การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 256๓ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ ได้ทราบระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง แล้วนําข้อมูลผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะ
ไปปรั บใช้ในการยกระดั บ การดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานในปี ต่ อ ๆ ไปได้ อย่ า ง
เหมาะสม จากผลการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิ นงานของ
สำนั กงานเขตพื ้ นที ่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุ รี เขต ๑ ในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ระดับ AA ได้คะแนนรวมร้อยละ ๙๖.๘๙ อยู่ในลำดับที่ ๑๕ ของ
ประเทศ มีจุดแข็งที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๔ เรื่องการใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ และตัวชี้วัดที่ ๑๐ เรื่องการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐.๐๐
ส่วนที่ตัวชี้วัดที่ ๙ เรื่องการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐ แต่เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดย่อย พบว่า
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ เรื่องการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้คะแนนร้อยละ ๕๐.๐๐
สำนั กงานเขตพื ้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุ รี เขต ๑ ตระหนั กถึ งผลการวิ เคราะห์
การประเมินตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้คะแนนร้อยละ ๕๐.๐๐ จึงต้อง
ปรั บปรุ งแก้ ไขและพัฒนาการบริ หารและพั ฒนาทรั พยากรบุ ค คล กำหนดและจัดทำมาตรการส่งเสริม
คุ ณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่ว ยงาน ของสำนั กงานเขตพื ้น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุรี
เขต ๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ขึ้น โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง ขั้นตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติ แนวทางการกำกับติดตามเพื่อนำสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เพื่อให้สำนักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีการบริหารจัดการภารกิจงานที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปลอดการทุจริตในหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
พฤษภาคม ๒๕๖๔

หน้า
คำนำ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
ส่วนที่ ๑ บทนำ

ก
ข
ค
ง
๑

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓

ส่วนที่ ๓ มาตรการขับเคลื่นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและผลการดำเนินงาน
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

๑๑
๑๒
๓๖
๔๔
๔๘
๕๓
๕๘
๖๓

ส่วนที่ ๔ แนวทางการนำผลจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปสู่การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๖๙

ภาคผนวก

๑๒๓

ตารางที่
1
๒

หน้า
แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน
แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จำแนกตามรายละเอียด
เครื่องมือการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓
๔

แผนภาพที่
1
๒
๓

แสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
เครื่องมือการวัดประเมินผล
เกณฑ์คะแนนการประเมิน

หน้า

๕
๖
๗

การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงเวลากว่าทศวรรษ ส่งผล
เสียต่อประเทศอย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจากเดิมที่เป็น
ทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจ้าง ใน
ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนเป็นการทุจริตที่ซับซ้อนมากขึ้นตัวอย่างเช่น
การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่
อาชญากรรมอื่น ๆ มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง
ปั จ จุ บั น ทุ กภาคส่ ว นในสั งคมมี ความตื ่ น ตั ว และเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการป้ องกั น และปราบปราม
การทุจริตตามบทบาทและภาระหน้าที่ของตนเองเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
ยังจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา อันสะท้อนได้จากดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยจากข้ อมูล ดั ช นี
วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) ปี 2563 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน
โดยมีคะแนนเท่ากับปี 2562 โดยในปีนี้จัดอยู่ในอันดับที่ 104 ของโลก จากจำนวนทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก
แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังมีการทุจริตคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง และสมควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดเป้าหมายหลัก
เพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ เพื่อ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสำคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม
ในสังคมให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการ
ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ ล ะ
หน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม
การทุจริต ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (2560 – 2564)
โดยกำหนดวิ ส ั ย ทั ศ น์ ว ่ า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั ้ ง ชาติ ต ้ า นทุ จ ริ ต ” (Zero Tolerance & Clean
Thailand) และกำหนดพันธกิจ“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทุ ก ภาคส่ ว นแบบบู ร ณาการและปฏิ ร ู ป กระบวนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ทั ้ ง ระบบ ให้ มี
มาตรฐานสากล” พร้อมทั้งกำหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ว่า “ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต
(Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสังคมที่มีพฤติกรรม
ร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง และมีปัจจัยความสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริม
การกล่อมเกลาทางสังคมและส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย รวมถึงผนึกกำลังและความร่วมมือ
ทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่นำไปสู่สังคมที่มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต และมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ
อีกประการหนึ่ง คือ สร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริต มีกลไกป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีปัจจัยความสำเร็จ คือมีกระบวนการทำงานด้านป้องกันการทุจริตเปลี่ยนแปลง
สู่การทำงานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตได้อย่างเท่าทันและมีประสิทธิภาพมีการบูรณาการการทำงาน
ระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เด็กและ
เยาวชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยดำเนินการผ่าน
กลยุทธ์การปรับฐานความคิดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม และส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต พร้อมทั้ง
เสริมพลังการมีส่วนร่วมของพลเมือง (Civic Participation) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
และมีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยดำเนินการผ่านกลยุทธ์
การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต อีกทั้งพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการ
ระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทาง
การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
ยังมีความสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้จัดทำขึ้น
บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ถือเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 โดยกำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้ง แผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้อง
ดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมของ
คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
เหมาะสม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง” และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการ
เสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อีกด้วย ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้จัดทำและพัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิ งบวก
เพื่อเป็นมาตรการป้องกัน การทุจริ ต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนั ก ให้หน่วยงานภาครัฐมีการ
ดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ ที่สำคัญของยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้
เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการ
ประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม
จากหลักการ นโยบาย และจุดเน้นต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน จึงได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๔ ฉบับนี้ขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่ งใส
ในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ตั ้ งแต่ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็ น ต้ น ไปมาจนถึ งปั จ จุ บั น
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน (ITA) ดังนี้
ตารางที่ ๑ แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน
ปีงบประมาณ

ได้คะแนนร้อยละ

ระดับ

พัฒนาการ

ลำดับที่ของประเทศ

๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓

๖๒.๑๐
๙๒.๕๗
๙๔.๔๑
๙๓.๖๕
๙๓.๘๓
๙๖.๘๙

A
A
A
A
AA

+ ๓๐.๔๗
+ ๑.๘๔
- ๐.๗๖
+ ๐.๑๘
+ ๓.๐๖

ไม่ได้จัดลำดับ
๑๔
๘
๑๐
๑๕
๑๕

จากตารางที่ ๑ พบว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้คะแนนสูงสุด ร้อยละ ๙๖.๘๙ ระดับ A อยู่ในลำดับที่ ๑๕ ของประเทศ โดยมีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้น ๓.๐๖ รองลงมาคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้คะแนนร้อยละ ๙๔.๔๑ ระดับ A อยู่ในลำดับที่ ๘
ของประเทศ มีพัฒนาการเพิ่มขึ้น ๑.๘๔ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้คะแนนน้อยที่สุด ร้อยละ
๖๒.๑๐ ไม่มีการจัดลำดับ ซี่งสะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
มีการพัฒนาปรังปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นในทุก ๆ ปี

ตารางที่ ๒ แสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จำแนกตามรายละเอียดเครื่องมือการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่
1
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ตัวชี้วัด

คะแนนที่ได้

เครื่องมือ
คะแนนหลัง
ค่าน้ำหนัก
การประเมิน
ถ่วงน้ำหนัก

การปฏิบัติหน้าที่
99.90
การใช้งบประมาณ
98.12
การใช้อำนาจ
99.42
IIT
30
29.84
การใช้ทรัพย์สินของราชการ
100.00
การแก้ไขปัญหาทุจริต
99.87
คุณภาพการดำเนินงาน
98.38
ประสิทธิภาพการสื่อสาร
96.02
EIT
30
29.05
การปรับปรุงระบบการทำงาน
96.12
การเปิดเผยข้อมูล
90.00
๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
100.00.
๙.๒ การบริหารงาน
100.00
๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ
100.00
๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 50.00
OIT
40
38.00
๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส
100.00
๑๐ การป้องกันการทุจริต
100.00
๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 100.00
๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 100.00
คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
100 96.89
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
จากตารางที่ ๒ พบว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้คะแนนร้อยละ ๙๖.๘๙
หากพิจารณาตามรายละเอียดเครื่องมือการประเมิน พบว่า แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ได้คะแนนร้อยละ ๒๙.๘๔ จากร้อยละ ๓๐ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้คะแนน
ร้อยละ ๒๙.๐๕ จากร้อยละ ๓๐ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนร้อยละ ๓๘.๐๐
จากร้อยละ ๔๐
ดังนั้นสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึก ษาสุ พรรณบุรี เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จุดแข็งที่หน่วยงานได้
คะแนนสูงสุด ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ได้
คะแนนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ส่วนที่ต้องพัฒนา เนื่องจากได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผย
ข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐ แต่เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดย่อย พบว่าตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหาร
และพั ฒนาทรั พยากรบุ ค คล ได้ ค ะแนนร้ อยละ ๕๐.๐๐ เป็ น ตั วชี ้ วั ด ย่ อ ยที ่ ต ้ อ งพั ฒนาปรั บปรุ ง ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังตารางภาพที่ ๑

แผนภาพที่ ๑ แสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
การประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) กำหนดขึ้นเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่งหวังให้หน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมิน
ได้รับทราบผลการประเมินแนวทางการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานได้ อย่า งเหมาะสม ตามหลักธรรมาภิ บ าล อำนวยความสะดวกต่ อประชาชนให้ส ามารถเข้ า ถึ ง
การบริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561
เห็ น ชอบให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ทุ ก หน่ ว ยงาน ให้ ค วามร่ ว มมื อ และเข้ า ร่ ว มการประเมิ น ITA ดั ง กล่ า ว
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.
กำหนด จำนวน 10 ตัวชี้วัด 3 เครื่องมือการวัดประเมินผล ทั้งในส่วนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด 3 เครื่องมือ
การวัดประเมินผล เกณฑ์การประเมิน 7 ระดับ และเป้าหมายการผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า 85 คะแนน
ดังแผนภาพที่ ๒ และ แผนภาพที่ ๓

แผนภาพที่ ๒ เครื่องมือการวัดประเมินผล

แผนภาพที่ ๓ เกณฑ์การประเมิน
จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถวิเคราะห์ผลในแต่ละตัวชี้วัด
ที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่จะต้องพัฒนา (เรียงตามลำดับผลคะแนนจากมากไปหาน้อย) ได้ดังนี้
๑. ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้
ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการ
ยื ม โดยบุ ค คลภายนอกหน่ ว ยงาน ซึ ่ ง ผลการประเมิ น สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก มีการจัดทำแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มีการเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไป
ปฏิบัติ รวมถึงมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของสำนักงาน
๒. ตั วชี ้ วั ด ที่ ๑๐ การป้ องกั น การทุ จ ริ ต ได้ คะแนนร้ อยละ ๑๐๐.๐๐ ซึ่ งรวมถึ งตั วชี ้ ว ั ดย่ อย
ที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ เช่นเดียวกัน เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ (1) การดำเนินการ
เพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อป้องกัน
การทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งผลการประเมินสะท้อน
ให้เห็นว่า ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
มีเจตจำนงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
มีการกำหนดมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน พร้อมทั้ง
มีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๓. ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนร้อยละ 9๙.๙๐ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลา
ที่กำหนดไว้ รวมถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใส
และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จัก
กันเป็นส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน แต่ยังมีส่วนที่ควรพัฒนาในประเด็นเรื่องของการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น
เต็มความสามารถที่ยังดำเนินการได้ไม่เต็มที่
๔. ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนร้อยละ 9๙.๘๗ เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการจัดทำแผนงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งผลการ
ประเมินสะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีกระบวนการเฝ้าระวัง
ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงมีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายใน
และภายนอกสำนักงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต แต่ยังมีส่วนที่ควรพัฒนาในประเด็น
เรื่องการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่องการร้องเรียน เมื่อ
พบเห็นการทุจริตภายในสำนักงาน
๕. ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้คะแนนร้อยละ 9๙.๔๒ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ
บุคลากรภายในหน่วยงานต่ อการใช้ อำนาจของผู้บังคับ บัญชาของตนเอง ในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกั บ การ
มอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวมไปถึงการ
ใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กระบวนการ
บริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่งหรือการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือ
พวกพ้อง ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
สุ พรรณบุ ร ี เขต ๑ มี ค วามเชื ่ อมั ่ น ต่ อการใช้ อำนาจของผู ้ บั งคั บ บั ญ ชาเกี ่ ย วกั บการมอบหมายงาน
ผู้บังคับบัญชาไม่มีการใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการไม่เอื้อประโยชน์ต่าง ๆ ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
แต่ยังมีส่วนที่ควรพัฒนาในประเด็นเรื่องของการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา
๖. ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนร้อยละ ๙๘.๓๘ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้
อย่างเคร่งครั ด และจะต้องเป็น ไปอย่า งเท่ าเทีย มกัน ไม่ เลื อกปฏิ บั ติ รวมถึงจะต้องให้ ข้ อมูลเกี่ยวกั บ การ
ดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมาไม่
ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นใน
คุณภาพการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ว่ายึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน
อีกทั้งมีช่องทางที่หลากหลาย การบริการไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ
และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน แต๋ยังมีส่วนที่ควรพัฒนาในประเด็นเรื่องของการให้ข้อมูลการให้บริการ
ไม่ครบถ้วนของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานใหม่

๗. ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ได้คะแนนร้อยละ ๙๘.๑๒ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้
ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่าย
เงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึง
ลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน
มี ส่ วนร่ วมในการตรวจสอบการใช้ จ่ า ยงบประมาณของหน่ วยงานตนเองได้ มี ก ารดำเนิ น การใช้ จ ่าย
งบประมาณเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม ไม่มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ แต่ยังมีส่วนที่ควรพัฒนาในประเด็น
เรื่องความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
๘. ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้คะแนนร้อยละ ๙๖.๑๒ เป็นคะแนนจากการ
ประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการ
ทำงาน ในประเด็ น ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาหน่ ว ยงาน ทั ้ งการปฏิ บ ั ต ิ ง านของเจ้ า หน้ า ที ่ แ ละ
กระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ มีการปรับปรุงกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการระบบการทำงานเพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ แต่ ย ั ง มี ส ่ ว นที ่ ค วรพั ฒนา
ในประเด็นเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน ซึ่งอาจจะยังดำเนินการไม่คล่อง
๙. ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนร้อยละ ๙๖.๐๒ เป็นคะแนนจากการประเมิน
การรับรู้ของผู้ร ับบริ การ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่ว นเสี ยของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการสื่ อสาร
ในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับ การเผยแพร่ข้ อมูลของหน่วยงานในเรื่ องต่า ง ๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่
หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่าสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของ
สำนักงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมทั้งมีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ นอกจากนี้ยังจัดให้มีช่องทางให้
ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับ
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีส่วนที่ควรพัฒนาในประเด็นเรื่อง
การเข้าถึงข้อมูลที่ผู้มาติดต่ออาจจะยังไม่เข้าใจ หรือไม่สามารถเปิดหาข้อมูลได้
๑๐. จากกรอบการประเมิน ๑๐ ตัวชี้วัด เมื่อวิเคราะห์แล้ว พบว่า ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ได้คะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐ ซึ่งมีผลคะแนนน้อยที่สุด เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์
ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล
พื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผน
ดำเนิ น งาน การปฏิ บั ต ิ ง าน และการให้ บ ริ ก าร (3) การบริ ห ารเงิ น งบประมาณ ได้ แ ก่ แผนการใช้ จ ่ า ย
งบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม และเมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดย่อย
พบว่า ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหาร

งบประมาณ และตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส ได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีเพียงตัวชี้วัดย่อย
ที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้คะแนนร้อยละ ๕๐.๐๐ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุด
ซึ่งผลการประเมินสะท้อนให้เห็นว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ต้อง
ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
๑) นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ต้องดำเนินการจัดทำแผน
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อ
ก่อให้เกิดการบริหารทัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
๒) การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลังจากที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีการจัดทำแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแล้ว ต้องมีการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนดังกล่าวให้ครอบคลุมใน
เรื่องของการวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนา
บุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
๓) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในเรื่องของการ
วางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การ
สร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่
สำนักงาน ก.ค.ศ.กำหนด และจะต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔) การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ต้องดำเนินการจัดทำรายงาน
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ได้
กำหนดไว้ ซึ่งจะต้ องประกอบไปด้วยผลการดำเนิ น การตามนโยบายการบริ หารทรั พยากรบุ คคล ผลการ
วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการภายใน
เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานพร้อมทั้งมีการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ กำหนดแนวทางการกำกับติดตาม ให้นำไปสู่การปฏิบัติ ตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน โดยมีมาตรการขับเคลื่อน ๗ มาตรการ ดังนี้
๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
๒. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
๔. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
๕. มาตรการป้องกันการรับสินบน
๖. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๗. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
สำหรับมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เป็นมาตรการที่นำมาดำเนินปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัดย่อย
ที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในด้านนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการ
ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
เป้าหมาย
เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
มี ความถู กต้ อง ครบถ้ ว น ชั ด เจน และเป็ น ปั จ จุ บั น ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา
ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก สามารถตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
๑. ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ นํามาเผยแพร่
ต่อสาธารณะ ต้องไม่ผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูล
๒.๑ งานประชาสัมพันธ์์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑ มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑ (www.suphan1.go.th) และเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น สื่อออนไลน์์, หนังสือพิมพ์, รายการวิทยุ,
ปิดประกาศ และประชาสัมพันธ์์เสียงตามสายภายในสำนักงาน
๒.๒ กลุ่มงานและสถานศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
มีหน้าที่สนับสนุนและให้ข้อมูลข่าวสารสำหรับการเผยแพร่่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น สื่อออนไลน์์, หนังสือพิมพ์, รายการวิทยุ, ปิดประกาศ
และประชาสัมพันธ์์เสียงตามสายภายในสำนักงาน
๓. วิธีการ ขั้นตอน และการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
๓.๑ แต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
๓.๒ งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอํานวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑ ผู้ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล จัดทำบันทึกขออนุญาตการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และผ่านช่องทางอื่น ๆ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
๓.๓ รองผู้ อ ํ า นวยการสำนั ก งานเขตพื ้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต ๑
ผู้ อํานวยการสถานศึกษา ตามสายงาน กำกับ ดูแลหน่วยงานที่รับผิดข้อมูลของหน่วยงานข้อ ๒ กำกับ ดูแล
และติดตามการดําเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ และผ่านช่องทางอื่น ๆ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
๓.๔ ประเมิ น การรั บ รู ้ ของผู้ มีส ่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการเผยแพร่ ข้ อมู ล ต่ อสาธารณะ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ทุกสิ้นปีงบประมาณ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น โดยประเมินดังนี้ ประเมินความพึงพอใจและสถิติการให้บริการและผู้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
(หน้าเว็บไซต์) ประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์
และผ่านช่องทางอื่น ๆ

๓.๕ งานประชาสัมพันธ์์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑ รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑ ทุกสิ้นปีงบประมาณ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย จำนวนข่าว เนื้อหาโดยย่อ วันที่ลงข่าว ปัญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงาน เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
กระบวนการติดตาม
ติดตามการดำเนินงานโดยมีการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย
ผู้รับผิดชอบ
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
การรายงานผล
รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑ ทุกสิ้นปีงบประมาณ / ตามความเหมาะสม
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ได้ดำเนินการตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ โดยเผยแพร่ภารกิจการของผู้บริหารหน่วยงาน และ
บุคลากรในสังกัด ผ่านช่องทาง Facebook LINE รายการวิทยุ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์หน่วยงาน
สื่อสารสัมพันธ์ และเสียงตามสาย ปรากฏผลการดำเนินงานดังนี้
๑. ข่าว Facebook

๒. กลุ่ม LINE เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวมูลข่าวสาร ติดต่อประสานงาน

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

กลุ่ม เครือข่าย ปชส.สพ.๑
ประกอบด้วย เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑

กลุ่ม ครูสุพรรณบุรี เขต ๑
ประกอบด้วย ข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

๓. การจัดรายการวิทยุ เพลินทู โนว (PLEARN TO KNOW) FM 104.25

๔. เครือข่ายประชาสัมพันธ์

๕. การสื่อสารผ่านเว็บไซต์ www.suphan1.go.th

หน้าเว็บไซต์ http://www.suphan1.go.th/suphan1/

๖. การสื่อสารสัมพันธ์

๗. เสียงตามสาย

ที่

เรื่อง

วัน เดือน ปี

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ประชาสัมพันธ์ทีมจิตอาสา
ประชุมข้อราชการ บุคลากร สพป.สพ.1
ประชุมการวางแผนการบริหาร “โรงเรียนคุณภาพของชุมชน”
ประชุมนิเทศ ติดตามและตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนของสถานศึกษา
ประชุมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู
การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2
ประชุมข้อราชการ บุคลากร สพป.สพ.1
ต้อนรับคณะกรรมการ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ประชุมข้อราชการ บุคลากร สพป.สพ.1
ประชุมข้อราชการ บุคลากร สพป.สพ.1
ประชุมกลั่นกรองความถูกต้องของข้อมูลในการจัดทำแบบตรวจ
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

5 พฤศจิกายน 2563
24 พฤศจิกายน 2563
25 พฤศจิกายน 2563
3 ธันวาคม 2563
15 ธันวาคม 2563
17 ธันวาคม 2563
8 มกราคม 2564
22 กุมภาพันธ์ 2564
25 มิถุนายน 2564
28 มิถุนายน 2564
9 กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบในการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยในมาตรา 65 กำหนดว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ รวมทั้งในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 กำหนดว่า
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมื องที่ดี คำนึงถึงความรับผิดชอบของ
ผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ง าน การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน การเปิ ด เผยข้ อ มู ล การติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผล
การปฏิบัติงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนและการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจภาครัฐ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐสอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
การศึกษา ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดำเนินงาน ตามแนวนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน จึงได้กำหนด
มาตรการ ในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดังนี้
เป้าหมาย
1. เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
2. เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้มีการรับฟังความคิ ดเห็น ข้อเสนอแนะ และการมีส่วนร่วมของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านช่องทางต่าง ๆ
3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 1 ตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโดยให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจและความเหมาะสม ดังนี้
1.1 การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จะนำเสนอข้อมูล
ที่เป็นจริง ถูกต้องทันสมัย เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ให้
ประชาชนรับทราบและเข้าถึงได้
1.2 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ ร ี เขต 1 เปิ ด โอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการหรื อ
การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย
1.3 การมีส่วนร่วมในการให้เข้ามามีบทบาท

สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 1 เปิ ด โอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล
ระหว่างกัน โดยมุ่งผลสำเร็จ และเป้าหมายที่ชัดเจน
1.4 การมีส่วนร่วมโดยสร้างความร่วมมือ
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 1 เปิ ด โอกาสให้
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา การพัฒนาทางเลือก และ
แนวทางแก้ไข รวมทั้ง การเป็นภาคีในการดาเนินกิจกรรม
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้กำหนดกรอบขั้นตอนและวิธีการ
ดำเนินงานในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดังนี้
2.1 การทบทวนผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์สำคัญ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เพื่อทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์ให้มีความ
เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม ใน
การดำเนินงานเพื่อให้การจัดทำยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ไปสู่การปฏิบัติงานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการได้
2.2 การกำหนดแนวทางกระบวนการในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างเหมาะสม โดยระบุช่องทางการมีส่วนร่วมแนวทางปฏิบัติหรือกระบวนการที่ใช้ในการดำเนินงาน
2.3 จัดให้มีผู้แทนหรือแต่งตั้งกรรมการผู้ทำงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับบริการ ในการ
ดำเนินงาน
2.4 จัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รวมถึงช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการดำเนินงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ และโปร่งใสยิ่งขึ้น
2.5 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจหลัก
และยุทธศาสตร์สำคัญของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
๒.๖ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของการมีส่วนร่วมตามภารกิจ แผนการดำเนินงาน
ผลการสำรวจข้อ 2.5 พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ต่อไป
กระบวนการติดตาม
๑. มีการบันทึกสั่งการจากผู้บริหาร ที่ให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการให้
ข้อคิดเห็น ร่วมดำเนินการในภารกิจงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการที่มีส่วนร่วม
๓. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน ของทุกกลุ่มงาน ตามข้อเสนอแนะ/
ข้อคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าให้ดำเนินการอย่างไรบ้าง
๔. ให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม นําผลสรุปไปดำเนินการปรับปรุง, พัฒนา, แก้ไขให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ต่อไป
๕. เมื่อผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ปรับปรุง, พัฒนา, แก้ไขดำเนินการเรียบร้อยแล้ว มีผลข้อดีหรือ
ข้อเสียอย่างไร

๖. มีการบันทึกเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ได้ให้
ความเห็นชอบ
๗. มี การสรุ ป รายงานผลการเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในแต่ ล ะภารกิ จ งาน ภายในปี งบประมาณ ให้ ผ ู ้ ที่
เกี่ยวข้องรับทราบ ต่อไป
ผู้รับผิดชอบ
นางพิชญา รักผล
นางกมลทิพย์ พุทธจำ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

การรายงานผล
ปฏิทินการติดตามผลการดำเนินการ ตามข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้รับผิดชอบ
ของทุกกลุ่มงานดำเนินการเสร็จ ส่งสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน ภายในไตรมาส
ที่ 2 หรือ ภายในไตรมาสที่ 4
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้
ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานผลการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในภารกิจ ดังนี้

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่
http://www.suphan1.go.th/suphan1/images/2jantararat/2564/020/033
(รายงานผลการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในภารกิจของ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
เป้าหมาย
เพื่อให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและนโยบายของรัฐบาล
แนวทางการดำเนินงาน/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
๑. ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. ให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กำหนดแต่ละขั้นตอน ดังนี้
(๑) จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) ทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
(๓) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
พิเศษเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี)
(๔) ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๕) ข้อเสนอที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
(๖) บันทึกรายการผลการการพิจารณาคัดเลือกเสนอ
(๗) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับการคัดเลือก
(๘) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือแบท้าย
สัญญาหรือข้อตกลง (ถ้ามี)
(๙) การบริหารสัญญา
(๑๐) บันทึกการรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
(๑๑) การควบคุมและการจำหน่าย
๓. ห้ามมิให้เจ้าหน้าของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และให้คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างให้คำรับรองเป็นหนังสือว่าจะไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

๔.ห้ามมิให้เจ้าหน้าของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยอมให้ผู้อื่นอาศัยหน้าที่ของตนหาผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างกับสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
๕. ให้หัวหน้าหน่วยงาน กำกับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็นความผิดทางวินัย
๖. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ได้ผ่านช่องทางดังนี้
๖.๑ ติดต่อด้วยตนเอง ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
๖.๒ ทางจดหมาย โดยส่งมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างเป็นระบบ ประชาชนสามารถเข้าถึงและทราบการจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้แล้วเสร็จ
อย่างรวดเร็ว ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ปราศจากข้อร้องเรียนใด ๆ ในการดำเนินงาน
๓. ผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ไม่มีส่วนได้
ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้รับผิดชอบ
นางลำยอง โพธิ์ไกรสวรรค์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
การรายงานผล
รายงานเป็นไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ได้ดำเนินการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และบันทึกรายละเอียด วิธีการและขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง ดังนี้

การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์

การดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เป้าหมาย
๑. เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถนำคู่มือไปใช้เป็นกรอบแนวทางการ
ดำเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานของกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อสร้างความมั่นใจว่ากระบวนการจัดการเรื่องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปตาม
ขั้นตอนและสอดคล้องกับ กฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน
๓. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานภายหลังหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจและนำคู่มือไปปฏิบัติงานตามขั้นตอน และจะส่งผลให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถแสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกได้ทราบเพื่อนำไปสู่การให้
ข้อคิด ข้อเสนแนะ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการในการปฏิบัติงานต่อไป
๔. เพื่อพิทักษ์สิทธิของประชาชนและผู้ร้องเรียนตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งรักษาผลประโยชน์ของ
ทางราชการ
แนวทางการดำเนินการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
๑. ให้กลุ่มกฎหมายและคดีเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน
๒. เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ รวบรวมข้อมูลการร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ใน
กรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่กำหนดในประกาศนี้
๓. กรณีที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เห็นสมควรให้
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ
และรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดำเนินการตามคำสั่งนั้น
๔. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และ
พิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
พร้อมทั้งทำความเห็นเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ว่ามีการ
กระทำทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทำผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควร
กล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และ
ยุติเรื่อง
๕. ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู ้ถูก
กล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม
๖. ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจำเป็น
คณะกรรมการฯอาจเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนิ น การต่ อผู ้ อ ำนวยการสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เพื่อพิจารณา

๗. เมื่อมีการดำเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ศูนย์ให้ความช่วยเหลือ และรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบภายในสิบห้าวัน เว้นแต่กรณีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยังผู้
ร้องเรียนได้
๘. ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ให้ดำเนินการดังนี้
๘.๑ ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุถึงชื่อ
หน่วยงานนั้น ๆ ถือเป็นการสิ้นสุดการตอบสนองข้อร้องเรียน
๘.๒ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็น การสิ้นสุ ดกระบวนการตอบสนองต่ อข้ อ
ร้องเรียน
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๒. มีขั้นตอนกระบวนการในการดำเนินการและกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ
๓. มีการแจ้งผู้ร้องเรียนทราบเมื่อสิ้นสุดการดำเนินการ
๔. แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเมื่อสิ้นสุดการดำเนินการ
กระบวนการติดตามประเมินผล (แนวทางการกำกับติดตาม)
การปฏิบัติงานตามกระบวนการมีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ ดังนี้
๑. ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ตรวจสอบการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ กำหนด รวมทั้ง
ตรวจสอบผลการดำเนินงานก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
๒. ผู ้ อำนวยการสำนั กงานเขตพื ้น ที ่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุ ร ี เขต ๑ พิ จ ารณาผลการ
ดำเนินงานตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มกฎหมายและคดี
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือ และรับ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีคู่มือแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
มีการร้องเรียนร้องทุกข์น้อยลงการดำเนินการทำให้บริการจัดการได้เสร็จสิ้นไม่มีเรื่องร้องเรียนคั่งค้าง

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่
http://www.suphan1.go.th/suphan1/images/2jantararat/2564/029/029
(คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
http://www.suphan1.go.th/suphan1/images/2jantararat/2564/029/031
(ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มาตรการป้องกันการรับสินบน

เป้าหมาย
เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน การใช้อำนาจหน้าที่การเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือ
ผู้อื่น การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น
ที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้ าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การรับทรั พย์ สินหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเจ้าหน้าที่ ของรั ฐ ให้
ถูกต้อง ตามที่กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยให้สถานศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดถือ
ปฏิบัติ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการป้องกันการรับสินบน
แนวทางการดำเนินการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
๑. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสำนั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน เรื่อง
แนวทางปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดรับหรือถามนำถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจาก
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายให้
รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก
ในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็นสวัสดิการปกติและ
การจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่าสมนาคุณวิทยากรค่าอาหาร
หรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้
๒.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯ จากปู่ ย่า ตา ยาย
ลูก หลาน เหลน ลื่อ พี่ ลุง ป้า น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่าง ๆ ในความเป็นญาติ
เช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สินฯ
ในกรณีนี้ จึงไม่สามารถนำไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากนิติบุคคลได้ ประกอบกับการ
รับทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จำกัดจำนวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได้ในจำนวนเท่าไร
จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ
๒.๒ การรับของขวั ญหรื อประโยชน์อื่ นใดจากบุ คคลอื ่นซึ ่งมิ ใช่ ญาติ เนื่ องในโอกาสต่ าง ๆ
โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมี
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๓ การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทานอาหาร
มอบบัตรกำนัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กัน ตามมารยาทสั งคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญ นั้น ต้ องมี มู ล ค่ า
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป

๓. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง ๒ ปี ด้วย
๔. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบั ญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบั ญ ชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้
๕. ห้ า มเจ้ า หน้า ที่ ของรั ฐยิ นยอมหรือรู้ เห็น เป็น ใจให้ บุคคลในครอบครั วของตนรั บของขวั ญหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรื อ
ประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๖. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวั ญ
เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
๗. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กร
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระทำได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัยว่า
มีเหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ ก็
ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว การแจ้งให้เป็นไปตามแบบรายงานการรับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แนบท้ายมาตรการนี้
๘. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด
๙. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใด ๆ ของส่วนรวมเพื่อการจัดหาของขวัญให้แก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด
๑๐. ในการรั บ นั กเรี ย นให้ถื อปฏิบั ติ ตามมาตรการป้ องกั น การเรี ย กรั บทรั พย์ สิ น หรื อประโยชน์
ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๘๑๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด
๑๑. กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์สินให้สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาการเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา“แป๊ะเจี๊ยะ”
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื ่ องผลประโยชน์ทับ ซ้ อนหรื อการขัด กันระหว่า งประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้า ที่
ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ำใจและสินบนได้ รวมถึงการแจ้งเตือน
ในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ
ช่วงเทศกาลปีใหม่ การดำเนินการรับนักเรียน เป็นต้น

๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการ
ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้
หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
๓. กำกับดูแลให้การดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุมการปฏิ บั ติ
หน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อน
ตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดย
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรมที่อยู่
ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้
๕. ตรวจสอบการดำเนิ น การรั บ นั กเรี ย น ในสถานศึ กษาหรื อโรงเรี ย นที ่ มี อ ั ต ราแข่ งขั น สู ง และ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนรวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ในสังกัดรับทราบถึงความผิดและบทกำหนดโทษกรณีการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน
เพื่อโอกาสในการเข้าเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเงินบริจาค ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่า
เป็ น เงิ น บริ จ าค แต่ ถื อว่ า เป็ น เรื ่ องของ “สิ น บน” ในฐานะผู ้ ร ั บ สิ น บน กั บ ผู ้ ให้ ส ิ น บน อั น เป็ น ความผิ ด
ตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช.
๖. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน เรื่องการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระทำ โดยใช้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามที่
กำหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน
๗. การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระทำความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องดำเนินการทาง
วินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
๘. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
กระบวนการติดตามประเมินผล (แนวทางการกำกับติดตาม)
ให้โรงเรียนในสังกัดหรือกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มกฎหมายและคดี จัดทำข้อมูลสถิติการรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขแล้วรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ทราบ ทุกสิ้นปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑

ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
รวมทั้งมีมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ ดำเนินการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด มีการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการการกรณีมีการร้องเรียนกรณีรับสินบน มีขั้นตอนการดำเนินการและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบภายใน
๑๕ วัน กรณีมีมูลว่ากระทำผิดวินัยจะดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีเป็นการกระทำความผิดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น ให้
ส่งเรื่องให้หน่วยงาน ที่มีอำนาจดำเนินการต่อไป และในปี 2563 ไม่มีกรณีร้องเรียนว่า ในสถานศึกษาหรือ
โรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูงมีการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้า
เรียน (แป๊ะเจียะ) แต่อย่างใด

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่
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มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

เป้าหมาย
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมจัดทำขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๑. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างที่สร้างความโปร่งใส
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอของข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้าง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ให้เกิดรูปแบบการปฏิบัติงานอันเป็นที่ยอมรับเพิ่มความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจ แก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ทำให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างหน่วยงานและข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างสร้างระบบความ
รับผิดชอบต่อตนเองต่อหน่วยงานต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามลำดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมของหน่วยงานและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
แนวทางการดำเนินการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
๑. กำหนดให้ข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติดังนี้
๑.๑ ข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ทุกคน
ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๑.๒ รายงานเรื่องเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๑.๓ กำหนดขอบเขตความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐอื่น ๆ ที่เข้ามาติดต่องานด้วย โดยตั้งอยู่
บนฐานของความเป็นกลางเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกล่าวหาการให้อภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะคน
๑.๔ แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลประโยชน์ในด้านธุรกิจทั้งในนามของตนเองและในนามของ
ครอบครัวหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัว
๑.๕ ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่ องานอย่ างเป็ นธรรมเท่า เทีย มกันโดยปราศจากความเกรงกลั ว
อิทธิพลหรือให้อภิสิทธิแก่ผู้อื่น
๑.๖ สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายการป้องกันการทุจริตและ
นโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
๑.๗ ขอคำปรึ ก ษาผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาผู ้ อ ำนวยการกลุ ่ ม หั ว หน้ า งานหากมี ข ้ อ สงสั ย ในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่
๑.๘ จงรักภักดีต่อหน่วยงานและมีจิตใจห้าวหาญที่ยึดผลประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน

๒. ห้ามข้าราชการทุกคนปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้
๒.๑ รับของขวัญทั้งในรูปของเงินและสิ่งของจากผู้ที่มาติดต่อและการรับของที่ระลึกในกรณี
การเข้าเยี่ยมให้มอบกับหัวหน้าหน่วยงาน
๒.๒ ห้ามรับรางวัลจากเจ้าหน้าที่รัฐอื่นที่มาติดต่องานซึ่งตนเองได้ทำไปโดยหน้าที่
๒.๓ ห้ามรับรางวัลจากผู้ใดในการละเว้นการกระทำตามหน้าที่ของตนซึ่งควรต้องกระทำตามหน้าที่
๒.๔ ห้ามรับรางวัลใด ๆ ที่เป็นการแสดงหรือการโน้มน้าวให้ละเว้นการเลือกไม่ปฏิบัติต่อ
บุคคลใดที่เกิดจากการทำหน้าที่ของตนเอง
๒.๕ ห้ า มกระทำโดยการจงใจหรื อ ตั ้ ง ใจในการแก้ ไ ขหรื อ กรอกข้ อ ความทำให้ เ กิ ด
ความผิดพลาดของข้อความในเอกสารการทำงาน
๒.๖ ห้ามรับเชิญงานเลี้ยงหรือห้ามการรับเชิญไปรับประทานอาหารจากผู้ใดที่มาติดต่องาน
ด้วยเพื่อป้องกันการถูกกล่าวหา
๒.๗ ห้ามรับของขวัญจากผู้ใดที่มาติดต่องานด้วยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหรืองานเลี้ยงสังสรรค์
ตามเทศกาลใดก็ตาม
๒.๘ ห้ามเชิญผู้ใดที่มาติดต่องานด้วยเข้ามาเกี่ยวของในงานจัดเลี้ยงที่ตนดำเนินการอยู่
๒.๙ ห้ามรับจ้างหรือรับค่าตอบแทนการจ้างงานเป็นค่าล่วงเวลาเว้นแต่ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้มีอำนาจ
๒.๑๐ ห้ามรับค่าธรรมเนียมค่าบริการจากผู้ใดจากการให้บริการตามหน้าที่ของตนเอง
๒.๑๑ ห้ามรับเงินค่าตอบแทนหรือค่าชดเชยใด ๆ จากผู้รับสัญญาที่เข้ามารับโครงการใน
หน่วยงาน
๒.๑๒ ห้ามลงทุนในธุรกิจกับผู้ใดที่ติดต่อเกี่ยวข้องงานกับตนเองอยู่
๒.๑๓ ห้ามมีผลประโยชน์ร่วมกันกับร้านค้าเช่นเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการ เป็นต้น และ
ในการซื้อสินค้าก็ซื้อจากร้านค้าที่มีส่วนได้เสียนี้ในราคาแพงและคุณภาพต่ำ
๒.๑๔ ห้ามรับค่าตอบแทน (commission) หรือเงินส่วนแบ่งโดยทุจริต (kickback) อื่น ๆ
จากผู้รับสัญญาที่เกิดจากการให้บริการหรือสิ่งของใด ๆ
๒.๑๕ ห้ามรับข้อเสนอหรือรับบริการโดยไม่คิดเงินเช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าบริการ
ในการตบแต่งสถานที่จากผู้ใดที่ติดต่องานอยู่ด้วย
๒.๑๖ ห้ามใช้ความสัมพันธ์เอาอกเอาใจแก่ผู้ใดที่ติดต่องานด้วยจนเกิดเหตุอันควรด้วยการ
ปฏิบัติในเชิงให้อภิสิทธิหรือชอบพอเป็นพิเศษ
๒.๑๗ ห้ามรับค่าตั๋วชมฟุตบอลภาพยนตร์หรืออื่น ๆ จากผู้รับสัญญาของหน่วยงาน
๒.๑๘ ห้ามจัดประชุมอย่างเป็นทางการหรือเพื่อจัดการต่อรองกับผู้รับสัญญาในสถานที่ของ
หน่วยงานหรือใช้สถานที่ทำงานของผู้รับสัญญาเว้นแต่มีเหตุผลที่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น
๒.๑๙ ห้ามไปหาเยี่ยมเยียนสถานที่ทำงานหรือบ้านของผู้รับสัญญาที่ติดต่องานกันอยู่
๒.๒๐ ห้ามรับเงินกู้ยืมไม่ว่าโดยมีประกันหรือไม่มีประกันจากผู้รับสัญญาที่ติดต่องานด้วย
๒.๒๑ ห้ามไม่ให้รับจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวใด ๆ จากผู้รับสัญญา
๒.๒๒ ห้ามให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาแทรกแซงการทำงานตามหน้าที่ในความรับผิดชอบ
๒.๒๓ ห้ามทำลายหรือสร้างความเสื่อมเสียแก่หน่ายงานเช่นให้คำชี้แนะแก่ผู้รับสัญญาในทาง
ที่ตักตวงประโยชน์หรือชี้แนะช่องโหว่ในสัญญาให้ผู้รับสัญญาทั้งนี้ไม่ว่าจะได้รับรางวัลตอบแทนหรือไม่ได้รางวัล
ตอบแทนก็ตาม
๒.๒๔ ห้ามใช้เวลาราชการไปดูแลธุรกิจส่วนตัว

๒.๒๕ ห้ามใช้เวลาราชการเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตัวด้วยการติดต่อซื้อ/ขายสินค้า
๒.๒๖ ห้ามนำข้อมูลลับของหน่วยงานไปเปิดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูป
ของเงินหรือประโยชน์อื่นใดหรือนำข้อมูลไปเปิดเผยแก่ญาติหรือพวกพ้องและแสวงหาประโยชน์จากข้อมูล
เหล่านั้นเช่นข้อมูลการสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้น
๒.๒๗ ห้ามนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนำ
รถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว
๒.๒๘ ห้ามเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
๒.๒๙ ห้ามทำหลักฐานการไปราชการเป็นเท็จ
๒.๓๐ ห้ามรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ
ในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้างทุกกรณี
๒.๓๑ ห้ามหน่วยงานซื้อของที่คุณภาพต่ำหรือปริมาณต่ำราคาสูง
๒.๓๒ ห้ามหน่วยงานซื้อของในราคาแพงกว่าปกติหรือแพงกว่าท้องตลาด
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถแยกแยะประโยชนฺส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมได้และสามารถ
พิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่ หากส่วนรวมเสียผลประโยชน์
ควรหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงการกระทำนั้นเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ หาก
พบเห็นคนใกล้ตัวเจ้าหน้าที่ในสังกัด สมารถให้คำแนะนำด้วยการอธิบายให้เข้าใจถึงกรณีต่าง ๆ และผลหรือ
โทษของความขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันเพื่อสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
๒. บุคคลของสำนักงานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต ๑ ดำเนินการรายงาน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เมื่อบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีความสงสัยว่าบุคคลของสำนักงาน คนใดกระทำการใดหรือดำรง
ตำแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
เพื่อยุติการกระทำดังกล่าวไว้ก่อน แล้วให้ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
พิจารณา เมื่อผ่านกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วให้ปฏิบัติตามนั้น
กระบวนการติดตามประเมินผล
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีหน้าที่ควบคุมกำกับ
ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและจริงจังโดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
๑. ประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ข้าราชการ
๒. ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ดำเนินการเผยแพร่ปลูกฝังส่งเสริมยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่อง
การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ
๔. ให้เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

๕. ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และดู แ ลข้ า ราชการซึ ่ ง ปฏิ บ ั ต ิ ต ามแนวทางการปฏิ บ ั ต ิ ง านเพื ่ อ ป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมอันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้งโยกย้าย
เลื่อนขั้นเงินเดือนการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยหรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น
๖. ให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีลักษณะงานที่อาจก่อให้เกิดการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ทุกปีงบประมาณ ตามแบบรายงาน ๑ หรือ ๒
๗. เรื่องอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
การรายงานผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ดำเนินการมอบหมายเจ้าหน้ า ที่
รั บ ผิ ด ชอบในการกำกั บ ติ ด ตามผลดำเนิ น การ และรวบรวมข้ อมู ล ด้ ว ยเครื ่ องมื อที ่ ออกมาเพื ่ อเก็ บ ข้ อมูล
ผลปรากฎว่า ไม่มีบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีพฤติการณ์ขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส ่วนรวม ทุกคนปฏิบัติงานอย่ างมุ่ งมั ่น เต็มความสามารถ ไม่เ อื้ อ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยรายงานผลเป็นประจำทุก ๆ ปี

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่
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มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีเจตนารมณ์ให้การดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน ตรวจสอบได้ เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการ
แทรกแซงใด ๆ ที่ทำให้ขาดความเป็นกลาง รักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจ
ที่เหมาะสมตรวจสอบได้ จึงเห็นควรกำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ดังนี้
เป้าหมาย
เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ปฏิบัติ
เป็ นไปตามมาตรฐาน ตรวจสอบได้ เกิ ดความโปร่ งใส เป็ น ธรรม ปราศจากการแทรกแซงใด ๆ ที ่ ท ำให้
ขาดความเป็นกลาง รักษาไว้ซึ่งประโยชน์ของส่วนรวม และมีเหตุผลในการใช้ดุลพินิจที่เหมาะสมตรวจสอบได้
แนวทางการดำเนินการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ
กรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ดังนี้
๑. ให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน หรือมีการกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานการปฏิบัติงานและปฏิบัติ งาน
ตามคู่มือการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด และให้มีการตรวจสอบ
หรือทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
๒. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ต้องกำกับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการ เพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปด้วยความถูกต้อง กรณีที่
พบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจที่อาจไม่ถูกต้อง ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามคู่มือดังกล่าว
๓. ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุรี เขต ๑ ต้อง
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้ องอย่ า ง
เคร่งครัด โดยยึดหลักความถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม
๔. ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการดำเนินการหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือไม่
เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อให้ส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไข และป้องกันต่อผู้บังคับบัญชา
๕. กำหนดให้กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดทำระบบและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน
บุคคล ให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุแต่งตั้ง และการ
พัฒนาบุคลากร อาทิ การกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง การพิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากร รายชื่อผู้สมัครเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ที่มีคุณภาพที่สามารถ
ใช้เป็นหลักฐานประกอบในการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่ง มีการประกาศเผยแพร่
หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตลอดจนผลการพิจารณาที่เกี่ยวข้องแผนการพัฒนา
บุคลากร

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. สำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ยึดมั่นและสนับสนุนให้มีระบบและ
กลไกในการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และมี
ประสิทธิภาพ
๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด
๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ เพื่อกำกับการปฏิบัติงานและตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
กระบวนการติดตามประเมินผล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้จัดทำคำสั่งที่ ๑๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อมอบหมายให้ดำเนินการกำกับติดตาม และรายงานผลการกำกับติดตาม ตาม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ โดยคัดเลือกบุคลากรทุกกลุ่ม ๆ ละ ๑ คน เป็นคณะกรรมการ ตาม
แนวทางการดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการตามคำสั่งที่ ๑๑๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมี นางจันทรรัตน์
เรืองจิรัชยา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้รวบรวมข้อมูล
ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
จากกรอบแนวทางการตรวจสอบการลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ข้างต้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สรุปผลการดำเนินงานดังนี้
๑) คู่มือการปฏิบัติงาน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานบนสำนักงาน มีการดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานทุกคน มีการจัดทำ
รายงานผลการประเมินและติดตามการใช้คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร

๒) การกำกับดูแลให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือ
การเสนองานของบุคลากรในหน่วยงาน จะต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการกลุ่ม
รองผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเสนองาน ทุกคน

๓) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองด้วยยึดตามหลักกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งปรากฎผลตาม
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องการทุจริต และเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

๔) รายงานผลการดำเนินการหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
ข้อบังคับ คำสั่ง มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ไม่มีบุคลากรท่านใดปฏิบัติงาน
ไม่เป็นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/หลักเกณฑ์อื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จะเห็นได้จากรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องทั่วไป
เรื่องการทุจริต และเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ปรากฏว่าไม่มีการร้องเรียนบุคลากรในสังกัด ตามเอกสารดังแนบ

๕) การลดการใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล

สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ ร ี เขต ๑ ได้ ม อบหมายให้ ร อง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กำกั บ ดู แล และติ ด ตามตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนการใช้ ดุ ล พิ น ิ จ ของผู ้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ในการ
บริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน และขั้นตอนที่
เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถของบุคลากร ความเสมอภาค เป็นธรรม และ
ประโยชน์ของทางราชการ โดยกำหนดให้กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดทำระบบและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการบริหารงานบุคคลให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ดังนี้
๕.๑ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(๑) มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(๒) มี ร ะบบฐานข้ อมูล เกี ่ ยวกั บ การบริ หารงานบุ คคลที ่ถู กต้องและเป็ นปัจจุบัน
สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว
(๓) มีการจัดทำแผนอัตรากำลังล่วงหน้า
(๔) มีการวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(๕) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
และประกาศผล พร้อมระบุเหตุผลอย่างชัดเจน
๕.๒ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
(๑) มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร เช่น การเลื่อน
ตำแหน่ง
(๒) มี ร ะบบฐานข้ อมู ล เกี ่ย วกั บ การบริ ห ารงานบุคคลที ่ถู กต้ องและเป็น ปัจจุบัน
สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งของ
บุคลากร
(๓) มีการวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรที่
เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
(๔) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร และ
ประกาศผล พร้อมระบุเหตุผลอย่างชัดเจน
๕.๓ การพัฒนาบุคลากร
(๑) มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและพัฒนาบุคลากรที่ครบถ้วนและปัจจุบัน
(๒) มี ร ะบบฐานข้ อมู ล เกี่ ย วกั บการบริ ห ารงานบุ คคลที่ ถู กต้ องและเป็ น ปั จจุบัน
สามารถนำข้อมูลที่มียอู่มาใช้ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจรณาความดีความชอบของ
บุคลากร
(๓) มีการวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
(๔) มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
(๕) มีการประกาศผลการพิจารณาความดีความชอบ และประกาศผล พร้อมระบุ
เหตุผลอย่างชัดเจน
(๖) มี การรั บ ฟั งความคิด เห็ นจากบุ คลากรภายในประกอบการพิ จารณาความดี
ความชอบของบุคลากร หรือการเลื่อนตำแหน่ง
(๗) มีการระดมความคิดเห็นและทบทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบ
ของบุคลากร เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับภารกิจ

