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คำนำ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มี เ จตนารมณ์ มุ ่ งหวั งให้ห น่ วยงาน
ภาครั ฐ กลุ ่ มเป้ า หมายได้ ร ั บ ทราบระดั บ คุ ณธรรมและความโปร่ งใสของหน่ ว ยงานตนเอง และนำข้ อมู ล
ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน
การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล
มาตรการส่ ง เสริ ม ความโปร่ ง ใสและป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ภายในหน่ ว ยงานฉบั บ นี ้ เป็ น เกณฑ์
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาออนไลน์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งประกอบด้วย
รายละเอียดข้อมูลแสดงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลคะแนนที่ได้
สู ง สุ ด เป็ น จุ ด แข็ ง ของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ ร ี เขต ๑ คื อ ตั ว ชี ้ ว ั ด ที่ ๙
การเปิดเผยข้อมูล และส่วนจุดที่จะต้องพัฒนา เนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร การกำหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสารธารณะ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น และผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่ งใสภายในหน่ วยงาน ไปสู ่ การปฏิบัติอย่ างเป็ นรูป ธรรมในการดำเนิน การในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
การดำเนินการมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน “มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่อสารธารณะ” ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้
กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้ องกันการทุจริ ต ของ
ประเทศ ส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นที่
๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ต่อไป ซึ่งสามารถสะท้อนภาพลักษณ์
เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐและส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception
index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นไป
กลุ่มอำนวยการ
สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
มิถุนายน ๒๕๖๓
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๑. หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา
เครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่ งใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA
ซึ ่ งสำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ไม่ ได้ มุ ่ งเน้ น ให้ ส ำนั กงานเขตพื ้ น ที ่ การศึ กษาที ่ เ ข้ า รั บ
การประเมิ น ปฏิ บั ติ เ พี ย งเพื ่ อ ให้ ได้ ร ั บ ผลการประเมิ น ที ่ ส ู งขึ ้ น เพี ย งเท่ า นั ้ น แต่ มุ ่ งหวั งให้ ห น่ ว ยงานได้ มี
การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาตนเองในด้ า นคุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสเพื ่ อ ให้ เ กิ ด ธรรมาภิ บ าลในหน่ ว ยงาน
มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
และประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่ บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ต่อไป
๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาสุ พรรณบุร ี เขต ๑ โดยภาพรวมได้ คะแนนเท่ า กั บร้ อยละ ๙๓.๘๓ ซึ่งถือว่า มี คุ ณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับ A
เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากับร้อยละ ๙๘.๘๙ รองลงมา คือ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๘..๔๑ ตัวชี้วัด
การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๖.๕๐ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับ
ร้อยละ ๙๕.๙๙ ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๕.๔๒ ตัวชี้วัด
คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๔.๓๔ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ า กับ
ร้อยละ ๙๒.๘๖ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๒.๒๐ ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบ
การทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๗.๖๔ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
๘๕.๗๒
สรุปได้ว่า จุดแข็งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้คะแนนสูงสุด
เท่ากับร้อยละ ๙๘.๘๙ คือ ตัวชี้ที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ส่วนจุดที่จะต้องพัฒนา เนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๕.๗๒
๓. การวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ งใส ขอจำแนกตามดั ช นี ของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง (คะแนนสูงสุด) คือ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และจุดที่จะต้องพัฒนา
(คะแนนต่ำสุด) คือ ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ดังนี้
๓.๑ จุดแข็ง (คะแนนสูงสุด) คือ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ
๙๘.๘๙ เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์
และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
(๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา
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พัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการ
ตามนโยบายการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล และหลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
(๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้
เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้ อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงความโปร่งใสในการบริห ารงานและ
การดำเนินงานของหน่วยงาน
๓.๒ จุดที่ต้องพัฒนา (คะแนนต่ำสุด) คือ ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน
เท่ากับร้อยละ ๘๕.๗๒ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานใน
เรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่
เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล ที่
สาธารณชนควรรับทราบ อย่างไรก็ดี จากผลการดำเนินการตามมาตรการและผลการประเมินความพึงพอใจใน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้พบว่าใน
ภาพรวมอยู่ในระดับคะแนน มาก ยังมีหัวข้อประเมินบางข้อ ที่ควรดำเนินการพัฒนา ปรับปรุง เพื่อให้คะแนน
จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพ
การสื่อสารให้ดีมากขึ้น ในเรื่องดังต่อไปนี้
๑) จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งคำติชมหรือ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน
๒) จัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๓) เพิ่มช่องทางสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มากขึ้น
๔) พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
- มีข้อมูลสารสนเทศมากขึ้น
- จัดหมวดหมู่เว็บไซต์ให้ง่ายต่อการค้นหาและทำความเข้าใจ
- ความหลากหลายของรูปแบบข้อมูลทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และไฟล์
เอกสาร
- ความน่าสนใจของข้อมูลในเว็บไซต์
๔. การดำเนินการตามมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร (ตัวชี้วัดที่ ๗) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การเผยแพร่ข้อมูลในเรื่องต่าง ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน
โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และในจุดที่ควรจะต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงในส่วน
ของการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งคำติชมหรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้ อย่างชั ดเจน
รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียงการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย เพิ่ม
ช่องทางประชาสัมพันธ์ โดยจัดทำวารสาร จัดอบรมการสร้างสื่อวีดีทัศน์ และพัฒนาปรุงเว็บไซต์ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จึงได้กำหนดมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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มาตรการ
๑. ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่
นำมาเผยแพร่ต่อสาธารณะ
- ต้องไม่ผิดต่อพรบ.ว่าด้วย
การกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
- ผลงานหรือข้อมูลของ สพท.
ต้องถูกต้อง ชัดเจนตามระเบียบ
ของทางราชการ
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การเผยแพร่ข้อมูล
๒.๑ งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.สุพรรณบุรี
เขต ๑ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของสพป.
สุพรรณบุรี เขต ๑
(www.suphan๑.go.th)
และผ่านสื่อช่องทางอื่น ๆ
๒.๒ กลุ่มงานและ
สถานศึกษาในสพป.สุพรรณบุรี
เขต ๑ มีหน้าที่สนับสนุนและให้
ข้อมูลข่าวสารสำหรับการเผยแพร่
ข้อมุลผ่านเว็บไซต์ของสพป.
สุพรรณบุรี เขต ๑ และผ่านสื่อ
ช่องทางอื่น ๆ
๓. ประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการเผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะ ทุกสิ้น
ปีงบประมาณ เสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น

ขั้นตอนหรือวิธีการ
๑. แต่งตั้งคณะทำงาน
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของสพป.สุพรรณบุรี
เขต ๑
๒. งานประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ สพป.
สุพรรณบุรี เขต ๑ ผู้ทำหน้าที่
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จัดทำ
บันทึกขออนุญาตการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์
ของสพท. และผ่านสื่อช่องทาง
อื่น ๆ เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับ

ผู้รับผิดชอบ
การกำกับติดตาม
งาน
รอง ผอ.สพป.
ประชาสัมพันธ์ สุพรรณบุรี เขต ๑ และ
กลุ่มอำนวยการ ผอ.สถานศึกษา ตาม
สายงาน กำกับ ดูแล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อมูลที่นำมาเผยแพร่
ต่อสาธารณะผ่านทาง
เว็บไซต์ และผ่านสื่อ
ช่องทางอื่น ๆ ให้
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

