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แนวปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมความดี 
คุณธรรม “มีวินัย รับผิดชอบ สามัคคี” 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

 
 

 

 

SBN ๐๖๔-๐๔๑๓๔-๐๑  
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ 



๒ 
 

แนวปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมความดี คุณธรรม “มีวินัย” 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ 

********************* 

๑. กิจกรรม   “ตรงเวลา สร้างคุณค่าแก่องค์กร” 

วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือให้บุคลากรในสังกัด สพป.ล าพูน เขต ๑  มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่กระตือรือร้น และตรงต่อเวลา   

เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ   บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑  จ านวน  ๗๒  คน 
    เชิงคุณภาพ   บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑  มีความตระหนัก และ 
มีจิตส านึกต่อความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยเข้าร่วมประชุมตรงเวลา และจัดส่งรายงานการปฏิบัติงานตามเวลาก าหนด 

แนวปฏิบัติ    
           - เปิดเพลงองค์กรคุณธรรม  เพลงจ าขึ้นใจ และเพลง OBEC ผ่านระบบเสียงตามสาย เวลา ๐๘.๓๐ น. 
และ เวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อกระตุ้น สร้างความตื่นตัวในการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม ตามกิจกรรมส่งเสริมความ
ดีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม   
           - เปิดเพลงองค์กรคุณธรรม ก่อนมีการประชุม เพื่อเตือนให้ผู้ประชุมทราบ 
           - บุคลากรเข้าประชุมตรงเวลา 
           - บุคลากรจัดส่งรายงานการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ก าหนด 
           - เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบองค์กรคุณธรรมแต่ละกลุ่ม จัดท ารายงานสรุปผลผู้เข้าร่วมในภารกิจงานของกลุ่ม
และแบบสรุปผลการจัดส่งรายงานประจ าเดือนของบุคลากรภายในกลุ่ม ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป  

การประเมินผล 
       พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น 
        - บุคลากรเข้าประชุมก่อนเวลาที่ก าหนด 
        - บุคลากรจัดส่งรายงานตามเวลาที่ก าหนดไว้  
 
       ตัวช้ีวัดการประเมิน    
       - ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรของ สพป.ล าพูน เขต ๑  เข้าประชุมตรงเวลา  และจัดส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าเดือนตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 



๓ 
 
 

          วิธีการประเมิน  
           - ประเมินโดยวิธีการสังเกต  
           - ประเมินโดยใช้แบบประเมิน  
           - แบบบันทึกการเข้าร่วมประชุมของบุคลากรของ สพป.ล าพูน เขต ๑  
           - แบบรายงานการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน 

 

        ระยะเวลาในการประเมิน    
          - ประเมินทุก ๓ เดือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 
 

แนวปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมความดี คุณธรรม “มีวินัย” 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ 

********************* 

๒. กิจกรรม “5 ส. และการบริหารจัดการขยะ” 

วัตถุประสงค์ 

         ๑. เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีร่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ดูแลรักษา และท าความสะอาด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ ให้มีความสะอาด สะดวก ถูกสุขลักษณะนิสัยในการท างาน 
         ๒. เพ่ือสร้างความตระหนัก และความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการ
คัดแยกขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         ๓. เพ่ือให้สถานที่ท างานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ทั้งการจัดส านักงาน เอกสาร 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอก  

เป้าหมาย 
          เชิงปริมาณ 
          บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑  จ านวน  ๗๒  คน 
          เชิงคุณภาพ 
          ๑. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ มีจิตส านึก มีส่วนร่วมในการดูแล 
รักษา ท าความสะอาดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ ด้วยกิจกรรม ๕ ส. 
          ๒. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ สามารถคัดแยกขยะ และใช้วัสดุ
ธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แนวการปฏิบัติ 

1. บุคลากร และกลุ่มงานจัดกิจกรรม 5 ส. ตามก าหนดการที่ก าหนดไว้ 

          ๒.  บุคลากรทุกคนคัดแยกขยะมูลฝอยภาย และใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดปริมาณขยะใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑  ดังนี้ 
              - หลีกเลี่ยงการใช้โฟมบรรจุอาหารในกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
              - ใช้แก้วน้ าส่วนตัว กรวยกระดาษ แทนแก้วน้ าพลาสติกใสแบบใช้แล้วทิ้ง 
              - ใช้ถุงผ้า ปิ่นโต ตะกร้า หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว  
ในการน าอาหาร หรือน าของใช้มาจากบ้าน                   
          ๓. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการกิจกรรม ๕ส.และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยผู้อ านวยการ
กลุ่ม และมีการประเมินโดยคณะกรรมการตรวจติดตามการด าเนินการกิจกรรม ๕ส.และบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ 



๕ 
 

          ๔. ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล และกลุ่มงานทีด่ าเนินการกิจกรรม 5 ส.และการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
 

การประเมินผล 

 พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น 

1. บุคลากรของ สพป.ล าพูน เขต ๑ ทิ้งขยะตามถังขยะ และบริเวณท่ีก าหนด 
2. บุคลากรของ สพป.ล าพูน เขต ๑ ดูแลรักษา ท าความสะอาด โต๊ะท างาน และบริเวณโดยรอบให้มี

ความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย 
3. บุคลากรของ สพป.ล าพูน เขต ๑ ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดการประเมิน 
          ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากร สพป.ล าพูน เขต ๑ ทิ้งขยะในถังขยะ และบริเวณท่ีก าหนด 
          ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากร สพป.ล าพูน เขต ๑ ร่วมกิจกรรม ๕ ส. 
          ร้อยละ ๑๐๐  ของบุคลากร สพป.ล าพูน เขต ๑ ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

วิธีการประเมิน 
          วิธีการสังเกต 
          ประเมินโดยใช้แบบประเมิน 
              - แบบประเมินกิจกรรม ๕ส. 
             - แบบประเมินการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
             - แบบรายงานปริมาณขยะภายใน สพป.ล าพูน เขต ๑ ในแต่ละเดือน 

