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โครงการ/การดําเนินการ: โครงการนิเทศ ติดตามประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ (ศธ
4334-65-0004)

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานทีมุ่ง่ผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชนส์ว่นรวม ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่ง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชนส์ว่นบุคคลและประโยชนส์ว่นรวมของ
บุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทัง้สร้างจิตสํานึกและคา่นิยมให้ทุกภาคสว่นตื่นตัวละอายตอ่การทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูป
แบบ มีสว่นร่วมตอ่ตา้นการทุจริต พร้อมทัง้สง่เสริมสนับสนุนให้ภาคีองคก์รภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน
ประชาชน และภาคีตา่ง ๆ มีสว่นร่วมในการสอดสอ่งเฝ้าระวัง ให้ขอ้มูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดําเนิน
งานของหนว่ยงานภาครัฐ และภาคสว่นอื่น ๆ โดยไดร้ับความคุม้ครองจากรัฐตามทีก่ฎหมายบัญญัติ

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

โครงการมีแนวทางการดําเนินงานทีมุ่ง่เนน้การปลูกและปลุกจิตสํานึกการเป็นพลเมืองทีด่ี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูก
ฝังและหลอ่หลอมวัฒนธรรมในกลุม่เด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ รวมถึงสง่เสริมการ ปฏิบัติหนา้ทีข่องขา้ราชการ
และเจ้าหนา้ทีข่องรัฐ ให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมทีส่อ่ไปในทาง ทุจริต ซึ่งมีสว่นสําคัญทีจ่ะทําให้บรรลุเป้า
หมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย (อันดับ/คะแนน) อยูใ่นอันดับ 1 ใน 54 และ/หรือไดค้ะแนนไมต่ากวา่ 50 คะแนน
และมีแนวโนม้ทีด่ีขึ้น

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประเด็น

4. ภาครัฐมีความทันสมัย

4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย

เป้าหมาย

1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานทีมุ่ง่ผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชนส์ว่นรวม ตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชนไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
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สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

แนวทางการพัฒนา 5) ปรับระบบงานและโครงสร้างองคก์รทีเ่อื้อตอ่การลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที ่เช่น การนําระบบ
เทคโนโลยีเขา้มาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้างมาตรฐานทีโ่ปร่งใสในกระบวนการบริการ
ของภาครัฐ ลดขัน้ตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานดว้ยวิธีปฏิบัติทีช่ัดเจนตรวจสอบได ้ปรับปรุงแกไ้ข
กฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผูม้ีอํานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้าง
ความโปร่งใสในการบริการขอ้มูลภาครัฐทัง้ระบบ โดยการพัฒนาระบบขอ้มูลดิจิทัลทีม่ีการกําหนดกฎเกณฑ ์กติกา
กระบวนการ ขัน้ตอนการดําเนินงานการเขา้ถึงขอ้มูล รวมถึงขอ้มูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหนว่ยงาน
ภาครัฐ เพื่อสง่เสริมการเขา้ถึงขอ้มูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และสง่เสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของ
ภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกทีเ่ปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีสว่นร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการดําเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทํางานของรัฐและประชาชน รวมถึงสง่เสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิม่ขีด
ความสามารถของประชาชนในการร่วมเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน่ทีม่ีอยูใ่กลต้ัว โดยมีมาตรการสนับสนุน
และคุม้ครองผูช้ีเ้บาะแสทีส่ามารถสร้างความเชื่อมัน่และมัน่ใจให้กับผูใ้ห้เบาะแส

เป้าหมาย 2. คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน มีการสง่เสริมสนับสนุน ให้คําแนะนําปรึกษา แกไ้ขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานสําหรับผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง เพื่อป้องกันการทุจริตของ
สถานศึกษาในสังกัด นอกจากนี ้ยังมุง่เนน้ให้สถานศึกษาไดด้ําเนินการตามระเบียบอยา่งเคร่งครัด สามารถปฏิบัติงานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