๑. ประเมินความพึงพอใจใน
งาน
เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน ประชาสัมพันธ์ ตามลำดับขั้น
สื่อต่อสาธารณะผ่านทาง
กลุ่มอำนวยการ
เว็บไซต์
๒.. ประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวมงานประชาสัมพันธ์ของ
สพท.
๓. สถิติการให้บริการและ
ผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (หน้า
เว็บไซต์)
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มาตรการ
ขั้นตอนหรือวิธีการ
๔. รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูล จัดทำรายงานผลการเผยแพร่
ต่อสาธารณะทุกสิ้นปีงบประมาณ ข้อมูลต่อสาธารณะ
- จำนวนข่าว - เนื้อหาโดยย่อ
- วันที่ลงข่าว
- ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
๕. จัดทำช่องทางรับฟังคำติชม จัดทำกระดานถามตอบบน
หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เว็บไซต์รับฟังคำติชม
การดำเนินงาน/การให้บริการ
ความคิดเห็น

๖. จัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์
บริการให้แก่ผู้มาติดต่อ
ในการชี้แจงและตอบคำถาม
เมื่อมีข้อกังวลเกี่ยวกับ
การดำเนินงานของ สพท.
๗. จัดทำช่องทางให้ผู้มาติดต่อ
ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ใน สพท.
๘. เพิ่มช่องทางสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
- จัดทำวารสาร
- อบรมการสร้างสื่อคลิปวีดีทัศน์
๙. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์

จัดทำจุดบริการประชาสัมพันธ์
แก่ผู้มาติดต่อ ณ อาคารสพท.

ผู้รับผิดชอบ
งาน
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ

การกำกับติดตาม

งาน
รองผอ.สพป.
ประชาสัมพันธ์ สุพรรณบุรี เขต ๑ เป็น
กลุ่มอำนวยการ ผู้ควบคุม และผอ.กลุม่
ทุกกลุ่ม ตามสายงาน
กำกับ ดูแลการตอบ
คำถาม ความคิดเห็น
ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี
งาน
ประชาสัมพันธ์ เขต ๑ และผอ.กลุ่มทุก
กลุ่มอำนวยการ กลุ่ม ตามสายงาน กำกับ
ดูแลการตอบคำถาม
ความคิดเห็น ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

จัดทำตู้รับเรื่องร้องเรียน
การทุจริต ณ อาคาร สพท.

กลุ่มกฎหมาย
และคดี

๑. เสนอขออนุมัติ
๒. แต่งตั้งคณะทำงาน
๓. ประชุม ๔. จัดทำคู่มือ
๕. จัดอบรม
๑. ประชุมคณะทำงาน
วิเคราะห์จุดพัฒนา
๒. พัฒนาปรับปรุง
- มีข้อมูลสารสนเทศมากขึ้น
- จัดหมวดหมู่เว็บไซต์ให้ง่ายต่อ
การค้นหาและทำความเข้าใจ
- ความหลากหลายของรูปแบบ
ข้อมูลทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว และไฟล์เอกสาร
- ความน่าสนใจของข้อมูลใน
เว็บไซต์

งาน
ประชาสัมพันธ์
กลุ่มอำนวยการ

ผอ.สพป.สุพรรณบุรี
เขต ๑ และผอ.กลุ่ม
กฎหมายและคดี
เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับขั้น

งาน
เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ประชาสัมพันธ์ ตามลำดับขั้น
กลุ่มอำนวยการ
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ผลการประเมินความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑,๐๓๐ คน แบบประเมิน
แบ่งเป็น ๒ ตอน ได้แก่ ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน ตอนที่ ๒ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อทางเว็บไซต์
ประกอบด้วย ๑) ด้านการแสดงผลของเว็บไซต์ ๒) ด้านการใช้งานเว็บไซต์ และ ๓) ความพึงพอใจต่อ
การประชาสัมพันธ์ในภาพรวม โดยระดับความพึงพอใจแบ่งเป็น ๕ ระดับ คือ ระดับ ๕ = มากที่สุด ๔ = มาก
๓ = ปานกลาง ๒= น้อย ๑ = น้อยที่สุด สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
งานประชาสัมพันธ์ ใช้เกณฑ์การวัดผลประเมินเฉลี่ยแปรผล ดังนี้
๔.๕๑ – ๕.๐๐ ระดับ มากที่สุด
๓.๕๑ – ๔.๕๐ ระดับ มาก
๒.๕๑ – ๓.๕๐ ระดับ ปานกลาง
๑.๕๑ – ๒.๕๐ ระดับ น้อย
๑.๐๐ – ๑.๕๐ ระดับ น้อยที่สุด
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน
๑. เพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน (คน)
๒๒๙
๘๐๑
๑๐๓๐

ร้อยละ
๒๒.๒๓
๗๗.๗๗
๑๐๐
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๒. สถานภาพ
สถานภาพ
ผู้บริหาร
ครู
นักเรียน
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้าง
บุคคลทั่วไป
อื่น ๆ
รวม

จำนวน (คน)
๑๐๙
๖๕๐
๓๒
๘๐
๙๗
๕๐
๑๒
๑๐๓๐

ร้อยละ
๑๐.๕๘
๖๓.๑๑
๓.๑๑
๗.๗๗
๙.๔๒
๔.๘๕
๑.๑๗
๑๐๐.๐๐

จำนวน (คน)
๒๐๔
๗๙๒
๓๔
๑๐๓๐

ร้อยละ

๓. หน่วยงานที่สังกัด
หน่วยงานที่สังกัด

กลุ่มงานใน สพป.สพ.๑
สถานศึกษา
อื่น ๆ
รวม

๑๙.๘๑
๗๖.๘๙
๓.๓๐
๑๐๐.๐๐

ตอนที่ ๒ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อทางเว็บไซต์
๑. ด้านการแสดงผลของเว็บไซต์
๑. ด้านการแสดงผล
ของเว็บไซต์

ค่าคะแนน ๕

ค่าคะแนน ๔

ระดับค่าคะแนน
ค่าคะแนน ๓

ค่าคะแนน ๒

ค่าคะแนน ๑

จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ

๑.๑ ความครบถ้วนสมบูรณ์
ของข้อมูลสารสนเทศ
เพียงพอต่อความต้องการ
๑.๒ ความเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูลในเว็บไซต์
๑.๓ ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลเว็บไซต์
๑.๔ การจัดหมวดหมู่ให้ง่าย
ต่อการค้นหาและทำความ
เข้าใจ

๓๗๒ ๓๖.๑๒ ๕๓๗ ๕๒.๑๔ ๑๑๐ ๑๐.๖๘

๑๑

๑.๐๗

-

-

๔๖๐ ๔๔.๖๖ ๔๗๕ ๔๖.๑๒

๙๕

๙.๒๒

-

-

-

-

๕๑๑ ๔๙.๖๑ ๔๓๔ ๔๒.๑๔

๘๕

๘.๒๕

-

-

-

-

๔๑๒ ๔๐.๐๐ ๔๙๔ ๔๗.๙๖ ๑๒๔ ๑๒.๐๔

-

-

-

-
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๑. ด้านการแสดงผล
ของเว็บไซต์

