
ผลการติดตามการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ                                                            
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564) 
.................................................... 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ผู้รับผิดชอบ/ จัดเก็บ

ข้อมูล/รายงานผ่านระบบ 
KRS                  

ผลการรับรอง/คะแนน 
(กพร.สพฐ.) 

1 ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนิน
โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ    
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

กลุ่มนิเทศฯ 
นางรุ่งนภา สังสอาด 

- คะแนนเต็ม 5.00 
- ร้อยละ 100 

2 ตัวช้ีวัดที่ 2 ระดับคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบ             
ทางการศึกษา (NT ชั้น ป.3) 

กลุ่มนิเทศ 
นางภัทรรัตน์ สุขมา 

- คะแนน 2.34 
- ร้อยละ 46.80 

3 ตัวช้ีวัดที่ 3 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล Data Catalogue  
 3.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บ

ข้อมูลนักเรียนที่มีอยู่จริงในโรงเรียนด้วยระบบ DMC                      
(Data Management Center) 

กลุ่มนโยบายและแผน  
นางชุติกาญจน์ บุญศรี 

- คะแนนเต็ม 5.00 
- ร้อยละ 100 

 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษารายคนด้วยระบบ 
HRMS (Human Resource Management 
System) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางรุ่งนภา  กลับทอง 

- อยู่ระหว่างดำเนินการ 
- ขยายเวลา/ปิดระบบ 

15 พฤศจิกายน 
2564 

4 ตัวช้ีวัดที่ 4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการ
เป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

 อยู่ระหว่างการตรวจรับรอง 

5 ตัวช้ีวัดที่ 5 การลดพลังงาน 
 5.1 พลังงานด้านไฟฟ้า 

 
กลุ่มอำนวยการ 
น.ส.คณิตฐา คำภาค 

- คะแนนเต็ม 5.00 
ร้อยละ 100 

 5.2 พลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง 
 

6 ตัวช้ีวัดที่ 6 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย           
ในหน่วยงานภาครัฐ 

กลุ่มอำนวยการ 
น.ส.คณิตฐา คำภาค 

- คะแนนเต็ม 5.00 
ร้อยละ 100 

7 ตัวช้ีวัดที่ 7 การกำกับดูแลการทุจริต กลุ่มอำนวยการ นางจิราภรณ์ บุญประกอบ 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางบุศรินทร์ บุญรอด 

 7.1 การประเมิน ITA สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ                   
นางจิราภรณ์ บุญประกอบ 

- คะแนนเต็ม 5.00 
- ร้อยละ 100 

 7.2 การประเมิน ITA สถานศึกษา กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 
นางบุศรินทร์ บุญรอด 

- คะแนนเต็ม 5.00 
- ร้อยละ 100 



ที ่ ตัวช้ีวัด 
ผู้รับผิดชอบ/ จัดเก็บ

ข้อมูล/รายงานผ่านระบบ 
KRS                  

ผลการรับรอง/คะแนน 
(กพร.สพฐ.) 

8 ตัวช้ีวัดที่ 8 ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการ
บริหารงานขององค์การ 

กลุ่ม ICT น.ส.รัตน์วดี เฮงสุพัฒนโชค /นายบุญทรง กลับทอง 
นายกิตติชัย มดุเทศ  

 8.1 สพท.นำระบบมาใช้ฯ ตามภารกิจ 4 ด้าน  - คะแนนเต็ม 5.00 
ร้อยละ 100 

 8.2  สถานศึกษา นำระบบมาใช้ฯ ตามภารกิจ 4 ด้าน  - คะแนนเต็ม 5.00 
ร้อยละ 100 

9 ตัวช้ีวัดที่ 9 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดีจิทัลในองค์การ 
 9.1 ความมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์ (Cyber)  กลุ่ม ICT 

น.ส.รตัน์วดี เฮงสุพัฒนโชค                      
นายบุญทรง กลับทอง 
นายกิตติชัย มดุเทศ 