จํานวนคดีทุจริตในภาพรวม 1. ลดลงร้อยละ 10 2. ผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงินบัญชี และพัสดุของ
สถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเขา้ใจ ปฏิบัติงานไดอ้ยา่งถูก
ตอ้งตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ตามเป้า
หมายของรัฐบาล และสถานศึกษาบริหารจัดการงบประมาณได้
อยา่งถูกตอ้ง ตามแนวดําเนินการ ทีต่น้สังกัด กําหนด

จํานวนคดีทุจริตรายหนว่ยงาน- จํานวนขอ้ร้องเรียนเจ้าหนา้ทีภ่าค
รัฐทีถู่กชีมู้ลเรื่องวินัย (ทุจริต)

1. ลดลงร้อยละ 10 2. ผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงินบัญชี และพัสดุของ
สถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเขา้ใจ ปฏิบัติงานไดอ้ยา่งถูก
ตอ้งตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ตามเป้า
หมายของรัฐบาล และสถานศึกษาบริหารจัดการงบประมาณได้
อยา่งถูกตอ้ง ตามแนวดําเนินการ ทีต่น้สังกัด กําหนด

จํานวนขอ้ร้องเรียนเจ้าหนา้ทีภ่าครัฐทีถู่กชีมู้ลวา่กระทําการทุจริต 1. ลดลงร้อยละ 10 2. ผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงินบัญชี และพัสดุของ
สถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเขา้ใจ ปฏิบัติงานไดอ้ยา่งถูก
ตอ้งตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ตามเป้า
หมายของรัฐบาล และสถานศึกษาบริหารจัดการงบประมาณได้
อยา่งถูกตอ้ง ตามแนวดําเนินการ ทีต่น้สังกัด กําหนด

จํานวนคดีทุจริตทีเ่กีย่วขอ้งกับผูด้ํารงตําแหนง่ทางการเมือง 1. ลดลงร้อยละ 25 2. ผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงินบัญชี และพัสดุของ
สถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเขา้ใจ ปฏิบัติงานไดอ้ยา่งถูก
ตอ้งตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ตามเป้า
หมายของรัฐบาล และสถานศึกษาบริหารจัดการงบประมาณได้
อยา่งถูกตอ้ง ตามแนวดําเนินการ ทีต่น้สังกัด กําหนด

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ การพัฒนาระบบราชการ (210102V02)

ปัจจัย ระบบตรวจสอบภายในทีม่ีประสิทธิภาพ (210102F0205)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 
แผนการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เป้าหมายรวม

ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) อยูใ่น

2๐ อันดับแรกของโลกในปี 2579

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

6. ดา้นการบริหารจัดการ

เป้าหมายของประเด็นปฏิรูป

ให้มีกลไกทีเ่หมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ

มิชอบในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ

ให้ประเทศไทยปลอดทุจริต

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

6. ดา้นการบริหารจัดการ

กลยุทธ์
1. ปรับปรุงกลไกทีเ่หมาะสมในการประสานนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตของทุกภาคสว่น

เป้าหมายของกลยุทธ์
ปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการทํางานของศูนยอ์ํานวยการตอ่

ตา้นการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และศูนยป์ฏิบัติการตอ่ตา้นการ

ทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวงและหนว่ยงานของรัฐ ให้เป็นกลไก

ในการแปลงนโยบายการตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของรัฐ ไปสูก่ารปฏิบัติอยา่งมีประสิทธิผล สามารถสร้างความ

ศรัทธา เชื่อถือ และไวว้างใจจากนานาอารยประเทศ

เรื่องและประเด็นปฏิรูป

6. ดา้นการบริหารจัดการ

กลยุทธ์
1. ปรับปรุงกลไกทีเ่หมาะสมในการประสานนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตของทุกภาคสว่น

กิจกรรม

ให้มีคณะกรรมการประสานนโยบายระดับสูงทีป่ระกอบไปดว้ย

ผูน้ําฝ่ายบริหาร ผูน้ําองคก์รทีท่ําหนา้ทีต่รวจสอบการใช้อํานาจ

รัฐและผูน้ําภาคสว่นตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับการป้องกันและปราบ