ระยะเวลาในการประเมิน   
           ประเมินผลทุก  ๓  เดือน         

 

 

 

 

 

 



๖ 
 

แนวปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมความดี คุณธรรม “มีวินัย” 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ 

********************* 

๓. กิจกรรม   “ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” 

วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ ขับข่ีรถยนต์ รถจักรยานยนต์
ปฏิบัติตามกฎจราจร  
 

เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ  
       บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ จ านวน ๗๒ คน 
    เชิงคุณภาพ  
       บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ ปฏิบัติตามกฎจราจรที่ก าหนดไว้ 
เป็นการสร้างวินัยในการขับข่ี และเกิดความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน 
 

 

แนวด าเนินงาน 
    ๑. ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์เข้า ออกบริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ ทุกคน
จะต้องสวมหมวกกันน็อก หากไม่สวมหมวกกันน็อกจะไม่อนุญาตให้ขับขี่รถเข้ามา 
    ๒. ผู้ขับขี่รถยนต์เข้า และออกบริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ ทุกคนจะต้อง
คาดเข็มขัดนิรภัย หากไม่คาดเข็มขัดนิรภัยจะต้องคาดเข็มขัดให้เรียบร้อย ถึงจะได้รับอนุญาตให้น ารถยนต์เข้าและ
ออกจากบริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑    
    ๓. การจอดรถต้องจอดให้ตรงกับช่องที่ก าหนดไว้ และห้ามจอดรถบนฟุตบาท 
    ๔. ขับข่ีตามเส้นทางท่ีก าหนดไว้ ไม่ย้อนศร 
    ๕. ก าชับการปฏิบัติหน้าที่ของยามรักษาความปลอดภัย  
 

การประเมินผล 

   พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น 
        ๑. บุคลากรของ สพป.ล าพูน เขต ๑ ปฏิบัติงานตามกฎจราจร 
        ๒. บุคลากรของ สพป.ล าพูน เขต ๑ จอดรถเป็นระเบียบ เรียบร้อย 



๗ 
 

   
  ตัวช้ีวัดการประเมิน 
        ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากร สพป.ล าพูน เขต ๑ ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน๊อก 
        ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากร สพป.ล าพูน เขต ๑ ที่ขับขี่รถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัย 
        ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากร สพป.ล าพูน เขต ๑ จอดรถ และขับขี่ตามเส้นทางท่ีก าหนด                                                                    

  วิธีการประเมิน 
         วิธีการสังเกต 
          ประเมินโดยพิจารณาเอกสาร 
               - แบบสรุปข้อมูลสถิติบุคลากรที่ไม่สวมหมวกกันน๊อก และคาดเข็มขัดนิรภัยในแต่ละเดือน 
 

   ระยะเวลาในการประเมิน    
          ประเมินทุก  ๓  เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 
 

แนวปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมความดี คุณธรรม “มีวินัย” 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ 

********************* 

๔. กิจกรรม   “ยิ้มแย้ม แจ่มใส ใส่ใจบริการ” 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้บริการแก่ผู้มาติดราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสมอภาค เป็นที่ประทับใจแก่ผู้รับบริการ 

เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
  บุคลากรของ สพป.ล าพูน เขต ๑  จ านวน  ๗๒  คน  ๑๐ กลุ่มงาน   

เชิงคุณภาพ  
       ๑. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วย
ความยิ้มแย้มแจ่มใส  ด้วยความเต็มใจ  ยินดีให้บริการ 
       ๒. ผู้รับบริการมีความประทับใจ และมีความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑  

แนวปฏิบัติ  
  ๑. กลุ่มงานจัดระบบ จัดเตรียมแบบฟอร์มในภารกิจงานที่ให้บริการ และจัดสถานทีใ่นการอ านวยความ
สะดวก ส าหรับให้บริการแก่ผู้รับบริการ 
            ๒. กลุ่มงานจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการให้บริการ (ถ้ามี)  
            ๓. บุคลากรของทุกกลุ่มให้บริการแก่ผู้รับบริการ ตามแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
                ๓.๑ บริการด้วยความสุภาพ พูดจาไพเราะ ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ 
                ๓.๒ บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว กระตือรือร้น ดูแลเอาใจใส่ ด้วยความเต็มใจ อย่างเป็น
กัลยาณมิตร 
                ๓.๓ ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบข้อซักถาม อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 
                ๓.๔ ให้บริการตามขั้นตอนการให้บริการ ตามล าดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม 
            ๔. จัดท า QR Code ให้ผู้รับบริการได้ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของแต่ละกลุ่มงานที่มาติดต่อ 
            ๕. จัดท ารายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของแต่ละกลุ่มงาน และของ สพป.ล าพูน เขต ๑  

 

การประเมินผล 



๙ 
 

       พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น 
           บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑  มีความกระตือรือร้นในการให้ 
บริการแก่ผู้รับบริการ อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค และจริงใจแก่ผู้รับบริการทุกคน 
       ตัวชี้วัดการประเมิน 
      ร้อยละ ๙๐ ของผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากรในภารกิจงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑  

       วิธีการประเมิน  
   ๑. สังเกตพฤติกรรมการให้บริการของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ 
   ๒. ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม 
                    แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

      ระยะเวลาในการประเมิน    
  ประเมินทุก ๓ เดือน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

กิจกรรมส่งเสริมความดี 
คุณธรรม “มีวินัย” 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
********************* 

๕. กิจกรรม “แต่งกายถูกต้อง เหมาะสม สุภาพ เรียบร้อย” 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
เหมาะสม สุภาพ เรียบร้อย เป็นรูปแบบเดียวกัน  

เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
  บุคลากรของ สพป.ล าพูน เขต ๑  จ านวน  ๗๒  คน  

