ก

คำนำ
รายงานผลการดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงผลการดำเนินงาน
บริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลตามกรอบภารกิ จ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล จำนวน 8 ด้ า น
ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผนกำลังคน 2) ด้านการสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 3) ด้านการพัฒนาบุคลากร 4) ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 5) ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 6) ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 7) ด้านประเมินผลการปฏิบัติงาน 8) ด้านการส่งเสริม
จริยธรรม และรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
ขอขอบคุณผู้มีส่ว นเกี่ย วข้องในการจัดทำรายงานผลบริห ารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคล
ประจำปี ง บประมาณ 2563 ของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เ ขต 1
ให้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นข้อมู ลในการวางแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความโปร่งใส มีคุณธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด

กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ตุลาคม 2563

ข

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

คำนำ

ก

สารบัญ

ข

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

1

ส่วนที่ 2 ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
2.1 ด้านการวางแผนกำลังคน
2.2 ด้านการสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
2.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร
2.4 ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
2.5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.6 ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
2.7 ด้านประเมินผลการปฏิบัติงาน
2.8 ด้านการส่งเสริมจริยธรรม และรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา
ตั้งอยู่ในบริเวณวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ที่ตั้งเลขที่ 249/1 ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000 โทรศัพท์ 035 – 521832 โทรสาร 035-521191 Website
http://www.suphan1.go.th มี พื ้ น ที ่ ค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ 3 อ ำเภ อ ป ระ ก อ บ ด้ ว ย อ ำเภ อ เมื อ ง
สุ พ รรณบุ รี อำเภอศรีประจันต์ และอำเภอบางปลาม้า รวมพื้นที่ประมาณ 1,203.20 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 22.46 ของพื้ น ที่ จั งหวัดสุ พ รรณบุ รี อยู่ห่ างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ ประมาณ 106
กิโลเมตร (ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) โดยทางรถไฟ ประมาณ 142 กิโลเมตร มีพื้นที่ดูแลรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการศึกษาครอบคลุม จำนวน 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า
และอำเภอศรีประจันต์ มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2)
อำเภอสามชุก (สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 3)
ติดต่อกับอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี (สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2)
ติดต่อกับอำเภอวิเศษชัยชาญ , อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอสามโก้
จังหวัดอ่างทอง (สังกัด สพป.อ่างทอง) , อำเภอผักไห่ และอำเภอบางซ้าย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2)
ติดต่อกับอำเภออู่ทอง และอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
(สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2)

อำเภอศรีประจันต์

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

อำเภอบางปลาม้า

แผนที่แสดงพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
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อำนาจหน้าที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ
ภายในสำนักงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษา พ.ศ. 2560 ลงวัน ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 กำหนดให้ส ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาใน
เขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน
ด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิ บั ติ งานร่ วมกั บหรือสนั บสนุ นการปฏิ บัติ งานของหน่ วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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โครงสร้างการบริหาร
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ. 2560 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
1) กลุ่มอำนวยการ
2) กลุ่มนโยบายและแผน
3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5) กลุ่มบริหารบุคคล
6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9) หน่วยตรวจสอบภายใน
10) กลุ่มกฎหมายและคดี
ทั้งนี้ส ำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มขึ้นอีก 1 ศูนย์
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บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
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ผู้อำนวยการ
(1 คน)

หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้าราชการ 2 คน

กลุ่มกฎหมายและคดี
ข้าราชการ 2 คน
กลุ่มอำนวยการ
ข้าราชการ 4 คน , ลูกจ้างประจำ 3 คน , ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน
รองผู้อำนวยการ
(3 คน)

กลุ่มนโยบายและแผน
ข้าราชการ 6 คน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
พนักงานราชการ (นักวิชาการคอมฯ) 2 คน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ข้าราชการ 9 คน , ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ข้าราชการ 7 คน , ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการ 2 คน
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ข้าราชการ 13 คน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ข้าราชการ 6 คน , ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน , ลูกเสือ 1 คน ,
พนักงานราชการ (นักจิตวิทยาโรงเรียน) 1 คน

