกับแนวทำง/วิธีกำรที่เหมำะสมกับบริบทของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
แบ่งออกเป็น 2 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้ 
ตัวชี้วัดที่ 6.1 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนภำครัฐ 10 ประเด็น 
ตัวชี้วัดที่ 6.2 กำรรำยงำนข้อมูลปริมำณขยะรำยเดือน  

 
ตัวช้ีวัดที ่6.1 การด าเนินการตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 10 ประเด็น 

หน่วยวัด : ควำมส ำเร็จ 
ค าอธิบาย :      

❖ เป็นกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำร/กิจกรรมตำมที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรด ำเนินกำร  

❖ ประเด็นกำรประเมิน 10 ประเด็น ประกอบด้วย  
ประเด็น การประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 

1.  มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของ
หน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และได้รับควำม
เห็นชอบจำกผู้บริหำรองค์กำรหรือผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจจำก
ผู้บริหำรองค์กำร 

เอกสำรแผนปฏิบัติกำรฯ  
ที่ผู้บริหำรองค์กำรหรือผู้ที่
ได้รับมอบอ ำนำจจำก
ผู้บริหำรองค์กำรเห็นชอบ  

2.  มีกำรคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือน ำไปจัดกำรอย่ำงเหมำะสม ถูกต้อง
ตำมหลักวิชำกำร ไม่เกิดกำรน ำขยะมูลฝอยที่คัดแยกแล้วกลับไป
รวมอีก โดยมีกำรคัดแยกขยะมูลฝอยอย่ำงน้อย 
เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรำย และขยะทั่วไป 

รูปภำพหรือเอกสำรใน 
กำรด ำเนินกิจกรรม 

3.  มีป้ำยแสดงประเภทของขยะมูลฝอยที่ถังขยะอย่ำงชัดเจน  
เพ่ือให้ผู้มำใช้บริกำรสำมำรถทิ้งขยะได้อย่ำงถูกต้องโดยสะดวก 

รูปภำพหรือเอกสำรใน 
กำรด ำเนินกิจกรรม 

4.  มีกำรบันทึกปริมำณขยะมูลฝอยแต่ละประเภทตำมที่ได้ก ำหนด
รูปแบบกำรคัดแยกไว้ และมีกำรบันทึกจ ำนวนถุงพลำสติกหูหิ้ว 
แก้วพลำสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอำหำรที่มีกำรทิ้งในถัง
ขยะภำยในหน่วยงำนอย่ำงครบถ้วน 

เอกสำรกำรบันทึกปริมำณ
ขยะมูลฝอยแต่ละประเภท 
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ประเด็น การประเมิน ตัวอย่างเอกสาร/หลักฐาน 
5.  มีจุดเก็บรวบรวมขยะอันตรำยที่เหมำะสม ถูกต้องตำมหลัก

วิชำกำร 
รูปภำพหรือเอกสำรใน 
กำรด ำเนินกิจกรรม 

6.  มีกิจกรรมให้ควำมรู้ในกำรคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้งแก่
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน เช่น กำรจัดกิจกรรมรณรงค์ กำรอบรม 
KM กำรจัดนิทรรศกำรเพ่ือให้ควำมรู้ เป็นต้น 

รูปภำพหรือเอกสำรใน 
กำรด ำเนินกิจกรรม 

7.  มีกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่มีส่วนร่วมในกำรน ำขยะมูลฝอยมำ
ใช้ประโยชน์ เช่น หมักท ำปุ๋ย น้ ำหมักชีวภำพ เลี้ยงไส้เดือน 
ธนำคำรขยะ ผ้ำป่ำรีไซเคิล เป็นต้น 

รูปภำพหรือเอกสำรใน 
กำรด ำเนินกิจกรรม 

8.  มีกิจกรรมเพ่ือลดกำรใช้ถุงพลำสติกหูหิ้ว เช่น กำรส่งเสริมกำรใช้
ตะกร้ำ ถุงผ้ำ ปิ่นโต ภำชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในกำรซื้อสินค้ำ เป็นต้น 

รูปภำพหรือเอกสำรใน 
กำรด ำเนินกิจกรรม 

9.  มีกิจกรรมเพ่ือลดกำรใช้แก้วพลำสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น กำร
รณรงค์ให้ใช้แก้วส่วนตัว กำรลดรำคำให้กับลูกค้ำที่น ำแก้วส่วนตัว
มำซื้อน้ ำ เป็นต้น 

รูปภำพหรือเอกสำรใน 
กำรด ำเนินกิจกรรม 

10.  ไม่มีกำรใช้โฟมบรรจุอำหำรในร้ำนค้ำต่ำง ๆ ที่ตั้งในหน่วยงำน 
รวมถึงกิจกรรมต่ำง ๆ ที่จัดขึ้นในหน่วยงำน และไม่มีกำรน ำโฟม
บรรจุอำหำรเข้ำมำในหน่วยงำน 

รูปภำพหรือเอกสำรใน 
กำรด ำเนินกิจกรรม 

หมำยเหตุ  :  รูปภำพหรือเอกสำรในกำรด ำเนินกิจกรรม ต้องแสดงให้เห็นสภำพแวดล้อมว่ำเป็นกิจกรรมที่
ด ำเนินกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรเรื่องมำตรกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนภำครัฐ 
ตำมประเด็นกำรประเมินจ ำนวน 10 ประเด็น พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนกำรด ำเนินงำน เช่น ประกำศฯ 
หนังสือรำชกำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน แผนกำรด ำเนินงำน ภำพถ่ำย ภำพข่ำว ฯลฯ โดยรายงานในระบบ 
KRS เท่านั้น (โดยไม่ต้องรำยงำนไปยังกรมควบคุมมลพิษ) 
 สำมำรถศึกษำแนวทำงตำมมำตรกำรฯ ได้ที่เว็บไซต์ http://zerowaste.eesdobec.com และเข้ำร่วม
ก ลุ่ ม เ ค รื อ ข่ ำ ย สื่ อ สั ง ค ม อ อ น ไ ล น์  ส พ ฐ .  ท ำ ค ว ำ ม ดี ด้ ว ย หั ว ใ จ  ล ด ภั ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ที่  
http://facebook.com/groups/eesdobec 

การด าเนินการ : 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ได้ด ำเนินกำรมำตรกำรลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอยในหน่วยงำน ดังนี้ 

1. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 โดย
ได้รับควำมเห็นชอบและอนุมัติจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 

2. แต่งตั้งคณะท ำงำนปฏิบัติกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพ่ือด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน และบันทึกแจ้งบุคลำกรในส ำนักงำนทรำบ ตำมค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ที่ 30 /2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนปฏิบัติกำรลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอย ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563 
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3. มีกำรคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือน ำไปจัดกำรอย่ำงเหมำะสม ถูกต้องตำมหลักวิชำกำรและมีจุด
รวบรวมขยะอันตรำยที่เหมำะสม 

4. มีป้ำยแสดงประเภทของขยะมูลฝอยที่ถังขยะอย่ำงชัดเจน เพ่ือให้บุคลำกรในส ำนักงำนและผู้มำ
ติดต่อรำชกำรสำมำรถทิ้งขยะได้อย่ำงถูกต้องโดยสะดวก  

5. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน ให้จังหวัด
ล ำพูนทรำบทุกเดือน 

6. จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรและผู้มำใช้บริกำรทรำบและมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ดังนี้ 
  - จัดกิจกรรมจิตอำสำ เรำท ำควำมดีด้วยหัวใจ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและรณรงค์กำรลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน 
 - จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ บอร์ดประชำสัมพันธ์รณรงค์งดใช้ถุงพลำสติก งดใช้โฟมบรรจุอำหำร  
 - เผยแพร่กิจกรรมกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนผ่ำนทำงเว็บไซต์ สพป.ล ำพูน เขต 1 
http://lamphun1.go.th/  
 - ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลำกรในส ำนักงำนใช้ตะกร้ำ ถุงผ้ำ ปิ่นโต และใช้แก้วส่วนตัว เพ่ือลดโลก
ร้อน ลดกำรใช้แก้วพลำสติกและถุงพลำสติก  
 - ประชำสัมพันธ์ขอควำมร่วมมือบุคลำกรในส ำนักงำนคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ 

7. รวบรวมเอกสำร/หลักฐำน ภำพถ่ำยกิจกรรมกำรลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำน เพ่ือ
รำยงำนผลตัวชี้วัดผ่ำนระบบ KRS 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :     นำยสมภพ  ทิพย์เวียง รองผอ.สพป.ล ำพูน เขต 1 
                         :     น.ส.จอมญำดำ  โชคธำดำนันท์ ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      :     นำยนิมิตร  โอ๊ดฟู              นักจัดกำรงำนทั่วไป 
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ตัวช้ีวัดที่ 7 การก ากับดูแลการทุจริต   
หน่วยวัด : ร้อยละ  
ค าอธิบาย :  

 การประเมินการก ากับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การ สะท้อนจำกผลกำรประเมิน
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 โดยให้โดยให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำเกณฑ์กำรประเมิน 
ที่ส่งผลต่อกำรยกระดับค่ำคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศ
อย่ำงเป็นรูปธรรม กำรเชื่อมโยงให้เกิดควำมต่อเนื่องกับเกณฑ์กำรประเมินเดิม และกำรเชื่อมโยงกับเครื่องมือ 
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท ำให้เกณฑ์กำรประเมินมีเนื้อหำครอบคลุมหลำยด้ำน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ควำมโปร่งใส  
และกำรทุจริต ทั้งที่มีลักษณะกำรทุจริตทำงตรงและกำรทุจริตทำงอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง  
กับกำรทุจริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนในกำรน ำไปสู่กำรปรับปรุงแก้ไข ลดโอกำสหรือควำมเสี่ยง 
ที่จะเกิดกำรทุจริตในหน่วยงำนภำครัฐ และส่งผลต่อกำรยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยในระยะยำวได้ 
โดยจ ำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 1)   กำรปฏิบัติหน้ำที่    6)   คุณภำพกำรด ำเนินงำน 
 2)   กำรใช้งบประมำณ    7)   ประสิทธิภำพกำรสื่อสำร 
 3)   กำรใช้อ ำนำจ    8)   กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน 
 4)   กำรใช้ทรัพย์สินของรำชกำร   9)   กำรเปิดเผยข้อมูล 
 5)   กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต   10) กำรป้องกันกำรทุจริต 

 ใช้ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำกส ำนักพัฒนำ
นวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 

 ใช้ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) จำก
ส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล :  
 ใช้ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำกส ำนักพัฒนำนวัตกรรมกำร
จัดกำรศึกษำ (ส่วนกลำง) 

การด าเนินการ : 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ไดด้ ำเนินกำร ดังนี้ 
1. ศึกษำเอกสำรคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
2. ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขต

พ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 คือ 
 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 และร่วมกันศึกษำ 
จัดท ำข้อมูลกำรวิเครำะห์กำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
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 2.2 ประชุมคณะกรรมกำรวิเครำะห์กำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์คุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 เพ่ือท ำกำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำนที่ต้องมี ต้อง
ด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณธรรมและควำมโปร่งของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน 
เขต 1 ก ำหนดผู้รับผิดชอบ ก ำหนดเวลำแล้วเสร็จ และก ำหนดรูปแบบกำรก ำกับติดตำม 

 2.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์คุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

 2.4 ประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์คุณธรรมและควำมโปร่งใส เพ่ือ
มอบหมำยภำรกิจงำน และชี้แจงเกณฑ์กำรด ำเนินกำรที่ได้ร่วมกันวิเครำะห์ 

 2.5 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 คณะผู้บริหำร 
ผู้รับผิดชอบแต่ละข้อค ำถำม และบุคลำกรทุกคนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 
ร่วมกันขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจงำนตำมเกณฑ์คุณธรรม และควำมโปร่งใส 

 2.6 ประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินกำรประเมินคุณธรรม และควำมโปร่งใสของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 เพ่ือเสนอควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำร และทรำบปัญหำอุปสรรคในกำร
ด ำเนินกำร ซึ่งก ำหนดประชุม 3 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน , 9 เดือนและ 12 เดือน รวมทั้งบันทึกเสนอควำมก้ำวหน้ำ
ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ทรำบ และก ำกับ ติดตำม ในตัวชี้วัดที่
ด ำเนินกำรยังไม่แล้วเสร็จ 