เชิงคุณภาพ  
      บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑  แต่งกายได้ถูกต้อง  เหมาะสม 
สวยงาม เป็นที่ประทับใจ และพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ  

แนวปฏิบัติ 
           - ข้าราชการทุกคนแต่งกายด้วยชุดข้าราชการ ทุกวันจันทร์  
           - ข้าราชการทุกคนแต่งกายชุดผ้าพ้ืนเมือง หรือผ้าไทย ทุกวันศุกร์ 

การประเมินผล 

    พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น 
           บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑  แต่งกายเรียบร้อย เหมาะสม 
ถูกต้อง มีความพร้อมเพรียงกัน 
 
    ตัวช้ีวัดการประเมิน 
   ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ แต่งกายด้วยชุด
ข้าราชการ ทุกวันจันทร์ 
            ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ แต่งกายด้วยชุด
พ้ืนเมือง ผ้าไทย ทุกวันศุกร์ 



๑๑ 
 

    วิธีการประเมิน  
  ๑. สังเกตการแต่งกายของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ 
  ๒. ประเมินโดยใช้พิจารณาเอกสาร 
                - แบบรายงานข้อมูลสถิติการแต่งกายของบุคลากรของแต่ละกลุ่ม  

    ระยะเวลาในการประเมิน    
       ประเมินทุก  ๓  เดือน  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

กิจกรรมส่งเสริมความดี 
คุณธรรม “ความรับผิดชอบ” 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ 
.................................................... 

๖. ชื่อกิจกรรม   การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน 
 

ปัญหา             การท างานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

สาเหตุของปัญหา 
  ไม่เรียงล าดับความส าคัญของงาน 
 

วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
สนองตอบความต้องการของหน่วยงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ 
  ๒. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบ 
ให้เกิดผลส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  ๓. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยืดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ 
อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
  ๔. เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความ
มั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ จ านวน ๗๔ คน 
  

 เชิงคุณภาพ 
          บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ ปฏิบัติงานในภารกิจงานที่รับผิดชอบ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

วิธีการด าเนินงาน 

 ๑. จัดท าค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร 
 ๒. ทบทวนบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบตามกรอบการด าเนินงาน ขอบข่าย/ภารกิจ 
 ๓. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มงาน 
 ๔. บุคลากรทุกคนจัดท าบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวันทุกวันและเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
เป็นประจ าทุกเดือน 
 ๕. มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
 ๖. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานดีเด่นทุก ๖ เดือน 



๑๓ 
 

 ๗. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจากเอกสาร และผลการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนทุก ๖ เดือน 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับปละบรรลุคุณธรรม  
 ๑. บุคลากรของกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเองอย่างมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ๒. กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการด าเนินงานในภารกิจงาน
ที่รับผิดชอบเป็นไปตามกระบวนงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
 ๓. การปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความมุ่งม่ันจะ
ปฏิบัติราชการให้ได้ตามมาตรฐานหรือให้เกินตามมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานเป็นเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วน
ราชการก าหนดขึ้น  

การประเมินผล 
 พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น 
 ๑. บุคลากรของกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานในหน้าที่
ความรับผิดชอบประสบความส าเร็จตรงตามเวลา 
 ๒. บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง และที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความพยายาม อุทิศก าลังกาย ก าลังใจ
อย่างเต็มความสามารถ ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยของงาน   
 ๓. การปฏิบัติงานของบุคลากรบังเกิดผลดีต่อตนเองและส่วนรวม ทั้งนี้รวมไปถึงการรับผิดชอบเมื่องาน
ล้มเหลว พยายามแก้ไขปัญหาและอุปสรรค โดยไม่เก่ียวงอนผู้อื่น 
 ๔. มีความพยายามขวนขวาย สนใจใฝ่รู้ เพื่อสั่งสม พัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังรู้จักพัฒนา 
ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆเข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

ตัวช้ีวัดการประเมิน 
          ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากร สพป.ล าพูน เขต ๑ จัดท ารายงานบันทึกผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกวัน
และเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน 

วิธีการประเมิน 
          วธิีการสังเกต 
          พิจารณาจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน 
          แบบประเมินการพิจารณาเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือน 

ระยะเวลาในการประเมิน 
 ประเมินทุก ๖ เดือน 

 



๑๔ 
 

กิจกรรมส่งเสริมความดี 
คุณธรรม “ความรับผิดชอบ” 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ 
********************* 

ชื่อกิจกรรม   “พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R)” 

ปัญหา   
  งานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ของบุคลากร สพป.ล าพูน เขต ๑ มีกระบวนการท างานที่ยังไม่
ตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงในบริบทปัจจุบัน 
 

สาเหตุของปัญหา 
           บุคลากรขาดความรู้ในการพัฒนางานที่มีกระบวนการ ระเบียบวิธีการวิจัย (R2R) เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ 
           เพ่ือให้บุคลากร สพป.ล าพูน เขต ๑  น ากระบวนการ ระเบียบวิธีการวิจัย (R2R) มาใช้ในการพัฒนางาน
ในบทบาทหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ  
       บุคลากรทางการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑  จ านวน  ๗๔  คน 

    เชิงคุณภาพ  
       งานในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ของบุคลากร สพป.ล าพูน เขต ๑  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

วิธีการด าเนินงาน 
       ๑.  คณะกรรมการองค์กรคุณธรรม ร่วมกันวิเคราะห์ และก าหนดกิจกรรม R2R ขึ้นเพ่ือส่งเสริมความดี 
คุณธรรม “ความรับผิดชอบ” 
       ๒.  บูรณาการกิจกรรมดังกล่าว กับกลุ่มพัฒนาครูฯ  
       ๓.  สนับสนุนกลุ่มพัฒนาครูฯ จัดให้มีการประชุม อบรมให้ความรู้ และแต่งตั้ง ศน. สพป.ล าพูน เขต ๑ เป็น 
Coaching ให้กับบุคลากร สพป.ล าพูน เขต ๑ 
 