ปรามการทุจริตเพื่อบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทาง

ความร่วมมือระหวา่งประเทศ

เป้าหมายของกิจกรรม

- ทําหนา้ทีบู่รณาการในระดับนโยบาย

(Policy Clearing House: PCH)- องค์
ประกอบขององคก์ร ควรมีผูแ้ทนหนว่ยงานที่

ทําหนา้ทีใ่นการกํากับดูแลทีส่ามารถดําเนิน

การให้เป็นไปตามหลักการทีก่ําหนด
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

 

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม. วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม.
วันที ่4 ธันวาคม 2560

1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน
2. แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

แผนปฏิบัติราชการรายปี

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี

แผนปฏิบัติการดา้น

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

 สง่เสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
 แกไ้ขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

 การแกไ้ขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทัง้ฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจํา 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม ทีเ่กีย่วขอ้ง

เป้าหมายรวม

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐทีม่ีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได ้กระจาย อํานาจและมี

สว่นร่วมจากประชาชน

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย

เป้าหมาย

เป้าหมายที ่1 ลดสัดสว่นคา่ใช้จ่ายดา้นบุคลากร และเพิม่ประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของ

ประเทศ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย

แนวทางการพัฒนา

2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการ

เงินการคลังภาครัฐ

- ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิก์ารพัฒนาทัง้

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
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แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

มตครม.ทเกยวของ

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

2. ขอ้มูลทัว่ไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ

ภายใตแ้ผนงาน แผนงานพื้นฐานดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ลักษณะโครงการ/การดําเนิน
งาน

โครงการทีใ่ช้งบประมาณ

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง

รหัส GFMIS ของโครงการ

ผูอ้ํานวยการกองหรือเทียบเทา่

คํานําหนา้ชื่อ นาย

ชื่อ ประสิทธิ์

นามสกุล อินวรรณา

อีเมล (หนว่ยงาน) saraban@sesalpglpn.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) prasit.i@sesalpglpn.go.th

โทรศัพท์ 09-1853-5616

โทรสาร 054-010791

ผูป้ระสานงานหลัก

คํานําหนา้ชื่อ นาง

ชื่อ ศศิธร

นามสกุล บุญชุม

อีเมล (หนว่ยงาน) saraban@sesalpglpn.go.th

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง) tomnyna@gmail.com

โทรศัพท์ 089-758-2606

โทรสาร 054-010791

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล การบริหารงบประมาณ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ เป็นกิจกรรมทีส่ําคัญประการหนึ่งในการบริหารจัดการ เป็นระบบการ
ดําเนินงาน ทีต่อ้งอาศัยระเบียบ หลักเกณฑ ์และแนวปฏิบัติทีเ่คร่งครัด ดังนัน้ หากไมม่ีการวางระบบบริหารจัดการทีด่ี
อาจมีความเสีย่งตอ่ผูป้ฏิบัติงานทุกฝ่าย ทุกระดับ จากการติดตามการบริหารงบประมาณ จัดการดา้นการเงิน บัญชี และ
พัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน จํานวน 45 โรง พบวา่ ยังมีปัญหา
เกีย่วกับการบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการจัดทําบัญชีทีย่ังไมเ่ป็นไปตามแผนการบริหาร
จัดการ ทัง้นี ้สาเหตุ สว่นหนึ่งสถานศึกษาในสังกัดยังขาดบุคลากรทีม่ีความรู้ความเขา้ใจในระเบียบ กฎหมายและขอ้
บังคับตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุอีกทัง้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตัง้แต ่วันที ่24 สิงหาคม 2560
เป็นตน้ไป พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และระเบียบกระทรวง
การคลังวา่ดว้ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ ดังนัน้ เพื่อให้ทุกสถานศึกษา
ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันจึงตอ้งสง่เสริม สนับสนุน ให้คําปรึกษาแนะนํา ให้ความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกับระเบียบ
กฎหมายและขอ้บังคับตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ รวมถึง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐดว้ย
อิเล็กทรอนิกส ์เพื่อให้การปฏิบัติงานดา้นการเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เกิดความคุม้คา่ และมีประสิทธิภาพ
ซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานดา้นการเงิน การบัญชี และการพัสดุ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสง่เสริมสนับสนุน ให้คําแนะนําปรึกษา แกไ้ขปัญหา ในการปฏิบัติงานสําหรับผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงิน บัญชี และ
พัสดุของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง สามารถปฏิบัติงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 2. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด
ดําเนินการเกีย่วกับรายงานทางการเงินและบัญชีเป็นไปตามหลักเกณฑ ์ระเบียบทีเ่กีย่วขอ้ง ทันตามกําหนดเวลาเป็นไป
ตามการบริหารงบประมาณ 3. เพื่อกํากับ ติดตามการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทุกงบรายจ่ายของโรงเรียน
ในสังกัด