 2.7 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและเผยแพร่ข้อมูลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสผ่ำน
เว็บไซต์ สพป.ล ำพูน เขต 1 รวมทั้งจัดท ำแฟ้มเอกสำรเก็บไว้เป็นหลักฐำนอ้ำงอิง 
 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :     นำยสมภพ  ทิพย์เวียง รองผอ.สพป.ล ำพูน เขต 1 
                         :     น.ส.จอมญำดำ โชคธำดำนันท์ ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      :     นำงสุภัทตรำ   เพลียหำญ           นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำรพิเศษ 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 

ตัวช้ีวัดที่ 8 ภาวะผู้น า   
หน่วยวัด : ช่วงคะแนน 
ค าอธิบาย :     
 ภำวะผู้น ำ หมำยถึง ควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะของผู้บริหำรเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจและกำรร่วมแรง

ร่วมใจของบุคลำกร ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อน ำองค์กำรให้บรรลุภำรกิจตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  
 ประเมินส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยใช้คะแนนจำกผลกำรประเมินมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำของส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ได้มีกำรด ำเนินกำรประเมิน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำในมำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ ตัวบ่งชี้ที่ 1 
กำรบริหำรจัดกำรที่ดี ประกอบด้วย 6 ประเด็นกำรพิจำรณำ ได้แก่  
 1. ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรในกำรน ำองค์กำรไปสู่เป้ำหมำย  
 2. กำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 3. กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 4. กำรสร้ำงหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
 5. กำรสื่อสำร กำรประชำสัมพันธ์ภำยในและภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 6. กำรน ำผลกำรด ำเนินงำนมำพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
ใช้ผลคะแนนจำกกำรประเมินมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของ

ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่ได้มีกำรด ำเนินกำรประเมินส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ในมำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี ประกอบด้วย 6 ประเด็นกำรพิจำรณำ  
 

การด าเนินการ : 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน 
เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

2. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน 
เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เพ่ือชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน
มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มอบหมำยภำรกิจงำนให้กับผู้รับผิดชอบมำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำร
จัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ ตัวบ่งชี้ที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ด ีจ ำนวน 6 ประเด็น 

3. รำยงำนกำรประเมินตนเองและผลผลิตที่ประสบควำมส ำเร็จของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 พร้อมเอกสำรหลักฐำน ผ่ำนระบบ e-MES ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :     นำยสมภพ  ทิพย์เวียง รองผอ.สพป.ล ำพูน เขต 1 
                         :     น.ส.จอมญำดำ  โชคธำดำนันท์ ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      :     นำงประทุมพร  หมัดสมัน  นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 

ตัวช้ีวัดที่ 9 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การ 
หน่วยวัด : ควำมส ำเร็จ 
ค าอธิบาย :   
 ระบบติดตำมกำรปฏิบัติงำนเพ่ือกำรบริหำรงำนขององค์กำร เป็นกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำร

ติดตำมและบริหำรงำนอย่ำงเป็นระบบ โดยใช้กระบวนกำรและจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเหมำะสม เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุด  

 กำรประเมินส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ใช้ประเด็นกำรประเมินกำรใช้งำนระบบสนับสนุนกำรบริหำร
จัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (AMSS++) หรือระบบอื่น ๆ ที่ช่วยให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ใช้เพื่อติดตำมกำรปฏิบัติงำนเพื่อกำรบริหำรขององค์กำร 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
ประเด็นการประเมิน หลักฐาน 

1.  ใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรติดตำมกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กำร 4 ด้ำน ได้แก่ 
- ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป 
- ด้ำนบริหำรแผนงำนและงบประมำณ 
- ด้ำนบริหำรงำนบุคคล 
- ด้ำนบริหำรวิชำกำร 

รูปถ่ำย / URL / คู่มือกำรใช้งำน / หนังสือรำชกำร 
/ สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

2. มีกำรจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบันและ
สำมำรถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real time สรุปผล
ข้อมูลที่ได้จำกกำรใช้ระบบ 

ภำพหลักฐำนกำรใช้งำนที่เป็นปัจจุบัน หรือสรุปผล
กำรด ำเนินงำนรำยสัปดำห์/รำยเดือน (Capture) 
หน้ำจอ 

3. มีกำรใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำรประเมินควำม
พึงพอใจของประชำชนหรือผู้รับบริกำร 

ภำพหลักฐำนหน้ำจอระบบอิเล็กทรอนิกส์ในกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของประชำชน หรือผู้รับบริกำร 

การด าเนินการ : 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ได้น ำโปรแกรม AMSS++ (ระบบ Smart Area) 
มำใช้ในกำรติดตำมและกำรบริหำรงำน 4 ด้ำน ดังนี้  

1) ด้ำนบริหำรงำนทั่วไป เช่น กำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำรกับ สพฐ. กำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำรกับ
โรงเรียนในสังกัด กำรขออนุญำตไปรำชกำร กำรลำ กำรขออนุญำตใช้รถรำชกำร เป็นต้น 

2) ด้ำนแผนงำนและงบประมำณ  เช่น กำรวำงแผนงำน/โครงกำร งำนกำรเงินและบัญชี เป็นต้น 
3) ด้ำนบริหำรงำนบุคคล เช่น จ ำนวนครูและบุคลำกรใน สพป.ล ำพูน เขต 1 เป็นต้น 
4) ด้ำนบริหำรวิชำกำร เช่น จ ำนวนนักเรียนรำยโรง รำยคน และรำยชั้นเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร

เรียน เป็นต้น 

 ทั้งนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ได้จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรผ่ำน Google Form http://gg.gg/lt3g6 ด้วย 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นำยสมภพ  ทิพย์เวียง    รองผอ.สพป.ล ำพูน เขต 1 
       :      นำยกนกบุญ  กระแสร์   ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล       : นำยภำนุพันธ์   ค ำเวียง   เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์  
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ                  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 

ตัวช้ีวัดที่ 10 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ 

หน่วยวัด : ควำมส ำเร็จ 

ค าอธิบาย :  กำรประเมินผลระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประเมินใน 2 ประเด็น ดังนี้ 
     10.1 กำรใช้ระบบ Video Conference ในองค์กำร 

       10.1.1 กำรเข้ำร่วมประชุมทำงไกล Video Conference กับส่วนกลำง  
       10.1.2 กำรใช้ระบบประชุมทำงไกลระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกับโรงเรียนเพ่ือ

กำรบริหำรหรือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

ตัวช้ีวัดที่ : 10.1 การใช้ระบบ Video Conference ในองค์การ 
หน่วยวัด : ร้อยละ / จ ำนวน 
ค าอธิบาย :  กำรประเมินผลระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประเมินใน 2 ประเด็น ดังนี้ 

10.1.1 กำรเข้ำร่วมประชุมทำงไกล Video Conference กับส่วนกลำง (รวมพุธเช้ำข่ำว 
สพฐ. และงำนประชุมอื่น ๆ ที่ สพฐ. จัดประชุมทำงไกลฯ) 

10.1.2 กำรใช้ระบบประชุมทำงไกลระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกับโรงเรียนเพ่ือ 
กำรบริหำรหรือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น กำรใช้ Scopia , Facebook (Live) , Youtube , Hang out , 
Skype ในกำรประชุม ฯลฯ 

การด าเนินการ : 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 

1. ฝ่ำยบริหำร และบุคลำกรใน สพป.ล ำพูน เขต 1 เข้ำร่วมประชุมทำงไกล Video Conference 
กับส่วนกลำง ประกอบด้วย กำรรับชมรำยกำรพุธเช้ำข่ำว สพฐ. และงำนประชุมอ่ืนๆ ที่ สพฐ. จัดประชุมทำงไกลฯ 
ตั้งแต่เดือนเมษำยน – กันยำยน 2563 รวมทั้งหมด จ ำนวน 38 ครั้ง 

2. จัดประชุมทำงไกล Video Conference ระหว่ำงส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกับโรงเรียน
ในสังกัด ผ่ำนระบบ Google Meet เพ่ือแจ้งข้อรำชกำร นโยบำย ภำรกิจงำนที่ต้องด ำเนินกำร และข้อมลูข่ำวสำร
กำรด ำเนินกิจกรรม โดย สพป.ล ำพูน เขต 1 ได้ก ำหนดกำรประชุมทำงไกล และจัดท ำหนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด
ให้เข้ำร่วมประชุมตำมก ำหนดกำร ระหว่ำงเดือนกุมภำพันธ์ – กันยำยน 2563 จ ำนวน 8 ครั้ง รวมทั้งหมด จ ำนวน 
34 เรื่อง  ดังนี้ 

- ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2563   จ ำนวน 8 เรื่อง 
- ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 3 เมษำยน 2563   จ ำนวน 3 เรื่อง 
- ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 14 พฤษภำคม 2563  จ ำนวน 5 เรื่อง 
- ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 5 มิถุนำยน 2563   จ ำนวน 3 เรื่อง 
- ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 10 กรกฎำคม 2563   จ ำนวน 4 เรื่อง 
- ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 4 สิงหำคม 2563   จ ำนวน 1 เรื่อง 
- ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 11 สิงหำคม 2563   จ ำนวน 2 เรื่อง 
- ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 3 กันยำยน 2563   จ ำนวน 8 เรื่อง 
3. เผยแพร่กำรประชุมทำงไกล ผ่ำน 3 ช่องทำง ได้แก่ เว็บไซต์ สพป.ล ำพูน เขต 1, Facebook 

สพป.ล ำพูน เขต 1 และ Youtube (ช่อง lamphun1 lpn1)  
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4. กลุ่มอ ำนวยกำร สพป.ล ำพูน เขต 1 รวมรวมข้อมูล เอกสำร/หลักฐำน ภำพถ่ำย กำรเข้ำร่วม
ประชุมทำงไกล Video Conference กับส่วนกลำง และกำรประชุมทำงไกลระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 กับโรงเรียนในสังกัด และรำยงำนผลผ่ำนระบบ KRS ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นำยสมภพ  ทิพย์เวียง  รองผอ.สพป.ล ำพูน เขต 1 
   : นำยกนกบุญ  กระแสร์  ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 
   : น.ส.จอมญำดำ โชคธำดำนันท์ ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : ทุกกลุ่มงานใน สพป.ล าพูน เขต 1 

ผู้รับผิดชอบรวบรวมข้อมูล : นำงสำวเจนจิรำ  ปัญญำเหล็ก  เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
 
ตัวช้ีวัดที่ : 10.2 ความม่ันคงปลอดภัยในไซเบอร์ (Cyber) 
หน่วยวัด : ร้อยละ 
ค าอธิบาย : กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กำร หมำยถึง กำรน ำเทคโนโลยีมำปรับใช้ในกำร
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน กำรบริหำรจัดกำรภำยใน กำรอ ำนวยควำมสะดวกประชำชน กำรบริกำร
ภำครัฐ และกำรเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงำนที่เป็นประโยชน์  ทั้งนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ  
ขั้นพ้ืนฐำนได้เห็นควำมส ำคัญในกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในองค์กำร เพ่ือควำมสะดวกรวดเร็ว 
ประหยัดเวลำ และงบประมำณ และให้ควำมส ำคัญกับควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ จึงส ำรวจกำร
ด ำเนินกำรข้อมูลด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงไซเบอร์ส ำหรับระบบสำรสนเทศของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ซึ่งเป็นกระบวนกำรหรือกำรกระท ำทั้งหมดที่จ ำเป็น เพ่ือท ำให้องค์กรปรำศจำกควำมเสี่ยง และ
ควำมเสียหำยที่มีผลต่อควำมปลอดภัยของข้อมูลข่ำวสำร ( Information) ในทุกรูปแบบ รวมถึงกำรระวัง
ป้องกันต่อกำรอำชญำกรรม กำรโจมตี กำรบ่อนท ำลำย กำรจำรกรรม และควำมผิดพลำดต่ำง  ๆ โดยค ำนึงถึง
องค์ประกอบพื้นฐำนของควำมปลอดภัยของข้อมูล 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  
1.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กำร 
2.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท ำแบบส ำรวจตำมแบบฟอร์มอ้ำงอิงที่ 10.2 และรำยงำนแบบส ำรวจให้ 