 



๑๕ 
 

 
       ๔.  บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ ด าเนินการพัฒนางานประจ า
ในหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้วยกระบวนการวิจัย อย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง  
       ๕.  ติดตาม และประเมินผลร่วมกับกลุ่มพัฒนาครูฯ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ และบรรลุคุณธรรม  
        ๑. งานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ของบุคลากร สพป.ล าพูน เขต ๑  มีกระบวนการท างานที่
ตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงในบริบทปัจจุบัน กล่าวคือ สามารถตอบสนองความต้องการของข้าราชการครูได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

        ๒. บุคลากร ของ สพป.ล าพูน เขต ๑  มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองเพ่ิมมากข้ึน  
 
การประเมินผล  
        บุคลากร สพป.ล าพูน เขต ๑  น ากระบวนการ ระเบียบวิธีการวิจัย (R2R) มาใช้ในการพัฒนางานในบทบาท
หน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น 
        พฤติกรรมการปฏิบัติงานในหน้าที่มีระดับสูงเพ่ิมมากข้ึน 
  
ตัวช้ีวัดการประเมิน 
        ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากร สพป.ล าพูน เขต ๑ จัดท ารายงานวิจัยอย่างง่าย อย่างน้อยคนละ ๑ เรื่อง 
        ร้อยละ   ๗๐ ของบุคลากร สพป.ล าพูน เขต ๑ มีงานในบทบาทหน้าทีท่ี่มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วิธีการประเมิน 

- ตรวจสอบจากผลงาน R2R จากกลุ่มพัฒนาครูฯ 
- ตรวจสอบจาก Feedback หรือความพึงพอใจในการใช้บริการของผู้มาติดต่อราชการ 
- ตรวจสอบจาก ผลการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลาในการประเมิน    
          ประเมินปีละ  ๑  ครั้ง 

 

 



๑๖ 
 

กิจกรรมส่งเสริมความด ี
คุณธรรม “ความสามัคค”ี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
**************************************** 

ชื่อกิจกรรม  การเข้าร่วมกิจกรรมงานวันส าคัญของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                ประถมศึกษาล าพูน เขต 1 

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
                                  บางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมงานวันส าคัญ 

สาเหตุของปัญหา  1. จังหวัดล าพูน และหน่วยงานในจังหวัดล าพูน มีการจัดกิจกรรมงานวันส าคัญบ่อยครั้ง                            
        2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 มีภารกิจส่วนตัว  
                           และภารกิจงานในหน้าที่ ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกครั้ง 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม 
งานส าคัญที่จังหวัดล าพูนและหน่วยงานในจังหวัดล าพูนขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 2. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมด้านความสามัคคีให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าพูน เขต 1  

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 บุคลากรในกลุ่มส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 จ านวน 9 กลุ่ม 1 หน่วย  
   
 เชิงคุณภาพ 
 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 มีจิตสาธารณะ มีความสามัคคีเข้าร่วม
กิจกรรมงานวันส าคัญที่จังหวัดล าพูน และหน่วยงานในจังหวัดล าพูนจัดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน  

วิธีการด าเนินงาน 
 1. จัดท าปฏิทินการเข้าร่วมกิจกรรมงานวันส าคัญฯ ของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 1 โดยจัดล าดับตามกลุ่มที่บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 9 กลุ่ม 1 หน่วย 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ก ากับ ติดตาม กิจกรรมงานวันส าคัญฯ ของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
 3. แจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมงานส าคัญของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 1 ตามกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย ล่วงหน้า เพ่ือบุคลากรได้เตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 4. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมตาม 
กลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย 



๑๗ 
 

 5. ก ากับติดตาม โดยรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่ม      ทุก 3 
เดือน โดยการเปรียบเทียบกิจกรรมที่จังหวัดล าพูนหรือหน่วยงานในจังหวัดล าพูนแจ้งเข้าร่วมกิจกรรม กับ บุคลากร
ในกลุ่มส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 ที่ได้รับมอบหมายให้เข้า 
ร่วมกิจกรรมงานวันส าคัญ 
 6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับและบรรลุคุณธรรม 
 1. บุคลการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 ให้ความส าคัญและเข้าร่วม
กิจกรรมงานวันส าคัญที่จังหวัดล าพูนหรือหน่วยงานในจังหวัดล าพูนจัดขึ้นทุกครั้ง 
 2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 มีจิตสาธารณะ และมี 
ความความสามัคคีในหมู่คณะ 
 
การประเมินผล 
 ประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

  
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้น 
 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 มีความกระตือรือร้น มีความพร้อมเพรียง
ในการเข้าร่วมกิจกรรมงานวันส าคัญท่ีจังหวัดล าพูนหรือหน่วยงานในจังหวัดล าพูนจัดขึ้นทุกครั้งอย่างเต็มใจ  

ตัวช้ีวัดการประเมิน 
 1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มที่ได้รับมอบหมายและเข้าร่วมกิจกรรมงานวันส าคัญที่จังหวัดล าพูน หรือ
หน่วยงานในจังหวัดล าพูนจัดขึ้น 
 2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมงานวันส าคัญที่จังหวัดล าพูนหรือหน่วยงานในจังหวัดล าพูนจัดขึ้น 
 
วิธีประเมินผล 
 1. โดยวธิีการเปรียบเทียบหนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดหรือหน่วยงานในจังหวัดล าพูนจัดขึ้น 
กับบุคลากรในกลุ่มส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
 2. แบบส ารวจความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรมงานวันส าคัญ 
ระยะเวลาในการประเมิน 
           1. การเปรียบเทียบหนังสือแจ้งเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดล าพูน หรือหน่วยงานในจังหวัดล าพูน 
จัดขึ้น กับบุคลากรในกลุ่มส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม
กิจกรรมฯ ทุก  3 เดือน เป็นจ านวน 4 ครั้ง 
  2. แบบส ารวจความพึงพอใจในเดือนกันยายน  
 