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงินบัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง จํานวน 45 โรงเรียน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงินบัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเขา้ใจ ปฏิบัติงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม
ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ตาม
เป้าหมายของรัฐบาล และสถานศึกษาบริหารจัดการงบประมาณไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามแนวดําเนินการ ทีต่น้สังกัดกําหนด

ผลทีค่าดวา่จะเกิด 1. โรงเรียนในสังกัด ไดร้ับการติดตามประเมินผลผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงิน บัญชี และพัสดุ ครบทุกโรง 2. ผูป้ฏิบัติงาน
ดา้นการเงินบัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเขา้ใจ ปฏิบัติงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามระเบียบ
กฎหมาย หลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ตามเป้าหมาย
ของรัฐบาล และสถานศึกษาบริหารจัดการงบประมาณไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามแนวดําเนินการ ทีต่น้สังกัดกําหนด

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ เชิงปริมาณ - ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ไดร้ับการติดตามประเมินผลผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงิน บัญชี และพัสดุ
ของโรงเรียนในสังกัด เชิงคุณภาพ ผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงิน บัญชี และพัสดุ ปฏิบัติงานดว้ยถูกตอ้งตามระเบียบ กฎหมาย
ขอ้บังคับ หลักเกณฑแ์ละปฏิบัติตามแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

1. ผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงินบัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง จํานวน 45 โรงเรียน 2. โรงเรียนในสังกัดทุก
โรง

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

โรงเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ พื้นทีจ่ังหวัดลําปาง / ลําพูน
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รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันทีส่ิน้สุดโครงการ มิถุนายน พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ

4. กิจกรรม

กจิกรรม

ตดิตามประเมนิผลผูป้ฏบิตังิานดา้นการเงนิ บญัช ีและพัสด ุข

ตดิตามประเมนิผลผูป้ฏบิตังิานดา้นการเงนิ บญัช ีและพัสด ุข

สรปุและรายงานผลการนเิทศ ตดิตามประเมนิผล

พ.ศ. 2564

Q 1

ตดิตามประเมนิผลผูป้ฏบิตังิานดา้นการเงนิ บญัช ีและพัสด ุของโรงเรยีนในสงักดั (ไตรมาสที� 1)

ตดิตามประเมนิผ

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

22,000 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท
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แหลง่เงิน

ู

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 0 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท

เงินกูจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท

งบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 22,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2565 ถึง

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 1,800 บาท

ไตรมาสที ่2 14,800 บาท

ไตรมาสที ่3 5,400 บาท

ไตรมาสที ่4 0 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

22,000 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงินบัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง จํานวน 45 โรงเรียน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงินบัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเขา้ใจ ปฏิบัติงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม
ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ตาม
เป้าหมายของรัฐบาล และสถานศึกษาบริหารจัดการงบประมาณไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามแนวดําเนินการ ทีต่น้สังกัดกําหนด