ค่าคะแนน ๕

ค่าคะแนน ๔

ระดับค่าคะแนน
ค่าคะแนน ๓

ค่าคะแนน ๒

ค่าคะแนน ๑

จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ

๑.๕ การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารมีความเหมาะสม
น่าสนใจ
๑.๖ ความน่าสนใจของ
ข้อมูลในเว็บไซต์
๑.๗ ความหลากหลายของ
รูปแบบข้อมูลทั้งตัวอักษร
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
และไฟล์เอกสาร
๑.๘ รูปแบบการแสดงผลบน
จอภาพเหมาะสมและ
สวยงาม
๑.๙ ขนาดตัวอักษร และ
รูปแบบตัวอักษร มีความ
สวยงามและอ่านได้ง่าย
๑.๑๐ ได้รับประโยชน์จาก
เว็บไซต์
ร้อยละของภาพรวม

๔๕๓ ๔๓.๙๘ ๔๗๒ ๔๕.๘๓

๙.๓๒

๙

๐.๘๗

-

-

๔๑๐ ๓๙.๘๑ ๔๙๒ ๔๗.๗๗ ๑๒๐ ๑๑.๖๕

๘

๐.๗๘

-

-

๔๑๘ ๔๐.๕๘ ๔๙๓ ๔๗.๘๖ ๑๐๘ ๑๐.๔๙

๑๑

๑.๐๗

-

-

๔๔๙ ๔๓.๕๙ ๔๘๒ ๔๖.๘๐

๙๖

๙๙

๙.๖๑

-

-

-

-

๔๓๘ ๔๒.๕๒ ๔๘๒ ๔๖.๘๐ ๑๐๐

๙.๗๑

๑๐

๐.๙๗

-

-

๔๙๘ ๔๘.๓๕ ๕๐๒ ๔๘.๗๔

๒.๙๑

-

-

-

-

๔๒.๙๒

๓๐

๔๗.๒๑

๙.๓๙

๐.๔๘

-

ค่าคะแนน ๔

ระดับค่าคะแนน
ค่าคะแนน ๓

ค่าคะแนน ๒

ค่าคะแนน ๑

๒. ด้านการใช้งานเว็บไซต์
๒. ด้านการใช้งานเว็บไซต์

ค่าคะแนน ๕

จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ

๒.๑ ระบบใช้งานสะดวก
และไม่ซับซ้อน
๒.๒ มีระบบค้นหาข้อมูล
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่
ต้องการได้ง่าย
๒.๓ รูปแบบของเมนูมีความ
เหมาะสม
๒.๔ ประสิทธิภาพความ
รวดเร็วในการตอบสนองของ
ระบบ

๓๗๘ ๓๖.๗๐ ๕๐๖ ๔๙.๑๓ ๑๓๑ ๑๒.๗๒

๑๕

๑.๔๖

-

-

๓๙๔ ๓๘.๒๕ ๔๙๔ ๔๗.๙๖ ๑๓๑ ๑๒.๗๒

๑๑

๑.๐๗

-

-

๔๐๙ ๓๙.๗๑ ๔๙๒ ๔๗.๗๗ ๑๒๐ ๑๑.๖๕

๙

๐.๘๗

-

-

๓๗๙ ๓๖.๘๐ ๕๑๔ ๔๙.๙๐ ๑๒๗ ๑๒.๓๓

๑๐

๐.๙๗

-

-
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๒. ด้านการใช้งานเว็บไซต์

ค่าคะแนน ๕

ค่าคะแนน ๔

ระดับค่าคะแนน
ค่าคะแนน ๓

ค่าคะแนน ๒

ค่าคะแนน ๑

จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ

๒.๕ ระบบมีเสถียรภาพ
สามารถเข้าใช้งานได้
ตลอดเวลา
๒.๖ ข้อมูลที่เผยแพร่สู่
ภายนอกมีความเหมาะสม
๒.๗ ข้อความในเว็บไซต์
ถูกต้องตามหลักภาษาและ
ไวยกรณ์
๒.๘ ภาพประกอบสามารถ
สื่อความหมายได้
๒.๙ ความถูกต้องในการ
เชื่อมโยงข้อมูลภายในระบบ
ร้อยละของภาพรวม

๓๙๓ ๓๘.๑๖ ๔๖๘ ๔๕.๔๔ ๑๕๔ ๑๔.๙๕

๑๕

๑.๔๖

-

-

๔๔๒ ๔๒.๙๑ ๔๘๑ ๔๖.๗๐

๙๘

๙.๕๑

๙

๐.๘๗

-

-

๔๔๖ ๔๓.๓๐ ๔๘๗ ๔๗.๒๘

๙๐

๘.๗๔

๗

๐.๖๘

-

-

๔๕๙ ๔๔.๕๖ ๔๘๐ ๔๖.๖๐

๙๑

๘.๘๓

-

-

-

-

๔๔๓ ๔๓.๐๑ ๔๘๘ ๔๗.๓๘

๙๙

๙.๖๑

-

-

-

-

๔๐.๓๘

๔๗.๕๗

๑๑.๒๓

๐.๘๒

-

ค่าคะแนน ๒

ค่าคะแนน ๑

๓. ด้านความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ในภาพรวม
๓. ความพึงพอใจ
ต่อการประชาสัมพันธ์
ในภาพรวม
๓.๑. มีการสื่อสาร/
ประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว
๓.๒. มีข้อมูลข่าวสาร
ถูกต้อง/เที่ยงตรง
๓.๓. มีช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย
๓.๔. ช่องทาง
การประชาสัมพันธ์เหมาะสม
๓.๕. ข้อมูลข่าวสารมี
ประโยชน์/น่าสนใจ
๓.๖. เป็นแหล่งความรู้
ร้อยละของภาพรวม

ค่าคะแนน ๕

ค่าคะแนน ๔

ระดับค่าคะแนน
ค่าคะแนน ๓

จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ จำนวนคน ร้อยละ

๔๕๕ ๔๔.๑๗ ๔๕๗ ๔๔.๓๗ ๑๐๘ ๑๐.๔๙

๑๐

๐.๙๗

-

-

๔๖๖ ๔๕.๒๔ ๔๕๘ ๔๔.๔๗

๙.๖๑

๗

๐.๖๘

-

-

๔๓๖ ๔๒.๓๓ ๔๘๑ ๔๖.๗๐ ๑๐๓ ๑๐.๐๐

๑๐

๐.๙๗

-

-

๔๔๘ ๔๓.๕๐ ๔๘๒ ๔๖.๘๐

๙๐

๘.๗๔

๑๐

๐.๙๗

-

-

๔๗๔ ๔๖.๐๒ ๔๕๕ ๔๔.๑๗

๙๓

๙.๐๓

๘

๐.๗๘

-

-

๔๕๐ ๔๓.๖๙ ๔๗๖ ๔๖.๒๑

๙๔

๙.๑๓

๑๐

๐.๙๗

-

-

๔๔.๑๖

๔๕.๔๕

๙๙

๙.๕๐

๐.๘๙

-
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ผลการประเมิน
ด้านที่ ๑ การแสดงผลของเว็บไซต์ ในภาพรวมรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๐
ด้านที่ ๒ การใช้งานของเว็บไซต์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๖
ด้านที่ ๓ ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๓๒
ผลการประเมินความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์ สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ รวมทั้ง ๓ ด้าน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ๔.๒๙
แยกเป็นรายด้าน ดังนี้
๑. ด้านการแสดงผลของเว็บไซต์
๑.๑ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศเพียงพอต่อความต้องการ
ระดับมากที่สุด
จำนวน ๓๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๒
ระดับมาก
จำนวน ๕๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๔
ระดับปานกลาง จำนวน ๑๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๘
ระดับน้อย
จำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๗
ระดับน้อยที่สุด จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒ ความเป็นปัจจุบันของข้อมูลในเว็บไซต์
ระดับมากที่สุด
จำนวน ๔๖๐
ระดับมาก
จำนวน ๔๗๕
ระดับปานกลาง จำนวน ๙๕
ระดับน้อย
จำนวน ระดับน้อยที่สุด จำนวน -