 
 



๑๘ 
 

กิจกรรมส่งเสริมความด ี
คุณธรรม “ความสามัคคี" 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
******************************** 

 
ชื่อกิจกรรม  กีฬาสายสัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี 

ปัญหา บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 ยังขาดการท ากิจกรรมเล่นกีฬาร่วมกัน                                

สาเหตุของปัญหา บุคลากรมีภารกิจในหน้าที่แตกต่างกัน ท าให้ไม่สามารถรวมกลุ่มกันท ากิจกรรมกีฬา 
                               สรา้งมิตรสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน 

          วัตถุประสงค์  1. เพ่ือสร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑   
 ให้เกิดความสามัคคี และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 

                  2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ 
                      รักในการออกก าลังกาย มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี 
                  3. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมความสามัคคีให้บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                      ล าพูน เขต 1  
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
          บุคลากรในกลุ่มส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 จ านวน 9 กลุ่ม 1 หน่วย  

เชิงคุณภาพ 
                     บุคลากรมีความสามัคคี ท างานร่วมกันเป็นทีม คิดเป็นร้อยละ 100 
วิธีการด าเนินงาน 

1. ประชุมคณะท างาน สร้างความเข้าใจ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกีฬาสายสัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี และประเมินผลการด าเนินงาน

กิจกรรม 
3. แบ่งกลุ่มงานออกเป็น 3 สี (สีม่วง สีชมพู สีฟ้า)  
4. ก าหนดปฏิทินในการด าเนินงาน   
5. สถานทีแ่ข่งขัน ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 
6. บุคลากรทางการศึกษาปรับพฤติกรรมตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการดูแลสุขภาพร่างกาย ผ่าน

กิจกรรมสร้างสรรค์ 
7. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความคุ้นเคยโดยใช้เพลง เกม การจับกลุ่มสนทนาซักถาม 
 
 
 



๑๙ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับและบรรลุคุณธรรม 
 1. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 มีมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดความ
สามัคคีกันในหมู่คณะ มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี รักในการออกก าลังกาย และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
 2. คุณธรรมหลัก ความสามัคคี 

การประเมิน 
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขั้น 
 - ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 - ภาพกิจกรรม 

ตัวช้ีวัดการประเมิน 
 - ร้อยละ90 ของบุคลากรในสังกัด สพป.ล าพูน เขต 1 ปรับพฤติกรรมตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการ
ดูแลสุขภาพร่างกาย 
 - ร้อยละ 90 ของบุคลากรในสังกัด สพป.ล าพูน เขต 1 ร่วมกิจกรรม กีฬาสายสัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี 
 - รูปภาพกิจกรรม 

วิธีการประเมิน 
 - การสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
 - แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 

ระยะเวลาในการประเมิน 
 - ทุก ๖ เดือน 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

 
 
 
                            ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ 

ที ่๓๐๐/๒๕๖๓ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔                
----------------------------------------------------- 

   

              ตามท่ี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑  ได้รับการคัดเลือก  และประกาศให้
เป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ ไดม้ีการขับเคลื่อนการด าเนินการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน   
 

            ดังนั้น  เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) 
ต้นแบบ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)  ดังนี้     

         ๑. นายสุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ล าพูน เขต ๑ ประธานกรรมการ 
         ๒. นายสมภพ ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ล าพูน เขต ๑ กรรมการ 
         ๓. นายพันท์ ค าพรรษา  รอง ผอ.สพป.ล าพูน เขต ๑  กรรมการ 
         ๔. นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ล าพูน เขต ๑ กรรมการ 
         ๕. นายประสิทธิ์ กะตะศิลา ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กรรมการ 
         ๖. น.ส.อ าไพ  บุญสูง            ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                  กรรมการ 
         ๗. น.ส.จอมญาดา โชคธาดานันท์                ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                                กรรมการ 
         ๘. นางภัสพร จันทร์ผง          ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์             กรรมการ 
         ๙. นายเดชอนัน คุนุ  ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย และคดี  กรรมการ 
       ๑๐. นายกนกบุญ กระแสร์ ผู้อ านวยการกลุ่ม DLICT กรรมการ 
       ๑๑. นางปุณยวีร์ รื่นเริง           ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล        กรรมการ 
       ๑๒. นางภัทษร ค าแหง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                    กรรมการ 
       ๑๓. น.ส.สรุีรัตน์ สุทธิวงค์     ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                กรรมการ 
       ๑๔. นางสุกัญญา ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
       ๑๕. น.ส.เกสรีพรรณ ใจค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กรรมการ 
       ๑๖. นางสุดารัตน์ กุลวรา นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ                 กรรมการ 
       ๑๗. นางธัญญพัทธ์ ขากาดุก        นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
       ๑๘. นางประทุมพร หมัดสมัน นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรรมการ 
                 



๒๒ 
 

              -๒- 
   
       ๑๙. นายพิทักษ์พงศ์ พรหมณะ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ กรรมการ 
       ๒๐. น.ส.ภัทรนิษฐ์ จิระโชติวัฒนา  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
       ๒๑. นายนครินทร์ อินทร์กัน  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ 
       ๒๒. น.ส.ณิชาดา วิเศษกาศ นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ 
       ๒๓. นางอรพินท์ สิงห์ทอง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  กรรมการ 
       ๒๔. นายภาณุพันธ์ ค าเวียง   เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
       ๒๕. นางสุภัทตรา เพลยีหาญ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
       ๒๖. นายนิมิตร  โอ๊ดฟู  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       ๒๗. น.ส.เจนจิรา ปัญญาเหล็ก         เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

       ๒๘. น.ส.ศิริวารินทร์ หมวกเครือ พนักงานธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

         สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

                                                            

                                                           (นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์) 
                                         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๒๓ 
 

 

   ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ 
ที ่๑๐/๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินการกิจกรรมส่งเสริมความดี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
……………………………..........…….... 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑  ได้รับคัดเลือกเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมี
จุดมุ่งหมาย เพ่ือส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทัศนคติ วิธีคิด และการประพฤติปฏิบัติที่ส ะท้อนการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่ดี เหมาะสมกับสังคมไทยมากขึ้น องค์กรมีคุณค่า มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ด าเนินงาน บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมมากขึ้น ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ ได้ก าหนด
คุณธรรมหลัก ๓ ประการ คือ มีวินัย รับผิดชอบ และสามัคคี โดยมีกิจกรรมส่งเสริมความดี ๑๐ กิจกรรม ในการ
พัฒนาบุคลากร ให้เป็นผู้มีคุณธรรม น าสู่การเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ     

        ดังนั้น เพ่ีอให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ สามารถบรรลุเป้าหมายตามกิจกรรมส่งเสริมความดี 
ที่ก าหนดไว้  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินการกิจกรรมส่งเสริมความดี ในการพัฒนาส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต ๑  ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
                มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับ ติดตามแกค่ณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินการกิจกรรม
ส่งเสริมความดี ในการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑   ประกอบด้วย  
          ๑. นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์    ผู้อ านวยการ สพป.ล าพูน เขต ๑                        ประธานคณะกรรมการ 
          ๒. นายสมภพ ทิพย์เวียง    รองผู้อ านวยการ สพป.ล าพูน เขต ๑           รองประธานคณะกรรมการ 
          ๓. นายพันท์ ค าพรรษา    รองผู้อ านวยการ สพป.ล าพูน เขต ๑                  กรรมการ 
          ๔. นายวินัย แป้นน้อย       รองผู้อ านวยการ สพป.ล าพูน เขต ๑                                 กรรมการ 
          ๕. นายประสิทธิ์ กะตะศิลา  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ                  กรรมการ 
          ๖. น.ส.อ าไพ บุญสูง    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน        กรรมการ 

 

 



๒๔ 
 

                                                                     -๒- 
 
          ๗. น.ส.จอมญาดา โชคธาดานันท์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                                     กรรมการ 

          ๘. นางภัสพร  จันทรผ์ง      ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์      กรรมการ 
          ๙. นางปุณยวีร์ รื่นเรงิ           ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และรักษาการ 
                                               ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา         กรรมการ 
        ๑๐. นางภัทษร ค าแหง               ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                         กรรมการ 
        ๑๑. นายเดชอนัน คุนุ             ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย และคดี                                 กรรมการ 
        ๑๒. นายกนกบุญ กระแสร์      ผู้อ านวยการกลุ่ม DLICT                                กรรมการ 
        ๑๓. น.ส.สุรีรัตน์ สิทธิวงค์      ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                   กรรมการ   
        ๑๔. นางสภุัทตรา เพลียหาญ    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ               กรรมการและเลขานุการ                       
        ๑๕. น.ส.ภัทรนิษฐ์ จิระโชติวัฒนา  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
         
๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินการกิจกรรมส่งเสริมความดี 
  มีหน้าที่ในการก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความดีคุณธรรมที่รับผิดชอบ ปฏิทินการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน รวมทั้งด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  และรายงานผลการด าเนินงาน ตามกิจกรรม
ส่งเสริมความดีคุณธรรมที่รับผิดชอบให้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม  มีดังนี้ 
          ๑. คณุธรรม “มีวินัย”  
              กิจกรรม ตรงต่อเวลา สร้างคุณค่าแก่องค์กร 
              กิจกรรม ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร 
              กิจกรรม 5ส. และการบริหารจัดการขยะ 
              กิจกรรม แต่งกายถูกต้อง เหมาะสม สุภาพ เรียบร้อย  
              กิจกรรม ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ 

 

              ผู้ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานคณุธรรม “มีวินัย”    
              ๑. นายสมภพ ทิพย์เวียง       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ 
              ๒. นายวินัย แป้นน้อย          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ 
            
              เลขานุการ และผู้ประสานงานคุณธรรม “มีวินัย” 
                  นางสุภัทตรา เพลียหาญ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
    



๒๕ 
 

                                                               -๓- 
 

                         ๑.๑ คณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรม “ตรงเวลา สร้างคุณค่าแก่องค์กร”  ประกอบด้วย  
                  ๑. น.ส.จอมญาดา โชคธาดานันท์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                                  
                  ๒. นางภสัพร จันทร์ผง              ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
                  ๓. นายเดชอนนั คุนุ                 ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย และคดี                   
                  ๔. น.ส.สุรีรัตน์  สิทธิวงศ์          ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
                  ๕. นางน้ าค้าง ทนันชัย             นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 
                  ๖. นางธัญญพัทธ์ ขากาดุก        นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ       
                  ๗. นางสภุัทตรา เพลียหาญ       นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
                  ๘. นางสุดารัตน์ กุลวรา            นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
                  ๙. นางประทุมพร หมัดสมัน      นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ    
                ๑๐. นางอ าพัน คาดค าฟู            นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ                                         

                ๑๑. นางมลพิลาศ ศรีประสาท      นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ     
                ๑๒. นางสุกัญญา วีระพันธุ์พิสิษฐ์  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ                                           
                ๑๓. นายพิทักษ์พงศ์ พรหมณะ     นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ                      
                ๑๔. นายนิมิตร โอ๊ดฟู  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
                ๑๕. น.ส.ณิชาดา วิเศษกาศ         นิติกรปฏิบัติการ 
                ๑๖. น.ส.ปนัดดา จันทร์ป่า          นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
                ๑๗. นายณัฐกุล วงศ์กา              นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
                ๑๘. นางทิพวรรณ เจริญ            เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
                ๑๙. นายชัยกฤต อินต๊ะซาว         เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
                ๒๐. น.ส.เจนจิรา ปัญญาเหล็ก      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
                ๒๑. นายมนตรี ไชยวงศ์             พนักงานธุรการ ชั้น ๔                   
                ๒๒. น.ส.ศิริวารนิทร์ หมวกเครือ   พนักงานธุรการ 
 