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ เชิงปริมาณ - ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ไดร้ับการติดตามประเมินผลผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงิน บัญชี และพัสดุ
ของโรงเรียนในสังกัด เชิงคุณภาพ ผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงิน บัญชี และพัสดุ ปฏิบัติงานดว้ยถูกตอ้งตามระเบียบ กฎหมาย
ขอ้บังคับ หลักเกณฑแ์ละปฏิบัติตามแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

ติดตามประเมินผลผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงิน บัญชี และพัสดุ ของ
โรงเรียนในสังกัด (ไตรมาสที ่1)

ติดตามประเมินผลผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงิน บัญชี และพัสดุ ของ
โรงเรียนในสังกัด (ไตรมาสที ่1)

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานทีมุ่ง่ผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชนส์ว่นรวม ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่ง
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565
ของยุทธศาสตร์ชาติ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index: CPI) อยูใ่น 2๐ อันดับแรกของโลกในปี
2579

ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index: CPI) อยูใ่น 2๐ อันดับแรกของโลกในปี
2579 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ให้มีกลไกทีเ่หมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับ
เคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดทุจริต

ให้มีกลไกทีเ่หมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับ
เคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการทํางานของศูนยอ์ํานวยการตอ่
ตา้นการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และศูนยป์ฏิบัติการตอ่ตา้นการ
ทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวงและหนว่ยงานของรัฐ ให้เป็นกลไกใน
การแปลงนโยบายการตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐ
ไปสูก่ารปฏิบัติอยา่งมีประสิทธิผล สามารถสร้างความศรัทธา เช่ือ
ถือ และไวว้างใจจากนานาอารยประเทศ

ปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการทํางานของศูนยอ์ํานวยการตอ่
ตา้นการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และศูนยป์ฏิบัติการตอ่ตา้นการ
ทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวงและหนว่ยงานของรัฐ ให้เป็นกลไกใน
การแปลงนโยบายการตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐ
ไปสูก่ารปฏิบัติอยา่งมีประสิทธิผล สามารถสร้างความศรัทธา เช่ือ
ถือ และไวว้างใจจากนานาอารยประเทศ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- ทําหนา้ทีบู่รณาการในระดับนโยบาย (Policy Clearing House:
PCH)- องคป์ระกอบขององคก์ร ควรมีผูแ้ทนหนว่ยงานทีท่ําหนา้ที่
ในการกํากับดูแลทีส่ามารถดําเนินการให้เป็นไปตามหลักการที่
กําหนด

ทําหนา้ทีบู่รณาการในระดับนโยบาย (Policy Clearing House:
PCH)- องคป์ระกอบขององคก์ร ควรมีผูแ้ทนหนว่ยงานทีท่ําหนา้ที่
ในการกํากับดูแลทีส่ามารถดําเนินการให้เป็นไปตามหลักการที่
กําหนด 
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐทีมี่ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส
ตรวจสอบได ้กระจาย อํานาจและมีสว่นร่วมจากประชาชน

มีระบบบริหารจัดการภาครัฐทีม่ีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส
ตรวจสอบได ้กระจาย อํานาจและมีสว่นร่วมจากประชาชน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่1 ลดสัดสว่นคา่ใช้จ่ายดา้นบุคลากร และเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และ
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ

ลดสัดสว่นคา่ใช้จ่ายดา้นบุคลากร และเพิม่ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจของประเทศ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่3 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิก์าร
พัฒนาทัง้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิก์าร
พัฒนาทัง้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