- คะแนนเต็ม 5.00 
- ร้อยละ 100 

 9.2 การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุ่มนิเทศฯ 
นางสาวณัฐนันท์ ผลพิบูลย์ 

 

 9.2.1 กิจกรรมที่ 1 สพท.เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคลังสื่อฯ คะแนนเต็ม 5.00 
ร้อยละ 100 

 9.2.2 กิจกรรมที่ 2 สพท.ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนฯ คะแนนเต็ม 5.00 
ร้อยละ 100 

 9.2.3 กิจกรรมที่ 3 สพท.กำหนดแผนการดำเนินการขับเคลื่อนฯ อยู่ระหว่างการตรวจ/รับรอง 
ขอเอกสารเพ่ิมเติม 

 9.2.4 กิจกรรมที่ 4 สพท.ดำเนินการตามแผนที่กำหนด ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ฯ 

อยู่ระหว่างการตรวจ/รับรอง 
ขอเอกสารเพ่ิมเติม 

*กพร.ตรวจสอบหลักฐานที่ส่ง
เพ่ิมเติม ไม่พบการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ OBCE 
Content Center  
- ระบบปิดการส่งหลักฐานเพ่ิม
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2564  
 
 
 



ที ่ ตัวช้ีวัด 
ผู้รับผิดชอบ/ จัดเก็บ

ข้อมูล/รายงานผ่านระบบ 
KRS                  

ผลการรับรอง/คะแนน 
(กพร.สพฐ.) 

 9.2.5 กิจกรรมที่ 5 สพท.ดำเนินการตามแผนที่กำหนด ในการให้ความรู้ฯ อยู่ระหว่างการตรวจ/รับรอง 
ขอเอกสารเพ่ิมเติม 

*กพร.ตรวจสอบหลักฐานที่ส่ง
เพ่ิมเติม ไม่พบการให้ความรู้
เกี่ยวกับ OBCE Content 
Center กับครูในสังกัด 
- ระบบปิดการส่งหลักฐานเพ่ิม
ภายในวันที่ 10 พ.ย.64 

 9.2.6 กิจกรรมที่ 6 สพท.สร้างเครือข่ายครูและบุคลากรฯ คะแนนเต็ม 5.00 
ร้อยละ 100 

10 ตัวช้ีวัดที่ 10 การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ  
 10.1 การตรวจสอบทางการเงินและบัญชีของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
น.ส.นฤมล ฉันทพิชญานันท ์
น.ส.นภัค คงสมบูรณ ์

อยู่ระหว่างการตรวจ/รับรองผล  
ระบบปิดวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2564 

 10.2 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงิน 
ด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน)  

กลุ่มนโยบายและแผน 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
นางชนิภา เอี่ยมสุวรรณ์ 

- คะแนนเต็ม 5.00 
- ร้อยละ 100 

 10.3 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบ                                
ด้านการตรวจสอบการดำเนินงาน “โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษา สังกัด สพฐ.” 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
นางสาววิมล อรัญปาน 
 

- คะแนนเต็ม 5.00 
- รอ้ยละ 100 

 10.4 ร้อยละของโรงเรียนวิถีพุธที่ผ่านการประเมินผล
การดำเนินการ 29 ประการสู่โรงเรียนวิถีพุทธ  

กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 
นางสาวบุศรินทร์ บุญรอด 

- คะแนนเต็ม 5.00 
- ร้อยละ 100 

 10.5 ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีต้นทุน                  
ต่อหน่วยผลผลิต  

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
กลุ่มนโยบายและแผน 
น.ส.นภัค คงสมบูรณ ์
น.ส.ธารทิพย์ แสงสว่าง 

ดำเนินการแล้ว/อยู่ระหว่างการ
ตรวจรับรอง 
ระบบปิด 30 พฤศจิกายน 
2564 

11 ตัวชี้วัดที่ 11 การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ/การดูแล      
เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
น.ส.ทิพากร กาญจนภาชน์ 

- คะแนนเต็ม 5.00 
- ร้อยละ 100 

 
 
 



 
 

 