                  เลขานุการ และผู้ประสานกิจกรรม “ตรงเวลา สร้างคุณค่าแก่องค์กร”   
                      นางสุภัทตรา  เพลียหาญ   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  
      

 

 



๒๖ 
 

                                                              -๔- 

 ๑.๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร”  ประกอบด้วย 
                ๑. น.ส.จอมญาดา โชคธาดานันท์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                                  
                ๒. นางสุภัทตรา เพลียหาญ      นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
                ๓. นางสุดารัตน์ กุลวรา          นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
                ๔. นางประทุมพร หมัดสมัน      นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ    
                ๕. นายพิทักษ์พงศ์ พรหมณะ    นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ                      
                ๖. นายนิมิตร โอ๊ดฟู        นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
                ๗. น.ส.เจนจิรา ปัญญาเหล็ก      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
                ๘. นายทรงกรด ค าภิชัย           ยาม                   
                ๙. นายณรงค์ เพพังธง             ยาม 

                                         เลขานุการ และผู้ประสานกิจกรรม “ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร”   
                        นายนิมิตร โอ๊ดฟู   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
 

                   ๑.๓ คณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรม “5 ส.และการบริหารจัดการขยะ”  ประกอบด้วย 
                ๑. น.ส.จอมญาดา โชคธาดานันท์       ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                                  
                ๒. นางสุภัทตรา เพลียหาญ       นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
                ๓. นางสุดารัตน์ กุลวรา           นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ 
                ๔. นางประทุมพร หมัดสมัน      นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ    
                ๕. นายพิทักษ์พงศ์ พรหมณะ     นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ                      
                ๖. นายนิมิตร โอ๊ดฟู         นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
                ๗. น.ส.เจนจิรา ปัญญาเหล็ก      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
                ๘. น.ส.ศิริวารินทร์ หมวกเครือ   พนักงานธุรการ 
                ๙. นายอรรณพ ขัดเรือง           ช่างไฟฟ้า ชั้น ๔ 
              ๑๐. นายมนู แสนทา                 ช่างไฟฟ้า ชั้น ๔ 
              ๑๑. นายชนพัฒน์ นางเมาะ         ช่างไฟฟ้า ชั้น ๔ 
              ๑๒. นายบุญธรรม สุนันต๊ะ          ช่างไฟฟ้า ชั้น ๔ 
              ๑๓. นางไพศาล สร้อยญาณ         แม่บ้าน 
              ๑๔. นางร าพึง เพพังธง               แม่บ้าน 
                                         เลขานุการ และผู้ประสานกิจกรรม “5 ส.และการบริหารจัดการขยะ”   
                       นางประทุมพร หมัดสมัน    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
 



๒๗ 
 

                                                               -๕- 

          ๑.๔ คณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรม “แต่งกายถูกต้อง เหมาะสม สุภาพ เรียบร้อย”  ประกอบด้วย 
                ๑. นายเดชอนันต์ คุนุ            ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมาย และคดี                                  
                ๒. น.ส.สุรีรัตน์ สุทธิวงค์         ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
                ๓. นางอ าพัน คาดค าฟู          นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
                ๔. น.ส.ณิชาดา วิเศษกาศ       นิติกรปฏิบัติการ  

                    เลขานุการ และผู้ประสานกิจกรรม “แต่งกายถูกต้อง เหมาะสม สุภาพ เรียบร้อย ”   
                        น.ส.ณิชาดา วิเศษกาศ  นิติกรปฏิบัติการ  
 

          ๑.๕ คณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรม “บริการด้วยใจ ใส่ใจบริการ”  ประกอบด้วย 
                ๑. นางภัสพร จนัทร์ผง            ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
                ๒. นางน้ าค้าง ทนันชัย           นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 
                ๓. นางธัญญพัทธ์ ขากาดุก      นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ       

                ๔. นางมลพิลาศ ศรีประสาท     นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ     
                ๕. นางสุกัญญา วีระพันธุ์พิสิษฐ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ                                           
                ๖. น.ส.ปนัดดา จันทร์ป่า         นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
                ๗. นายณัฐกุล วงศ์กา             นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
                ๘. นางทิพวรรณ เจริญ           เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
                ๙. นายชัยกฤต อินต๊ะซาว       เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 

                    เลขานุการ และผู้ประสานกิจกรรม “บริการด้วยใจ ใส่ใจบริการ”   
                        นางธัญญพัทธ์ ขากาดุก  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ       
 

 

 

 

 

 



๒๘ 
 

                                                                    -๖- 

          ๒. คุณธรรม “รับผิดชอบ”  
              กิจกรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน 
              กิจกรรม พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R)  
           

              ผู้ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานคณุธรรม “รับผิดชอบ”   
              นายสมภพ ทิพย์เวียง          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ 
 
              เลขานุการ และผูป้ระสานงานคุณธรรม “รับผิดชอบ” 
                  นางสุกัญญา ไชยบุญเรือง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

  

             ๒.๑ คณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรม “มุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน”  ประกอบด้วย 
                   ๑. นางปุณยวีร์  รื่นเริง     ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และรักษาการ 
                                                   ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
                   ๒. นางสุชาดา จิโนเป็ง     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
                   ๓. นายบวรวชิช์ สวสัดิวรานุกร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
                   ๔. น.ส.ศิริเพ็ญ ไชยทนุ     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
                   ๕. นางจ าเรียง ใจพิมพ์สว่าง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
                   ๖. นางวัลยา ยะธะนะ      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
                   ๗. นางอรพินท์ สิงห์ทอง   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 