สพฐ. ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

การด าเนินการ : 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ด ำเนินกำรดังนี้ 
1. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์ ตำมค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ที่ 173/2563 ลงวันที่ 10 สิงหำคม 2563 
2. ติดตั้งใช้งำนอุปกรณ์ Network Firewall 
3. ติดตั้งใช้งำนโปรแกรม Antivirus/AntiMalware 
4. ติดตั้งใช้งำน Web ApplicationFirewall 
5. ติดตั้งใช้งำนระบบ Endpoint Security 
6. ใช้อุปกรณ ์Mikrotik จ ำนวน  3  ตัว 
7. ติดตั้งใช้งำนระบบยืนยันตัวตน และควบคุมสิทธิ ยี่ห้อ Mikrotik CCR-1036 
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8. ติดตั้งใช้งำนระบบจัดเก็บล็อก (Centralize Log) ยี่ห้อ Mikrotik CCR-1036 ขนำด 20 GB ให้สอดคล้อง
กับกฎหมำย และ พรบ. คอมพิวเตอร์  

9. อบรมและสร้ำงควำมตระหนักด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

และด ำเนินกำรรำยงำนข้อมูลผ่ำน www.techno.bopp.go.th/obec_cyber ตำมหนังสือที่            
ส ำนักเทคโนโลยีเพ่ือกำรเรียนกำรสอน สพฐ. แจ้ง 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : นำยสมภพ  ทิพย์เวียง    รองผอ.สพป.ล ำพูน เขต 1 
       :      นำยกนกบุญ  กระแสร์   ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลฯ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล       : นำยภำนุพันธ์   ค ำเวียง   เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์ 
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ตัวช้ีวัดที ่ 11.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

หน่วยวัด : ควำมส ำเร็จ 

ค าอธิบาย :    ระดับควำมส ำเร็จของส่วนรำชกำรระดับหน่วยเบิกจ่ำยสำมำรถด ำเนินกำรด้ำนบัญชีได้ตำม
เกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด โดยเป็นกำรประเมินผลจำกจ ำนวนเรื่องของข้อมูล
ทำงบัญชีที่ส่วนรำชกำรระดับหน่วยเบิกจ่ำยสำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด จ ำนวน 5 เรื่อง 
ประกอบด้วย 20 ข้อย่อย กำรประเมินรอบที่ 1 (ตุลำคม 2562 – มิถุนำยน 2563) และ รอบที่ 2  (กรกฎำคม 
– กันยำยน 2563) โดยพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้  

เรื่องที่ 1 ความถูกต้อง (Accuracy) มีกำรแสดงยอดคงเหลือและรำยกำรเคลื่อนไหวของบัญชี
ตำมท่ีก ำหนด ประกอบด้วย 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1 บัญชีแยกประเภทในงบทดลองมีกำรแสดงยอดคงเหลือ ถูกต้องตรงกับเอกสำร
หรือหลักฐำน 

ค าอธิบาย  ยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองถูกต้อง
ตรงกับเอกสำรหรือหลักฐำน  โดยพิจำรณำประเมินใน 5 ข้อย่อย ดังนี้ 

1.1) บัญชีเงินสดในมือ (1101010101)  
ค าอธิบาย ยอดคงเหลือของบัญชีเงินสดในมือ ณ วันสิ้นรอบกำรประเมินที่ 1 และ

รอบที่ 2 ตรงกับรำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวันที่จัดท ำตำมระเบียบกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลัง กำรเก็บรักษำเงินและ
กำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562   

1.2) บัญชีเงินฝำกธนำคำร (ทุกบัญชี)   
ค าอธิบาย มีกำรจัดท ำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝำกธนำคำรครบทุกบัญชี  ณ 

วันสิ้นรอบกำรประเมินที่ 1 และรอบที่ 2 ด้วยวิธีกำรจัดท ำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรตำมหนังสือ
กรมบัญชีกลำง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2554 เรื่อง วิธีกำรตรวจสอบข้อมูล
เงินฝำกธนำคำรและแนวทำงกำรจัดท ำงบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำรของหน่วยงำนภำครัฐ  

1.3)  บัญชีลูกหนี้เ งินยืมในงบประมำณ (1102010101) บัญชีลูกหนี้เงินยืม
นอกงบประมำณ (1102010102)  

ค าอธิบาย ยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมำณ บัญชีลูกหนี้เงินยืม
นอกงบประมำณ ณ วันสิ้นรอบกำรประเมินที่ 1 และรอบที่ 2 ตรงกับสัญญำกำรยืมเงินที่ยังไม่ส่งใช้ใบส ำคัญ 
กรณีมีลูกหนี้เงินยืมเกินก ำหนด ให้ด ำเนินกำรตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกเงินจำกคลัง กำรรับเงิน 
กำรจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรน ำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 68 

1.4) บัญชีใบส ำคัญค้ำงจ่ำย (2102040102)  บัญชีเจ้ำหนี้กำรค้ำ - หน่วยงำนภำครัฐ 
(2101010101) และบัญชเีจำ้หน้ีกำรค้ำ – บุคคลภำยนอก (2101010102)  

ค าอธิบาย  ยอดคงเหลือของบัญชีใบส ำคัญค้ำงจ่ำย บัญชีเจ้ำหนี้กำรค้ำ - หน่วยงำนภำครัฐ 
และบัญชีเจ้ำหนี้กำรค้ำ – บุคคลภำยนอก ณ วันสิ้นรอบกำรประเมินที่ 1 และรอบที่ 2 ตรงกับใบแจ้งหนี้  
ใบส ำคัญหรือเอกสำรแสดงภำระผูกพันที่ต้องช ำระคืนแก่เจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิยังไม่ได้จ่ำยเงิน  

1.5) งบทดลองแสดงข้อมูลทำงบัญชีที่ถูกต้องตำมดุลบัญชีปกติ และต้องไม่มีบัญชีพัก 
ที่มียอดคงค้ำง 

ค าอธิบาย  จ ำนวนเงินในช่อง “ยอดยกไป”ของทุกบัญชีในงบทดลองแสดง
ตัวเลขถูกต้องตำมดุลบัญชีปกติ ยกเว้น 
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บัญชีแยกประเภท 
ดุลบัญชี 

เดบิต เครดิต 
1. บัญชีพักรอ Clearing (1101010113)  ✓ 
2. บัญชีรำยได้สูง (ต่ ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ 

(3101010101) ✓ ✓ 

3. บัญชีรำยได้สูง (ต่ ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสม    
ยกมำ (3102010101) ✓ ✓ 

4. บัญชีผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำด 
(3102010102) ✓ ✓ 

5. บัญชีค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงหน่วยงำน-รำยได้
แผ่นดินรอน ำส่งคลัง (5210010112) ✓ ✓ 

 
บัญชีพักในงบทดลองรำยหน่วยเบิกจ่ำยในระบบ GFMIS ไม่มีจ ำนวนเงินคงค้ำงในช่อง 

“ยอดยกไป” ของทุกบัญชีดังต่อไปนี้ 
- บัญชีพักเงินน ำส่ง (1101010112) และบัญชีพักเงินสดรับ (1101010110) 
-  บัญชีพักรอ Clearing (1101010113) ยกเว้นบัญชีพักรอ Clearing ที่เกิดจำกเช็ค

ที่ธนำคำรยังไม่สำมำรถเรียกเก็บได้ทันภำยในสิ้นเดือนซึ่งบัญชีพักรอ Clearing ดังกล่ำว ต้องมียอดคงค้ำง
ด้ำนเครดิตเท่ำกับยอดคงค้ำงของบัญชีพักเงินน ำส่งด้ำนเดบิตที่หน่วยเบิกจ่ำยบันทึกกำรน ำส่งเงินในระบบ GFMIS 

- บัญชีพักหักล้ำงกำรรับโอนสินทรัพย์ (1213010104) 
- บัญชีพักหักล้ำงกำรโอนสินทรัพย์ (5212010103) 
- บัญชีลูกหนี้ส่วนรำชกำร-รำยได้รับแทนกัน (1102050125) 
-  บัญชีเจ้ำหนี้ส่วนรำชกำร-รำยได้รับแทนกัน (2101020106) ยกเว้น กรณีหน่วยเบิกจ่ำย

รับรำยได้แทนหน่วยงำนอ่ืนในวนัสิ้นเดือนแลว้น ำส่งเงินในเดือนถัดไป 
- บัญชีภำษีหัก ณ ที่จ่ำยรอน ำส่ง (ระบุประเภท) (21020401xx) 
-  บัญชีเบิกเกินส่งคืนรอน ำส่ง (2116010104) ยกเว้น กรณีหน่วยเบิกจ่ำยบันทึกรับเงิน

เบิกเกินส่งคืนในวันสิ้นเดือนแล้วน ำส่งในเดือนถัดไป ทั้งนี้ หำกหน่วยเบิกจ่ำยมีบัญชีพักคงค้ำงจำกสำเหตุ
กำรยกเว้นให้ระบุสำเหตุไว้ในแบบประเมินผลฯ หัวข้อค ำชี้แจงด้วย 

- บัญชีพักค่ำใช้จ่ำย (5301010103) 
- บัญชีปรับหมวดรำยจ่ำย (5301010101) 
ส่วนที่ 2 ควำมถูกต้องของกำรเคลื่อนไหวในบัญชีแยกประเภท 

  ค าอธิบาย  แสดงวิธีกำรตรวจสอบ เพ่ือให้สำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำรำยกำรเคลื่อนไหวของบัญชี
แยกประเภทในระบบ GFMIS ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 มีควำมถูกต้องเป็นปัจจุบัน เช่น กำรท ำด้วย 
Pivot Table หรือกำรใช้โปรแกรม ฟังก์ชั่น เทคนิค สูตรต่ำงๆ หรือวิธีกำรใดก็ได้ (ตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง 
ที่ กค 0423.3/ว 281 ลงวันที่ 23 กรกฎำคม 2555 เรื่อง แนวทำงกำรตรวจสอบบัญชีของส่วนรำชกำร  
ในระบบ GFMIS) โดยพิจำรณำประเมินใน 3 ข้อย่อย ดังนี้ 
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2.1) บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) บัญชีเงินฝำกธนำคำรเพ่ือน ำส่งคลัง 
(1101020601) บัญชีเงินฝำกธนำคำรรำยบัญชีเพ่ือน ำส่งคลัง (110101020606)  

ค าอธิบาย  แสดงรำยละเอียดกำรเคลื่อนไหวจับคู่ของบัญชีดังกล่ำวนี้ มีกำร
บันทึกข้อมูลจัดเก็บ น ำส่งหรือน ำฝำกเงิน เงินเบิกเกินส่งคืน เงินรำยได้แผ่นดิน หรือเงินฝำกคลัง ได้ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 

2.2) บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมำณ (1102010101) และบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอก
งบประมำณ (1102010102)  

ค าอธิบาย  แสดงรำยละเอียดกำรเคลื่อนไหวจับคู่ของบัญชีลูกหนี้มีกำรบันทึก
กำรจ่ำยเงินและชดใช้คืนเงินยืมแต่ละฎีกำได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

2.3) บัญชีเงินฝำกธนำคำร (เงินงบประมำณ) (1101020603) บัญชีเงินฝำกธนำคำร 
(เงินนอกงบประมำณ) (1101020604)  เงินฝำกธนำคำรรับจำกคลัง (เงินกู้) (1101020605) บัญชีใบส ำคัญค้ำง
จ่ำย (2101010101) บัญชีเจ้ำหนี้กำรค้ำ – หน่วยงำนภำครัฐ (2101010101) และบัญชีเจ้ำหนี้กำรค้ำ – 
บุคคลภำยนอก (2101010102)  

ค าอธิบาย  แสดงรำยละเอียดกำรเคลื่อนไหวจับคู่ของบัญชีดังกล่ำวนี้ มีกำร
บันทึกกำรเบิกและจ่ำยเงินให้เจ้ำหนี้หรือผู้มีสิทธิ ได้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส (Transparency) มีกำรเปิดเผยข้อมูลทำงบัญชีต่อสำธำรณะ โดยพิจำรณำ
ประเมินใน 1 ข้อย่อย  
   2.1 กำรเปิดเผยงบทดลองสู่สำธำรณะ 

ค าอธิบาย มีกำรเผยแพร่งบทดลองรำยหน่วยเบิกจ่ำยเป็นประจ ำทุกเดือน โดยเปิดเผย
เป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 30 วัน นับจำกวันที่ส่งให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน หรือส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนภูมิภำค เช่น ลง Website หรือปิดประกำศในที่สำธำรณะ (หำกจัดท ำไม่ครบทุกเดือนจะถือคะแนนเป็นศูนย์) 