แผนภาพแสดงจำนวนบุคลากรในสำนักงานจำแนกตามกลุ่ม
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โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 135 แห่ง
กระจายตัวอยู่ใน 3 อำเภอ ที่เป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มีโรงเรียน 57 แห่ง อำเภอ
บางปลาม้ามีโรงเรียน 47 แห่ง และอำเภอศรีประจันต์ มีโรงเรียน 31 แห่ง จำแนกได้ ดังนี้
รายชื่อโรงเรียนในสังกัดจำแนกตามอำเภอ
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
กลุ่มโรงเรียนขุนช้างขุนแผน
1. วัดดอนโพธิ์ทอง
2. วัดนิเวศน์ธรรมาราม
3. วัดพันตำลึง
4. วัดวังพระนอน
5. อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 6. วัดอุทุมพราราม
7. วัดอู่ยา
กลุ่มโรงเรียนโพธิ์แก้ว
1. วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 2. วัดบ้านโพธิต์ ะวันออก
3. วัดประชุมชน
4. วัดโพธิ์ท่าทราย
5. วัดศีรษะเกษ
6. บ้านท่าเสด็จ
7. บ้านหนองบอน
8. บ้านหนองปรือ
9. วัดเขาดิน
10. วัดสามัคคีธรรม
กลุ่มโรงเรียนท่าระหัด
1. วัดแก้ว
2. วัดคันทด
3. วัดมเหยงคณ์
4. สุพรรณภูมิ
กลุ่มโรงเรียนโพธิ์พระยา
1. วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 2. วัดพร้าว
3. วัดพิหารแดง
4. วัดลาดตาล
5. วัดวรจันทร์
6. วัดวังกุ่ม
7. วัดสว่างอารมณ์ 8. บรรหารแจ่มใสวิทยา 4
9. บ้านดอนโพ
กลุ่มโรงเรียนตลิง่ ชัน
1. บ้านหนองขาม 2. วัดจำปี
3. วัดสำนักตะฆ่า 4. วัดหนองโสน
5. เมืองสุพรรณบุรี 6. วัดสกุณปักษี
7. วัดสระประทุม 8. วัดสามทอง
9. วัดสุวรรณนาคี 10. อินทร์ศรัทธาราษฎร์
กลุ่มโรงเรียนสวนแตง
1. บ้านไผ่แปลกแม่ 2. วัดไผ่ลูกนก
3. วัดพระธาตุ
4. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
5. วัดลาดกระจับ 6. วัดสวนแตง
7. วัดสังฆจายเถร 8. บ้านบางกุ้ง
9. วัดใหม่รัตนเจดีย์
กลุ่มโรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา
1. บ้านรางกะทุ่ม 2. วัดดอนตาล
3. วัดหน่อสุวรรณ 4. วัดโคกโคเฒ่า
5. วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม 6. อนุบาลสุพรรณบุรี
7. วัดดอนกลาง
8. วัดไผ่ขวาง

อำเภอบางปลาม้า
กลุ่มโรงเรียนจตุรมิตรท่าจีน
1. กฤษณา
2. วัดโคกโพธิ์
3. วัดบางเลน
4. บางปลาม้า
5. วัดชีปะขาว
6. วัดดารา
7. วัดป่าพฤกษ์
8. วัดศุขเกษม
9. บางแม่หม้าย
10. บ้านรางทอง
11. วัดบางใหญ่
12. วัดดอนกระเบือ้ ง
กลุ่มโรงเรียนเก้าสุพรรณิการ์
1. วัดคูบัว
2. วัดดอนตาจีน
3. วัดโพธิตะควน
4. วัดดาว
5. วัดดอนขาด
6. วัดดอนไข่เต่า
7. วัดบางจิก
8. วัดไผ่เดี่ยว
9. วัดตปะโยคาราม 10. วัดตะลุ่ม
11. วัดโบสถ์
12. วัดสุขเกษม
13. วัดวังน้ำเย็น
14. วัดไผ่มุ้ง
กลุ่มโรงเรียนไตรมิตร
1. วัดลานคา
2. บรรหารแจ่มใสวิทยา 2
3. วัดปากคลองกุ่ม 4. อนุบาลวัดสวนหงส์
5. วัดโพธิ์ศรี
6. วัดบ้านหมี่
7. วัดเสาธง
8. วัดจระเข้ใหญ่
9. บ้านโพธิ์ศรี
10. วัดลำบัว
11. วัดศาลาท่าทราย
กลุ่มโรงเรียนอุดมธรรมคุณ
1. วัดช่องลม
2. วัดราษฎร์บำรุง
3. วัดทรงกระเทียม 4. วัดบึงคา
5. วัดลาดน้ำขาว
6. วัดสาลี
7. วัดเสาธงทอง
8. วัดองครักษ์
9. วัดคลองโมง
10. วัดกระทุ่มทอง