คน
คน
คน
คน
คน

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

๔๔.๖๖
๔๖.๑๒
๙.๒๒
-

๑.๓ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลเว็บไซต์
ระดับมากที่สุด
จำนวน ๕๑๑
ระดับมาก
จำนวน ๔๓๔
ระดับปานกลาง จำนวน ๘๕
ระดับน้อย
จำนวน ระดับน้อยที่สุด จำนวน -

คน
คน
คน
คน
คน

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

๔๙.๖๑
๔๒.๑๔
๘.๒๕
-

๑.๔ การจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหาและทำความเข้าใจ
ระดับมากที่สุด
จำนวน ๔๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับมาก
จำนวน ๔๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับปานกลาง จำนวน ๑๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับน้อย
จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับน้อยที่สุด จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ

๔๐.๐๐
๔๗.๙๖
๑๒.๐๔
-
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๑.๕ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารมีความเหมาะสมน่าสนใจ
ระดับมากที่สุด
จำนวน ๔๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับมาก
จำนวน ๔๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับปานกลาง จำนวน ๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับน้อย
จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับน้อยที่สุด จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ

๔๓.๙๘
๔๕.๘๓
๙.๓๒
๐.๘๗
-

๑.๖ ความน่าในใจของข้อมูลในเว็บไซต์
ระดับมากที่สุด
จำนวน ๔๑๐
ระดับมาก
จำนวน ๔๙๒
ระดับปานกลาง จำนวน ๑๒๐
ระดับน้อย
จำนวน ๘
ระดับน้อยที่สุด จำนวน -

๓๙.๘๑
๔๗.๗๗
๑๑.๖๕
๐.๗๘
-

คน
คน
คน
คน
คน

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

๑.๗ ความหลากหลายของรูปแบบข้อมูลทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และไฟล์เอกสาร
ระดับมากที่สุด
จำนวน ๔๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๘
ระดับมาก
จำนวน ๔๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๖
ระดับปานกลาง จำนวน ๑๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๙
ระดับน้อย
จำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๗
ระดับน้อยที่สุด จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๘ รูปแบบการแสดงผลบนจอภาพเหมาะสมและสวยงาม
ระดับมากที่สุด
จำนวน ๔๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับมาก
จำนวน ๔๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับปานกลาง จำนวน ๙๙ คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับน้อย
จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับน้อยที่สุด จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ

๔๓.๕๙
๔๖.๘๐
๙.๖๑
-

๑.๙ ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านได้ง่าย
ระดับมากที่สุด
จำนวน ๔๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๒
ระดับมาก
จำนวน ๔๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘๐
ระดับปานกลาง จำนวน ๑๐๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๑
ระดับน้อย
จำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๗
ระดับน้อยที่สุด จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๐ ได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์
ระดับมากที่สุด
จำนวน ๔๙๘ คน
ระดับมาก
จำนวน ๕๐๒ คน
ระดับปานกลาง จำนวน ๓๐ คน
ระดับน้อย
จำนวน - คน
ระดับน้อยที่สุด จำนวน - คน

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

๔๘.๓๕
๔๘.๗๔
๒.๙๑
-
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๒. ด้านการใช้งานเว็บไซต์
๒.๑ ระบบใช้งานสะดวกและไม่ซับซ้อน
ระดับมากที่สุด
จำนวน ๓๗๘
ระดับมาก
จำนวน ๕๐๖
ระดับปานกลาง จำนวน ๑๓๑
ระดับน้อย
จำนวน ๑๕
ระดับน้อยที่สุด จำนวน -

คน
คน
คน
คน
คน

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

๓๖.๗๐
๔๙.๑๓
๑๒.๗๒
๑.๔๖
-

๒.๒ มีระบบค้นหาข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย
ระดับมากที่สุด
จำนวน ๓๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับมาก
จำนวน ๔๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับปานกลาง จำนวน ๑๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับน้อย
จำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับน้อยที่สุด จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ

๓๘.๒๕
๔๗.๙๖
๑๒.๗๒
๑.๐๗
-

๒.๓ รูปแบบของเมนูมีความเหมาะสม
ระดับมากที่สุด
จำนวน ๔๐๙
ระดับมาก
จำนวน ๔๙๒
ระดับปานกลาง จำนวน ๑๒๐
ระดับน้อย
จำนวน
๙
ระดับน้อยที่สุด จำนวน -

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

๓๙.๗๑
๔๗.๗๗
๑๑.๖๕
๐.๘๗
-

๒.๔ ประสิทธิภาพความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
ระดับมากที่สุด
จำนวน ๓๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับมาก
จำนวน ๕๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับปานกลาง จำนวน ๑๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับน้อย
จำนวน ๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับน้อยที่สุด จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ

๓๖.๘๐
๔๙.๙๐
๑๒.๓๓
๐.๙๗
-

๒.๕ ระบบมีเสถียรภาพสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา
ระดับมากที่สุด
จำนวน ๓๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับมาก
จำนวน ๔๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับปานกลาง จำนวน ๑๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับน้อย
จำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับน้อยที่สุด จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ

๓๘.๑๖
๔๕.๔๔
๑๔.๙๕
๑.๔๖
-

๒.๖ ข้อมูลที่เผยแพร่สู่ภายนอกมีความเหมาะสม
ระดับมากที่สุด
จำนวน ๔๔๒ คน
ระดับมาก
จำนวน ๔๘๑ คน
ระดับปานกลาง จำนวน ๙๘ คน
ระดับน้อย
จำนวน
๙ คน

๔๒.๙๑
๔๖.๗๐
๙.๕๑
๐.๘๗

คน
คน
คน
คน
คน

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
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ระดับน้อยที่สุด

จำนวน

-

คน

คิดเป็นร้อยละ -

๒.๗ ข้อความในเว็บไซต์ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยกรณ์
ระดับมากที่สุด
จำนวน ๔๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับมาก
จำนวน ๔๘๗ คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับปานกลาง จำนวน ๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับน้อย
จำนวน
๗ คน คิดเป็นร้อยละ
ระดับน้อยที่สุด จำนวน - คน คิดเป็นร้อยละ

๔๓.๓๐
๔๗.๒๘
๘.๗๔
๐.๖๘
-

๒.๘ ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้
ระดับมากที่สุด
จำนวน ๔๕๙
ระดับมาก
จำนวน ๔๘๐
ระดับปานกลาง จำนวน ๙๑
ระดับน้อย
จำนวน ระดับน้อยที่สุด จำนวน -