1,800

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

0

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

นําไปเบิกในไตรมาสที ่3

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดด้ําเนินการติดตามและประเมินผลฯ โรงเรียนในสังกัดใน
ไตรมาสที ่1 จํานวน 13 โรง ดูแลในเรื่องการบริหารงบประมาณ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ หลัก
เกณฑแ์ละแนวปฏิบัติทีถู่กตอ้ง สง่ผลให้โรงเรียนมีการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน มีการปฏิบัติงานดา้นการเงิน บัญชี และ
พัสดุเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เกิดความคุม้คา่และมีประสิทธิภาพ และสง่ผลให้ผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงินบัญชี และพัสดุของ
สถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเขา้ใจ ปฏิบัติงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติ ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ตามเป้าหมายของรัฐบาล และสถานศึกษาบริหาร
จัดการงบประมาณไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามแนวดําเนินการ ทีต่น้สังกัดกําหนด ดังนี ้1. สง่เสริมสนับสนุน ให้คําแนะนําปรึกษา
แกไ้ขปัญหา ในการปฏิบัติงานสําหรับผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง สามารถ
ปฏิบัติงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 2. ช่วยให้โรงเรียนในสังกัดดําเนินการเกีย่วกับรายงานทางการเงินและบัญชี
เป็นไปตามหลักเกณฑ ์ระเบียบทีเ่กีย่วขอ้ง ทันตามกําหนดเวลาเป็นไปตามการบริหารงบประมาณ 3. กํากับ ติดตามการ
ใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทุกงบรายจ่ายของโรงเรียนในสังกัด สง่ผลให้ ผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงินบัญชี และ
พัสดุของสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเขา้ใจ ปฏิบัติงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑแ์ละแนว
ปฏิบัติ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ตามเป้าหมายของรัฐบาล และสถานศึกษา
บริหารจัดการงบประมาณไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามแนวดําเนินการ ทีต่น้สังกัดกําหนด

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

-
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565
ขอ้เสนอแนะ -

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

ผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงินบัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง จํานวน 45 โรงเรียน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงินบัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเขา้ใจ ปฏิบัติงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตาม
ระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ตาม
เป้าหมายของรัฐบาล และสถานศึกษาบริหารจัดการงบประมาณไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามแนวดําเนินการ ทีต่น้สังกัดกําหนด

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ เชิงปริมาณ - ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด ไดร้ับการติดตามประเมินผลผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงิน บัญชี และพัสดุ
ของโรงเรียนในสังกัด เชิงคุณภาพ ผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงิน บัญชี และพัสดุ ปฏิบัติงานดว้ยถูกตอ้งตามระเบียบ กฎหมาย
ขอ้บังคับ หลักเกณฑแ์ละปฏิบัติตามแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

ติดตามประเมินผลผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงิน บัญชี และพัสดุ ของ
โรงเรียนในสังกัด (ไตรมาสที ่2)

ติดตามประเมินผลผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงิน บัญชี และพัสดุ ของ
โรงเรียนในสังกัด (ไตรมาสที ่2)

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานทีมุ่ง่ผลสัมฤทธิแ์ละผลประโยชนส์ว่นรวม ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่ง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
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ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index: CPI) อยูใ่น 2๐ อันดับแรกของโลกในปี
2579

ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perceptions Index: CPI) อยูใ่น 2๐ อันดับแรกของโลกในปี
2579 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ให้มีกลไกทีเ่หมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับ
เคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดทุจริต

ให้มีกลไกทีเ่หมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับ
เคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อให้ประเทศไทยปลอดทุจริต 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

ปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการทํางานของศูนยอ์ํานวยการตอ่
ตา้นการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และศูนยป์ฏิบัติการตอ่ตา้นการ
ทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวงและหนว่ยงานของรัฐ ให้เป็นกลไกใน
การแปลงนโยบายการตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐ
ไปสูก่ารปฏิบัติอยา่งมีประสิทธิผล สามารถสร้างความศรัทธา เช่ือ
ถือ และไวว้างใจจากนานาอารยประเทศ

ปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการทํางานของศูนยอ์ํานวยการตอ่
ตา้นการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) และศูนยป์ฏิบัติการตอ่ตา้นการ
ทุจริต (ศปท.) ระดับกระทรวงและหนว่ยงานของรัฐ ให้เป็นกลไกใน
การแปลงนโยบายการตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบของรัฐ
ไปสูก่ารปฏิบัติอยา่งมีประสิทธิผล สามารถสร้างความศรัทธา เช่ือ
ถือ และไวว้างใจจากนานาอารยประเทศ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดแผนปฏิรูปประเทศ ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- ทําหนา้ทีบู่รณาการในระดับนโยบาย (Policy Clearing House:
PCH)- องคป์ระกอบขององคก์ร ควรมีผูแ้ทนหนว่ยงานทีท่ําหนา้ที่
ในการกํากับดูแลทีส่ามารถดําเนินการให้เป็นไปตามหลักการที่
กําหนด