เรื่องที่ 3 ความรับผิดชอบ (Accountability) มีกำรตอบและแก้ไขข้อทักท้วงข้อมูลทำงบัญชี 
โดยพิจำรณำประเมินใน 3 ข้อย่อย 
   3.1 กำรจัดส่งงบทดลองให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินส่วนภูมิภำค 

ค าอธิบาย กำรน ำส่งรำยงำนงบทดลองประจ ำเดือนให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
หรือส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภำคทุกเดือน ภำยในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (หำกจัดท ำไม่ครบทุก
เดือนจะถือคะแนนเป็นศูนย์)  

  3.2 กำรตอบข้อทักท้วงด้ำนบัญชีกำรเงิน ตำมข้อสังเกตประกอบกำรตรวจสอบรำยงำนกำรเงิน
ของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภำค ปีล่ำสุด (ถ้ำมี) 

ค าอธิบาย กำรตอบข้อทักท้วงด้ำนบัญชีกำรเง ิน ตำมข้อสังเกตประกอบกำร
ตรวจสอบรำยงำนกำรเงินของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) หรือส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนภูมิภำค ให้ตอบภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
  3.3 กำรแก้ไขข้อทักท้วงด้ำนบัญชีตำมข้อสังเกตประกอบกำรตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภำยใน 
ภำยในปีที่ได้รับกำรทักท้วง 
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ค าอธิบาย มีกำรแก้ไขข้อทักท้วงด้ำนบัญชีตำมข้อสังเกตประกอบกำรตรวจสอบ
ของผู้ตรวจสอบภำยใน ภำยในปีที่ได้รับกำรทักท้วง 
        เรื่องที่ 4 ความครบถ้วน (Completeness) มีกำรแสดงรำยละเอียดกำรปรับปรุงบัญชี งบทดลอง
ไม่ปรำกฏยอดคงค้ำงบัญชีพักสินทรัพย์ ไม่มีบัญชีเฉพำะกิจ และควำมครบถ้วนของสถำนศึกษำภำยใต้
สังกัดเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยพิจำรณำประเมินใน 4 ข้อย่อย  
  4.1 บัญชีผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำด  (3102010102)  

ค าอธ ิบาย   แสดงรำยละเอียดกำรปร ับปรุงบ ัญช ีเ พื ่อแก้ไขข้อผิดพลำดของ
ปีงบประมำณก่อน พร้อมแนบส ำเนำใบส ำคัญกำรปรับปรุงบัญชีและหนังสือขออนุมัติจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
โดยถือปฏิบัติตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ที่  กค 0423.3/ว 60 ลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2556  
  4.2 งบทดลองรำยหน่วยเบิกจ่ำยในระบบ GFMIS ไม่ปรำกฏยอดคงค้ำงบัญชีพักสินทรัพย์ 
(ระบุประเภท)  

ค าอธิบาย จ ำนวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุประเภท) 
ในงบทดลองรำยหน่วยเบิกจ่ำยต้องไม่มียอดคงค้ำง โดยปรับปรุงเป็นสินทรัพย์รำยตัวหรือเป็นค่ำใช้จ่ำย 
ยกเว้น บัญชีพักงำนระหว่ำงก่อสร้ำง (1211010102) ให้ปรับปรุงบัญชีและไม่ให้มียอดคงค้ำงใน งบทดลอง
ภำยใน  30 วัน นับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ 
  4.3 งบทดลองรำยหน่วยเบิกจ่ำยในระบบ GFMIS ไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนรำชกำร
ที่ใช้เฉพำะภำรกิจของหน่วยงำน 

ค าอธิบาย จ ำนวนเงินในช่อง “ยอดยกไป” ของบัญชีในงบทดลองแสดงบัญชี
ถูกต้องตำมประเภทของสินทรัพย์และไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนรำชกำรที่มีภำรกิจเฉพำะด้ำน เช่น 
บัญชีครุภัณฑ์โรงงำน บัญชีครุภัณฑ์ก่อสร้ำง บัญชีครุภัณฑ์ดนตรี บัญชีครุภัณฑ์อื่น บัญชีส่วนปรับปรุง
อำคำรบัญชีครุภัณฑ์สนำม บัญชีครุภัณฑ์กีฬำ บัญชีสินทรัพย์พื้นฐำนอื่น บัญชีสินทรัพย์ถำวร – ที่รำช
พัสดุ บัญชีสินทรัพย์ – Interface บัญชีสินทรัพย์โครงสร้ำงพื้นฐำน ประกอบด้วย ถนน สะพำน เขื่อน 
อ่ำงเก็บน้ ำ และสินทรัพย์โครงสร้ำงพ้ืนฐำนอ่ืน 

4.4 ควำมครบถ้วนของสถำนศึกษำที่เป็นหน่วยเบิกภำยใต้สังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
ในกำรจัดส่งข้อมูลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

ค าอธิบาย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด ำเนินกำรเร่งรัด ติดตำมกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี
ของสถำนศึกษำหน่วยเบิกภำยใต้สังกัด ให้จัดส่งข้อมูลมำยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ภำยใน 20 วันนับจำกวันสิ้นรอบกำรประเมินที่ 1 และ 30 วันนับจำกวันสิ้นรอบกำรประเมินที่ 2 โดยเมื่อ
สถำนศึกษำหน่วยเบิกได้จัดส่งเอกสำรประกอบกำรประเมินฯ ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนแล้ว 
สถำนศึกษำจะต้องส ำเนำหน้ำหนังสือน ำส่งรำยงำนผลกำรประเมินฯ ที ่ส่งให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รำยงำนต่อส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ภำยใน 15 วันนับจำกวัน สิ้นรอบกำร
ประเมินที่ 1 และรอบที่ 2  เพ่ือเข้ำรำยงำนผลในระบบ KRS ของ กพร. ต่อไป ซึ่งกำรรับรองรำยงำนของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในข้อนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะให้
คะแนนต่อเม่ือได้รับเอกสำรประกอบกำรประเมินฯ ของสถำนศึกษำทุกแห่งครบถ้วนเท่ำนั้น  

เรื่องที่ 5 ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) มีกำรด ำเนินกำรปรับปรุงและปิดบัญชีให้ถูกต้องและ
ครบถ้วนตำมหลักกำรบัญชี (ประเมินผลเฉพำะในรอบที่ 2) โดยพิจำรณำประเมินใน 4 ข้อย่อย 

5.1 แสดงรำยละเอียดประกอบรำยกำรบัญชีที่ส ำคัญของงบทดลอง 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 

ค าอธิบาย มีกำรจัดท ำรำยละเอียดรำยกำรบัญชีที่ส ำคัญประกอบงบทดลองประจ ำเดือน
กันยำยน 2563 และให้เปิดเผยสู่สำธำรณะเป็นระยะเวลำอย่ำงน้อย 30 วันนับจำกวันที่ส่งงบทดลองให้
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน หรือส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภำค เช่น ลง Website หรือปิด
ประกำศในที่สำธำรณะ โดยรำยกำรบัญชีที่ส ำคัญประกอบด้วยรำยกำรบัญชีตำมเกณฑ์กำรประเมินผลฯ เรื่องที่ 
1.1.1 - 1.1.3 

5.2 บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ในงบทดลองมีกำรแสดงยอดคงเหลือ ถูกต้องตรงกับ
เอกสำรหลักฐำน 

ค าอธิบาย  มียอดคงเหลือของบัญชีวัสดุคงคลัง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ในระบบ GFMIS 
ตรงกับรำยงำนกำรตรวจนับพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ที่มีคณะกรรมกำรตรวจนับลงลำยมือชื่อ  

บัญชีครุภัณฑ์ (12xxxxxxxx) ในงบทดลองมีกำรแสดงยอดคงเหลือ ถูกต้องตรงกับ
เอกสำรหลักฐำน 

ค าอธิบาย  มียอดคงเหลือบัญชีครุภัณฑ์ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนภำยใต้สังกัด  
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 ในระบบ GFMIS ตรงกับรำยงำนกำรตรวจนับพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ 2563  

5.3  กำรค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำส ำหรับส่วนรำชกำรระดับหน่วยเบิกจ่ำยที่มีบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุ ฯลฯ 
ค าอธิบาย กรณีที่ส่วนรำชกำรระดับหน่วยเบิกจ่ำยที่มีบัญชีสินทรัพย์ไม่ระบุ เช่น บัญชี

อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงไม่ระบุรำยละเอียด บัญชีครุภัณฑ์ไม่ระบุรำยละเอียด ฯลฯ ต้องค ำนวณค่ำเสื่อมรำคำ
ด ำเนินกำรปรับปรุงค่ำเสื่อมรำคำ ณ สิ้นปีงบประมำณเอง  

5.4 กำรปิดบัญชีรำยได้สูง/(ต่ ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ (3101010101) และบัญชีผลสะสมจำก
กำรแก้ไขข้อผิดพลำด (3102010102)  

ค าอธิบาย ส่วนรำชกำรระดับหน่วยเบิกจ่ำยเรียกรำยงำนงบทดลองประจ ำปี ระบุงวด 1 - 16 
โดยปิดบัญชีรำยได้สูง/(ต่ ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ (3101010101) และบัญชีผลสะสมจำกกำรแก้ไขข้อผิดพลำด 
(3102010102) ตำมจ ำนวนเงินคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” เข้ำบัญชีรำยได้สูง/(ต่ ำ) กว่ำค่ำใช้จ่ำยสะสมยกมำ 
(3102010101) ภำยใน 30 วันนับจำกวันสิ้นปีงบประมำณ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
1. หนังสือกรมบัญชีกลำง ที่ กค 0410.3/ว 163 ลงวันที่ 20 เมษำยน 2563 
2. ส่วนรำชกำรระดับหน่วยเบิกจ่ำย ได้แก่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 183 แห่ง   

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 42 แห่ง โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ำย 151 แห่ง และหน่วยเบิก
ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 166 แห่ง  รำยงำนผลกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของตนเอง โดยใช้ “แบบรำยงำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของ
ส่วนรำชกำรระดับหน่วยเบิกจ่ำย” หรือ แบบ สรก.63-1 โดยรำยงำนผ่ำนระบบ KRS ของ กพร. ในรอบกำร
ประเมินที่ 1 และรอบกำรประเมินที่ 2 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 

การด าเนินการ : 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
1. จัดท ำข้อมูลตำมแบบรำยงำน (แบบ สรก. 63-1) 
2. จัดท ำข้อมูล รวบรวมเอกสำร/หลักฐำน ไฟล์ข้อมูล ได้แก่ ยอดคงเหลือในช่อง “ยอดยกไป” ของ

บัญชีแยกประเภทถูกต้องตรงกับเอกสำรหรือหลักฐำน , ควำมถูกต้อง เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับกำร
เคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท ระบบ GFMIS ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ.2563 , กำรเปิดเผย
งบทดลองสู่สำธำรณะ จัดท ำรำยละเอียดประกอบรำยกำรบัญชีที่ส ำคัญของง บทดลอง 
ประจ ำเดือน กันยำยน 2563 และ จัดส่งงบทดลองให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภำค 
ภำยในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ล ำพูน เขต 1 ลงลำยมือชื่อรับรองข้อมูล 

3.  รำยงำนผลตำมเกณฑ์กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบ ผ่ำนระบบ KRS ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   นำงรุ่งทิพย์  ทำวดี รองผอ.สพป.ล ำพูน เขต 1 
              :      นำงภัสพร  จันทร์ผง ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล        :   นำงธัญญพัทธ์  ขำกำดุก นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ 
                            :      นำงสำวปนัดดำ  จันทร์ป่ำ นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 

ตัวช้ีวัดที่ 11.2 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา 
  (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย   :   ระบบบัญชีทำงกำรเงินด้ำนกำรศึกษำนับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำมำรถใช้เป็นกรอบในกำรรวบรวม 
เพ่ือวิเครำะห์ข้อมูลกำรจัดสรร และกำรใช้จ่ำยทรัพยำกรด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ควำมเข้ำใจถึง
แหล่งที่มำของทรัพยำกรและกำรกระจำยทรัพยำกรทำงกำรศึกษำระดับต่ำง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำร
ก ำหนดนโยบำย โดยเฉพำะในด้ำนกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ แนวทำงกำรจัดสรรทรัพยำกร
ให้เหมำะสม เพ่ือเพ่ิมคุณภำพกำรศึกษำและกำรใช้จ่ำยที่จ ำเป็น สำมำรถลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ
นอกจำกนี้ ยังช่วยบ่งบอกถึงควำมเพียงพอของทรัพยำกรด้ำนกำรศึกษำ สำมำรถพัฒนำระบบบัญชีกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับใช้ในกำรก ำกับ ติดตำมกำรใช้ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำของส ำนั กงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยให้สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนรำยงำนข้อมูล
ผ่ำนเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th จ ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