อำเภอศรีประจันต์
กลุ่มโรงเรียนบ้านกร่าง
1. บ้านคลองชะโด 2. วัดเกาะ
3. วัดดงขี้เหล็ก
4. วัดดอนบุบผาราม
5. วัดบ้านกร่าง
6. วัดบ้านกล้วย
7. วัดปู่เจ้า
8. วัดเทพสุธาวาส
9. วัดวังพลับใต้
10. วัดวังพลับเหนือ
11. วัดเสาธงทอง
12. วัดหนองเพียร
กลุ่มโรงเรียนวังน้ำซับดอนปรูปลายนา
1. บ้านห้วยเจริญ
2. วัดเถรพลาย
3. วัดปลายนา
4. วัดพังม่วง
5. วัดดอนสุทธาวาส 6. วัดโพธิ์นฤมิตร
7. วัดสามจุ่น
8. วัดห้วยสุวรรณนาราม
9. บ้านคลองชะอม 10.บ้านหนองสรวง
กลุ่มพัฒนาศรีประจันต์
1. วัดไก่เตี้ย
2. วัดบรรไดทอง
3. วัดสับปะรดเทศ 4. วัดม่วงเจริญผล
5. วัดยาง
6. วัดลาดปลาเค้า
7. อนุบาลศรีประจันต์ 8. บ้านรางหางม้า
9. วัดป่าพระเจ้า

7

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
จำนวนโรงเรียน
จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 135 โรงเรียน
โรงเรียนที่ตั้งในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
โรงเรียนที่ตั้งในอำเภอบางปลาม้า
โรงเรียนที่ตั้งในอำเภอศรีประจันต์

จำนวน 57 โรงเรียน
จำนวน 47 โรงเรียน
จำนวน 31 โรงเรียน

โรงเรียนตามระดับชั้นที่สอน
สอนระดับชั้น อ.1-ป.6
สอนระดับชั้น อ.1-ม.3

จำนวน 111 โรงเรียน
จำนวน 24 โรงเรียน

จำนวนนักเรียน/ห้องเรียน 19,808 คน / 1,285 ห้อง
นักเรียนก่อนประถมศึกษา
3,920 คน /299 ห้อง
นักเรียนประถมศึกษา
14,451 คน /912 ห้อง
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
1,437 คน / 74 ห้อง
จำนวนบุคลากรในสถานศึกษา 1,779 คน
ผู้บริหาร
ข้าราชการครู
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างชั่วคราว

129 คน
1,093 คน
57 คน
22 คน
478 คน
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ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ข้อมูลพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตั้งอยู่ 249/1 ถนนมาลัยแมน
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ 3 อำเภอ คือ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
อำเภอบางปลาม้า และอำเภอศรีประจันต์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
- จำนวนโรงเรียน
มี 57 โรงเรียน
- โรงเรียนขยายโอกาส
มี 13 โรงเรียน
- โรงเรียนขนาดเล็ก
มี 29 โรงเรียน
- โรงเรียนขนาดกลาง
มี 26 โรงเรียน
- โรงเรียนขนาดใหญ่
มี - โรงเรียน
- โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
มี 2 โรงเรียน
2. อำเภอบางปลาม้า
- จำนวนโรงเรียน
มี 47 โรงเรียน
- โรงเรียนขยายโอกาส
มี 9 โรงเรียน
- โรงเรียนขนาดเล็ก
มี 33 โรงเรียน
- โรงเรียนขนาดกลาง
มี 14 โรงเรียน
3. อำเภอศรีประจันต์
- จำนวนโรงเรียน
มี 31 โรงเรียน
- โรงเรียนขยายโอกาส
มี 2 รงเรียน
- โรงเรียนขนาดเล็ก
มี 21 โรงเรียน
- โรงเรียนขนาดกลาง
มี 10 โรงเรียน
1. อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประเภท
ผู้บริหารการศึกษา
ศึกษานิเทศก์
38 ค.(2)