ทําหนา้ทีบู่รณาการในระดับนโยบาย (Policy Clearing House:
PCH)- องคป์ระกอบขององคก์ร ควรมีผูแ้ทนหนว่ยงานทีท่ําหนา้ที่
ในการกํากับดูแลทีส่ามารถดําเนินการให้เป็นไปตามหลักการที่
กําหนด 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐทีมี่ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส
ตรวจสอบได ้กระจาย อํานาจและมีสว่นร่วมจากประชาชน

มีระบบบริหารจัดการภาครัฐทีม่ีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส
ตรวจสอบได ้กระจาย อํานาจและมีสว่นร่วมจากประชาชน 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่1 ลดสัดสว่นคา่ใช้จ่ายดา้นบุคลากร และเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และ
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ

ลดสัดสว่นคา่ใช้จ่ายดา้นบุคลากร และเพิม่ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจของประเทศ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่3 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
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กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

เปาหมาย ผลการดาเนนงานตอเปาหมาย

เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิก์าร
พัฒนาทัง้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลให้สามารถวัดผลสัมฤทธิก์าร
พัฒนาทัง้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

14,800

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

0

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

ยังไมไ่ดเ้บิกงบประมาณ เนื่องจากไดร้ับจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที ่1 เพียง 1,800 บาท จึงรวบรวมเอกสารทีค่า้งเบิก
ในไตรมาสที ่1 - 2 ไวแ้ละจะนําไปเบิกเมื่อไดร้ับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในคราวตอ่ไป

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่2 ปีงบประมาณ 2565

ผลการดําเนินงาน สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาลําปาง ลําพูน ไดด้ําเนินการติดตามและประเมินผลฯ โรงเรียนในสังกัดใน
ไตรมาสที ่2 จํานวน 20 โรง ดูแลในเรื่องการบริหารงบประมาณ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ หลัก
เกณฑแ์ละแนวปฏิบัติทีถู่กตอ้ง สง่ผลให้โรงเรียนมีการปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน มีการปฏิบัติงานดา้นการเงิน บัญชี และ
พัสดุเป็นไปอยา่งถูกตอ้ง เกิดความคุม้คา่และมีประสิทธิภาพ และสง่ผลให้ผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงินบัญชี และพัสดุของ
สถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเขา้ใจ ปฏิบัติงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติ ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ตามเป้าหมายของรัฐบาล และสถานศึกษาบริหาร
จัดการงบประมาณไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามแนวดําเนินการ ทีต่น้สังกัดกําหนด ดังนี ้1. สง่เสริมสนับสนุน ให้คําแนะนําปรึกษา
แกไ้ขปัญหา ในการปฏิบัติงานสําหรับผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรง สามารถ
ปฏิบัติงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 2. ช่วยให้โรงเรียนในสังกัดดําเนินการเกีย่วกับรายงานทางการเงินและบัญชี
เป็นไปตามหลักเกณฑ ์ระเบียบทีเ่กีย่วขอ้ง ทันตามกําหนดเวลาเป็นไปตามการบริหารงบประมาณ 3. กํากับ ติดตามการ
ใช้จ่ายและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ทุกงบรายจ่ายของโรงเรียนในสังกัด สง่ผลให้ ผูป้ฏิบัติงานดา้นการเงินบัญชี และ
พัสดุของสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเขา้ใจ ปฏิบัติงานไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑแ์ละแนว
ปฏิบัติ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เร่งรัดการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ตามเป้าหมายของรัฐบาล และสถานศึกษา
บริหารจัดการงบประมาณไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ตามแนวดําเนินการ ทีต่น้สังกัดกําหนด

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน
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