 ครั้งที่ 1 จะเปิดระบบระหว่ำงวันที่ 1 พฤษภำคม 2563 – 31 กรกฎำคม 2563 
                 โดยใช้ข้อมูลช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมำณ (1 ตุลำคม 2562 - 31 มีนำคม 2563)  

 ครั้งที่ 2 จะเปิดระบบระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2563 – 30 ตุลำคม 2563 
       โดยใช้ข้อมูลช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมำณ (1 เมษำยน 2563 - 30 กันยำยน 2563)  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : 
 1. ให้สถำนศึกษำรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินผ่ำนเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th 

จ ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้  
 ครั้งที่ 1 จะเปิดระบบระหว่ำงวันที่ 1 พฤษภำคม 2563 – 31 กรกฎำคม 2563 

                 โดยใช้ข้อมูลช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมำณ (1 ตุลำคม 2562 - 31 มีนำคม 2563)  
 ครั้งที่ 2 จะเปิดระบบระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2563 – 30 ตุลำคม 2563 

       โดยใช้ข้อมูลช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมำณ (1 เมษำยน 2563 - 30 กันยำยน 2563)  
  2 . คู่ มื อ ก ำ ร ร ำ ย ง ำ น ข้ อ มู ล ท ำ ง ก ำ ร เ งิ น ส ำ ม ำ ร ถ ด ำ ว น์ โ ห ล ด ไ ด้ ที่  https://e-
budget.jobobec.in.th และเว็บไซต์กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
http://psdg-obec.go.th 

การด าเนินการ : 
  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 

1. จัดท ำหนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัดให้รำยงำนข้อมูลระบบบัญชีของสถำนศึกษำผ่ำนเว็บไซต์ 
https://e-budget.jobobec.in.th จ ำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ใช้ข้อมูลระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 -  
31 มีนำคม 2563 และครั้งที่ 2 ใช้ข้อมูลระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน 2563 - 30 กันยำยน 2563 และรำยงำนตำม
ระยะเวลำที่ สพฐ.ก ำหนด 

2. ตรวจสอบกำรรำยงำนข้อมูลในระบบบัญชีของโรงเรียน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ ์
3. ก ำกับ ติดตำม โรงเรียนผ่ำนทำงกลุ่มไลน์เจ้ำหน้ำที่กำรเงินของโรงเรียนและทำงโทรศัพท์ให้รำยงำน

ข้อมูลครบทุกโรง และตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

https://e-budget.jobobec.in.th/
https://e-budget.jobobec.in.th/
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4. ตอบข้อหำรือ ปัญหำ/อุปสรรคในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน ให้ข้อเสนอแนะและร่วมแก้ไขปัญหำ
ในกำรรำยงำนข้อมูล 

 ระดับสถานศึกษา 
             1. ศึกษำข้อมูลคู่มือกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินสำมำรถดำวน์โหลดได้ที่ https://e-budget.jobobec.in.th 
และเว็บไซต์กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน http://psdg-obec.go.th 
           2. รำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินผ่ำนเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th จ ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้  

 ครั้งที่ 1 จะเปิดระบบระหว่ำงวันที่ 1 พฤษภำคม 2563 – 31 กรกฎำคม 2563 
                 โดยใช้ข้อมูลช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมำณ (1 ตุลำคม 2562 - 31 มีนำคม 2563)  

 ครั้งที ่2 จะเปิดระบบระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2563 – 30 ตุลำคม 2563 
       โดยใช้ข้อมูลช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมำณ (1 เมษำยน 2563 - 30 กันยำยน 2563) 

 3. ตรวจสอบกำรรำยงำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด  :   นำงรุ่งทิพย์  ทำวดี รองผอ.สพป.ล ำพูน เขต 1 
              :      นำงภัสพร  จันทร์ผง ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล        :   นำงธัญญพัทธ์  ขำกำดุก นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://e-budget.jobobec.in.th/
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ตัวช้ีวัดที่ 11.3 ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชี ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 

หน่วยวัด : ระดับ  

ค าอธิบาย : กำรตรวจสอบด้ำนกำรเงินกำรบัญชี หมำยถึง กำรตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชี และกำร
ประเมินกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
  กำรตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชี หมำยถึง กำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงิน กำรควบคุมเงินสด 
กำรควบคุมเงินฝำกธนำคำร กำรควบคุมเงินฝำกคลัง กำรควบคุมลูกหนี้เงินยืม และกำรควบคุมเงินทดรองรำชกำร 
  กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี หมำยถึง กำรประเมินกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีตำม
ระบบบริหำรงำนกำรเงินกำรคลังภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) ในเรื่องควำมถูกต้อง เรื่อง
ควำมโปร่งใส และเรื่องควำมรับผิดชอบ 
  กระดำษท ำกำร หมำยถึง เครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลกำรตรวจสอบผลกำร
วิเครำะห์และผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ซึ่งกระดำษท ำกำรมี 11 แบบ  
ให้เลือกใช้ตำมประเด็นกำรตรวจสอบที่ก ำหนด 
      ส ำหรับกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบด้ำนกำรเงินกำรบัญชีในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ก ำหนดให้จัดส่งกระดำษท ำกำรประกอบกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ รวม 7 แบบ ดังนี้ 
   แบบท่ี 1 แบบเก็บข้อมูลกำรประเมินระบบงำนด้ำนกำรเงินกำรบัญชี   
   แบบท่ี 2 แบบตรวจสอบเงินสด 
   แบบท่ี 3 งบกระทบยอดเงินฝำกธนำคำร 
   แบบท่ี 4 รำยละเอียดเงินฝำกธนำคำรคงเหลือ 
   แบบท่ี 5 รำยละเอียดลูกหนี้เงินยืมคงค้ำง 
   แบบท่ี 6 แบบประเมินกำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี  
   แบบท่ี 7 แบบตรวจสอบเงินฝำกคลัง 
  (โดยแบบที่ 1 มี 2 ชุด คือ ชุด สพป. และ ชุด สพม. ส่วนแบบที่ 2 –7 ใช้ได้ทั้ง สพป. และ สพม.) 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จัดเก็บข้อมูลกำรตรวจสอบพร้อมทั้งสรุปผลกำรตรวจสอบในแต่ละ
ประเด็นลงในแบบกระดำษท ำกำรที่ก ำหนดแต่ละแบบ และน ำผลสรุปกำรตรวจสอบจำกกระดำษท ำกำรไป
จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ สำมำรถดำวน์โหลดแบบกระดำษท ำกำรในหน้ำเว็บไซต์ ตสน. สพฐ. 

การด าเนินการ : 
  หน่วยตรวจสอบภำยใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
 1. ตรวจสอบ และวิเครำะห์เอกสำรกำรเงินกำรบัญชีของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ตำมแนวทำงกำรตรวจสอบทำงด้ำนกำรเงินกำรบัญชี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563 ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แจ้งให้ด ำเนินกำร โดยตรวจตัดยอด ณ วันที่ 31 มีนำคม 
2563 และจัดท ำกระดำษท ำกำรท่ีแสดงข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ทุกแบบ 
 2. สรุปผลกำรตรวจสอบจำกกระดำษท ำกำรแต่ละแบบ และจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
ครบทุกเรื่องตำมท่ีก ำหนดให้ตรวจสอบ 
 3. จัดท ำบันทึกเสนอผลกำรตรวจสอบทำงด้ำนกำรเงินกำรบัญชีให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ทรำบและพิจำรณำสั่งกำร  
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 4. รวบรวมเอกสำร จัดท ำไฟล์เอกสำร/หลักฐำน และรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชี
พร้อมแนบกระดำษท ำกำร แบบที่ 1 – แบบที่ 7 และบันทึกที่เสนอผลกำรตรวจสอบต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ผ่ำนระบบ KRS ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 
 5. จัดท ำหนังสือรำชกำรเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 
เพ่ือจัดส่งรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรเงินกำรบัญชีไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ภำยใน
วันที่ 15 มิถุนำยน 2563  

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
นำงสำวสุรีรัตน์  สิทธิวงค ์ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
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ตัวช้ีวัดที่ 11.4 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

หน่วยวัด : ร้อยละ 

ค าอธิบาย : โรงเรียนวิถีพุทธ เริ่มด ำเนินกำรมำเมื่อปี 2545 โดยมีโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร ณ พ.ศ.2563 
จ ำนวนกว่ำ 22,000 โรงเรียน ซึ่งจำกแนวทำงกำรด ำเนินกำรที่รับทรำบร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น คณะผู้บริหำร ครู 
และพระอำจำรย์จำกมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ได้ร่วมกันวิเครำะห์ สังเครำะห์ แนวทำง
ด ำเนินกำรเดิม ยกร่ำงเป็นแนวทำงด ำเนินกำรที่เป็นรูปธรรมอีกครั้ง สอดคล้องกับตัวชี้วัดแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธ พ.ศ. 2548  แบ่งเป็น 5 ด้ำน รวม 29 ประกำร และคณะยกร่ำงได้น ำร่ำงฯไป
สอบถำมควำมเห็นของผู้เกี่ยวข้อง หลำยครั้ง รวมทั้งผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม 2553 จึงประกำศให้โรงเรียนวิถีพุทธทรำบและเป็นแนวทำงในกำรประเมินตนเองตั้งแต่ 
พ.ศ. 2553 เป็นต้นมำ แนวทำงด ำเนินกำร 29 ประกำรสู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ  ประกอบด้วย  

1. ด้ำนกำยภำพ 7 ประกำร 
1.1 มีป้ำยโรงเรียนวิถีพุทธ  
1.2 มีพระพุทธรูปหน้ำโรงเรียน 
1.3 มีพระพุทธรูปประจ ำห้องเรียน (อำจเป็นรูปภำพ หรือสัญลักษณ์) 
1.4 มีพระพุทธศำสนสุภำษิต วำทะธรรม พระรำชด ำรัสติดตำมท่ีต่ำง ๆ   
1.5 มีควำมสะอำด สงบ ร่มรื่น          
1.6 มีห้องพระพุทธศำสนำหรือลำนธรรม 
1.7 ไม่มีสิ่งเสพติดเหล้ำบุหรี่ 100 %  

2. ด้ำนกิจกรรมประจ ำวันพระ 4 ประกำร 
             2.1 ใส่เสื้อขำวทุกคน    
            2.2 ท ำบุญใส่บำตร ฟังเทศน์   
            2.3 รับประทำนอำหำรมังสวิรัติในมื้อกลำงวัน                                                                             
            2.4 สวดมนต์แปล 

3. ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 5 ประกำร 
             3.1 บริหำรจิต เจริญปัญญำ ก่อนเข้ำเรียน เช้ำ บ่ำย ทั้งครู และ นักเรียน                  
             3.2 บูรณำกำรวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสำระ และในวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ     
             3.3 ครู พำนักเรียนท ำโครงงำนคุณธรรม กิจกรรมจิตอำสำสัปดำห์ละ 1 ครั้ง    
            3.4 ครู ผู้บริหำร และ นักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติศำสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ง  
             มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้       
             3.5 ครู ผู้บริหำร และ นักเรียนทุกคน เข้ำค่ำยปฏิบัติธรรมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. ด้ำนพฤติกรรม ครู ผู้บริหำรโรงเรียนและนักเรียน 5 ประกำร 
             4.1 รักษำศีล 5    
            4.2 ยิ้มง่ำย ไหว้สวย กรำบงำม  
             4.3 ก่อนรับประทำนอำหำรจะมีกำรพิจำรณำอำหำร รับประทำนอำหำรไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ                                                 

4.4 ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน และ สิ่งของ     
             4.5 มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยำก 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 