กรอบ
อัตรากำลัง
4
19
46

คนครอง
ชาย
หญิง
2
2
3
10
5
33

รวม
4
13
38

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประเภท
ผู้บริหารการศึกษา
ศึกษานิเทศก์
38 ค.(2)

ปริญญาตรี
ชาย
หญิง
4
18

ปริญญาโท
ชาย หญิง
2
1
2
8
1
15

ปริญญาเอก
ชาย หญิง
1
1
2
-
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2. อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คนครอง

ระดับการศึกษา

รวม
ชาย
หญิง
ปริญญาเอก
2
8
10
ปริญญาโท
103
281
384
ปริญญาตรี
160
647
807
รวม
265
936
1,201
3. อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง วิทยฐานะ และเพศ
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ
ผอ.ชำนาญการ
ผอ.ชำนาญการพิเศษ
ผอ.เชี่ยวชาญ
ผอ.เชี่ยวชาญพิเศษ
รอง ผอ.ชำนาญการ
.รอง ผอ.ชำนาญการพิเศษ
รอง ผอ.เชี่ยวชาญ
รวมสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูชำนาญการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูเชี่ยวชาญ
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
รวมสายงานผู้สอน
รวมทั้งสิ้น

ระดับ
เงินเดือน
ในอันดับ
คศ.1
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.4
คศ.4
คศ.5
คศ.5
คศ.1
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.4
คศ.4
คศ.5
คศ.1
คศ.2
คศ.3
คศ.3
คศ.4
คศ.4
คศ.5
คศ.5

เพศ
ชาย
10
2
23
25
1
2
63
53
55
26
9
29
30
202
265

รวม
หญิง
13
1
34
5
3
4
1
61
227
181
143
22
190
110
2
875
936

23
3
57
30
1
3
6
1
124
280
230
169
31
219
140
2
1,077
1,201

10
4. อัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
ประเภท
พนักงานราชการ (ครูผู้สอน)
พนักงานราชการ (พี่เลี้ยง)
พนักงานราชการ(นักจิตวิทยา)
พนักงานราชการ(นวก.คอมฯ)
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต
บุคลากรวิทย์– คณิต
ครูผู้ทรงคุณค่า
ธุรการ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
นักการภารโรง
ลูกจ้างชั่วคราวบนเขต
ลูกเสือ
แม่บ้าน
พนักงานพิมพ์ดีด
ยาม
พนักงานทั่วไป
รวม

กรอบ
อัตรากำลัง
22
3
1
2
23
11
4
135
36
39
5
1
1
1
2
1
287

เพศ
ชาย
10
2
1
2
1
1
1
28
2
26
1
2
1
79

หญิง
11
1
21
9
3
105
33
11
5
1
1
207

รวม
21
3
1
2
22
10
4
133
35
37
5
1
1
1
2
1
281

5. อัตรากำลังลูกจ้างประจำ
ประเภท
เมืองสุพรรณบุรี
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
สนง.เขตพื้นที่การศึกษา
รวม

จำนวน
ชาย
23
7
11
5
46

หญิง
2
2

รวม
25
7
11
5
48
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อัตรากำลังจำนวนนักเรียนจำแนกรายอำเภอ
ข้อมูลนักเรียน ณ 10 ธ.ค. 63
อำเภอ
เมืองสุพรรณบุรี
บางปลาม้า
ศรีประจันต์
รวม