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

๔๔.๕๖
๔๖.๖๐
๘.๘๓
-

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

๔๓.๐๑
๔๗.๓๘
๙.๖๑
-

คน
คน
คน
คน
คน

๒.๙ ความถูกต้องในการเชื่อมโยงข้อมูลภายในระบบ
ระดับมากที่สุด
จำนวน ๔๔๓ คน
ระดับมาก
จำนวน ๔๘๘ คน
ระดับปานกลาง จำนวน ๙๙ คน
ระดับน้อย
จำนวน - คน
ระดับน้อยที่สุด จำนวน - คน
๓. ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ในภาพรวม
๓.๑ มีการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็ว
ระดับมากที่สุด
จำนวน ๔๕๕
ระดับมาก
จำนวน ๔๕๗
ระดับปานกลาง จำนวน ๑๐๘
ระดับน้อย
จำนวน ๑๐
ระดับน้อยที่สุด จำนวน -

คน
คน
คน
คน
คน

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

๔๔.๑๗
๔๔.๓๗
๑๐.๔๙
๐.๙๗
-

๓.๒ มีข้อมูลข่าวสารถูกต้อง/เที่ยงตรง
ระดับมากที่สุด
จำนวน ๔๖๖
ระดับมาก
จำนวน ๔๕๘
ระดับปานกลาง จำนวน ๙๙
ระดับน้อย
จำนวน
๗
ระดับน้อยที่สุด จำนวน -

คน
คน
คน
คน
คน

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

๔๕.๒๔
๔๔.๔๗
๙.๖๑
๐.๖๘
-

๓.๓ มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย
ระดับมากที่สุด
จำนวน ๔๓๖ คน
ระดับมาก
จำนวน ๔๘๑ คน
ระดับปานกลาง จำนวน ๔๐๓ คน

คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๓๓
คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๐
คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ หน้า 12

ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สุด

จำนวน
จำนวน

๑๐ คน
- คน

คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๗
คิดเป็นร้อยละ -

๓.๔ ช่องทางการประชาสัมพันธ์เหมาะสม
ระดับมากที่สุด
จำนวน ๔๔๘
ระดับมาก
จำนวน ๔๘๒
ระดับปานกลาง จำนวน ๙๐
ระดับน้อย
จำนวน ๑๐
ระดับน้อยที่สุด จำนวน -

คน
คน
คน
คน
คน

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

๔๓.๕๐
๔๖.๘๐
๘.๗๔
๐.๙๗
-

๓.๕ ข้อมูลข่าวสารมีประโยชน์/น่าสนใจ
ระดับมากที่สุด
จำนวน ๔๗๔
ระดับมาก
จำนวน ๔๕๕
ระดับปานกลาง จำนวน ๙๓
ระดับน้อย
จำนวน
๘
ระดับน้อยที่สุด จำนวน -

คน
คน
คน
คน
คน

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

๔๖.๐๒
๔๔.๑๗
๙.๐๓
๐.๗๘
-

จำนวน ๔๕๐ คน
จำนวน ๔๗๖ คน
จำนวน ๙๔ คน
จำนวน ๑๐ คน
จำนวน - คน

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

๔๓.๖๙
๔๖.๒๑
๙.๑๓
๐.๙๗
-

๓.๖ เป็นแหล่งความรู้
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อยที่สุด
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ผลการดำเนินการตามมาตรการและการพัฒนาในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
๑. มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
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๒. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
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๓. ตัวอย่างบันทึกขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
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๔. รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทุกสิ้นปีงบประมาณ
- รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์
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ที่

เรื่อง

ผู้รับผิดชอบ

๑ รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ นางลำยอง โพธิ์ไกรสวรรค์
จัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๒ รับสมัครธุรการโรงเรียน
น.ส.ปภาณิน ทองบุญเหลือ
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี ๒๕๖๒
ประกาศ e-bidding โรงเรียนวัดบางเลน
ประกาศ e-bidding โรงเรียนบางแม่หม้าย
ประกาศ e-bidding โรงเรียนห้วยสุวรรณวนาราม
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน e-bidding
ประกวดราคาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
สพป.สพ.๑
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ปรับปรุง
ซ่อมแซม โรงเรียนวัดพระธาตุ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียน
ประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
ประจำปี ๒๕๖๒
รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๒
เอกสารขอรับการคัดเลือกให้รับเงินเพิ่มสำหรับ
ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนด้วย
วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
ประกาศเรื่องการมอบของขวัญสิ่งของหรือของ
กำนัล
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ กตปน.
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ข้อมูลรอง ผอ. สพป.สพ ๑
โลโก้ spb ๑
ข้อมูลบุคลากรทุกกลุ่ม
ข้อมูลการติดต่อ
ความเป็นมา สพป.สพ ๑
คณะกรรมการ กตปน.
ภารกิจบทบาทและอำนาจหน้าที่

วัน เดือน ปี
๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

นางลำยอง โพธิ์ไกรสวรรค์
น.ส.สรญา สุดโต
น.ส.สรญา สุดโต
น.ส.สรญา สุดโต
น.ส.สรญา สุดโต
น.ส.สรญา สุดโต

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

น.ส.สรญา สุดโต
น.ส.สรญา สุดโต

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

น.ส.สรญา สุดโต
นางวาสิฎฐี ดวงจินดา
นางผุสดี เพชรน้ำดี
นางเด่นดวง ขันคำ

๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
๙ มกราคม ๒๕๖๒
๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

นางจันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา
นางจินตนา องค์ปรีชา
นางนิษฐ์ณิชชา อภิวัฒิธรรม

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๕ มีนาคม ๒๕๖๒
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

นางลำยอง โพธิ์ไกรสวรรค์

๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

นายปริญญา บุญมาดี

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

น.ส.ภัทรัฒณ์ ศรีทองสุข
นางมาลี สร้อยสุวรรณ
นางจันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา
นางมนฐิตา ทรัพย์มนตรี
นางมนฐิตา ทรัพย์มนตรี
นางมนฐิตา ทรัพย์มนตรี
นางมนฐิตา ทรัพย์มนตรี
นางมนฐิตา ทรัพย์มนตรี
นางมนฐิตา ทรัพย์มนตรี

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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ที่

เรื่อง

๒๙ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓๐ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ
พลังของแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๒
๓๑ ข้อมูลสารสนเทศ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑
๓๒ รายละเอียดตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนที่ว่าง
๓๓ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหอประชุมแบบ ๑๐๐/
๒๗ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๓๔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อ
ครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
๓๕ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างอาคารหอประชุมแบบ ๑๐๐/๒๗ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
๓๖ รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนร้องทุกข์
เรื่องทั่วไปเรื่องการทุจริตและเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ

วัน เดือน ปี

นางลำยอง โพธิ์ไกรสวรรค์

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

น.ส.วิภา ประกอบวิทย์

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นางอธิษฐ์ณัฐ หนูทอง
นางผุสดี เพชรน้ำดี
น.ส.สรญา สุดโต

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

นางลำยอง โพธิ์ไกรสวรรค์

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

น.ส.สรญา สุดโต

๓ กันยายน ๒๕๖๒

นายปริญญา บุญมาดี

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ปี ๒๕๖๒ ๒,๔๐๐,๐๐๐ คน
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๒. รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านสื่อทาง facebook
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ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