5. ด้ำนกำรส่งเสริมวิถีพุทธ 8 ประกำร 
             5.1 ไม่มีอำหำรขยะขำยในโรงเรียน  
             5.2 ไม่ดุ ด่ำ นักเรียน                          
             5.3 ชื่นชมคุณควำมดี หน้ำเสำธงทุกวัน           
             5.4 โฮมรูมเพ่ือสะท้อนควำมรู้สึก เช่นควำมรู้สึกท่ีได้ท ำควำมดี 
             5.5 ครู ผู้บริหำร และนักเรียน มีสมุดบันทึกควำมดี    
             5.6 ครู ผู้บริหำร และนักเรียน (ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ขึ้นไป) สอบได้ธรรมศึกษำตรี 
       เป็นอย่ำงน้อย  
             5.7 บริหำรจิต เจริญปัญญำ ก่อนกำรประชุมทุกครั้ง     
             5.8 มีพระมำสอนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ให้สถำนศึกษำในโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธและเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศึกษำข้อมูล เกณฑ์กำรประเมิน 
และประเมินตนเองตำมอัตลักษณ์ 29 ประกำร ผ่ำนเว็บไซต์ www.vitheebuddha.com ตำมระยะเวลำ ดังนี้ 
 รอบท่ี 1 โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเอง ภำยใน 1 พ.ค. 2563 – 15 มิ.ย. 2563 
        สพท. รับรองกำรประเมินตนเองของโรงเรียน ภำยใน 1 มิ.ย. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 
        (ยกเว้นรายงานรอบท่ี 1 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19) 
 รอบท่ี 2 โรงเรียนวิถีพุทธประเมินตนเอง ภำยใน 1 ส.ค. 2563 – 15 ก.ย. 2563 
        สพท. รับรองกำรประเมินตนเองของโรงเรียน ภำยใน 1 ก.ย. 2563 – 30 ก.ย. 2563 

การด าเนินการ :  

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 จัดท ำหนังสือแจ้งโรงเรียนและแนวทำงกำร
ด ำเนินงำน ให้โรงเรียนประเมินตนเองตำมแนวทำงด ำเนินกำร 29 ประกำรสู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ผ่ำน
เว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด รวมทั้งให้โรงเรียนศึกษำคู่มือกำรด ำเนินกำร 

2. ก ำกับ ติดตำม โรงเรียนในสังกัดให้ด ำเนินกำรประเมินตนเองตำมแนวทำงด ำเนินกำร 29 ประกำรสู่
ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ผ่ำนเว็บไซต์โรงเรียนวิธีพุทธ ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกด้ำน ทุกข้อ และด ำเนินกำร
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

3. ศึกษำนิเทศก์ นิเทศ ตรวจเยี่ยม ให้ก ำลังใจแก่โรงเรียนในสังกัด สอบถำมปัญหำอุปสรรค และร่วม
หำวิธีแก้ไข  

ระดับสถานศึกษา 
       1. ผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน ศึกษำคู่มือแนวทำงกำรด ำเนินกำร และท ำควำมเข้ำใจ  
แนวทำงด ำเนินกำร 29 ประกำรสู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
       2. ประเมินตนเองตำมแนวทำงด ำเนินกำร 29 ประกำรสู่ควำมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ผ่ำนเว็บไซต์
โรงเรียนวิถีพุทธตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
       3. บริหำรจัดกำร วำงแผน ปรับปรุง พัฒนำกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนให้ดีขึ้น 
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ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  นำยพันท์  ค ำพรรษำ   รองผอ.สพป.ล ำพูน เขต 1 
      :  นำยณรงค์  ก๋องแก้ว  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลฯ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      :  นำงรพีพร  เลำหกุล   ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 

ตัวช้ีวัดที่ 11.5 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

หน่วยวัด : ควำมส ำเร็จ 

ค าอธิบาย :  
 ควำมส ำเร็จของกำรจัดท ำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต หมำยถึง กำรที่ส่วนรำชกำรสำมำรถจัดท ำบัญชีต้นทุน  

ต่อหน่วยผลผลิตตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด และน ำเอำผลกำรค ำนวณต้นทุนมำใช้ในกำรบริหำรรำชกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีฐำนข้อมูลเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรงำนงบประมำณของหน่วยงำน โดยจัดท ำแผน
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนพร้อมทั้งก ำหนดเป้ำหมำยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพให้ชัดเจนสำมำรถวัดผลได้ 
(เชิงปริมำณ) รวมทั้งจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนและผลส ำเร็จตำมแผนเพ่ิมประสิทธิภำพ  
กำรด ำเนินงำนและแผนเพิ่มประสิทธิภำพดังกล่ำวได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร 

 ส่วนรำชกำรที่จัดท ำบัญชีต้นทุน หมำยถึง ส่วนรำชกำรส่วนกลำงซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ คือ ส ำนักนโยบำยและ
แผนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและส ำนักกำรคลังและสินทรัพย์ 

หมายเหตุ :  สพท. จะผ่ำนกำรประเมินเมื่อได้ 5 คะแนน  

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 1. พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่แสดงผลผลิต /โครงกำร /กิจกรรม 
 2. แผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี พร้อมทั้งเป้ำหมำยเชิงปริมำณของแต่ละ
ผลผลิต/โครงกำร/กิจกรรม 
 3. แนวทำงกำรจัดท ำบัญชีต้นทุน โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนดในคู่มือ
กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนของกรมบัญชีกลำง 
 4. ข้อมูลที่จัดเก็บเพ่ือจัดท ำบัญชีต้นทุน ใช้ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยที่หน่วยเบิกทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค         
ตั้งเบิกในระบบ GFMIS ได้แก่ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 183 แห่ง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 42 แห่ง สถำนศึกษำที่เป็นหน่วยเบิก จ ำนวน 153 แห่ง ศูนย์กำรศึกษำพิเศษที่เป็น
หน่วยเบิก จ ำนวน 76 แห่ง โรงเรียนกำรศึกษำพิเศษ 41 เขต โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ 49 แห่ง และส่วนกลำง 
รวมเป็น 544 แห่ง 
 5. จ ำนวนปริมำณงำนของแต่ละกิจกรรมย่อยของทุกหน่วยเบิกจ่ำยและทุกศูนย์ต้นทุนที่ส่งข้อมูล          
ผ่ำนระบบ KRS ของ กพร. 
 6. จ ำนวนปริมำณงำนแต่ละกิจกรรมย่อยของทุกส ำนักในส่วนกลำง 

การด าเนินการ : 

        ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 โดยกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำนค่ำใช้จ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 ที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดส่งให้ในส่วนรำยงำนค่ำใช้จ่ำยของหน่วยเบิกตนเอง ให้ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง และด ำเนินกำรส่ง
รำยงำนค่ำใช้จ่ำยไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนภำยในวันที่ 20 พฤษภำคม 2563 
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 2. ก ำกับ ติดตำมให้เจ้ำหน้ำที่กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ตั้งเบิกในระบบ GFMIS โดยระบุ
กิจกรรมย่อยเข้ำสู่ระบบ GFMIS เมื่อมีกำรตั้งเบิกซึ่งเกิดค่ำใช้จ่ำยหรือเมื่อมีกำรล้ำงลูกหนี้เงินยืมรำชกำร 
(ประเภท G1)  

3. ก ำกับ ติดตำม ให้โรงเรียนระบุค่ำใช้จ่ำยที่โรงเรียนขอเบิกให้ถูกต้องตำมภำระงำนของระบุศูนย์
ต้นทุนและระบุรหัสกิจกรรมย่อยของโรงเรียน ในกำรขอเบิกเงินของโรงเรียนในระบบ GFMIS  

4. ท ำหนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด ให้รำยงำนปริมำณงำน ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร กำรบริหำรงำน
ทั่วไป กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน และกำรบริหำรกิจกำรนักเรียน รวมทั้ง
ก ำกับ ติดตำมให้โรงเรียนรำยงำนข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 

5. จัดท ำบันทึกแจ้งทุกกลุ่มงำนใน สพป.ล ำพูน เขต 1 ให้จัดเก็บข้อมูลจ ำนวนปริมำณงำนแต่ละ
กิจกรรมย่อยของกลุ่มงำน โดยใช้ข้อมูลปริมำณงำนตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563 ตำมแบบฟอร์ม
กำรรำยงำนที ่สพฐ. ก ำหนด และรวบรวมข้อมูลส่งกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

6. รวบรวมข้อมูลปริมำณงำนของโรงเรียนในสังกัดและกลุ่มงำนใน สพป.ล ำพูน เขต 1 ให้ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ลงลำยมือชื่อรับรอง และรำยงำนผลผ่ำนระบบ KRS 

ระดับสถานศึกษา 
 โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งรำยงำนข้อมูลปริมำณงำนแต่ละกิจกรรมย่อยประจ ำปีงบประมำณ 2563 
ของสถำนศึกษำตำมแบบฟอร์มกำรรำยงำน ให้ สพป.ล ำพูน เขต 1 ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ก ากับดูแลตัวช้ีวัด    :   นำงรุ่งทิพย์   ทำวดี รองผอ.สพป.ล ำพูน เขต 1 
                          :      นำงภัสพร  จันทร์ผง ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
ผู้จัดเก็บข้อมูล        :       นำงน้ ำค้ำง  ทนันชัย นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ 
                          :      นำงทิพวรรณ  เจริญ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีช ำนำญงำน 
                            :      นำงสำวปนัดดำ จันทร์ป่ำ นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ                  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 

ตัวช้ีวัดที่ 12  การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

หน่วยวัด : คะแนน 

ค าอธิบาย :   
 เป็นกำรส ำรวจปัจจัยกำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ/กำรดูแลเอำใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชำ และประเด็นอ่ืนๆ  

ที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนของผู้บังคับบัญชำ 
 กลุ่มเป้ำหมำยผู้ตอบแบบส ำรวจ : ผู้ใต้บังคับบัญชำเป็นผู้ประเมินผู้บังคับบัญชำ โดย 
 ผู้ถูกประเมิน คือ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือผู้รักษำกำร (กรณีไม่มีผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ) 
 ผู้ประเมิน/ผู้ตอบแบบส ำรวจ คือ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มใน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (กรณีไม่มีผู้อ ำนวยกำกรลุ่ม ให้เป็นผู้รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม) 
 ต้องได้รับผลกำรส ำรวจผ่ำนระบบอย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด 
 กำรคิดคะแนนคิดจำกคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมดท่ีได้ตอบแบบส ำรวจผ่ำนระบบ 
 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล : 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตอบแบบส ำรวจ (Survey Online) ตำมประเด็นกำรประเมินที่ก ำหนด 
ผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร จะแจ้งวิธีกำรตอบแบบสอบถำมและก ำหนดเวลำ
ให้ทรำบภำยหลัง 

การด าเนินการ : 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 1 ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. ชี้แจงรำยละเอียดกำรตอบแบบส ำรวจตัวชี้วัดที่ 12 ในกำรประชุมฝ่ำยบริหำร สพป.ล ำพูน เขต 1 
โดยขอควำมร่วมมือรองผอ.สพป.ล ำพูน เขต 1 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อ ำนวยกำร
หน่วยตรวจสอบภำยใน ตอบแบบส ำรวจผ่ำนระบบ Smart OBEC ให้ครบทุกประเด็นค ำถำม 
ระหว่ำงวันที่ 16 สิงหำคม – 6 กันยำยน 2563 

2. ตรวจสอบกำรตอบแบบส ำรวจของรองผอ.สพป.ล ำพูน เขต 1 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม และผู้อ ำนวยกำร
หน่วยตรวจสอบภำยใน ให้ตอบแบบส ำรวจครบทุกคน และภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :     นำยสมภพ  ทิพย์เวียง รองผอ.สพป.ล ำพูน เขต 1 
                         :     น.ส.จอมญำดำ  โชคธำดำนันท์ ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร 
ผู้จัดเก็บข้อมูล      :     นำงสำวเจนจิรำ ปัญญำเหล็ก       เจ้ำพนักงำนธุรกำร 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการประเมิน 

 

สรุปผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ O-NET  

1. (X-Y)-Y  = 1 คะแนน 
2. X-Y      = 2 คะแนน 
3. X         = 3 คะแนน 
4. X+Y      = 4 คะแนน 
5. (X+Y)+Y = 5 คะแนน 
*X หมายถึง คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET   
ปีการศึกษา 2562  
* Y หมายถึง ชว่งการปรับคะแนนเฉลีย่หรือระยะห่าง
ของเกณฑ์ (interval) 