ก่อนประถม

ประถมศึกษา

มัธยมตอนต้น

รวม

2,288
905
731
3,924

8,815
3,215
2,425
14,455

945
394
80
1,419

12,048
4,514
3,236
19,798

อัตรากำลังจำนวนนักเรียนแยกตามเพศ
จำแนกตามชั้น ข้อมูลนักเรียน ณ 10 ธ.ค. 63
ชั้น
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
อนุบาลปีที่ 3
รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม
รวมทั้งสิ้น

จำนวนนักเรียน
ชาย
17
1,012
994
2,023
1,199
1,245
1,272
1,172
1,311
1,304
7,503
292
231
251
774
10,300

หญิง
13
909
979
1,901
1,045
1,124
1,158
1,159
1,228
1,238
6,952
220
212
213
645
9,498

รวม
30
1,921
1,973
3,924
2,244
2,369
2,430
2,331
2,539
2,542
14,455
512
443
464
1,419
19,798
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ส่วนที่ 2
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ยึดกรอบแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ที่ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ทั้งด้านการวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา
และบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากร การสร้ า งทางก้ า วหน้ า ในสายอาชี พ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนการส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมและรั ก ษาวิ นั ย ของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน
ยึดหลักการมีส ่ว นร่ว มในการบริห ารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ทั้งด้านนิติธ รรม
คุณธรรม ความโปร่งใส ในรูปแบบของคณะกรรมการ และบูรณาการการมีส่วนร่วมของเครือข่าย โดยการแต่งตั้ง
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เข้ า มาเป็ น คณะกรรมการในการดำเนิ น งานบริ ห ารงานบุ ค คล
ในทุกขั้น ตอนและนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบ โดยมีผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมประสานนโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้
ยังได้นำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-2565 เป็นแนวทาง
ในการดำเนินงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดำเนิน กิจกรรม/
โครงการต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ด้านการวางแผนกำลังคน
2.1.1 การวางแผนอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการ ตามความจำเป็นของ
สถานศึกษา
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการครบทั้ง 135 โรงเรียน
2.1.2 สำรวจตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการสำรวจตำแหน่งว่างผล
จากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการสำรวจตำแหน่งว่างผล
จากการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวนทั้งสิ้น 111 ราย
โดยแยกเป็น
1) ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 23 ราย
2) ครูสายงานการสอน จำนวน 73 ราย
3) เจ้าหน้าที่บนสำนักงาน จำนวน 3 ราย
4) ลูกจ้างประจำ
จำนวน 12 ราย
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2.1.3 การเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังโดยการ
ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
ผลการดำเนินการ
ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน จำนวน 13 อัตรา
2.1.4 การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 1 ได้ดำเนินการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
ผลการดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 1 ได้ดำเนินการดำเนินการกำหนดตำแหน่งและอัตรา
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และตัดโอนตำแหน่งและอัตรา เงินเดือน มีจำนวนทั้งสิ้น 75 ราย แยกได้ ดังนี้
1) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการจัดสรร
จำนวน 23 อัตรา
- จัดสรรคืนให้โรงเรียนเดิมที่เป็นไปตามเงื่อนไข
จำนวน 14 อัตรา
- คืนอัตราให้ สพฐ. เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
จำนวน 9 อัตรา
2 ) ตำแหน่งครูผู้สอน ได้รับการจัดสรร
จำนวน 47 อัตรา
จัดสรรคืนตำแหน่งเพื่อบริหารจัดการตามความจำเป็น จำนวน 35 อัตรา,สงวนอัตราร้อยละ 25
เพื่อดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ 0206.6/ว16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 จำนวน 12 อัตรา
ซึ่งในจำนวนที่ได้รับการจัดสรร 47 อัตรา ได้พิจารณาดังนี้
- จัดสรรคืนให้โรงเรียนเดิมที่เป็นไปตามเงื่อนไข
จำนวน 40 อัตรา
- เกลี่ยอัตรากำลังจากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูสายงานการสอนเกินกว่าเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
จำนวน 7 อัตรา
3) เกลี่ยให้ สพท.อื่น
จำนวน 5 อัตรา
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2.2 ด้านการสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
2.2.1 ขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ตำแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ยซึ่ ง ผ่ า น
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ได้เนินการขออนุมัติแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู
ผลการดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ได้ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยซึ่งผ่าน
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ ดำรงตำแหน่งครู จำนวน 62 คน
2.2.2 ดำเนินการจัดทำรายละเอียดการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ
สำนักงานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พรรณบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียด
การลาออกจากราชการของข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ลู กจ้างประจำ ลู กจ้างชั่ว คราวและ
พนักงานราชการ
ผลการดำเนินการ
จัดทำรายละเอีย ดการลาออกจากราชการของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ลู กจ้ างประจำ ลู กจ้ างชั่ว คราวและพนักงานราชการ มีจำนวนทั้งสิ้น 53 ราย แยกได้ ดังนี้
1) ข้าราชการครู
จำนวน 6 ราย
2) ลูกจ้างประจำ
จำนวน 2 ราย
3) พนักงานราชการ
จำนวน 7 ราย
4) ลูกจ้างชั่วคราว
จำนวน 38 ราย
๒.2.3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ (ตามหลักเกณฑ์ ว ๒๔/๒๕๖๐) และการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ (ตามหลักเกณฑ์ ว 6/๒๕๖๓)
ผลการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ดำเนินการสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาย้าย
ประจำปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม และประจำปี ๒๕๖๓
ให้ดำรงตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ. กำหนด ด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
- ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒ ราย
- ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓ ราย
- ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓
จำนวน ๑๗ ราย
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๒.๒.4 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ดำเนินการย้ายครู รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังนี้
1. ข้าราชการครูได้รับการย้ายภายในเขต รอบที่ ๑
จำนวน ๑๘ ราย
และย้ายไปต่างเขต
จำนวน ๔ ราย
๒. ข้าราชการครูได้รับการย้ายภายในเขต รอบที่ ๒
จำนวน ๒๐ ราย
และย้ายไปต่างเขต
จำนวน ๒ ราย
๒.2.5 การบรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๓ ราย
๒.2.6 การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิ์ผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ดังนี้
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๓ ราย
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2.3 ด้านการพัฒนาบุคลากร
2.๓.๑ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการพัฒนาข้าราชครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยได้จัดทำกิจกรรม/โครงการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สามารถ
นำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างขวัญ กำลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
ผลการดำเนินงาน
ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน มีความรู้
ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประสบการณ์การบริหารงาน และ สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเกิด
วัฒนธรรมการทำงานบนหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และ
มีขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน
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2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรคุณภาพ ประจำปี 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสู่องค์กรคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ สมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา
ให้สามารถปฏิบัติงานได้เป็นไปตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน
ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 75 คนสามารถ
ปฏิบัติงานได้เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและมีประสิทธิภาพ และ
สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาดูงานไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานส่งผลให้การ
บริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีประสิทธิภาพ
และพร้อมเข้าสู่การเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ
เกิดวัฒนธรรมการทำงานบนหลักธรรมาภิบาล
บุคลากร มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส
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3) โครงการจัดประชุมให้ความรู้ในด้านการเตรียมชีวิตหลังเกษียณและความรู้เรื่องสิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ปี 2๕๖3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ดำเนิน
โครงการจัดประชุมให้ ความรู้ ในด้า น
การเตรี ย มชีวิตหลั งเกษีย ณและความรู้
เรื่ องสิ ทธิป ระโยชน์ ต่า ง ๆ สำหรั บ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2๕๖3 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทีเ่ กษียณอายุ
ราชการ ปี 2๕๖3 มีความพร้อมที่จะก้าวสู่วัยเกษียณอย่างมีความสุขและเกิดความมั่นคง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ
และสังคม และมีความรู้ในด้านสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และการบริหารเงินหลังเกษียณมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด
ประสบการณ์ตลอดจนเกิดสัมพันธภาพที่ดี
ผลการดำเนินงาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖3
จำนวน 110 คน มีความพร้อมที่จะก้าวสู่
วัยเกษียณอย่างมีความสุขและเกิดความมั่นคง
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคมมีความรู้ในด้าน
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จำเป็นมีขวัญและกำลังใจ
มีพลังในการดำรงชีวิตไปในทางที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรมประพฤติปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์
ทั้งต่อตนเอง ชุมชนและสังคม