วัน เดือน ปี
หมายเหตุ
ที่ลงข่าว
พุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๑
๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
มอบเครื่องประกอบอาหารเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
พุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งท ๓๙/๒๕๖๑
๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
กีฬาอำเภอศรีประจันต์ “ศรีประจันต์เกมส์”
๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
เกลี่ยอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
พุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๑
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๙
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ ๙
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
รายการวิทยุ เพลิน ทู โนว
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
รายการวิทยุ เพลิน ทู โนว
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
วันปิยมหาราช
๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
โครงการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
รายการวิทยุ เพลิน ทู โนว
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
พุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๑
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ประชุมวางแผนการอบรมการพัฒนามาตรฐาน
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
การประกันคุณภาพภายในสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โรงเรียนอย่างยั่งยืน
ประชุมคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
รายการวิทยุเพลิน ทู โนว
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
การชี้แจงการดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรอง
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
นักเรียนยากจน
รายการวิทยุ เพลิน ทู โนว
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปีงบประมาณ
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๖๒
งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
รายการวิทยุ เพลิน ทู โนว
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เรื่อง

๒๕ ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๒๖ รับนโยบายการจัดการศึกษาปี ๒๕๖๒ จากรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
๒๗ อบรมครูผู้ช่วยสุดความเป็นครูมืออาชีพ
๒๘ ประชุมการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปี ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒
๒๙ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
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เรื่อง

๓๐ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียน
๓๑ รายการพุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๑
๓๒ ต้อนรับศึกษานิเทศก์กุลนิษฐ์ ทองเกลี้ยง
๓๓ รายการวิทยุเพลิน ทู โนว
๓๔ กีฬา สพฐ.เกมส์ปี ๒๕๖๑
๓๕ มอบนโยบายสู่การปฏิบัติครูผู้ช่วยรุ่นที่ ๓
๓๖ คณะกรรมการตรวจรับนักเรียนผีไม่มีตัวจริงในห้องเรียน
๓๗ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติภาคเช้า
๓๘ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติภาคค่ำ
๓๙ ตรวจรับนักเรียนไม่มีตัวตนจริง
๔๐ สรุปการตรวจนับนักเรียนไม่มีตัวตนจริงในโรงเรียน
๔๑ เจ้าหน้าที่ธุรการลดภาระงานครูเพิ่มคุณภาพผู้เรียน
๔๒ พุธเช้า ข่าว สพฐ.
๔๓ แสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรุ่น ๑๒ ปี
๔๔ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ. ศ. ๒๕๖๒
๔๕ พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
๔๖ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
๔๗ แสดงมุทิตาสักการะพระธรรมพุทธิมงคล
๔๘ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
๔๙ วันครูปี ๒๕๖๒
๕๐ งานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
๕๑ งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ปี ๒๕๖๒
๕๒ รายการวิทยุ เพลิน ทู โนว (Plean To Know)
๕๓ พุธเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
๕๔ รายการวิทยุ เพลิน ทู โนว (Plean To Know)
๕๕ พุธเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒
๕๖ รายการวิทยุ เพลิน ทู โนว (Plean To Know)
๕๗ ค่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๕๘ รายการวิทยุ เพลิน ทู โนว (Plean To Know)
๕๙ โครงการพัฒนาครูสู่อาชีพกลุ่มโรงเรียนสวนแตง
๖๐ ประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์
๖๑ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ NT
๖๒ มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนวัดลาดกระจับเพลิงไหม้บ้านพัก

วัน เดือน ปี
หมายเหตุ
ที่ลงข่าว
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๔ มกราคม ๒๕๖๒
๙ มกราคม ๒๕๖๒
๑๖ มกราคม ๒๕๖๒
๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
๑๘ มกราคม ๒๕๖๒
๒๘ มกราคม ๒๕๖๒
๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
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๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒

รายการวิทยุ เพลิน ทู โนว (Plean To Know)
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ประชุมสนามประธานสนามสอบ NT
สร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต
โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
รายการวิทยุ เพลิน ทู โนว (Plean To Know)
เข้าแถวเคารพธงชาติเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
พิธีสาบานตนของอาสาอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา
รุ่นที่ ๑๓๑
รายการวิทยุ เพลิน ทู โนว (Plean To Know)
Play and learn Pleae. PBL : open House ครั้งที่ ๒
พิธีเปิดป้ายโรงเรียนวัดสำนักตะค่า
เข้าแถวเคารพธงชาติ
รายการวิทยุ เพลิน ทู โนว (Plean To Know)
ประชุมข้าราชการบำนาญ
เข้าแถวเคารพธงชาติ
รายการวิทยุ เพลิน ทู โนว (Plean To Know)
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบลงมือทำระดับปฐมวัย
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
รับขบวนรถเชิญน้ำสาคร
พิธีทำน้ำอภิเษก
เวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
พุธเช้าข่าว สพฐ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒
ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA
เข้าแถวเคารพธงชาติ
พิธีเปิดอนุสาวรีย์ ฯพณฯบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรี
คนที่ ๒๑
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ดร.ไพศาล ปันแดน
สพป.นครราชสีมา เขต ๔ ศึกษาดูงาน
มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร
ศึกษาดูงาน สพป.สพ.๓
พิธีเจริญพระพุทธมนต์

๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕

วัน เดือน ปี
ที่ลงข่าว
๔ มีนาคม ๒๕๖๒
๕ มีนาคม ๒๕๖๒
๕ มีนาคม ๒๕๖๒
๕ มีนาคม ๒๕๖๒
๕ มีนาคม ๒๕๖๒
๗ มีนาคม ๒๕๖๒
๘ มีนาคม ๒๕๖๒
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒
๑ เมษายน ๒๕๖๒
๑ เมษายน ๒๕๖๒
๑ เมษายน ๒๕๖๒
๒ เมษายน ๒๕๖๒
๖ เมษายน ๒๕๖๒
๖ เมษายน ๒๕๖๒
๘ เมษายน ๒๕๖๒
๑๐ เมษายน ๒๕๖๒
๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
๑๙ เมษายน ๒๕๖๒
๒๒ เมษายน ๒๕๖๒
๒๓ เมษายน ๒๕๖๒
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
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ที่

เรื่อง

๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓

พิธีถวายพระพรชัยมงคล
อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
ตรวจความพร้อมเปิดภาคเรียน
จิตอาสาพระราชทานทำความดีด้วยหัวใจ
เยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนบ้านพักถูกไฟไหม้
ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนวัดบางใหญ่
สภาประชุมให้ความรู้บำเหน็จบำนาญประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๒
เข้าแถวเคารพธงชาติ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดลาดน้ำขาว
ประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบึงคา
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดมเหยงค์
มอบนโยบายมาตรการและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศกำกับองค์กรคุณธรรมและติดตาม
การดำเนินงาน
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ๑๐ วัน ๑๐ ความดี
มอบนโยบายปีการศึกษา ๒๕๖๒ อำเภอบางปลาม้า
มอบนโยบายปีการศึกษา ๒๕๖๒ อำเภอศรีประจันต์
เข้าแถวเคารพธงชาติ
ประชุม CLUSTER
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ศึกษาดูงาน ITA
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
พุธเช้าข่าว สพฐ.
ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันทักษะภาษาไทย
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
สพป.ลำพูน เขต ๑ ศึกษาดูงาน ITA
โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๓-๕ ปีอย่างมีคุณภาพ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ obec awards

๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗

วัน เดือน ปี
ที่ลงข่าว
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๔ พฤษาภคม ๒๕๖๒
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
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ที่