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึง
ส่วนที่ควรพัฒนา เนื่องจากได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐
แต่เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดย่อย ปรากฏว่าตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ได้คะแนนร้อยละ ๕๐.๐๐ เป็นตัวชี้วัดย่อยที่ต้องพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งตาม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ตามแนวทางการดำเนินการ/ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ (หน้าที่.๖๗.) ข้อ ๕
กำหนดให้กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดทำระบบและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานบุคคล ให้เกิดความ
โปร่งใส เป็นธรรม ทั้งเรื่องการสรรหาและคัดเลือกบุ คลากร การบรรจุแต่งตั้ง และการพัฒนาบุคลากร อาทิ
การกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร รายชื่อ
ผู้สมัครเพื่อเลื่อนตำแหน่ง ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ที่มีคุณภาพที่สามารถใช้เป็นหลักฐานประกอบในการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่ง มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร ตลอดจนผลการพิจารณาที่เกี่ยวข้องแผนการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔
การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ประเด็นการประเมิน
1. แผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
๒. การดำเนินการตามแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๓. หลักเกณฑ์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
๔. รายงานผลการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ประเด็นที่พัฒนา
- การดำเนินงานตามแผนการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี
๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยนำ
หลักเกณฑ์การบริหารงานที่ยังมีผลบังคับ
ใช้ในปี ๒๕๖๔ มาดำเนินการ ในเรื่อง
การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี
คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้าง
ทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนา
คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของ
บุคลากรในหน่วยงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการประกาศใช้ แผน
ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่ง
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะสูงขึ้น และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร มีการ
กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้
วิสัยทัศน์ : บุคลากร มีคุณธรรมก้าวหน้าในอาชีพ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจ :
1. พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
2. พัฒนาขีดความสามารถและความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากรทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นระบบ
3. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีค่านิยมในการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
เพื่อให้การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุ พรรณบุ ร ี เขต 1 สอดรั บ กั บ วิ ส ั ย ทั ศน์ และพั น ธกิ จ ในการบริ ห ารทรั พยากรบุ คคลมุ ่ งสู ่ เ ป้ า หมายและ
ดำเนินการให้บรรลุผลครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยมีจำนวนที่เพียงพอ มีคุณภาพเหมาะสม
รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของ
ส
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 1 จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในช่วง 3 ปี ( พ.ศ. 2563 - พ.ศ.
2565 ) ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 1 จัดทำคำชี้แจงการจัดทำข้อมูลสถานศึกษาอย่างชัดเจนและจัดทำแบบ
สำรวจข้อมูลให้มีความครอบคลุม
เป้าประสงค์
มีการวางแผนอัตรากำลังและบริหารจัดการอัตรากำลังอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการสำรวจสภาพอัตรากำลังและการ
สำรวจวิชาเอก
ค่าเป้าหมาย ปี 2563 – 2565 ร้อยละ 100
กลยุทธ์ที่ 2
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

สร้างระบบและกลไกการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีการ
สรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมเข้าสู่
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับอัตรากำลัง ภารกิจและทิศทาง
การพัฒนาสำนักงานเขตฯ
ร้อยละหน่วยงานที่สามารถสรรหาบุคลากรได้ตามแผน
ปี 2563 – 2565 ร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามความต้องการขององค์กร
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบและและ
ต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ค่าเป้าหมาย ปี 2563 – 2564 ร้อยละ 90 และปี 2565 ร้อยละ 100
กลยุทธ์ที่ 2
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

การพัฒนาครูผู้สอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ปี 2563 – 2564 ร้อยละ 90 และปี 2565 ร้อยละ 100

กลยุทธ์ที่ 3

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
ปี 2563 – 2564 ร้อยละ 90 และปี 2565 ร้อยละ 100

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ ผู้บริหารสถานศึกษามีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ค่าเป้าหมาย ปี 2563 – 2565 ร้อยละ 100
กลยุทธ์ที่ 2
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 3
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูตามหลักธรรมาภิบาล
ครู มีระเบียบวินัยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ร้อยละของครูที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ปี 2563 – 2565 ร้อยละ 100
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
บุคลากรทางการศึกษามีระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติตามระเบียบวินัยคุณธรรม
จริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ปี 2563 – 2565 ร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างค่านิยมในการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบการประเมินผล
เป้าประสงค์ ผู้บริหารสถานศึกษามีค่านิยมในการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานที่มีผลสัมฤทธิ์
ค่าเป้าหมาย ปี 2563 – 2565 ร้อยละ 100
กลยุทธ์ที่ 2
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

พัฒนาและปรับปรุงระบบการประเมินผล
ครูมีค่านิยมในการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ร้อยละของครูที่ปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธิ์
ปี 2563 – 2565 ร้อยละ 100

กลยุทธ์ที่ 3
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

พัฒนาและปรับปรุงระบบการประเมินผล
บุคลากรทางการศึกษามีค่านิยมในการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธิ์
ปี 2563 – 2565 ร้อยละ 100

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงานเขตให้มีบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานและผู้มารับบริการ
เป้าประสงค์ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
ภายในสำนักงาน
ตัวชี้วัด
ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรบนสำนักงานเขตฯและผู้รับบริการ
ที่มีต่อการปรับปรุงภูมิทัศน์
ค่าเป้าหมาย ปี 2563 – 2565 ร้อยละ 100
กลยุทธ์ที่ 2
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา
ร้อยละของสถานศึกษาที่ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
ปี 2563 – 2565 ร้อยละ 100

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย
1. การวางแผนกำลังคน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ดำเนินการวางแผนอัตรากำลังคน
ในสถานศึกษาและในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อ
สอดคล้องตามภารกิจของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ โดยมี
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ จัดทำแผนอัตรากำลังอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และคาดคะเนเกี่ยวกับความต้องการ
อัตรากำลัง เพื่อดำเนินการสรรหาบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกำลังคนและใช้ในการ
กำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารองรับต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง
๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอั ตรากำลังเพื่ อให้การบริหารอัตรากำลังข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส

2. การสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคล
โดยยึดระบบคุณธรรม (Merit System) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยมีแนวทางการ
ปฏิบัติ ดังนี้
๒.๑ จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑
๒.๒ ดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงาน
ราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกำลังคน
๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรรผู้มีความรู้ความสามารถและหลากหลาย
เพื่อให้สามารถเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจของหน่วยงาน
3. การพัฒนาบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพและตามภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มี ทั กษะ สมรรถนะสู ง มี คุ ณธรรม จริ ย ธรรม เพื ่ อรองรั บ ภารกิ จของสถานศึกษาและสำนั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และสามารถดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จุดเน้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี ให้สอดคล้องตามความต้องการและ
ความจำเป็นของหน่วยงาน
๓.๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เช่นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง (Active Learning) การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อน
วิทยฐานะ การพัฒนาตามหลักสูตรต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น
4. การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ดำเนินการสร้างทางก้าวหน้าใน
สายอาชีพและสร้างเสริมขวัญกำลังใจ โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เพื่อสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด
๔.๒ จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดผู้ที่มีผลงาน
เด่นเป็นที่ประจักษ์ มีความประพฤติดี มุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
และเป็นแบบอย่างที่ดี
๔.๓ ส่งเสริมเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ เช่น การเลื่อน โอน ย้ายโดยดำเนินการตามขั้นตอน
ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมี
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

5.๑ ปรั บ ปรุ งภู มิ ทั ศน์ และรั กษาสภาพแวดล้ อมภายในบริ เ วณสำนั กงานเขตพื ้ น ที ่ การศึ กษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ให้มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร และ
สะดวกต่อผู้มารับบริการ
5.๒ จัดกิจกรรมเพื่ อส่งเสริ มและพั ฒนาสิ่ งแวดล้ อมในสถานศึ กษา สร้างจิตสำนึกที่ ดี ในด้ า น
การจัดการขยะ น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ พลังงานและอนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติ สร้างจิตสำนึก
ให้มีระเบียบวินัย มีจิตอาสาในการเสียสละเวลา
6. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ในสังกัดโดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๖.๑ จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๔๖๓
บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วน นับว่ามีประโยชน์ต่อหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง การที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) ลูกจ้างชั่วคราวผู้สอนในแต่ละวิชาข้อมูลสาขาวิชาครูที่ไปช่วยและมาช่วยราชการ
ข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ ถือว่าเป็นฐานข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนผลิตครูและให้ได้ครูครบ
ตามที่สถานศึกษาขาดแคลนหรือต้องการทำให้ประหยัดงบประมาณและได้บุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อนำไปใช้ใน
การบริหารงานบุคคล
6.2 มีองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและสรรหาบุคลากร
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรในสังกัด โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
๗.๑ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และเป็นไปตามกำหนดเวลา
๗.๒ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
8. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดำเนินด้านการส่งเสริมจริยธรรมและ
รักษาวินัยของบุคลากรในสังกัด โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
8.1 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย ให้แก่บุคลากรในสังกัด โดยจัดกิจกรรมให้
ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอบรม การประชุม การจัดทำเอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
8.2 ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตอาสา มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม และยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่
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การดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
*****************************************
การบริ ห ารงานบุ คคล คื อ ปั จ จั ย ที ่ ส ำคั ญ ที ่ ส ่ งผลกระทบต่ อประสิ ทธิ ภ าพของการจั ด การศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน การบริหารงานบุคคลทุกระดับเป็นสิ่งจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงาน
เพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงานโดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ระบบคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระ ในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ นำไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน ดังนั้นสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จึงได้จัดทำเอกสารการดำเนินการตามแผนการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล สามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ เพื่อเป็นคู่มือในการในการปฏิบัติงาน
ที ่ บ ริ ห ารและพั ฒ นาทรั พยากรบุ คคลของสำนั กงานเขตพื ้ น ที ่ การศึ กษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุ ร ี เขต ๑
ก่อให้เกิดความโปร่งใสและมีคุณธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประกาศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่องแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ลงวั น ที ่ 31 มกราคม 2563 โดยในปี งบประมาณ 2564
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้
1. การวางแผนกำลังคน
ประเด็น
1.1 งานวิเคราะห์และวางแผน
อัตรากำลังคน

การดำเนินงาน
1. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน
1.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านอัตรากำลังของสถานศึกษาและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และความต้องการ ดังนี้
1) ข้อมูล 10 มิ.ย. ด้านบุคลากรและจำนวนนักเรียนของ
สถานศึกษา
2) ข้อมูลด้านวุฒิ วิชาเอกและความสามารถด้านบุคลากร
3) ข้อมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณก่อนกำหนดและ
แนวโน้มการสูญเสียอัตรากำลัง
4) จำนวนชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
5) ข้อมูลพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน
6) ความต้องการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ (เท่าจำนวนครูที่ขาด)
1.2 จัดทำแผนอัตรากำลังระยะ 1 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี โดยมีรายละเอียด
ความต้องการทั้งด้านปริมาณและความสามารถและวิธีการดำเนินการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประเด็น

การดำเนินงาน
1.3 เสนอแผนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
1.4 การวางแผนอัตรากำลังคนใน สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
1.5 ดำเนินการตามแผนอัตรากำลังโดย
1) ดำเนินการในส่วนที่เป็นอำนาจของ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เช่น การเกลี่ยอัตรากำลัง การจัดสรรอัตรากำลังครู การย้าย
การบรรจุแต่งตั้ง การรับโอน และการพัฒนาบุคลากร การขอ
งบประมาณการจ้างครู
2) การเสนอความต้ อ งการไปยั งสำนั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้ดำเนิน
ครบทั้ง 135 โรงเรียน
1.2 งานปรั บ ปรุ ง การกำหนด 2. งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
ตำแหน่ง
2.1 สำรวจและตรวจสอบตำแหน่งว่างที่จะขอปรับปรุงตำแหน่ง
2.2 เสนอ อ.ก.ค.ศ. จังหวัดให้ความเห็นชอบและ กศจ.จังหวัดอนุมัติ
ผลการดำเนินงาน
1. ปรับปรุงตำแหน่งจากครูผู้ช่วยเป็นครู จำนวน 35 ราย
2. ปรับปรุงตำแหน่งจากครูเป็นครูผู้ช่วย จำนวน 19 ราย
1.3 งานจัดสรรอัตรากำลัง
3. งานจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากร
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
ทางการศึกษา พนักงานราชการ
3.1 สพฐ.แจ้งการจัดสรรอัตราให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และลูกจ้างชั่วคราว
3.2 ตรวจสอบอัตรากำลังที่ได้รับจัดสรร
3.3 รวบรวมข้อมูลพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราวและ
ข้อมูล 10 มิ.ย. เพื่อประกอบการพิจารณา
3.4 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองจัดสรรอัตรากำลังพิจารณา
3.5 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรา
3.6 เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
ผลการดำเนินงาน
รอดำเนินการ

ประเด็น
การดำเนินงาน
1.4 งานบริหารอัตรากำลัง
4. งานบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทางการศึกษา ในสำนักงานเขต
4.1 สำรวจตำแหน่ง เกษียณอายุราชการปกติ , เกษียณอายุ
พื้นที่การศึกษา
ราชการก่อนกำหนด รายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
4.2 จัดทำบัญชีตำแหน่งเกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุก่อน
กำหนด ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งการจัดสรร
อัตราที่ได้รับคืนจากการเกษียณอายุราชการ และเกษียณอายุราชการ
ก่อนกำหนด
4.4 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
4.5 เสนอ อ.ก.ค.ศ. ให้ความเห็นชอบและ กศจ. จังหวัดอนุมัติ
4.6 รายงานข้อมูลการจัดสรรตามแบบรายงานที่ สพฐ.กำหนด
(คปร.รวม/คปร.เกลี่ย)
4.7 ส่งคำสั่งกำหนดตำแหน่งกรณีที่ได้รับจัดสรรอัตราเกษียณคืน
ให้ กศจ.เพื่อปรับปรุงตตำแหน่ง
4.8 ส่งคำสั่งปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้ สพฐ.และแจ้งกลุ่ม
งานที่เกี่ยวข้อง

1.5 งานบริหารพนักงาน
ราชการหรือลูกจ้างชั่วคราว
ตามกรอบที่ได้รับจัดสรร

ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
มีผู้เกษียณอายุราชการ คือตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้ตัดโอนตำแหน่ง
ดังกล่างให้ สพท.อื่น
5. งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับ
จัดสรร
5.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดกรอบ
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว จัดสรรให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรพนักงานราชการ/
ลูกจ้างชั่วคราว ที่รับจัดสรร
5.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราจ้าง
5.4 แจ้งสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว

ประเด็น

การดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ ร ี เขต 1
ดำเนินการจัดสรรอัตราจ้างตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานกำหนด ตามจำนวนที ่ ไ ด้ ร ั บ จั ด สรร โดยแยก
ประเภทอัตราจ้าง ได้ดังนี้
1) พนักงานราชการ ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 3 อัตรา
2) พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 21 อัตรา 3) ครุ
ขาดแคลนขั้นวิกฤต จำนวน 20 อัตรา
4) นักการภารโรง จำนวน 37 อัตรา
5) เจ้าหน้าที่ธุรการ 15,000.- บาท จำนวน 52 อัตรา
6) เจ้าหน้าที่ธุรการ 9,000.- บาท จำนวน 80 อัตรา
7) ครูวิทยศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา
8) ครุผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 4 อัตรา
9) พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 34 อัตรา

1.6 งานเกลี่ยอัตรากำลังโดย
การตัดโอนตำแหน่งและอัตรา
เงินเดือน

1.7 การจัดสรรอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสถานศึกษา
ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ

6. งานเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
6.1 วิเคราะห์จำนวนอัตรากำลังตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยใช้
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. ของทุกปีและนำเสนอผู้บังคับบัญชา
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเกลี่ยอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด
6.3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเกลี่ยอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.4 เสนอ อกศจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ
6.5 เสนอ กศจ. อนุมัติ
6.6 แจ้งคำสั่งเกลี่ยอัตรากำลังให้สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทราบ และ
แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ
ผลการดำเนินงาน
รอดำเนินการ
7. การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
7.1 สพฐ.แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
7.2 ดำเนินการตรวจสอบอัตรากำลังที่ได้รับจัดสรร
7.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองจัดสรรอัตรากำลัง
7.4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอัตราข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ได้รับจัดสรร และดำเนินการตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด

ประเด็น

การดำเนินงาน
7.5 เสนอ อ.ก.ค.ศ.พิจารณาเห็นชอบและเสนอ กศจ.อนุมัติ
7.6 รายงานข้อมูลการจัดสรรตามแบบรายงานที่ สพฐ.กำหนด
(คปร.รวม/คปร.เกลี่ย)
7.7 ออกคำสั่งกำหนดตำแหน่งกรณีที่ได้รับจัดสรรอัตราเกษียณคืน
ผลการดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำนวน 96 อัตรา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 จำนวน 91 อัตรา โดยแยกได้ ดังนี้
1. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 23 อัตรา
2. ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 73 อัตรา
รวมทั้งสิ้น 96 อัตรา

1.8 การจัดทำรายงานข้อมูล
อัตรากำลังคนภาครัฐ เมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ

8. การจัดทำรายงานข้อมูลอัตรากำลังคนภาครัฐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
8.1 เมื่อได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานดำเนินการสำรวจข้อมูล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ในสถานศึกษาและในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ดังนี้
1) จำนวนตำแหน่งที่มีคนครอง (จ.18 ที่มีตัว)
2) ข้อมูลจำนวนตำแหน่งว่างทั้งหมดที่มีอัตราเงินเดือน
3) ข้อมูลครูไปช่วย – ครูมาช่วยราชการ
4) ข้อมูลวุฒิการศึกษา/วิทยฐานะ/อันดับ/ขั้น/เพศ
5) ตำแหน่งเกษียณปีปัจจุบันและปีถัดไป
6) จำนวนพนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง
8.2 นำข้อมูลที่รวบรวมไว้มากรอกตามแบบที่ สพฐ. กำหนด ดังนี้
ข้อมูลในสถานศึกษา
1) จัดทำข้อมูลเฉพาะส่วนราชการ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา)
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ และข้อมูลอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ในสถานศึกษา) ในภาพรวม
(ณ วันที่ 30 กันยายน) นับรวมตำแหน่งเกษียณ
ตารางที่ 1 จัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูฯ (ในสถานศึกษา)
พนักงานราชการ (ตำแหน่งครู) และครูอัตราจ้าง ณ วันที่ 30 กันยายน
โดยแยก จำนวนตำแหน่งทั้งหมด จำนวนตำแหน่งที่มีคนครอง และ
จำนวนตำแหน่งที่ไม่มีคนครอง
ตารางที่ 2 จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ
ตารางที่ 3 จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะและเพศ

ประเด็น

การดำเนินงาน
ข้อมูลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตารางที่ 1 จัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา/บุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา 38 ค.(2) แยกเป็นตำแหน่งทั้งหมด จำนวนตำแหน่งที่มีคน
ครองและจำนวนตำแหน่งที่มีอัตราเงินเดือน (ไม่มีคนครอง)
ตารางที่ 2 จำแนกตามตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ
ณ วันที่ 30 กันยายน และข้อมูลปัจจุบัน
8.3 ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทุกตารางให้ถูกต้องตรงกัน รายงาน สพฐ.
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดำเนินการเรียบร้อย
ตามระยะเวลาที่กำหนด

2. การสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ประเด็น
การดำเนินงาน
2.1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ทางการศึกษา สายงานผู้บริหาร
ได้ดำเนินการ ดังนี้
สถานศึกษา
๑) ตรวจสอบตำแหน่งว่างและประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม
(ตามหลักเกณฑ์ ว 6/๒๕๖๓) เพิ่มเติม
ไปยังโรงเรียนในสังกัด/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๒) แจ้งให้ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารการประเมินศักยภาพ
ตามระยะเวลาที่กำหนด
๓) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้ายและโรงเรียนที่ขอย้าย
ภายในเขตและที่มาจากต่างเขต
๔) ขอความเห็นการย้ายต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ปลายทาง
๕) จัดทำสรุปข้อมูลการย้ายพร้อมส่งคำร้องและเอกสารการ
ประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายไปสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประชุมพิจารณาให้คะแนน
ตามองค์ประกอบฯ และขออนุมัติ กศจ. เห็นชอบต่อไป
๖) ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ดำเนินการสั่งแต่งตั้ง
๗) แจ้งคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ไปโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการส่งตัวและรับตัวผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้ย้ายต่อไป
ผลการดำเนินงาน
ในปี ง บประมาณ ๒๕๖๔ สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ดำเนินการสรรหาผู้บริหาร
สถานให้ดำรงตำแหน่งว่างเพิ่มเติมหลังจากการย้ายกรณีปกติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ด้วยความบริสุทธิ์
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยดำเนินการย้ายผู้บริหาร
สถานศึ กษา เพิ ่ มเติ ม ครั ้ ง ๑ จำนวน ๔ ราย และเพิ ่ มเติ ม
ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓ ราย
๒.๒ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ทางการศึกษา สายงานการสอน รอบที่ ๑ ได้ดำเนินการ ดังนี้
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑) ตรวจสอบตำแหน่งว่างครูผู้สอน พร้อมข้อมูลอัตรากำลัง
และความต้องการวิชาเอกของแต่ละสถานศึกษา
๒) แจ้งตำแหน่งว่างและให้ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารการ
ประเมินตามปฏิทินการย้ายที่ สพฐ.กำหนด
๓) รวบรวมคำร้องขอย้าย ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้าย
และแยกประเภทคำร้องขอย้าย (ภายในเขต/ต่างเขต และกรณี
ปกติ/กรณีพิเศษ)

ประเด็น

การดำเนินงาน
4) กรณีย้ายไปต่างเขต จัดส่งคำร้องขอย้ายไปต่างเขตพื้นที่
การศึกษา พร้อมรายงานการประชุม กศจ.สุพรรณบุรี อนุมัติ
เป็นหลักการในการส่งคำร้องขอย้ายไปต่างเขต
5) ขอความเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาที่รับย้าย
6) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลรายละเอียดการย้ายตาม
องค์ประกอบฯ ที่ สพฐ.กำหนด และประชุมคณะกรรมการฯ
จัดทำข้อมูลการย้าย
7) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายครูผู้สอนและ
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายตามข้อมูลที่
คณะกรรมการจัดทำข้อมูลการย้ายนำเสนอ
8) สรุปข้อมูลการย้ายครูผู้สอน ไปสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อขออนุมัติ กศจ. สุพรรณบุรี เห็นชอบ
ต่อไป
9) ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ดำเนินการสั่งแต่งตั้ง
10) แจ้งคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ไป
โรงเรียนที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น
ดำเนินการส่งตัวและรับตัวครูที่ได้ย้ายต่อไป

ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ดำเนินการย้ายครู รอบที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. ข้าราชการครูได้รับการย้ายมาดำรงตำแหน่งสังกัด สพป.
สุพรรณบุรี เขต ๑ จำนวน ๘ ราย
๒. ข้าราชการครูได้รับการย้ายไปดำรงตำแหน่งสังกัด เขตพื้นที่
การศึกษาอื่น จำนวน ๙ ราย
๒.๓ การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
อื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเลื่อนและ ได้ดำเนินการ ดังนี้
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ๑) ตรวจสอบอัตราว่างตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๒) เสนอ กศจ.สุพรรณบุรี เพื่อขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ดำเนินการคัดเลือก
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อเลื่อน
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ที่ กศจ.สุพรรณบุรี กำหนด
๓) แจ้งประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งฯ ให้
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกทราบโดยทั่วกัน
๔) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
๕) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก
๖) ดำเนินการคัดเลือก สอบภาค ก ภาค ข ภาค ค

ประเด็น

๒.๔ การรับสมัครบุคคลเปลี่ยนตำแหน่ง
การย้าย และการโอนข้าราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ข้ า ราชการพล
เรือนสามั ญ พนักงานส่ วนท้ องถิ่ น และ
ข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่ งตั้ งเป็ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม
มาตรา ๓๘ ค.(๒)

การดำเนินงาน
๗) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
๘) แจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกทราบและให้ส่งผลงานเพื่อ
ประเมินผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ว ๑๐
๙) แจ้งคณะกรรมการประเมินผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๐) ประกาศผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างเปิดเผย เพื่อ
เปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายในเวลา ๓๐ วัน นับแต่วนั
ประกาศ
๑๑) เสนอผลการประเมินไปยัง กศจ.สุพรรณบุรี เพื่ออนุมัติผล
การประเมินผลงานและอนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งผู้ผ่านเกณฑ์
การประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
๑๒) ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ดำเนินการสั่งเลื่อนและแต่งตั้ง
๑๓) แจ้งคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘
ค. (๒) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
จำนวน ๑ ราย คือ นางสาวอุทัยวรรณ เผนานนท์ ตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ เลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีระดับชำนาญการ
พิเศษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ได้ดำเนินการ ดังนี้
๑) ตรวจสอบอัตราว่างตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๒) เสนอ กศจ.สุพรรณบุรี เพื่อขออนุมัติให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ดำเนินการรับสมัคร
บุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งการย้ายและการโอนฯ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ กศจ.สุพรรณบุรี กำหนด
๓) แจ้งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย
และการโอนฯ ทราบโดยทั่วกัน
๔) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตามตำแหน่งว่าง
ที่ประกาศฯ และตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กำหนด
๕) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก
๖) ดำเนินการคัดเลือก สอบภาค ก ภาค ข ภาค ค
๗) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามตำแหน่งที่ประกาศ
รับสมัครฯ

ประเด็น

๒.๕ การเรียกตัวผู้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
คัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง
ครูผู้สอน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น
พนักงานราชการ

การดำเนินงาน
๘) เสนอรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามตำแหน่งที่รับย้าย โอน
ตามประกาศรับสมัครฯ ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุพรรณบุรี เพื่อเสนอ กศจ.สุพรรณบุรี พิจารณาอนุมัติ
เห็นชอบต่อไป
๙) ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ ดำเนินการสั่งแต่งตั้ง
๑๐) แจ้งคำสั่งฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ดำเนินการรับสมัครบุคคลและดำเนินการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยน
ตำแหน่ง การย้ายและการโอนฯ จำนวน ๕ ราย ดังนี้
๑) นางสาวพจนี บริสุทธิ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับ
ชำนาญการพิเศษ ย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
๒) นางสาวอุทัยวรรณ เผนานนท์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและ
บัญชี ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๙ ย้ายไปแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ อ ๘ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
๓) นางสาวชนิดา แสวงคำ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ
ชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ อ ๔๓ กลุ่มนิเทศฯ ย้ายไปดำรง
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน กลุ่มนโยบาย
และแผนฯ ตำแหน่งเลขที่ อ ๓๕
๔) นายศักดิ์ชาย สระแก้ว ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับ
ชำนาญการ ตำแหน่ ง เลขที ่ อ ๒๑ ย้ า ยไปแต่ ง ตั ้ ง ให้ ด ำรง
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่
อ ๑๘ กลุ่มบริหารงานบุคคล
๕) นายธนวัฒน์ ขำละม้าย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ
ปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ รับโอน
มาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่ง
เลขที่ อ ๔๓ กลุ่มนิเทศฯ (รออนุมัติกรอบจาก ก.ค.ศ.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ได้ดำเนินการ ดังนี้
๑) ตรวจสอบอัตราว่างตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด
และบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง
ครูผู้สอน
๒) ตรวจสอบความต้องการวิชาเอกของโรงเรียนที่มีพนักงาน
ราชการลาออก

ประเด็น

๒.๖ การบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการ
สถานศึกษาและรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา

การดำเนินงาน
๓) เรียกตัวผู้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ
ตำแหน่งครูผู้สอน ตามวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการทดแทน
พนักงานราชการที่ลาออกไปโดยเรียกตามลำดับที่สอบได้ก่อน
๔) ผู้ที่ถูกเรียกตัวหากไม่ประสงค์จะมารายงานตัวให้แจ้งสละ
สิทธิมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจักได้ดำเนินการเรียกผู้ขึ้น
บัญชีในลำดับถัดไป
๕) ผู้ที่ถูกเรียกตัวแล้วประสงค์จะมารายงานตัวเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ให้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
และมารายงานตัวเลือกโรงเรียนที่จะปฏิบัติงาน ตามวัน เวลา
และสถานที่กำหนด
๖) จัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ เป็นเวลา ๔ ปี ตาม
กรอบระยะเวลาที่กำหนด
๗) ส่งตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ไป
ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนที่เลือกไว้
๘) เสนอสัญญาจ้างพนักงานราชการ ให้ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ลงนามในสัญญาจ้าง
๙) ส่งสัญญาจ้างให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ดังนี้
กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ เรียกตัวถึงลำดับที่ ๑๒
กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย เรียกตัวถึงลำดับที่ ๒๖
กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ เรียกตัวถึงลำดับที่ ๗
กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ เรียกตัวถึงลำดับที่ ๑๗
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ได้ดำเนินการ ดังนี้
๑. แจ้งตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.รร.และรอง
ผอ.รร.) ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อทราบ
และดำเนินการเรียกตัวผู้ที่สอบขึ้นบัญชีตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มาปฏิบัติงาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑
๒. ผู้ที่ถูกเรียกตัว รายงานตัวเลือกโรงเรียนที่จะไปดำรง
ตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา
๓) แจ้งคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ไปยัง
โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการส่งตัวและรับรายงานตัว ต่อไป

ประเด็น

๒.๗ การประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา
๑ ปี

การดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๑๕ ราย
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๙ ราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ได้ดำเนินการ ดังนี้
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง เพื่อให้
คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ใน
ระยะเวลา ๑ ปี
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี
๓) แจ้งผู้อำนวยการสถานศึกษา/รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ที่บรรจุและแต่งตั้งตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุพรรณบุรี ที่จะต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี
๔) แจ้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ออกไปให้คำปรึกษาแนะนำฯ
ตามแนวทางและช่วงระยะเวลาที่กำหนด
๕) แจ้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ ออกไปประเมิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ใน
ระยะเวลา ๑ ปี จำนวน ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือนแรก และรอบ ๖
เดือนหลัง)
๖) รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ไปยังสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำเข้าที่ประชุม กศจ.สุพรรณบุรี
เห็นชอบ
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาใน
ระยะเวลา ๑ ปี ดังนี้
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๑๕ ราย
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๙ ราย

ประเด็น
การดำเนินงาน
๒.๘ การคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
เป็นพนักงานราชการ
ได้ดำเนินการ ดังนี้
๑) ประกาศรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลทั ่ ว ไปเพื ่ อ จั ด จ้ า งเป็ น
พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๒) แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ รับสมัคร ตรวจคุณสมบัติ
การเงิน และประชาสัมพันธ์ ในการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัด
จ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และ
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
๓) ดำเนินการรับสมัคร และตรวจคุณสมบัติ
๔) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
๕) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก
พนักงานราชการ ทั้งในส่วนที่เปิดเผยและคำสั่งในทางลับที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบคัดเลือก
๖) ดำเนินการคัดเลือก สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์สำหรับ
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จะมีการทดสอบปฏิบัติการ
ทางคอมพิวเตอร์ เพิ่มมาด้วย
๗) ประกาศผลการคัดเลือก
๘) เรียกตัวผู้ที่สอบได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัว
และจัดทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการต่อไป
ผลการดำเนินงาน
๑) ตำแหน่ งนั กจั ด การงานทั ่ ว ไป ดำเนิ น การรั บ สมั ค รและ
ประกาศรายชื ่ อ ผู ้ ม ี ส ิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ กเรี ย บร้ อยแล้ ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างรอดำเนินการคัดเลือก เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องมีการเลื่อน
กำหนดการคัดเลือกออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
๒) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการคัดเลือก
ตามขั้นตอนที่กำหนดเรียบร้อย ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 1 ราย และเรียกมาจัดทำ
สัญญาจ้างพนักงานราชการต่อไป

3. การพัฒนาบุคลากร
ประเด็น
3.1 การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามความ
ต้องการขององค์กร

การดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้
3.1 สำรวจความต้องการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนา
รายบุคคล (ID-Plan) ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีขั้นตอน ดังนี้
1) แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan) พร้อมสรุป
ความต้องการอบรม/พัฒนาในภาพรวมของโรงเรียน และ
รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 1
2) แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบนสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จัดทำ
จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan)
3) สรุปความต้องการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดเพื่อนำไปเป็นข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.2 จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีขั้นตอน ดังนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2) นำสรุปผลความต้องการในการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจากสถานศึกษาและบุคลากรบนสำนักงานเขตฯ
มาร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
3) ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความเชื่อมโยงกับนโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นโยบายและ
จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2564 และนโยบายของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยจัดทำ
แผนงาน/โครงการอบรมพัฒนาครูตามความต้องการจำเป็น
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

ประเด็น

3.1 การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามความ
ต้องการขององค์กร (ต่อ)