19
4) กิจ กรรมฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่สำนักงานสีเขียว ปี 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ดำเนิน
กิจกรรมฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสู่สำนักงานสีเขียว ปี 2563
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริ ม สร้ า ง
ความรู้ ค วามเข้ า ใจปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม
ในสำนั ก งาน สร้ า งความตระหนั ก และ
จิ ต สำนึ ก ในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับ
บุคลากรในสำนักงาน เพื่อเข้าสู่การเป็น
สำนักงานสีเขียว
ผลการดำเนินงาน
ผู้บริหารและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จำนวน 75 คน
มีค วามรู้ ค วามเข้ า ใจปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มในสำนั ก งาน
มากขึ้ น เกิ ด ความตระหนั ก และเห็ น ความสำคั ญ
ของเรื่องสิ่งแวดล้อม และมีจิตสำนึกในการร่วมกันรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน มีระเบียบวินัย มีจิตอาสา
ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม
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5) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเรียนรู้สภาพจริงในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต ๑ ได้ ด ำเนิ น
โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิบัติการแนวทาง
การเรียนรู้สภาพจริงในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ในการบริหารงาน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการดำเนินงาน
ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จำนวน 15 คน ได้ เ พิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะ
ในการบริ ห ารงาน ได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
การบริ ห ารงานจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
และประสบการณ์ซึ่งจะสามารถนำความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับไปบริหารงานให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เกิดทัศนะคติที่ดีบริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส มุ่งมั่น ตั้งใจยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม ยึดหลักการทำงานเพื่อส่วนรวม
และบริหารงานอย่างมืออาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน
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6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต ๑ ได้ ด ำเนิ น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิ เทศก์
ของสำนั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้นพื้ นฐาน ได้ พัฒ นาทักษะวิช าชีพนิ เทศการศึ ก ษา
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างคุณลักษณะและสมรรถนะของศึกษานิเทศก์
ผลการดำเนินงาน
ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ จำนวน 9 คน ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ในการนิเทศการศึกษา เกิดทักษะ
องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การติดตาม ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่สังกัดได้ เกิดทัศนะคติที่ดีในการปฏิบัติงาน
มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีคุณธรรม จริยธรรม
มีจรรยาบรรณและนิเทศ ติดตามประเมินผล
อย่างมืออาชีพ
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7) โครงการพั ฒ นาข้ า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาก่ อนแต่ ง ตั้ งให้ ดำรงตำแหน่ ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ดำเนิน
โครงการพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษาก่ อ นแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับ การพัฒนา
ก่อนแต่งตั้งให้ ด ำรงตำแหน่ ง รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม
ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ
ผลการดำเนินงาน
ผู้ที่ผ่านการพัฒนาหลักสูตรรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา จำนวน 75 คน ได้เพิ่มพูนความรู้
มีทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม มีภาวะผู้นำ
ในอันที่จะทำให้การปฏิบัตหิ น้าที่ราชการ
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้า
แก่ราชการและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษา
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8) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการเรียนรู้สภาพจริงของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต ๑ ได้ ด ำเนิ น
โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิบัติการและการเรียนรู้
สภาพจริงของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ อำนวยการ
สำนั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษา มีความรู้
ความเข้าใจ ในบทบาทหน้ าที่ ด้านการบริห ารและการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานตำแหน่ง
ได้รับประสบการณ์ในการบริหารจากการเรียนรู้สภาพจริง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ
และสถานที่ศึกษาดูงานต้นแบบ
ผลการดำเนินงาน
ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน
16 คน มีองค์ความรู้ ทักษะในการบริหารงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารงาน
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งจะสามารถนำ
ประสบการณ์ ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่ได้รับการแต่งตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีภาวะผู้นำ มีเจตคติที่ดี มุ่งมั่น ตั้งใจ มีคุณธรรม
จริยธรรม ทำงานเพื่อส่วนรวม บริหารงาน ด้วยความ
โปร่งใส บริหารงานอย่างมืออาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานเป็นสำคัญ
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9) โครงการประชุมสัมมนาพัฒนางานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในระยะเวลา 1 ปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ดำเนิน