เรื่อง

๑๒๘ มอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา
๒๕๖๒
๑๒๙ ประชุมคณะกรรมการการจัดการงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ๖๒
๑๓๐ รับชมการประชุมทางไกลเทเลคอนเฟอเรนซ์
๑๓๑ การประชุมทบทวนการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา
๑๓๒ ประชุมสัมมนาการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๓๓ ประชุมสัมมนาการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๓๔ ประชุมสัมมนาการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๓๕ เราทำความดีด้วยหัวใจ ๑๐ วัน ๑๐ ความดีโรงเรียนวัดบึงคา
๑๓๖ วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒
๑๓๗ แข่งขันกีฬาจตุรมิตรท่าจีนเกมส์ครั้งที่ ๙
๑๓๘ ติดตามโครงการสำคัญ ๑๑/๗ ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
พื้นที่ cluster ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
๑๓๙ รับโล่เชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม
๑๔๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
๑๔๑ แจ้งข้อราชการและภารกิจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
๑๔๒ สังเกตการณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุครูผู้ช่วย
๑๔๓ การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล
๑๔๔ การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล

วัน เดือน ปี
ที่ลงข่าว
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
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ที่

เรื่อง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
อบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมDLTV
รับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ณ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม
จิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจ
ร่วมแสดงความยินดีท่านสุเทพ ชิตยวงษ์และท่านบุญรักษ์ ยอดเพชร
ให้กำลังใจและช่วยเหลือเบื้องต้นครอบครัวนักเรียนประสบอัคคีภัย
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความร่วมมือร่วมงานประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๒
เข้าแถวเคารพธงชาติ
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบางใหญ่โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการ
สอน DLTV
เตรียมการประชุมมอบนโยบาย
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดบึงคา
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดลาดน้ำขาว
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดมเหยงค์
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ทั่วประเทศ
มอบนโยบายมาตรการและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒
วางแผนการขับเคลื่อนโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
องค์กรคุณธรรมต้นแบบการ์ตูนให้ผ่าน
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินี
ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศกำกับและติดตามการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมองค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ
จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจ ๑๐
วัน ๑๐ ความดี
มอบนโยบายมาตรการและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ อำเภอบางปลาม้า
มอบนโยบายมาตรการและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ อำเภอศรีประจันต์
สพป.อบลราชธานี เขต ๑ ศึกษาดูงาน ITA สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

วัน เดือน ปี
หมายเหตุ
ที่ลงข่าว
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒๕-๒๖ พฤษภาคม
๒๕๖๒
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
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เรื่อง

วัน เดือน ปี
ที่ลงข่าว
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ

๒๔ ประชุม cluster พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การ
บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๓
๒๕ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒๖ จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี ๒๕๖๒ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒๗ สพป.ลำพูน เขต ๑ ศึกษาดูงาน ITA สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒๘ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา
๒๙ โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๓-๕ ปีอย่างมีคุณภาพด้วยการจัด
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
ประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสะเต็ม
ศึกษา
๓๐ ขอแสดงความยินดีด้วยจ้าไพศาลปันแดนได้รับการแต่งตั้งดำรง
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
ตำแหน่งประธานกรรมการเขตตรวจราชการที่ ๓
๓๑ กราบไหว้ขอพรหลวงพ่อเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓๓ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓๔ ประชุมรายงานความก้าวหน้า OIT
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓๕ รับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ obec awards ระดับชาติครั้งที่ ๘
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
ผอ. สพปยอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการ
๓๖ มอบนโยบายมาตรการและแนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
การศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ อำเภอเมือง
๓๗ ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
ประจำปี ๒๕๖๒ จังหวัดสุพรรณบุรี
๓๘ การประชุมทบทวนการพัฒนาและใช้หลักสูตรสถานศึกษา
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
๓๙ รับชมการประชุมทางไกล
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
๔๐ ประชุมสัมมนาการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
๔๑ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจ
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๐ วัน ๑๐ ความดีปลูกต้นไม้โรงเรียนวัดบึงคา
๔๒ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๔๓ รับเกียรติบัตรบุคคลที่มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่อง
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาประจำปี ๒๕๖๒
๔๔ แข่งขันกีฬาจตุรมิตรท่าจีนเกมส์ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๔๕ ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมองค์กร
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
คุณธรรมต้นแบบ
๔๖ พุธเช้า ข่าว สพฐ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๒
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
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๔๗ จัดทำหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
๔๘ ร่วมแสดงความยินดีและอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านวราวุธ ศิลปอาชา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔๙ จัดทำหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วยลงพื้นที่ดูสภาพจริงโครงการอาหารกลางวัน
๕๐ ลงพื้นที่ดูสภาพติดโครงการอาหารกลางวัน
๕๑ ลงพื้นที่ดูสภาพจริงโครงการอาหารกลางวัน
๕๒ แจ้งข้อราชการและภารกิจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
๕๓ ประชุมมอบนโยบายให้กับลูกจ้างของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
๕๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเขตสุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๕๕ สพป.ตาก เขต ๑ ศึกษาดูงาน สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
๕๖ ประชุมการบริหารจัดการชมรมลูกจ้างครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
๕๗ ประชุมคณะทำงานการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็น
ครูมืออาชีพสังกัด สพฐ.
๕๘ ประชุมวางแผนการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพ. ศ. ๒๕๖๓
๕๙ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมของโรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์
ไปโรงเรียนวัดเถรพลาย
๖๐ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วย
หัวใจ ๑๐ วัน ๑๐ ความดี
๖๑ ประชุมปฏิบัติการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกรอบสี่
๖๒ เปิดการแข่งขันกีฬาภายในสุพรรณภูมิเกมส์
๖๓ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่
นักเรียนครอบครัวยากจน
๖๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงานบุคคล
๖๕ ประชุมการขับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาศักยภาพการบริหารงาน
บุคคลสังกัด สพฐ.
๖๖ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการขับเคลื่อนการศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล
๖๗ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบูรณาการขับเคลื่อนการศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล

วัน เดือน ปี
หมายเหตุ
ที่ลงข่าว
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
๑๗ กันยายน ๒๕๖๒
๑๙ กันยายน ๒๕๖๒
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๖๘ การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา
๖๙ การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา
๗๐ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและเรียบเรียงการเขียนรายงานการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา
๗๑ เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนพัฒนาศรีประจันต์
ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๗๒ ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนกลุ่มบ้านกร่างศรีประจันต์
เสาธงทองเกมปีการศึกษา ๒๕๖๒
๗๓ ประธานการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๗๔ พิธีเปิดป้ายโรงเรียนวัดสาลีณโรงเรียนวัดสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัด
สุพรรณบุรี
๗๕ เปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของ
ลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๗๖ ประธานการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถานศึกษา
๗๗ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี

วัน เดือน ปี
ที่ลงข่าว
๒๔ กันยายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ

๒๔ กันยายน ๒๕๖๒
๒๔ กันยายน ๒๕๖๒
๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
๒๖ กันยายน ๒๕๖๒
๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
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กลุ่ม Line ต่าง ๆ
กลุ่ม สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
ประกอบด้วย บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

กลุ่ม ผู้บริหารโรงเรียน สพ.๑
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

กลุ่ม ธุรการสพป.สพ.๑
ประกอบด้วย ธุรการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
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กลุ่ม เครือข่าย ปชส.สพ.๑
ประกอบด้วย เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑

กลุ่ม ครูสุพรรณบุรี เขต ๑
ประกอบด้วย ข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
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๔.รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านสื่อ การจัดรายการวิทยุ
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รายการวิทยุ เพลิน ทู โนว (Plearn to Know)
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๖.เครือข่ายประชาสัมพันธ์