การดำเนินงาน
๓.3 ดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผน ดังนี้
๑. โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาอย่างยั่งยืนปีงบประมาณ 2564 มีขั้นตอนใน
การดำเนินงาน ดังนี้
1.1) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ และขออนุมัติ
งบประมาณตามโครงการ
1.2) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนาข้า ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2564
1.3) แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
1.4) แจ้งรายชื่อและกำหนดการศึกษาดูงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
1.5) แจ้งสำนักงานเขตฯ ที่จะเข้าศึกษาดูงานตามโครงการฯ
1.6) ยืมเงินราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
1.7) ประสานงานกั บ ทุ กฝ่ า ยที ่ เ กี ่ ย วข้ องในเรื ่ อง วิ ทยากร
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยี
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ห้องพัก ฯลฯ
1.8) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
1.9) รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
ผลการดำเนินงาน
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้และมีศักยภาพ
ในการปฏิ บ ั ต ิ ง านเพิ ่ ม มากขึ ้ น ได้ แ ลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู้
ประสบการณ์การบริหารจัดการองค์กร ทำให้ได้แนวความคิด
ใหม่ ๆ สามารถนำไปปรั บ ประยุ กต์ ใช้ ในการบริ ห ารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) โครงการประชุมสัมมนาพัฒนางานในหน้าที่เพื่อพัฒนา
การศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี มีขั้นตอนในการดำเนินงาน
ดังนี้
2.1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอน
จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการ
ประเมิน (Evaluation Team)
2.3) เสนอขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติงบประมาณจาก
ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ประเด็น

การดำเนินงาน
2.4) จัดทำกำหนดการ
2.5) ขออนุมัติยืมเงินราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออก
ประเมิน
2.6) แจ้งกำหนดการจัดประชุมสัมมนาให้คณะกรรมการ
ประเมิน (Evaluation Team) และผู้เข้ารับการประเมินทราบ
2.7) ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
- วัน เวลา จัดประชุมเพื่อดำเนินการประเมิน
- สถานที่จัดประชุม
- เอกสาร หลักฐาน ที่ใช้ประกอบการประเมินฯ
ฯลฯ
2.8) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
2.9) รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ

3.1 การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามความ
ต้องการขององค์กร (ต่อ)

ผลการดำเนินงาน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้า
รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนา
การศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในระยะเวลา 1 ปี จำนวน 11 คน ผ่านการประเมินทุกคน
และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) โครงการ ประชุมสัมมนาพัฒนางานในหน้าที่เพื่อพัฒนา
การศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี มีขั้นตอนในการดำเนินงาน ดังนี้
3.1) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอน
จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการ
ประเมิน (Evaluation Team)
3.3) เสนอขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติงบประมาณจาก
ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
3.4) จัดทำกำหนดการ
3.5) ขออนุมัติยืมเงินราชการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการออกประเมิน

ประเด็น

3.1 การพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามความ
ต้องการขององค์กร (ต่อ)

การดำเนินงาน
3.6) แจ้งกำหนดการจัดประชุมสัมมนาให้คณะกรรมการ
ประเมิน (Evaluation Team) และผู้เข้ารับการประเมินทราบ
3.7) ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
- วัน เวลา จัดประชุมเพื่อดำเนินการประเมิน
- สถานที่จัดประชุม
- เอกสาร หลักฐาน ที่ใช้ประกอบการประเมินฯ
3.8) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
3.9) รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ
ผลการดำเนินงาน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 9
คน และและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จำนวน 12 คน ที่เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ผ่านการประเมินทุกคน และ
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาตนเองผ่านบทเรียนออนไลน์ มีขั้นตอนในการ
ดำเนินงาน ดังนี้
4.1) บุคลากรบนสำนักงานทุกกลุ่มทบทวนบทเรียนออนไลน์ที่
มีอยู่ว่ามีเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันและทันสมัยในการใช้พัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.2) คณะทำงาน โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และทีมศึกษานิเทศก์ร่วมกันกลั่นกรองและทบทวน
รูปแบบและเนื้อหาในบทเรียนออนไลน์ ให้เป็นปัจจุบัน
4.3) เผยแพร่บนหน้า website สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
ผลการดำเนินงาน
หลักสูตรบทเรียนออนไลน์ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
จำนวน 13 หลักสูตร 44 รายวิชา ยังสามารถใช้อบรมพัฒนา
ได้ มีเนื้อหาที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

4. การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
ประเด็น
4.1 โครงการประเมินให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ตาม
หลักเกณฑ์ ว 17/2552

การดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
๑) การขอมีวิทยฐานะชำนาญการ
๑.1) ผู้ประสงค์ขอรับการประเมิน(ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา)ยื่นคำขอและเอกสารต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
และหน่วยงานต้นสังกัด รวบรวมแบบคำขอและเอกสารส่งกลุ่ม
บริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑
1.๒) กลุ่มบริหารงานบุคคล ตรวจรับหนังสือคำขอของผู้ขอรับ
การประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด ลงทะเบียนรับเรื่องคำขอ
ตามลำดับวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับเรื่อง และ
ดำเนินการตามลำดับการรับเรื่อง กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ให้ส่งคำขอคืนต้นสังกัดและผู้ขอรับการประเมิน
1.๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
1.๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินโดยความเห็นชอบของ กศจ.เพื่อประเมินด้านที่ ๑
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่
๒ ด้านความรู้ ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการ
ปฏิบัติงาน ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด
1.๕) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓
1.๖) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาของผู้ขอรับ
การประเมิน และกรรมการคนที่ ๒ และ คนที่ ๓ เพื่อ
ดำเนินการประเมิน
1.๗) คณะกรรมการประเมิน ประเมินผู้ยื่นคำขอจากเอกสาร
หลักฐาน รวมทั้งการปฏิบัติจริง ณ หน่วยงานต้นสังกัด ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด/สรุปรายงานผลการ
ประเมิน ฯ ทั้ง ๓ ด้าน แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.8) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน ด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และด้านที่ ๓
1.9) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาของผู้ขอรับ
การประเมิน และกรรมการคนที่ ๒ และ คนที่ ๓ เพื่อ
ดำเนินการประเมิน

ประเด็น

4.1 โครงการประเมินให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ตาม
หลักเกณฑ์ ว 17/2552 (ต่อ)

การดำเนินงาน
1.10) คณะกรรมการประเมิน ประเมินผู้ยื่นคำขอจากเอกสาร
หลักฐาน รวมทั้งการปฏิบัติจริง ณ หน่วยงานต้นสังกัด ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด/สรุปรายงานผลการ
ประเมิน ฯ ทั้ง ๓ ด้าน แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.๑๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการให้
สถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ
ผลการดำเนินการ
๑. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทย
ฐานะจำนวน ๒๒ ราย
๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อมีวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน
3 ราย
๒. การขอมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
2.๑) จัดทำโครงการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีวิทนฐานะที่สูงขึ้น (วิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ)
2.๒) ผู้ประสงค์ของรับการประเมินยื่นคำขอได้ตลอดปี รอบปี
ละ ๑ ครั้ง โดยส่งคำขอพร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓)
ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อตรวจสอบและรับรอง แล้วเสนอถึง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.๓) สพป.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและ
เอกสารหลักฐานของผู้ขอรับการประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
2.๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินโดยความเห็นชอบของ กศจ.เพื่อประเมินด้านที่ ๑
ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่
๒ ด้านความรู้ ความสามารถ ตามองค์ประกอบของ
คณะกรรมการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
2.๕) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแจ้งประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒
2.๖) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาของผู้ขอรับ
การประเมิน กรรมการคนที่ ๑ และกรรมการคนที่ ๒ เพื่อ
ดำเนินการ
2.๗) คณะกรรมการประเมินดำเนินการประเมิน ด้านที่ ๑
และด้านที่ ๒ แล้วเสนอผลการประเมินดังกล่าวมายังสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

ประเด็น

4.1 โครงการประเมินให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ตาม
หลักเกณฑ์ ว 17/2552 (ต่อ)

การดำเนินงาน
2.๘) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสนอผลการประเมินด้าน
ที่ ๑ และด้านที่ ๒ และขออนุมัติผลการประเมินจาก
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
2.๙) คณะกรรมการศึกษาธิการมีมติอนุมัติผลการประเมินด้าน
ที่ ๑ และด้านที่ ๒
2.๑๐) สพป.สุ พ รรณบุ ร ี เขต ๑ ส่ ง ผลงานทางวิ ช าการให้
คณะกรรมการประเมินชุดที่ ๒ ประเมินด้านที่ ๓
2.๑๑) สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เชิญคณะกรรมการประเมินชุด
ที่ ๒ ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินด้านที่ ๓
2.๑2) สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ เสนอผลการประเมินด้านที่ ๓
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่ออนุมัติผลการประเมิน
ด้านที่ ๓ มี ๓ กรณี
2.๑2.๑ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2.๑2.๒ ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ให้ปรับปรุงครั้งที่
๑ ภายใน ๖ เดือน และปรับปรุงครั้งที่ ๒ ภายใน ๓ เดือน
2.๑2.๓ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
2.๑3) กรณีปรับปรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแจ้งผลการประเมินและแจ้งให้มารับข้อสังเกตให้
สถานศึกษาของผู้ขอรับการประเมินแจ้งผู้ขอรับการประเมิน
ดำเนินการปรับปรุง ครั้งที่ ๑ ภายใน ๖ เดือน
2.๑4) ผู้ขอรับการประเมินส่งผลงานที่ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อย
แล้ว สำนักงานการเขตพื้นที่การศึกษาส่งคณะกรรมการ
ประเมิน คณะกรรมการประเมินส่งผลการประเมิน สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เสนอผลการประเมินเสนอ กศจ. เพื่อ
อนุมัติผล และแต่งตั้ง
2.๑5) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอนุมัติผลการประเมิน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ และส่งคำสั่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.๑6) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑ แจ้งผลการประเมินและส่งคำสั่งให้สถานศึกษาของผู้
ขอรับการประเมิน และผู้เกี่ยวข้อง
ผลการดำเนินการ
เนื่องจากสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์การ
ประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน
ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ประเด็น

4.1 โครงการประเมินให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
หรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง ตาม
หลักเกณฑ์ ว 17/2552 (ต่อ)

การดำเนินงาน
การยื่นขอรับการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว ๑๗/
๒๕๕๒ ไม่มีต้องยื่นตามเกณฑ์ ว 21 ผลงานที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นชำนาญการพิเศษ เป็นผลงานที่ส่งปรับปรุง ดังนี้
๑) แต่งตั้งข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึ กษา มีวิทย
ฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑8 ราย
๒) อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง เพื่อมีวิทยฐานะชำนาญการ
พิเศษ จำนวน 4 ราย
๓) อยู ่ ร ะหว่ า งรออนุ ม ั ต ิ แ ละแต่ ง ตั ้ ง จากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 3 ราย
๓. การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสำหรับผู้ดำรง
ตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ ว ๒๑/๒๕๖๐
3.๑) ผู้ประสงค์ขอมีวิทยฐานะบันทึกยื่นความประสงค์ต่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
3.๒) ผู้อำนวยการสถานศึกษาตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง
ข้อมูลและตรวจคุณสมบัติ
3.๓) ผู้อำนวยการสถานศึกษาประเมินรายปีการศึกษาและ
ประเมินภาพรวม 5 ปี การศึกษา
3.๔) ผู้อำนวยการสถานศึกษาตรวจสอบและรับรองข้อมูล ผล
การประเมินภาพรวม 5 ปีการศึกษา
3.๕) สถานศึกษา ส่งเอกสารหลักฐานเสนอสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จำนวน ๒ ชุด
3.๖) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจคุณสมบัติและเอกสาร
หลักฐาน
3.๗) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเอกสารหลักฐานให้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ๆ ตรวจสอบคุณสมบัติ เสนอ
อกศจ.พิจารณา และนำเสนอ กศจ.ตามลำดับ
3.๘) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาผลการ
ประเมินดังนี้
3.๘.๑ อนุมัติผลการประเมิน
3.๘.๒ ไม่อนุมัติผลการประเมิน
3.๙) กรณีอนุมัติผลการประเมิน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ออกคำสั่งแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ส่งสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ๆ ส่งคำสั่งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะให้
สถานศึกษาของผู้ได้รับการแต่งตั้ง และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
3.๑๐) กรณีไม่อนุมัติ สำนักงานศึกษาธิการแจ้งผลการ
ประเมินให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาเพื่อแจ้งผู้ขอรับการประเมิน

ประเด็น

4.2 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

การดำเนินงาน
ผลการดำเนินการ
๑. แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทย
ฐานะชำนาญการ จำนวน 2 ราย
2. แต่งตั้งข้า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษามี ว ิ ทย
ฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 8 ราย
3 . อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อมีวิทยฐานะชำนาญการ 7
ราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ได้ดำเนินการพัฒนา ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ดังนี้
1. การคัดเลือกรางวัลต่าง ๆ มีขั้นตอน ดังนี้
1.1) แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลต่าง ๆ ให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบถึงการ
คัดเลือกรางวัล
1.2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกในระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ในกรณีที่หน่วยงานที่ต้องดำเนินการคัดเลือก
และส่งต่อในระดับต่อไป
1.3) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือก
1.4) ประกาศผลการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.5) แจ้งผลการคัดเลือกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดำเนินการคัดเลือกต่อไป (ระดับภาค)
2. รางวัลที่หน่วยงานต่าง ๆ แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1ประชาสัมพันธ์
หรือให้ดำเนินการคัดเลือก
ในระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 มีการ
ประชาสัมพันธ์และดำเนินการคัดเลือกรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
2.๑) รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3
ได้ดำเนินการ ดังนี้
2.1.1) ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรใน
สังกัดทราบ โดยให้ผู้สนใจส่งผลงานเพื่อเสนอเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกในระดับสำนักงานเขตฯ ภายในวันที่ ๒8
มกราคม ๒๕๖4
2.1.2) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประเด็น

4.2 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(ต่อ)

การดำเนินงาน
2.1.3) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
2.1.4) เสนอรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ให้
จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อพิจารณา
ผลการดำเนินงาน
ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี
พ.ศ. 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้แก่ นางสาวกรรวี
โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกุ้ง
คัดเลือกในระดับจังหวัดต่อไป
2.2) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับ
ภาค ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖3 ได้ดำเนินการ
ดังนี้
2.2.1) ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา
๒๕๖3 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดทราบ โดยให้
ผู้สนใจส่งผลงานเพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาในระดับ
สำนักงานเขตฯ ภายในวันที่ ๒5 มีนาคม ๒๕๖4
2.2.2) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานรางวัล
OBEC AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๖3 ระดับสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
2.2.3) จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือก
ผลงานรางวัล OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา
๒๕๖3 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2.4) ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลหน่วยงานและผู้มี
ผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปี
การศึกษา 2563 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.2.5) เสนอรายชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณาในระดับ
ภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประกวด

ประเด็น

การดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ผลการคัดเลือกรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC
AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับเขต
พื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 มีผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับเขตฯ จำนวน
11 รายการ ดังนี้
ประเภท หน่วยงานยอดเยี่ยม
๑. รางวัล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยม
ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
๒. รางวัล สถานศึกษายอดเยี่ยม การจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) ระดับประถมศึกษา ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ โรงเรียนวัดพร้าว
ประเภท บุคคลยอดเยี่ยม
๑. รางวัล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ได้แก่
นายไพศาล ปันแดน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
๒. รางวัล ผู้อำนวยการกลุ่มยอดเยี่ยมสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ได้แก่
นางสาวชบา พันธุ์ศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๓. รางวัล ศึกษานิเทศก์ต้นแบบยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ได้แก่
นางสาวชบา พันธุ์ศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4. รางวัล ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ได้แก่
นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญ
การพิเศษ 5. รางวัล ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยม ด้านบริหาร
จัดการยอดเยี่ยม ได้แก่
นางเกสรา อารยะจารุ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญ
การพิเศษ 6. รางวัล ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยมด้านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ได้แก่
นางสาวภัทรัฒณ์ ศรีทองสุข ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
7. รางวัล ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับ
ประถมศึกษาขนาดเล็กด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม ได้แก่

ประเด็น

การดำเนินงาน
นางสาวสุปราณี เมฆขจร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดเสาธงทอง
8. รางวัล ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับ
ประถมศึกษาส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ยอดเยี่ยม ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม
ได้แก่
นางสาวทิวากร ดวงแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดสามจุ่น9. รางวัล ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นด้านวิชาการยอดเยี่ยม ได้แก่
นางสาวณหทัย พิมใจใส ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดบ้านกล้วย
4.2 การพั ฒนาส่ งเสริ ม ยกย่ องเชิ ด ชู 2.3) รางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการ
เกี ย รติ ข ้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร ดังนี้
ทางการศึกษา
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี
(ต่อ)
๒๕๖๔ จำนวน ๕ รางวัล ได้แก่ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น
รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น รางวัลคุรุสภา รางวัลครูผู้สอน
ดีเด่น และรางวัลคุรุสดุดี ให้ข้าราชการครูและบุคลากรใน
สังกัดทราบ และให้ส่งผลงานเสนอเข้ารับการพิจารณาไปยัง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในเวลาที่กำหนด
เพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไป และสำหรับรางวัลครูภาษา
ฝรั่งเศสดีเด่น ให้จัดส่งแบบประวัติและผลงาน ไปยังศูนย์
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสภาคกลาง เพื่อ
ดำเนินการคัดเลือกต่อไป

4.2 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(ต่อ)

ผลการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินการคัดเลือกของคุรุสภา
2.4) รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖4 ได้
ดำเนินการ ดังนี้
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลพระพฤหัสบดี
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด
ทราบ โดยผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นผลงานเข้ารับ
การพิจารณาต่อสำนักงาน สกสค. จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใน
วันที่ 25 มิถุนายน ๒๕๖4 เพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไป
ผลการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินการคัดเลือกของ สกสค.