                   เลขานุการ และผู้ประสานกิจกรรม “มุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน”   
                      นางอรพินท์ สิงห์ทอง   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

 

 

 

 

 



๒๙ 
 

                                                                    -๗- 
 

            ๒.๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรม “พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย R2R”  ประกอบด้วย 
                   ๑. นายประสิทธิ์ กะตะศิลา      ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                   ๒. นางปุณยวีร์ รื่นเริง             ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และรักษาการ 
                                                         ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
                   ๓. นางอโนทัย กัญญสาย        ศึกษานเิทศก์ช านาญการพิเศษ 
                   ๔. นางนงคราญ ปัญญาสีห์         ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ     
                   ๕. นางรพีพร เลาหกุล            ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
                   ๖. น.ส.ดวงเดือน มูลกลาง       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
                   ๗. นางสุกัญญา ไชยบุญเรือง    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
                   ๘. นางณฐมน คุนิรัตน์            ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
                   ๙. นางวลัยลกัษณ์ แก้วมณี      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
                  ๑๐.นางจุฬารตัน์ ป้อมเสมา       ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
                  ๑๑.นางสกาวเดือน ขัดเรือน      ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
                  ๑๒.นายนครินทร์ อินทร์กัน       นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 

                 เลขานุการ และผู้ประสานกิจกรรม “พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย R2R”   
                       นายนครินทร์ อินทร์กัน      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 

          ๓. คุณธรรม “สามัคคี”  
              กิจกรรม จิตอาสา 
              กิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมงานวันส าคัญ 
              กิจกรรม กีฬาสัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี 
           

              ผู้ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานคณุธรรม “สามัคคี”   
              นายพันท์ ค าพรรษา   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ 
              นายวินัย แป้นน้อย     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ 
 
              เลขานุการ และผูป้ระสานงานคุณธรรม “สามัคคี” 
                  น.ส.ภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 



๓๐ 
 

                                                                  -๘- 

               ๓.๑  คณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมงานวันส าคัญ  
กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี    ประกอบด้วย 
                      ๑. น.ส.อ าไพ บุญสูง             ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
                       ๒. นางภทัษร ค าแหง             ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                       ๓. นายกนกบุญ กระแสร์                  ผู้อ านวยการกลุ่มเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกล และสารสนเทศ 
                      ๔. น.ส.เกสรีพรรณ ใจค า        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
                       ๕. นางทพิยวรรณ ธรรมแก้ว    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
                       ๖. นางพลอยพรรณ  อุดมเดช  นักวิชาการศึกษาช านาญการ                             
                       ๗. นางรุ่งกานต์ หมื่นสุข         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ       
                         ๘. น.ส.ณัฐนันท์ เขียวธง         นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
                     ๙. น.ส.ภัทรนิษฐ์ จิระโชติวัฒนา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
                     ๑๐. นายพีระณัฏฐ์ สังข์สอน      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
                     ๑๑. นายสชุาติ บินมาอน          เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
                     ๑๒. น.ส.ณฐักฤตา ทองศรี        เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
                     ๑๓. น.ส.ณฐัชยา ไชยนวล        นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ า สพท. 
                     ๑๔. น.ส.ปพิชญา ยะบุญธง       เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดล าพูน  

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              เลขานุการ และผู้ประสานกิจกรรม “กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมงานวันส าคัญ                  
                                                                  กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี”  
                        น.ส.เกสรีพรรณ ใจค า            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
                       น.ส.ภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนา  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   
 

๓. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การด าเนนิงานกิจกรรมส่งเสริมความดี             
             มีหน้าที่ออกแบบ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมความดีในการพัฒนา
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ 
ผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ประกอบด้วย 
              ๑. นายวินัย แป้นน้อย         รองผู้อ านวยการ สพป.ล าพูน เขต ๑                     ประธานกรรมการ 
              ๒. น.ส.จอมญาดา โชคธาดานันท์      ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                              กรรมการ  
              ๓. นายกนกบุญ กระแสร์      ผู้อ านวยการกลุ่ม DLICT                                            กรรมการ               
              ๔. นายพิทักษ์พงศ์ พรหมณะ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ                                       กรรมการ 
              ๕. นายภานุพันธ์ ค าเวียง      เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์                                               กรรมการ 
              ๖. นางสุดารัตน์ กุลวรา        นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ              กรรมการและเลขานุการ  



๓๑ 
 

                                                                 -๙- 

๔. คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมความดี ในการพัฒนาส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑  
             มีหน้าทีอ่อกแบบ และด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมความดีแต่ละคุณธรรม 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑  ประกอบด้วย  
              ๑. นายวินัย แป้นน้อย        รองผู้อ านวยการ สพป.ล าพูน เขต ๑           ประธานกรรมการ 
              ๒. น.ส.อ าไพ บุญสูง           ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน       รองประธานกรรมการ 
              ๓. นายประสิทธิ์ กะตะศิลา   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล                  กรรมการ 
              ๔. นางวลัยลักษณ์ แก้วมณี   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                                      กรรมการ 
              ๕. น.ส.เกสรีพรรณ ใจค า     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ                   กรรมการ  
              ๖. น.ส.ภัทรนิษฐ์ จิระโชติวัฒนา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                                      กรรมการ 
              ๗. น.ส.เจนจิรา ปญัญาเหล็ก เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน                                      กรรมการ   
              ๘. นางสุกัญญา ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ              กรรมการและเลขานุการ                 
              ๙. นางสุภัทตรา เพลียหาญ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

            ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งได้ด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินการตามกิจกรรมส่งเสริมความดี และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้แต่งตั้งให้มีความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และใน
กรณีมีปัญหา และอุปสรรค  หรือมีเหตุขัดข้องในการขับเคลื่อนการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวให้รายงานให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ ทราบ  

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่  ๑๑  เดือน  มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

                                                                    

                                                                     (นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์) 
                                                   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ 

 

 

 
 