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ หน้า 44

ผลงานของเครือข่ายประชาสัมพันธ์
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๗. รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านสื่อทาง การสื่อสารภายในด้วยเสียงตามสาย
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วัน เดือน ปี

หมายเหตุ

๑ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
ประถมศึกษาเลยเขต ๒
๒ เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเครื่องประกอบอาหารเพื่อสนับสนุน
๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด
๓ ประชุมข้อราชการเร่งด่วน
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๔ ประชุมเรื่องการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๓
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๕ ประชุมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียนที่ไม่มีตัวตน
๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
๖ ประชุมคณะกรรมการคัดกรองจำนวนนักเรียนไม่มีตัวตน
๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
๗ ประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมในการติดตามนักเรียนที่มีตัวตน ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
จริงในสถานศึกษา
๘ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๙ ประชาสัมพันธ์กำหนดรดน้ำศพ
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑๐ ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
๑๙ เมษายน ๒๕๖๒
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๒
๑๑ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน
๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
๑๒ ประชุมทางไกลเพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหาร
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ
๑๓ ประชุมข้อราชการเร่งด่วน
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๔ เชิญชวนบุคลากรจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งร่วมตักบาตร
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๕ แจ้งบุคลากรเรื่องกลุ่มไลน์สพปสุพรรณบุรีเขต ๑
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๖ แจ้งบุคลากรเกี่ยวกับการติดตามโครงการ Cluster๓
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๗ ประชุมข้าราชการเร่งด่วน
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๘ ประชาสัมพันธ์ ๕ ส
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑๙ ประชุมการจัดทำรายงานการติดตามการประเมินผลการบริหาร
๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
และการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒๐ เชิญชวนบุคลากรร่วมกิจกรรม๑๐ วัน ๑๐ ความดี
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒๑ ประชุมข้าราชการเร่งด่วน
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒๒ ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสถานที่ก่อสร้างอาคาร
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒
หอประชุม
๒๓ เชิญบุคลากรประชุม
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒๔ เชิญชวนบุคลากรร่วมกิจกรรม
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒๕ เชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรม
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒๖ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเขตสุจริตประจำปี ๒๕๖๒
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒๗ ประชุมข้อราชการเร่งด่วน
๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
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ที่

เรื่อง

วัน เดือน ปี

๒๘ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง
๒๙ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
๓๐ เชิญชวนบุคลากรเข้ารับการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการ
ประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๓๑ ประชุมให้ความรู้ในด้านการเตรียมชีวิตหลังเกษียณ
๓๒ ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
๓๓ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา ๑๐ วัน ๑๐ ความดีครั้งที่ ๕
๓๔ เชิญชวนบุคลากรร่วมงานครบรอบวันมรณภาพหลวงพ่อใหญ่วัด
ป่าเลไลยก์
๓๕ เชิญบุคลากรประชุมเรื่องการจัดทำรายงานผลงานการปฏิบัติงาน
๓๖ ประชุมรายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๓๗ ประชุมข้อราชการเร่งด่วน

หมายเหตุ

๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑๓ กันยายน ๒๕๖๒
๒๗ กันยายน ๒๕๖๒
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
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๘. แบบประเมินความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อทางเว็บไซต์
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๙. จัดทำช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ
- จัดทำกระดานถาม-ตอบ บนเว็บไซต์รับฟังคำติชม ความคิดเห็น
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๑๐. จัดทำช่องทางประชาสัมพันธ์บริการให้แก่ผู้มาติดต่อในการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวล
เกี่ยวกับการดำเนินงานของ สพท.
- จัดทำจุดบริการประชาสัมพันธ์แก่ผู้มาติดต่อ ณ อาคารสพท.

๑๑. จัดทำช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในสพท.
- จัดทำตู้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ณ อาคารสพท.
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๑๒. เพิ่มช่องทางสื่อสารให้มากขึ้น จัดทำวารและจัดอบรมสื่อวีดีทัศน์
- การจัดทำวารสาร
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- อบรมสร้างสื่อคลิปวีดีทัศน์
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- คู่มือประกอบการอบรม InShort โปรแกรมตัดต่อวิดีโอบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
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๑๓. พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
- ภาพการประชุม
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- ภาพรายงานการประชุม
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- ภาพหน้าเว็บไซต์เดิม
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- ภาพผังเว็บใหม่

ข่าวสำคัญ/วันสำคัญรัฐพิธ/ี วันสำคัญทางศาสนา

หน้า เกี่ยวกับ
แผน
การ
จัดซื้อ
การ
การบริการ
หลัก สพป.สพ. ยุทธศาสตร์ บริหารงาน จัดจ้าง ให้บริการ/ ประชาชน
๑
บุคคล
คู่มือ
ปฏิบัติงาน

เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ.
ปฏิทิน
เว็บโรงเรียน
เว็บกลุ่มงาน
ในสพท.
(รวมศูนย์การ
เรียนรู้)
รับเรื่อง
ร้องเรียน
ตอบ
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
กระดานถา
ม- ตอบ
Smart
Office
I - Office

เว็บไซต์ สพป.
กิจกรรมข่าวสำคัญ/โดดเด่น
เช่น เขตสุจริต สำนักงานสีเขียว รางวัล
บทเรียนออนไลน์
7Ways

ข้อมูล
สารสนเทศ
(ย้ายข้อมูล
สารสนเทศ
โรงเรียน
รวมอยู่ใน
นี้)
เว็บไซต์ สพม.
รูปผอ.
สพป.สพ.๑
เขตสุจริต
สำนักงานสี
เขียว

ภารกิจผอ.สพป.สพ.๑

เพลง 7 ways

ภาพกิจกรรมสพป.สพ.1

เพลงองค์กร
คุณธรรม

ประชาสัมพันธ์งานการเงินและสินทรัพย์

สสส.ชีวิตวิถี
ใหม่
แฟนเพจ
Facebook
ไลน์กลุ่มครู
สุพรรณ ๑
เว็บไซต์
หน่วยงานอื่น

ข่าวประชาสัมพันธ์
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ภาพกิจกรรมร.ร.ในสพป.สพ.๑
E –money
sp1
ข้าราชการ
และลูกจ้าง
E –money
sp1
ข้าราชการ
บำนาญ
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ภาพหน้าเว็บไซต์ใหม่ พัฒนาปรับปรุง
จัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งคำติชม หรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวล สงสัยได้อย่างชัดเจน
- จัดทำเมนูกระดานถาม – ตอบ และจัดหมวดหมู่หน้าเว็บไซต์ ให้สามารถเห็นช่องทางได้ชัดเจนขึ้น
- มีคำสั่งมอบหมายและแอดมินตรวจสอบ คำถาม คำตอบ ในกระดานถาม – ตอบสื่อเว็บไซต์และ
เพจ Facebook สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ และ Facebook ประชาสัมพันธ์สุพรรณบุรี เขต ๑
จัดหมวดหมู่เว็บไซต์ และความหลากหลายรูปแบบข้อมูลทั้งตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวให้
น่าสนใจมากขึ้น
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- การปรับปรุงเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด ให้เด่นและสามารถเข้าถึงได้ง่าย
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- แยกอำเภอ เพื่อสะดวกต่อการค้นหาชื่อโรงเรียน
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- เพิ่มเนื้อหาข่าวการประชาสัมพันธ์ ของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต ๑
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- เพิ่มเนื้อหาบทเรียนออนไลน์

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ หน้า 78

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ หน้า 79