1.5500 
คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับความส าเร็จของการด าเนิน
โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการด าเนินกิจกรรมครบ
ตามท่ีก าหนดทุกิจกรรม ร้อยละ 100 และผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 80  = 1 คะแนน 
2. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการด าเนินกิจกรรมครบ
ตามท่ีก าหนดทุกิจกรรม ร้อยละ 100 และผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 85 = 2 คะแนน 
3. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการด าเนินกิจกรรมครบ
ตามท่ีก าหนดทุกิจกรรม ร้อยละ 100 และผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 90 = 3 คะแนน 
4. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการด าเนินกิจกรรมครบ
ตามท่ีก าหนดทุกิจกรรม ร้อยละ 100 และผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 95 = 4 คะแนน 
5. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการด าเนินกิจกรรมครบ
ตามท่ีก าหนดทุกิจกรรม ร้อยละ 100 และผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละ 100 = 5 คะแนน 

5 คะแนน 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ             

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัด
ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
ระดับ “ด”ี ขึ้นไป 

สพฐ. ยกเลิกการรายงานตัวชี้วัดนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ระดับความส าเร็จในการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลรายบุคคลที่อ้างอิงจากเลขที่บัตร
ประจ าตัวประชาชน 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4.1 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน
รายบุคคล  

จ านวนผู้เข้าเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3  ปีการศึกษา 
2562 ที่ยืนยันผลการเรียนในระบบ SchoolMIS 
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 25 หน่วย  
ต่อ 1 คะแนน ดังนี้  
1. น้อยกว่า 25  = 1 คะแนน 
2. 25  = 2 คะแนน 
3. 50  = 3 คะแนน 
4. 75  = 4 คะแนน 
5. 100 = 5 คะแนน 

3.3681 
คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2 ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษารายคนด้วยระบบ PSC       
(P-School Checking Program) 

จ านวนโรงเรียนและเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเก็บข้อมูล
ครูและบุคลากรรายคนครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยระบบ 
PSC และ PAC ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน 
+/- 0.01 หน่วย ต่อ 1 คะแนน ดังนี้  
1. -  = 1 คะแนน 
2. -  = 2 คะแนน 
3. -  = 3 คะแนน 
4. -  = 4 คะแนน 
5. 100 = 5 คะแนน 

5 คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 5 การลดพลังงาน    
ตัวช้ีวัดที่ 5.1 พลังงานด้านไฟฟ้า  1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 2 = 1 คะแนน 

2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 4 = 2 คะแนน 
3. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 6 = 3 คะแนน 
4. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 8 = 4 คะแนน 
5. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 10 ขึ้นไป           

= 5 คะแนน 
หมายเหตุ ข้อมูลจากระบบereport.energy.go.th 

5 คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 5.2 พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 
 
 
 

1. ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงลดลง ร้อยละ 2   =   
1 คะแนน 

2. ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงลดลง ร้อยละ 4  =    
2 คะแนน 

5 คะแนน 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ             

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 5.2 พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 
(ต่อ) 

3. ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงลดลง ร้อยละ 6    
=   3 คะแนน 

4. ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงลดลง ร้อยละ 8    
=   4 คะแนน 

5. ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงลดลง    ร้อยละ 10  
ขึ้นไป   =   5 คะแนน 

หมายเหตุ ข้อมูลจากระบบ ereport.energy.go.th 
ตัวช้ีวัดที่ 6 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 

  

ตัวช้ีวัดที่ 6.1 การด าเนินการตามมาตรการ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ภาครัฐ 10 ประเด็น 

1. สามารถด าเนินการตามประเด็นการประเมินได้  
1-2 ประเด็น       =  1 คะแนน 

2. สามารถด าเนินการตามประเด็นการประเมินได้  
3-4 ประเด็น      =  2 คะแนน 

3. สามารถด าเนินการตามประเด็นการประเมินได้  
5-6 ประเด็น      =  3 คะแนน 

4. สามารถด าเนินการตามประเด็นการประเมินได้  
7-8 ประเด็น      =  4 คะแนน 

5. สามารถด าเนินการตามประเด็นการประเมินได้  
9-10 ประเด็น     = 5 คะแนน 

5 คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 6.2 การรายงานข้อมูลปริมาณขยะ
รายเดือน 

1. ไม่รายงานเลย  =  1 คะแนน 
2.  –                 =  2 คะแนน 
3. รายงานไม่ครบถ้วนทุกด้าน และรายงานไม่ครบ

ทุกเดือน (ท้ังสองอย่าง)        =  3 คะแนน 
4. รายงานไม่ครบถ้วนทุกด้าน และรายงานไม่ครบ

ทุกเดือน (อย่างใดอย่างหนึ่ง)  =  4 คะแนน 
5. รายงานครบถ้วนทุกด้าน และรายงานครบ      

ทุกเดือน                          = 5 คะแนน 

5 คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 7 การก ากับดูแลการทุจริต  ใช้ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจากส านักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา ดังนี้ 
1. 55.00 ลงไป      =  1  คะแนน 
2. 65.00 – 74.99  =  2  คะแนน 
3. 75.00 – 84.99  =  3  คะแนน 
4. 85.00 - 94.99   =  4  คะแนน 
5. 95.00 – 100     =  5  คะแนน 

5 คะแนน 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ             
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 8 ภาวะผู้น า  ใช้ผลการประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มาตรฐานที่ 1 
การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ตัวบ่งชี้ที่ 1    
การบริหารจัดการที่ดี จ านวน 6 ประเด็น 
1. มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1   
ระดับปรับปรุง  =  1 คะแนน 
2. มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1  
ระดับพอใช้     =   2 คะแนน 
3. มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1  
ระดับดี      =      3 คะแนน 
4. มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1 
ระดับดีมาก   =    4  คะแนน 
5. มีผลการประเมินมาตรฐานที่ 1  ตัวบ่งชี้ที่ 1 
ระดับดีเยี่ยม  =    5  คะแนน 

5  คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 9 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อ
การบริหารงานขององค์การ  

  

ตัวช้ีวัดที่ 9.1 ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการ
ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การ 4 ด้าน 
 
 
 

- ไม่มี      =   1 คะแนน 
- 1  ด้าน  =   2 คะแนน 
- 2  ด้าน  =   3 คะแนน 
- 3  ด้าน  =   4 คะแนน 
- 4  ด้าน  =   5 คะแนน 

5 คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 9.2 มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบท่ี
เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ 
Real time สรุปผลข้อมูลที่ได้จากการใช้
ระบบ 
 
 

- ไม่มี     =    1 คะแนน  
-   -       =    2 คะแนน 
- ระบบที่ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real time 
จัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน   =   3 คะแนน 
- ระบบที่ใช้สามารถมีการสรุปผลการด าเนินงาน                    
                                  =  4 คะแนน 
- ทุกระบบที่ใช้มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็น
ปัจจุบันและสามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real time 
สรุปผลการด าเนินงาน        =   5 คะแนน 
 

5 คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 9.3 มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือ
ผู้รับบริการ 

- ไม่มี  =  1  คะแนน 
- มี     =  5 คะแนน  

5 คะแนน 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 10 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในองค์การ  

  

ตัวช้ีวัดที่ 10.1 การใช้ระบบ Video 
Conference ในองค์การ 

  

    10.1.1 การเข้าร่วมประชุมทางไกล Video 
Conference กับส่วนกลาง 

- มีการเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference 
ร้อยละ 60    = 1 คะแนน 
- มีการเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference 
ร้อยละ 65    = 2 คะแนน 
- มีการเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference 
ร้อยละ 70    = 3 คะแนน 
- มีการเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference 
ร้อยละ 75    = 4 คะแนน 
- มีการเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference 
ร้อยละ 80    = 5 คะแนน 

5 คะแนน 

    10.1.2 การใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่าง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับโรงเรียนเพื่อ
การบริหารหรือการจัดการเรียนการสอน 

- ไม่มีการใช้ Video Conference กับโรงเรียน       
=  1 คะแนน 
- มีการใช้ 1-3 เรื่อง          = 2 คะแนน 
- มีการใช้ 4-6 เรื่อง          = 3 คะแนน 
- มีการใช้ 7-11 เรื่อง        = 4 คะแนน 
- มีการใช้ 12 เรื่อง ขึ้นไป   = 5 คะแนน 

5 คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 10.2  ความม่ันคงปลอดภัยใน    
ไซเบอร์ (Cyber) 

ข้อมูลจากการตอบแบบส ารวจด้านความม่ันคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ตามท่ี สพฐ. ก าหนด 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนน้อยกว่า
หรือเท่ากับร้อยละ 50 = 1 คะแนน 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 
51-69  =  2 คะแนน 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 
70-79  =  3 คะแนน 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละ 
80-89  =  4 คะแนน 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้คะแนนร้อยละ  
90 ขึ้นไป  =  5 คะแนน 
 
 
 

5 คะแนน 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 11.1 การตรวจสอบทางการเงิน
และบัญชีของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

 4.2000 
คะแนน 

 
 
 
 
 
 

1. ความถูกต้อง  
1.1 ยอดคงเหลือในช่อง“ยอดยกไป”ของบัญชี       
แยกประเภทถูกต้องตรงกับเอกสารหรือหลักฐาน 
รอบท่ี 1  1.80 คะแนน และ รอบที่ 2 1.00 คะแนน 
1.2 ความถูกต้อง เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหวของบัญชีแยกประเภท ในระบบ GFMIS 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบท่ี 1  1.00 คะแนน และ รอบที่ 2 1.00 คะแนน 
2. ความโปร่งใส 
2.1 การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ 
รอบท่ี 1  0.20 คะแนน และ รอบที่ 2 0.20 คะแนน 
3. ความรับผิดชอบ 
3.1 การจัดส่งงบทดลองให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน (สตง.) หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
รอบท่ี 1  0.30 คะแนน และ รอบที่ 2 0.30 คะแนน 
3.2 การตอบข้อทักท้วงด้านบัญชีการเงิน ตาม
ข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินของ 
สตง.ปีล่าสุด 
รอบท่ี 1  0.50 คะแนน และ รอบที่ 2 0.50 คะแนน 
3.3 การแก้ไขข้อทักท้วงด้านบัญชีตามข้อสังเกต
ประกอบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 
ภายในปีที่ได้รับการทักท้วง 
รอบท่ี 1  0.20 คะแนน และ รอบที่ 2 0.10 คะแนน 
4. ความครบถ้วน 
4.1 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
(3102010102) 
รอบท่ี 1  0.30 คะแนน และ รอบที่ 2 0.20 คะแนน 
4.2 งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS        
ไม่ปรากฏยอดคงค้างบัญชีพักสินทรัพย์ (ระบุ
ประเภท) 
รอบท่ี 1  0.30 คะแนน และ รอบที่ 2 0.20 คะแนน 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 11.1 การตรวจสอบทางการเงิน
และบัญชีของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(ต่อ) 

4.3 งบทดลองรายหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS  
ไม่มีบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการที่ใช้เฉพาะ
ภารกิจของหน่วยงาน 
รอบท่ี 1  0.30 คะแนน และ รอบที่ 2 0.10 คะแนน 
4.4 ความครบถ้วนของสถานศึกษาหน่วยเบิกภายใต้
สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการจัดส่งข้อมูลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชี ให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
รอบท่ี 1  0.10 คะแนน และ รอบที่ 2 0.10 คะแนน 
5. ความมีประสิทธิผล 
5.1 แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่ส าคัญ  
ของงบทดลอง ประจ าเดือนกันยายน 2563 
รอบท่ี 2 0.10 คะแนน 
5.2 บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) และบัญชี
ครุภัณฑ์ (12XXXXXXXX) 
รอบท่ี 2 1.00 คะแนน 
5.3 การค านวณค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนราชการ 
รอบท่ี 2 0.10 คะแนนระดับหน่วยเบิกจ่ายที่มีบัญชี
สินทรัพย์ไม่ระบุ ฯลฯ 
5.4 การปิดบัญชีรายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 
และบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
รอบท่ี 2 0.10 คะแนน 

 

ตัวช้ีวัดที่ 11.2 โครงการพัฒนาระบบการ
รายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของ
สถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้น
พื้นฐาน)  

จ านวนสถานศึกษาที่รายงานข้อมูลทางการเงินด้าน
การศึกษาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ดังนี้ 
1. ร้อยละ 92  = 1 คะแนน 
2. ร้อยละ 94  = 2 คะแนน 
3. ร้อยละ 96  = 3 คะแนน 
4. ร้อยละ 98  = 4 คะแนน 
5. ร้อยละ 100 = 5 คะแนน 

5 คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 11.3 ระดับความส าเร็จของการ
ตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 
 
 
 

- ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ไม่ได้ด าเนินการตามแนวทางการตรวจสอบด้าน
การเงินบัญชีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามที่ 
สพฐ. แจ้งให้ด าเนินการ  = 1 คะแนน 
- ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ไม่ได้ด าเนินการตามแนวทางการตรวจสอบด้าน
การเงินบัญชีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามที่ 

5 คะแนน 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 11.3 ระดับความส าเร็จของการ
ตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สพฐ. แจ้งให้ด าเนินการ , จัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบแล้วเสร็จ และจัดส่งรายงานผลการ
ตรวจสอบถึง สพฐ. ทางระบบ Smart Obec       
ไม่ทันเวลาที่ก าหนดตามแนวทางการตรวจสอบหลัง
วันที่ 30 มิ.ย.2563 
= 2 คะแนน 
- ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ไม่ได้ด าเนินการตามแนวทางการตรวจสอบด้าน
การเงินบัญชีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามที่ 
สพฐ. แจ้งให้ด าเนินการ , จัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบแล้วเสร็จและเสนอผลการตรวจสอบให้ 
ผอ.สพท.ทราบและพิจารณาสั่งการ และจัดส่ง
รายงานผลการตรวจสอบถึง สพฐ. ทางระบบ Smart 
Obec ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2563 
= 3 คะแนน 
- ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ไม่ได้ด าเนินการตามแนวทางการตรวจสอบด้าน
การเงินบัญชีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามที่ 
สพฐ. แจ้งให้ด าเนินการ , จัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบแล้วเสร็จโดยมีประเด็นการรายงานครบ
ทุกเรื่องที่ก าหนดให้ตรวจสอบพร้อมข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ เสนอผลการตรวจสอบให้ ผอ.สพท.
ทราบและพิจารณาสั่งการ กระดาษท าการแบบที่   
1-7 แสดงข้อมูลผลการตรวจสอบพร้อมสรุปผลการ
ตรวจสอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ กระดาษท าการทุก
แบบมีการลงนามรับรองผลการตรวจสอบและ
ประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน สพท. และจัดส่ง
รายงานผลการตรวจสอบถึง สพฐ. ทางระบบ Smart 
Obec ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2563 
= 4 คะแนน 
- ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ไม่ได้ด าเนินการตามแนวทางการตรวจสอบด้าน
การเงินบัญชีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามที่ 
สพฐ. แจ้งให้ด าเนินการ , จัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบแล้วเสร็จโดยมีประเด็นการรายงานครบ
ทุกเรื่องที่ก าหนดให้ตรวจสอบพร้อมข้อสังเกตและ
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 11.3 ระดับความส าเร็จของการ
ตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ต่อ) 
 
 

ข้อเสนอแนะ เสนอผลการตรวจสอบให้ ผอ.สพท.
ทราบและพิจารณาสั่งการ กระดาษท าการแบบที่   
1-7 แสดงข้อมูลผลการตรวจสอบพร้อมสรุปผลการ
ตรวจสอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์ กระดาษท าการทุก
แบบมีการลงนามรับรองผลการตรวจสอบและ
ประเมินโดยผู้ตรวจสอบภายใน สพท. ผลการ
ตรวจสอบทุกเรื่องทุกประเด็นในรายงานการ
ตรวจสอบมีความสอดคล้องกับสรุปผลการตรวจสอบ
ตามกระดาษท าการที่ก าหนดทุกแบบ กรณีการ
รายงานผลการตรวจสอบการเงิน การบัญชี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 มีข้อสังเกตข้อเสนอแนะ ได้
มีการติดตามปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลมาพร้อม
กับรายงานผลการตรวจสอบฯ และจัดส่งรายงานผล
การตรวจสอบถึง สพฐ. ทางระบบ Smart Obec 
ภายในวันที่ 30 มิ.ย.2563 
= 5 คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 11.4 ระดับความส าเร็จการ
ด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  

1. โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 60 ของเขตพ้ืนที่ได้รับ
คะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป = 1 คะแนน 
2. โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 65 ของเขตพ้ืนที่ได้รับ
คะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   = 2 คะแนน 
3. โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 70 ของเขตพ้ืนที่ได้รับ
คะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   = 3 คะแนน 
4.โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 75 ของเขตพ้ืนที่ได้รับ
คะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   = 4 คะแนน 
5. โรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 80 ของเขตพ้ืนที่ได้รับ
คะแนนรายโรงเรียน ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป   = 5 คะแนน     

5 คะแนน 

ตัวช้ีวัดที่ 11.5 ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส่งข้อมูลรายงานค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS 
(KSB1) ไปยังส านักคลังและสินทรัพย์ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (น้ าหนัก 0.5) 
  - ไม่ส่งข้อมูลรายงานค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS     
= 1 คะแนน 
  - ส่งข้อมูลรายงานค่าใช้จ่ายในระบบ GFMIS        
= 5 คะแนน 
2. ส่งข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์มอ้างอิง
ตัวชี้วัด 11.5 (น้ าหนัก 0.5) 
 

5 คะแนน 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์การให้คะแนน ผลการประเมิน 
ตัวช้ีวัดที่ 11.5 ระดับความส าเร็จของการ
จัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ต่อ) 

  - ส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์ม     
= 1 คะแนน 
  - ส่งข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบฟอร์ม        
= 5 คะแนน            

 

ตัวช้ีวัดที่ 12 ความคิดเห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา 

กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบส ารวจ คือ รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม    
ทุกกลุ่ม และผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ตอบแบบส ารวจตามประเด็นการประเมินภายใน
ระยะเวลาที่ สพฐ. ก าหนด  
- ผู้ตอบแบบส ารวจตอบไม่ครบตามจ านวน          
= 1 คะแนน 
- ผู้ตอบแบบส ารวจตอบครบตามจ านวน               
= 5 คะแนน 

5 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 5 
สรุปผลและอภิปรายผล 

 

 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 

สรุปผลการประเมิน 
 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 ได้ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 มีผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่คะแนน 4.73264 ร้อยละ 94.65 อยู่ในระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินอยู่ในอันดับที่ 4 จากทั้งหมด 183 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   

อภิปรายผลการประเมิน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษารายงานผลการด าเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ จ านวน 22 ตัวชี้วัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 ได้
ก าหนดค่าเป้าหมายทุกตัวชี้วัด สูงสุด คือ 5 คะแนน โดยมีผลการประเมิน ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดที่มคีะแนนเป็นไปตามเป้าหมาย 5 คะแนน จ านวน 19 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
1. ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
2. ตัวชี้วัดที่ 4.2 : ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลครู และบุคลากรรายคนด้วย

ระบบ PSC (P-School Checking Program) 
3. ตัวชี้วัดที่ 5.1 พลังงานด้านไฟฟ้า 
4. ตัวชี้วัดที่ 5.2 พลังงานด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 
5. ตัวชี้วัดที่ 6.1 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
6. ตัวชี้วัดที่ 6.2 การรายงานข้อมูลปริมาณขยะ 
7. ตัวชี้วัดที่ 7 การก ากับดูแลการทุจริต 
8. ตัวชี้วัดที่ 8 ภาวะผู้น า 
9. ตัวชี้วัดที่ 9.1 : ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการติดตามการปฏิบัติงานขององค์การ 4 ด้าน  
10. ตัวชี้วัดที่ 9.2 : มีการจัดเก็บข้อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบ Real 

time สรุปผลข้อมูลที่ได้จากการใช้ระบบ 
11. ตัวชี้วัดที่ 9.3 : มีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือ

ผู้รับบริการ 
12. ตัวชี้วัดที่ 10.1 (1) : การใช้ระบบ VIDEO Conference ในองค์การ 
13. ตัวชี้วัดที่ 10.1 (2) การใช้ระบบประชุมทางไกลระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน

เพ่ือการบริหารและจัดการเรียนการสอน 
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14. ตัวชี้วัดที่ 10.2 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber) 
15. ตัวชี้วัดที่ 11.3 : ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
16. ตัวชี้วัดที่ 11.2 โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลด้านการเงินของสถานศึกษา (ระบบ e-budget) 
17. ตัวชี้วัดที่ 11.4 ระดับความส าเร็จการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ            
18. ตัวชี้วัดที่ 11.5 ระดับความส าเร็จของการจัดท าบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  
19. ตัวชี้วัดที่ 12 การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

    จากผลการประเมินตัวชี้วัด จ านวน 19 ตัวชี้วัด มีคะแนนเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด คือ 
5 คะแนน จะเห็นว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 มีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบภายใต้กระบวนการท างาน PDCA ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานที่ชัดเจน มีการก ากับติดตาม
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การรายงานข้อมูล เอกสาร/หลักฐาน ผ่านระบบ KRS ครบถ้วน สมบูรณ์ 
และภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2) ตัวชี้วัดที่มีคะแนนไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย (ไม่ถึง 5 คะแนน) จ านวน 3 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
1. ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ได้ 

1.5500 คะแนน จากคะแนนที่ได้ พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
มีผลการทดสอบ O-NET เฉลี่ยรวมปีการศึกษา 2562 ลดลงจากปีการศึกษา 2561 และผลการ
ทดสอบในภาพรวมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานลดลงเช่นกัน 

2. ตัวชี้วัดที่  4.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรายบุคคล 
(โปรแกรม SchoolMIS) ได้ 3.3681 คะแนน จากคะแนนที่ได้ พบว่า สถานศึกษาในสังกัด
บางแห่งบันทึกข้อมูลผลการเรียนรายบุคคลในโปรแกรม SchoolMIS ไม่ครบถ้วน 

3. ตัวชี้วัดที่ 11.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ 4.200 
คะแนน จากคะแนนที่ได้ พบว่า ข้อมูลบัญชีครุภัณฑ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าพูน เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
ควบคุมเองและในระบบ GFMIS ไม่ตรงกัน 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ 
1. ฝ่ายบริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 ให้ความส าคัญ ส่งเสริม

สนับสนุน และก ากับดูแลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (KRS) และถือเป็นวาระส าคัญขององค์กร 

2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 
เล็งเห็นถึงความส าคัญของการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการและให้ความร่วมมือในการด าเนินการ 

3. มีกระบวนการท างานทีเ่ป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยใช้หลักการท างาน PDCA 
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รายงานผลการด าเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ              

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 

 

ปัญหา อุปสรรค 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดบางตัวชี้วัดด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมเอกสาร/หลักฐานส่งให้ผู้รายงาน

ข้อมูลไม่เป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ ท าให้เกิดการกระชั้นชิดในการตรวจสอบข้อมูลก่อน
รายงานผลผ่านระบบ KRS 

ข้อเสนอแนะ 
 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ควรด าเนินการจัดเก็บข้อมูลและรวบรวมเอกสาร/หลักฐานให้ตรงตามปฏิทินการ
ด าเนินงานที่ก าหนดไว้  

แนวทางการพัฒนาต่อไป 
1. ก าหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน เพ่ือน าทะเบียนครุภัณฑ์และเอกสารที่

เกี่ยวข้องของโรงเรียนมาตรวจสอบ เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน  
2. ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 



 
 
 

ภาคผนวก 























คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 
1. ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
2. นายสมภพ  ทิพย์เวียง         รองอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
3. นายพันท์  ค าพรรษา รองอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
4. นายวินัย  แป้นน้อย รองอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
5. น.ส.จอมญาดา โชคธาดานันท์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
6. น.ส.อ าไพ  บุญสูง ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
7. นางภัสพร  จันทร์ผง ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
8. นางปุณยวีร์  รื่นเริง ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 9. นางภัทษร  ค าแหง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
10. น.ส.สุรีรัตน์  สิทธิวงค ์ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
11. นายประสิทธิ์  กะตะศิลา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
12. นายกนกบุญ  กระแสร์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
13. นายเดชอนัน  คุนุ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
 

คณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
 1. น.ส.จอมญาดา โชคธาดานันท์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 2. นางสุภัทตรา  เพลียหาญ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
 3. นางสุดารัตน์  กุลวรา นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
 4. นางประทุมพร หมัดสมัน นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 5. นายนิมิตร  โอ๊ดฟู นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 6. นายพิทักษ์พงศ์  พรหมณะ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  

7. นางสาวเจนจิรา  ปัญญาเหล็ก เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
8. น.ส.ศิริวารินทร์  หมวกเครือ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 

จัดรูปแบบและรวมเล่มเอกสำร 
 นางสาวเจนจิรา  ปัญญาเหล็ก เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
   
 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