ประเด็น
4.2 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(ต่อ)

4.2 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(ต่อ)

การดำเนินงาน
2.5) กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติพลเมืองดี ประจำปี
พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการ ดังนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
๑ ได้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
พลเมืองดี ประจำปี พ.ศ. 2563ซึ่งจัดขึ้นโดยด้วย
กระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพลเมืองดี
ที่ช่วยเหลือสังคมแล้วได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ให้ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือที่ดี โดยผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
สามารถเสนอชื่อไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในวันที่ 4
มกราคม 2564
ผลการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างการดำเนินการคัดเลือกของ
กระทรวงมหาดไทย
2.6) การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖4 ได้ดำเนินการ ดังนี้
2.6.1) ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่
กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖4 ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรในสังกัดทราบและเสนอรายชื่อมายัง สพป.สุพรรณบุรี
เขต 1 ภายในวันที่ 14 มกราคม 2564 เพื่อพิจารณา
คัดเลือกตัวแทนของสำนักงานเขตฯ และเสนอรายชื่อไปยัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2.6.2) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้ทำ
คุณประโยชน์ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี ๒๕๖4
2.6.3) จัดประชุมคณะทำงานเพื่อดำเนินการคัดเลือกระดับ
เขตฯ
2.6.4) เสนอรายชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณาไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดำเนินการคัดเลือกต่อไป
ผลการดำเนินงาน
ผู้ได้รับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อเข้ารับการพิจารณาไป
ยัง สพฐ. ได้แก่ บริษัทพีบี เมทัลเวิร์ด จำกัด

ประเด็น
4.2 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(ต่อ)

4.2 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชู
เกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(ต่อ)

การดำเนินงาน
2.7) การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรม
ทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2564 ได้ดำเนินการ ดังนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑ ได้ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและ
องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้น
โดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศ
เกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคม
ดีเด่น เนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวัน
อาสาสมัครไทย ประจำปี 2564โดยผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
กำหนดสามารถเสนอรายชื่อมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ภายในวันที่ 17 มีนาคม
2564 เพื่อดำเนินการคัดเลือกและเสนอรายชื่อไปยังจังหวัด
สุพรรณบุรีต่อไป
ผลการดำเนินงาน
ไม่มีผู้เสนอเข้ารับการคัดเลือก
2.8) รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้
ดำเนินการ ดังนี้
2.8.1) ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่
๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ข้าราชการครูในสังกัดทราบและให้
สถานศึกษาดำเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสาย
งานการสอนในสังกัด ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้
สรรหาและคัดเลือกครูผู้สอนระดับปฐมวัย ๑ คน ครูผู้สอน
ระดับประถมศึกษา ๑ คน และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ๑
คน (ถ้ามี) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓ คน แล้วนำเสนอสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ภายในวันที่ ๑
3 สิงหาคม ๒๕๖4 เพื่อพิจารณาสรรหาและคัดเลือกในระดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
2.8.2) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่
๑9 พ.ศ. ๒๕๖5 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (อยู่
ระหว่างดำเนินการ)
2.8.3) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกใน
ระดับสำนักงานเขตฯ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
2.8.4) ประกาศผลการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑9
พ.ศ. ๒๕๖5 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ)

ประเด็น

การดำเนินงาน
2.8.5) เสนอรายชื ่ อ พร้ อ มเอกสารหลั ก ฐานประกอบการ
พิจารณาไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ผลการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.2 การพั ฒนาส่ งเสริ ม ยกย่ องเชิ ด ชู 2.3 รางวั ลที ่ สำนั ก งานเขตพื ้ นที ่ก ารศึ กษาประถมศึกษา
เกี ย รติ ข ้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร สุ พรรณบุ ร ี เขต 1 ได้ ด ำเนิน การคั ดเลื อกและมอบให้กับ
ทางการศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
(ต่อ)
2.3.1) รางวั ล SPB 1 AWARDS ประจำปี 2564 ได้
ดำเนินการ ดังนี้
1) ขออนุมัติโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความประพฤติดี มี
ความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู ให้ได้รับรางวัล SPB 1 AWARDS
ประจำปี 2564 แล้วนำเสนอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาสุ พรรณบุรี เขต ๑ ภายในวันที่ ๑3 สิงหาคม
๒๕๖4 เพื่อพิจารณาสรรหาและคัดเลือกในระดับสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาต่อไป
2) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑9
พ.ศ. ๒๕๖5 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ)
3) จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกในระดับ
สำนักงานเขตฯ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
4) ประกาศผลการคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑9 พ.ศ.
๒๕๖5 ระดั บ สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา (อยู ่ ร ะหว่ า ง
ดำเนินการ)
5) เสนอรายชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
ผลการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประเด็น

การดำเนินงาน
ประเภทบุคลากรทางการศึกษา มีขั้นตอนคัดเลือก ดังนี้
1. แจ้งการคัดเลือกรางวัลดังกล่าวให้บุคลากรทางการศึกษา
ทราบ
2. ดำเนินการคัดเลือกโดยการประเมินความนิยม ด้วยวิธีการ
โหวตแบบ 360 องศา ผ่านทาง google form
3. คณะกรรมการฯ ดำเนินการประมวลผลคะแนน
4. ประกาศผลการประเมินความนิยม วิธีการโหวตแบบ 360
องศา
5. ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล SPB 1 AWARDS ประจำปี
2564
6. จัดทำเกียรติบัตร
7. ดำเนินการมอบเกียรติบัตร (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
ผลการดำเนินงาน
ผู ้ ไ ด้ ร ั บ เกี ย รติ บ ั ต ร รางวั ล SPB 1 AWARDS ประจำปี
2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 30 รางวัล ดังนี้
ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 10 รางวัล ได้แก่
1. นายบัณฑูร พลเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเถรพลาย
2. นางอำนวยพร สะอิ้งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชีปะขาว
3. นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดี ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรี
ประจันต์
4. นางสาวอมรรัตน์ แสงทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวั ดวัง
พระนอน5. นางสาวอารีย์ บั ญ ญั ติ ผู ้ อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลวัดป่าเลไลยก์
6. นางสาวฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอน
โพธิ์ทอง
7. นางฉวีวรรณ เฟื่องทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังฆจาย
เถร
8. นายฉัฐชาย แสงภูว่ งษ์ ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนวัดวังกุ่ม
9. นายสุรพล รุ่งวิริยะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ
10. นางสาววันเพ็ญ แดงเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราง
ทอง
ประเภท ครูผู้สอน จำนวน 15 รางวัล ได้แก่
1. นายบันเทิง วรโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม
2. นายณัฐวุฒิ ขันตี ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย
3. ส.อ.ชานนท์ การะเวก ครูโรงเรียนสุพรรณภูมิ
4. นายมณฑล โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
5. นายณัฐวัฒน์ ไกรเภา ครูโรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี

ประเด็น

การดำเนินงาน
6. นายประยงค์ อิ่มสุดสำราญ ครูโรงเรียนวัดสังฆจายเถร
7. นางพิมพ์ใจ ผิวลออ ครูโรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม
8. นางนงเยาว์ สุนทรวิภาต ครูโรงเรียนวัดดารา
9. นายประเยื้อน สุนา ครูโรงเรียนวัดดอนขาด
10. นางศรีสกุล ศิริสูตร ครูโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2
11. นางวรรณนา ใยมะเดื่อ ครูโรงเรียนวัดสาลี
12. นางสาวณหทัย พิมใจใส ครูโรงเรียนวัดบ้านกล้วย
13. นางสาวประทีป กล้าหาญ ครูโรงเรียนวัดพังม่วง
14. นางสาวสิรวิ ิมล แตงวงศ์ ครูโรงเรียนวัดสับปะรดเทศ
15. จ.ส.อ.เกษม โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนวัดกระทุ่มทอง
ประเภท บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
1. นายชั ย ศั กดิ ์ ตั ้ งนิ ติ พิ ฐจักร ผู ้ อำนวยการกลุ่ มส่ งเสริม
การศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นางสาวพจนี บริสุทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
3. นางสาวชบา พันธุ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
4. นางสาวสร้อยวสันต์ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบาย
และแผน
5. นางผุสดี เพชรน้ำดี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ปัญหา/อุปสรรค
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID – 19 ) ทำให้ต้องเลื่อนการมอบเกี ย รติ
บัตรออกไป จากเดิมกำหนดมอบเกียรติบัตรในงานวันครู 16
มกราคม 2564 ข้อเสนอแนะ
ดำเนินการมอบเกียรติบัตรหลังจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 )
คลี่คลายโดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรมอื่น

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเด็น
การดำเนินงาน
5.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณ
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
สำนักงานฯ ในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้
๑. โครงการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีขั้นตอน ดังนี้
1.1 ขั้นตอนการวางแผน Plan (P)
1.1.1) สำรวจอาคารสถานที่ที่สมควรได้รับการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมพร้อมวางแผนการดำเนินงาน
1.1.2) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
ดูแล สภาพภูมิทัศน์ให้เพียงพอ
1.1.3) ประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค
ประกอบด้วย ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่า
น้ำประปา ค่าไปรษณีย์
1.1.4) ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เพื่อให้
บุคลากรได้รับทราบ และถือปฏิบัติ
1.2 ขั้นปฏิบัติตามแผน Do (D)
1.2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
1.2.2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมาตรการหยัดพลังงาน
1.2.3) แจ้งผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน
1.2.4) ประสานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
1.2.5) ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ตามโครงการ
1.3 ขั้นตอนการตรวจสอบ Check (C)
1.3.1) สถิติการรายงานมาตรการประหยัดพลังงานในระบบ
e- report
1.3.2) สมุดควบคุมการดำเนินการขออนุมัติเบิกงบประมาณ
ในการใช้ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อม
1.4 ขั้นการปรับปรุง ทบทวน พัฒนา และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ Action (A)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
1 มีกลุ่มงานอยู่หลายกลุ่มงาน และอาคารสำนักงานเป็น
อาคารที่แยกออกเป็น 2 อาคาร หากกลุ่มงานใดมีวัสดุ
อุปกรณ์ สำนักงานชำรุด เสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้
บุคลากรของกลุ่มงานต่าง ๆ ทำบันทึกข้อความถึงผู้ดูแลงาน
อาคารสถานที่เป็นการเบื้องต้น เพื่อที่ผู้ดูแลอาคารสถานที่จะ
ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถใช้งานต่อไป

ประเด็น
การดำเนินงาน
5.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 (ต่อ)
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และผู้ขอใช้บริการอาคาร
สถานที่ได้รับความสะดวก และเกิดความพึงพอใจ
2. กิจกรรมองค์กรสวยด้วย 5 ส. มีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนการวางแผน Plan (P)
1) จัดระบบ กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ของการพัฒนา
ให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว และเกิดการประหยัดแต่ได้
ประโยชน์เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม
2) สร้างภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กรโดยเฉพาะด้านการ
บริการ จนผู้มารับบริการพอใจและประทับใจ เกิดความศรัทธา
และเชื่อถือ
ขั้นตอนปฏิบัติตามแผน Do (D)
1) ดำเนินการอบรม สร้างเสริมความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ อย่างเป็นระบบ
2) ให้คำแนะนำในพื้นที่จริงโดยคณะผู้บริหาร
3) ดำเนินการกิจกรรม 5 ส. ปรับปรุงภูมิทัศน์
สะสาง สะดวก สะอาด ทาสี ตีเส้น
ขั้นตอนการตรวจสอบ Check (C)
โต๊ะ และบริเวณโดยรอบสะอาด เรียบร้อย เป็น
ระเบียบ
ขั้นการปรับปรุง ทบทวน พัฒนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Action (A)
ประชุมคณะผู้บริหาร , คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม เพื่อ
พิจารณากำหนดแนวทางปฏิบัติ
ผลการดำเนินงาน
บุคลากรเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ทำงานเป็น
ทีมได้ดี เกิดความภาคภูมิใจ มีจิตสำนึกรักองค์กรของตนเอง มี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด เป็นไปในทางสร้างสรรค์
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและประทับใจในสถานที่ให้บริการ
และทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีระบบ และประหยัดใช้เวลา
น้อย แต่ได้ผลคุ้มค่า

ประเด็น
5.2 การปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษา
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

การดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ได้ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณสถานศึกษา ดังนี้
๑. โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน มีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้
1.1 ขั้นเตรียมการ
1.1.1) ประชุมวางแผน
1.1.2) ขออนุมัติโครงการ / จัดทำโครงการ
1.1.3) จัดทำรายละเอียดการดำเนินงาน (กำหนดการ
คำสั่ง หนังสือเชิญประชุม หนังสือแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ)
1.1.4 ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
1.1.5 ประชุมวางแผน
1.2 ขั้นดำเนินกิจกรรม
1.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
1.2.2 ประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ปีการศึกษา 2563
1.3 ขั้นสรุปผลการดำเนินงาน
1.3.1 ประชุมสรุปผลการประเมิน
1.3.2 จัดทำรายงานโครงการ
ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนที่ผ่านการประเมินสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน มีดังนี้ มีทั้งหมด 26 โรงเรียน
ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก (1 - 120 คน)
ผ่านการประเมิน จำนวน 14 โรงเรียน
ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง
ผ่านการประเมิน จำนวน 12 โรงเรียน

6. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
ประเด็น
6.1 การเลือกสรรพนักงานราชการ
ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 1

การดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ได้ดำเนินการ ดังนี้
๑. ตรวจสอบอัตราว่างตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด
และบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่ง
ครูผู้สอน
๒. ตรวจสอบความต้องการวิชาเอกของโรงเรียนที่มีพนักงาน
ราชการลาออก
๓. เรียกตัวผู้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานราชการ
ตำแหน่งครูผู้สอน ตามวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการทดแทน
พนักงานราชการที่ลาออกไป โดยเรียกตามลำดับที่สอบได้ก่อน
๔. ผู้ที่ถูกเรียกตัวหากไม่ประสงค์จะมารายงานตัวให้แจ้งสละ
สิทธิมาเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจักได้ดำเนินการเรียกผู้ขึ้น
บัญชีในลำดับถัดไป
๕. ผู้ที่ถูกเรียกตัวแล้วประสงค์จะมารายงานตัวเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ให้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
และมารายงานตัวเลือกโรงเรียนที่จะปฏิบัติงาน ตามวัน เวลา
และสถานที่กำหนด
๖. จัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ เป็นเวลา ๔ ปี ตาม
กรอบระยะเวลาที่กำหนด
๗. ส่งตัวผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ไป
ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนที่เลือกไว้
๘. เสนอสัญญาจ้างพนักงานราชการ ให้ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ลงนามในสัญญาจ้าง
๙. ส่งสัญญาจ้างให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบ
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ดำเนินการสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ดังนี้
กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ เรียกตัวถึงลำดับที่ ๑๒
กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย เรียกตัวถึงลำดับที่ ๒๖
กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ เรียกตัวถึงลำดับที่ ๗
กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ เรียกตัวถึงลำดับที่ ๑๗

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประเด็น
7.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน
2564)

การดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ได้ดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ตาม
ระเบียบกฎหมายวิธีการและแนวทางที่สำนักงาน ก.ค.ศ.และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและ
ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. แจ้งโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติ ตาม กฎ ก.ค.ศ.
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2561 และ แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564
๒. แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ครั้งที่ ๑ (๑
เมษายน ๒564)
3. แจ้งโรงเรียนนับตัวจำนวนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มีตัวอยู่จริงในวันที่1 มีนาคม 2564 โดย
ปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562 ข้อ 8 และ
แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) พ.ศ. 2553
ข้อ 8
4. แจ้งโรงเรียนประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา แจ้งให้โรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม
2561 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6
ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 แจ้งยกเลิกแบบบันทึกการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทุกสายงาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 และแก้ไขคำ
ชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
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5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
1 ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการพิจารณาการ
เลื่อนเงินเดือนที่เกี่ยวข้องดังนี้
5.1 คณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
5.2 คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิ บ ั ต ิ ง านของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
5.3 คณะกรรมการกลั ่ น กรองพิ จ ารณาเลื ่ อ นเงิ น เดื อ น
5.4 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
7.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
และบุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ ศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน
เขต 1 ดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน อัตราร้อยละ 3.00
2564)
ของเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตัว
(ต่อ)
อยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยแบ่งกลุ่มการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย, คศ.1 - คศ.3
- รองผู้อำนวยการโรงเรียนและสายครูผู้สอน
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
รับเงินเดือนอันดับดับ คศ.4 และ คศ.5
- สายครูผู้สอน
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการโรงเรียน
๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
1 ประกาศผลผู้ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน
ระดับดีเด่นและระดับดีมาก รอบการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1
(1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) และติดประกาศ
ในที่เปิดเผยให้ทราบ เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้าง
แรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป
กลุ่มที่ 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ ก ษา ที่รั บ
เงิ น เดื อ นอั น ดั บ ครู ผ ู ้ ช ่ ว ย, คศ.1 - คศ.3 ตำแหน่ ง รอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอน
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
1 แจ้งจัดสรรวงเงิน การเลื ่อนเงินเดื อน โดยคณะกรรมการ
บริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ได้พิจารณาจัดสรร
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วงเงิ น การเลื ่ อ นเงิ น เดื อ นของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
2. แจ้งให้โรงเรียนดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนตามแนวทางและปฏิทินฯ ที่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กำหนดและส่งผล
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพร้อมรายงานการประชุมฯ
ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 เพื่อดำเนินการตรวจสอบ
3.นำผลการพิจารณาของโรงเรียนเสนอคณะกรรมการระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
1 นำผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) เสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
กลุ่มที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่รับ
เงินเดือนอันดับดับ คศ. 4 และ คศ. 5
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
1 แจ้งให้ผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้รักษาการในตำแหน่ง จัดทำ
รายงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในรอบการประเมิน
รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) โดย
คำนึงถึงความสำเร็จตามประกาศมาตรการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้รักษาการ ในตำแหน่ง
ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน
รายงานผลการประเมินต่อผู้บังคับบัญชา
2. คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้รักษาการในตำแหน่งฯ รอบที่
1
(1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564) ทำหน้าที่ร่วมกัน
พิจารณาความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและความสำเร็จในภารกิจหลักใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา รายงานผลการประเมินต่อ
ผู้บังคับบัญชา
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3. นำผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษา/ผู้รักษาการในตำแหน่งเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
นำผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
1 ประกาศผลผู้ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน
ระดับดีเด่น และดีมาก ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่และ
ศึกษานิเทศก์
ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31
มีนาคม 2564)
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งประเมินผลปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
2. คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์รายงานการประเมินต่อผู้บังคับบัญชา
3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ประเมินผลการปฏิบัติงานของรอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทางการศึกษา ครั้งที่
1 (1 เมษายน 2564)
4. นำผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เสนอคณะกรรมการ
พิจารณาเลือนขันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเลื่อน เงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน
2564)
5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
นำผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) เสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
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6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
1 ประกาศผลผู้ที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน
ระดับดีเด่น และดีมาก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 – 31
มีนาคม 2564)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
1 ได้ดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามระเบียบ
กฎหมาย วิธีการและแนวทางที่ ก.ค.ศ.และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งนับรวมเงินเดือนเฉพาะ
ตำแหน่งที่มีผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 มา
คำนวณวงเงินเลื่อนเงินเดือนตามที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร้อยละ 2.99
1. แจ้งมอบหมายการประเมินผลปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม
2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)
2. ผู้ได้รับมอบหมายประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
กลั่นกรอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและนำผลการพิจารณาผล
การประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา
38 ค. (2) เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
จัดทำบัญชีรายละเอียดเสนอ คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดสุพรรณบุรีให้ความเห็นชอบ
ผลการดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
1 ได้ดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ( 1
เมษายน 2564) ดังนี้

ประเด็น

7.2 การเลื่อนค่าจ้างประจำและ
ค่าตอบแทนพิเศษให้ลูกจ้างประจำ
ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 (1
เมษายน 2564)

การดำเนินงาน
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 1,215
ราย
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) จำนวน 38 ราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ได้ดำเนินการพิจารณาเลื่อนค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษให้
ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) ตาม ระเบียบ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกำหนด และดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานดำเนินการเลื่อนขั้นค่าจ้างและ
ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำตามแนวปฏิบัติสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563
2. ตรวจนับตัวลูกจ้างประจำที่มีตัวอยู่จริงในวันที่ 1 มีนาคม
2564 เพื่อดำเนินการเลื่อนค่าจ้างครั้งที่ 1 (1 เมษายน
2564)
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
1 แจ้งการจัดสรรโควตาการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำไม่เกินร้อย
ละ 15 ของจำนวนลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 มีนาคม เพื่อ
เลื่อนขั้นค่าจ้างครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) และให้โรงเรียน
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำตามแบบ
ประเมินกำหนดและส่งผลการประเมินให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาภายในเวลาที่กำหนด
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
1 ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนขั้น
ค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ
5. คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างและ
ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ตามผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการพิจารณา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ออกคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำและค่าตอบแทน
พิเศษ
ผลการดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ได้ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษ
ลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 ( 1 เมษายน
2564) ดังนี้

ประเด็น

การดำเนินงาน
1. ลูกจ้างประจำบนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 6 ราย
2. ลูกจ้างประจำในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 42 ราย
7.3 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนัก งาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
1 ได้ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและแนว
ปฏิบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนด ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานดำเนินการเลื่อนขั้น
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2564 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการในวันที่ 1
ตุลาคม 2564 (เลื่อนครั้งเดียว)
2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
1 จะดำเนินการตรวจสอบระยะเวลาปฏิบัติงานในรอบปีที่แล้ว
มาไม่น้อยกว่า 8 เดือน
3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้โรงเรียนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานราชการครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
2563 - 31 มีนาคม 2563) โดยให้โรงเรียนประเมินและ
เก็บผลการพิจารณาเพื่อรวมไว้ประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่
2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)
8. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
ประเด็น
การดำเนินงาน
8.1 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
1 ได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยส่งเสริมให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และยึด
หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. กิจกรรมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ความเป็นมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ตามแนวทาง
มูลนิธิยุวสถิรคุณ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีจำนวน
ทั้งสิ้น ๒๕ เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ จึงได้จัดทำโครงการสำนักงานเขตพื้นที่

ประเด็น

การดำเนินงาน
การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา บน
พื้นฐานแนวคิดและทัศนคติเชิงบวกของคนทำงานมีส่วนช่วย
การขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นได้ ทัศนคติที่ดีเกิด
จากความศรัทธา ความเชื่อมั่นในคุณค่า และคุณธรรม
จริยธรรมต่าง ๆ ที่ได้รับการปลูกฝัง ถ่ายทอด เรียนรู้และ
ตัดสินใจเลือกใช้ตามความต้องการของแต่ละคน ทัศนคติเชิง
บวกจะช่วยให้คนทำงานมองโลกในแง่ดี อดทนอดกลั้น นึกถึง
ความรู้สึกของคนอื่น รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น และแก้ไขปัญหา
โดยยึดหลักประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก การเตรียมความ
พร้อมให้คนทำงาน โดยการกระตุ้นให้คนทำงานในองค์กร รู้จัก
นำคุณค่าคุณธรรมจริยธรรมที่ตนเองเชื่อถือ มาใช้ประกอบการ
สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน ช่วยเพิ่มความมั่นใจใน
ตนเอง อดทนอดกลั้น เลือกทำในสิ่งที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่
คิดร้าย ไม่ทำร้าย สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อ รัก
ใคร่ ฯลฯ เพื่อต้องการให้ตนเองและเพื่อนร่วมงานมีความสงบ
มีสมาธิและความสุขในการทำงาน
ในขณะเดียวกันกระบวนการบริหารองค์กรก็ต้องกระชับ
มุ่งเป้าชัดเจน พัฒนาสมรรถนะของกำลังคนให้ทำงานได้เต็ม
ตามศักยภาพ จัดสรรทรัพยากรที่มีคุณภาพ ผู้บริหารให้
ความสำคัญกับการให้เกียรติซึ่งกันและกัน เอาใจใส่ จริงใจและ
เสริมแรงทั้งทางบวกและทางลบ เพื่อสร้างความเป็นธรรม เป็น
ขวัญกำลังใจให้แก่คนทำงานในที่สุดคนทำงานจะมีความสุขใน
การทำงาน มีเพื่อนร่วมงานที่ดี ผลงานขององค์กรมี
คุณภาพ องค์กรมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม เกิดความ
ยั่งยืนในอาชีพ และเศรษฐกิจของประเทศ กระบวนการ
ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้
เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบในการ “สร้างคนดีให้บ้านเมือง”
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๕
กรกฎาคม ๒๕๖๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
๑ ได้ขยายผลการดำเนินงานสู่โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๓๕
โรงเรียน โดยนำแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมที่
ประสบผลสำเร็จ ในลักษณะกิจกรรมเสริมสร้างความดีตาม
แนวทางโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ส่งผลให้โรงเรียนใน

ประเด็น

การดำเนินงาน
สังกัดทุกแห่งผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑ ดำเนินการถอดประสบการณ์ข้าราชการและบุคลากรที่
ปฏิบัติงานบนสำนักงานเขตพื้นที่ รวมทั้งได้ดำเนินการรวบรวม
ข้อมูลเชิงลึกในระดับสถานศึกษาแบบพหุกรณี เพื่อสรุปปัจจัย
สู่ความสำเร็จและแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน จัดทำ
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
โดยจัดประชุมสร้างความตระหนัก พัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ในระดับสถานศึกษาและชุมชน ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดได้รับ
การประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๔ ดาว
จำนวน ๗ โรงเรียน
ขั้นตอนการดำเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินกระบวนการส่งเสริม
และพัฒนาองค์กรคุณธรรม โดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือ
ข้อตกลงของผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร ที่จะขับเคลื่อน
ให้เป็นองค์กรคุณธรรมร่วมกัน
๑.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑ จัดประชุมทบทวนโครงการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ” โดยถอด
บทเรียนและติดตามผลการดำเนินงานการประเมินตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564
ณ สโมสรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
๑.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต ๑ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กร
คุณธรรม และจัดประชุมปฏิบัติการ“เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และพัฒนาคุณลักษณะของบุคลากรสู่การเป็นสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ”
โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กร
คุณธรรม) ต้นแบบ” วันที่ 8 มีนาคม 256๔
๑.๓ ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ สรุปมติเจตนารมณ์ หรือ
ข้อตกลงองค์กร จัดทำเจตนารมณ์ ข้อตกลงเป็นลายลักษณ์
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การดำเนินงาน
อักษร/ลงนาม ร่วมกันที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
คุณธรรม ตามแบบ อ.๐๑ พร้อมทั้งปิดประกาศ
จัดแสดงในกลุ่มงานทั้ง ๑๐ กลุ่มงาน ในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ขั้นตอนที่ ๒ การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่
อยากแก้” และ “ความดี ที่อยากทำ”หรือ สอดคล้องกับ
คุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
ขั้นตอนที่ ๓ การจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริ มให้
เกิดคุณธรรมเป้าหมายองค์กร
๓.๑ จัดทำโครงการขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คุ ณ ธรรม (องค์ ก รคุ ณ ธรรม) ต้ น แบบ สำนั ก งานเขตพื ้ น ที่
การศึ กษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุ ร ี เขต ๑ โดยประชุ มเชิ ง
ปฏิบัติการคณะกรรมการดำเนินการและวิเคราะห์สรุปผลการ
ดำเนิ น งานการประเมิ น ตั ว ชี ้ ว ั ด ตามมาตรการปรั บ ปรุ ง
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติร าชการของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาสุ พรรณบุ ร ี เขต 1 (KRS) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปผล
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการถอดบทเรียน
๓.๒ จัดทำโครงการครูดี มีสุข ตามรอยพระบาท สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
๓.๓ จั ด ทำกิ จ กรรมการวิ จ ั ย ประเมิ น โครงการขั บ เคลื ่ อ น
สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาคุ ณ ธรรม (องค์ ก รคุ ณ ธรรม)
ต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 1
ขั้นตอนที่ ๔ ผลสำเร็จของการดำเนินงาน/กิจกรรมตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้
(รายละเอียดปรากฏในเอกสารอ้างอิงภาคผนวก)
ขั้นตอนที่ ๕ การจัดระบบติดตาม รายงานประเมินผลและ
จัดกิจกรรมรณรงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาปรับปรุง
แก้ ไ ขการดำเนิ น งานส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมในองค์ ก รอย่ า ง
ต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่คุณธรรมเป้าหมาย
๕.๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต
๑ จัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติกิจกรรม
ส่งเสริมความดี และร่วมกัน พัฒ นากิ จ กรรมส่งเสริมความดี
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดย ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
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การดำเนินงาน
๕.๒ แปลงคุณธรรมเป้าหมายเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติ
๕.๓ การวิจัยประเมินโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
คุ ณ ธรรม (องค์ ก รคุ ณ ธรรม) ต้ น แบบ สำนั ก งานเขตพื ้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ด้านสภาวะแวดล้อม
และการปัจจัยเบื้องต้น
ขั้นตอนที่ ๖ การยกย่อง เชิดชูบุคคลที่ทำความดีหรือ
หน่วยงาน โครงการกิจกรรมดีเด่นในการส่งเสริมคุณธรรม
เป้าหมายจนเป็นแบบอย่างได้
ขั้นตอนที่ ๗ ผลสำเร็จของการดำเนินงานกิจกรรมตามแผน
ส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้เพิ่มมากขึ้นจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ขั้นตอนที่ ๘ การเพิ่มประเด็นคุณธรรมเป้าหมายและ
กิจกรรมใน ๓ มิติ คือการยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมที่
เพิ่มเติมจากเรื่องที่ดำเนินการไปแล้ว
ผลการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้พัฒนากิจกรรม
ส่งเสริมความดี โดยเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว ส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการ
จัดการในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับประเด็นคุณธรรม
เป้าหมายและการเพิ่มกิจกรรมใน ๓ มิติ คือ การยึดมั่นใน
หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
วิถีวัฒนธรรม และดำเนินการถอดประสบการณ์โรงเรียนที่
ได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. ระดับ ๔ ดาว สังเคราะห์เป็นแนวทางการดำเนินงาน
กิจกรรมส่งเสริมความดี เพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมือง อีกทั้งได้
จัดทำแผนการขับเคลื่อนองค์การคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในองค์กรที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด
โดยจัดประชุมทบทวนโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ” ด้วยการถอดบทเรียน
และติดตามผลการดำเนินงานการประเมินตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จัดทำ
รูปเล่มเอกสารถอดบทเรียนผลการดำเนินการตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี
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8.2 การจัดทำเอกสาร สื่อต่าง ๆ เพื่อให้
ความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ วินัย การรักษา
วินัย การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และความโปร่งใสการักษาจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

การดำเนินงาน
งบประมาณ พ.ศ.2564 จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
รูป VTR คลิปวีดีโอ ผลการดำเนินการตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 นำส่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเผยแพร่ต่อไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ได้จัดทำเอกสาร สื่อต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ และสร้างความตะ
หนัก ในเรื่อง กฎระเบียบ วินัย การรักษาวินัย การเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ตลอดจนการรักษา
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยดำเนินการ ดังนี้
1. ให้กลุ่มงานบนสำนักงานเขตฯ จัดทำเอกสารแจ้งเวียน กฎ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ มาตรการแนวทาง ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของแต่ละงานเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
และเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้ศึกษา
2. จัดทำสื่อ วิดิทัศน์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการปลุกเร้า กระตุ้น สร้าง
ความตะหนัก ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ระเบียบ
วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม
ผลการดำเนินงาน
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ
กฎหมายที่กำหนดไว้ การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ปรากศจากข้อร้องเรียน
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีระเบียบ
วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่
http://www.suphan1.go.th/suphan1/images/2jantararat/2564/025/026
(การดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
http://www.suphan1.go.th/suphan1/images/2jantararat/2564/025/026.1
(เอกสารอ้างอิงการดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)
http://www.suphan1.go.th/suphan1/images/2jantararat/2564/025/027
(หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)

ภาคผนวก

ที่ปรึกษา
๑. ดร.ไพศาล ปันแดน
๒. นายจำลอง บุญเรืองโรจน์
๓. นางสาวสุภาวดี มิสุนา
๔. นางพรชรี พลเสน
๕. นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ
๖. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม

ผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
รองผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรีเขต ๑
รองผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรีเขต ๑
รองผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรีเขต ๑
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ผู้จัดทำข้อมูล
๑. นางพิชญา รักผล
๒. นางมาลี สร้อยสุวรรณ
๓. นางกมลทิพย์ พุทธจำ
๔. นางจันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา
๕. นายศักดิ์ชาย สระแก้ว
๖. น.ส.อนุชษรา จันทาทอง
๗. นางผุสดี เพชรน้ำดี
๘. น.ส.บุศรินทร์ ศักดิ์ดีชุมพล
๙. นายปริญญา บุญมาดี
๑๐. นางลำยอง โพธิ์ไกรสวรรค์
๑๑. น.ส.ธฤษวรรณ คำประดับเพชร

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นักประชาสัมพันธ์ (ชค.)

เรียบเรียง/เขียนรายงาน/จัดรูปเล่ม
นางจันทรรัตน์ เรืองจิรัชยา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ออกแบบปก
ว่าที่ ร.ต.ทรัพย์สถิตย์ ขันคำ

ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานลูกเสือจังหวัดสุพรรณบุรี