โครงการประชุมสัมมนาพัฒนางานในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่จะเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ได้ รั บ คำแนะนำ
ข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการที่ปรึกษาที่ ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) เพื่อปฏิบัติงาน ในหน้าที่ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการดำเนินงาน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้ารับ
การ Coaching จำนวน 2 คน ได้รับคำปรึกษา
ข้อแนะนำ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การบริหารจากคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้เป็นไป ตามมาตรฐานสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เกิดทัศนะคติที่ดีมีความ
มุ่งมั่น ตั้งใจ ในการทำงาน เพื่อส่วนรวม
ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส
ในการบริหารงาน บริหารงานอย่างมืออาชีพ
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความพร้อม
ในการเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี
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10) โครงการประชุมสัมมนาพัฒนางานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ดำเนิน
โครงการประชุมสัมมนาพัฒนางานในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ได้รับ
การประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ได้รับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ฯ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารร่วมกับคณะกรรมการประเมิน
(Evaluation Team) เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดำเนินงาน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติง าน
ในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงาคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี จำนวน
10 คน ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ในการบริหารงาน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีความรู้และประสบการณ์ ซึ่งจะสามารถนำความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับไปบริหารงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ เกิดทัศนะคติที่ดี บริหารงานด้วยความโปร่งใส
มุ่งมั่น ตั้งใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักการ
ทำงานเพื่อส่วนรวมและบริหารงานอย่างมืออาชีพ
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านการประเมินทุกคน
และสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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11) โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นางานในตำแหน่ ง รองผู้ อ ำนวยการสำนั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ปีงบประมาณ 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ดำเนิน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางาน
ในตำแหน่งรองผู้ อำนวยการสำนั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
ปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้รองผู้ อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่จ ะเข้ารั บ การประเมิน
สั ม ฤทธิ ผ ลการปฏิ บ ั ต ิ ง านในหน้ า ที ่ ตำแหน่ งรองผู ้ อำนวยการสำนั กงานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา สำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี ได้รับคำแนะนำ ชี้แนะ จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง
(Coaching Team) ในการเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี ให้ผ่านการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ผลการดำเนินงาน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน ได้รับฟัง
ข้อเสนอแนะและแนวคิดในการบริหารงาน
จากคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง
(Coaching Team) ได้แลกเปลี่ยนเรีย นรู้
ประสบการณ์บริหารงาน เกิดทัศนะคติที่ดี
มุ่งมั่น ตั้งใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลัก
การทำงานเพื่อส่วนรวม บริหารงานด้วยความ
โปร่งใส และบริหารงานอย่างมืออาชีพ โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานและสามารถจัดเตรียม
เอกสารพร้ อ มรั บ การประเมิ น จาก
คณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team)
ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้ อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
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12) โครงการเสริ มสร้า งความรู้ค วามเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้า ง งบลงทุน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ดำเนิน
โครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเตรีย มความพร้อม
ให้โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้าง รายการงบลงทุน
และปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง
ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถดำเนินการจัดจ้าง
และ ก่อหนี้ผูกพัน (OP) ได้ทันทีที่ได้รับอนุมัติ
ทางการเงิน และสามารถจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน
ดำเนินการได้ถูกต้องตามข้อ ระเบียบ กฎหมาย
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13) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้บำเหน็จบำนาญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ดำเนิน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
บำเหน็จบำนาญโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการรับเงินบำเหน็จบำนาญ
เงินบำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ และเงิน
สวัสดิการต่าง ๆ หลังเกษียณอายุราชการ
ให้กับข้าราชการในสังกัดที่จะเกษียณ
อายุราชการ
ผลการดำเนินงาน
ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณ
อายุราชการในปีงบประมาณ 2563 จำนวน
111 คน สามารถส่งเอกสารขอรับเงินบำเหน็จ
บำนาญ เหน็จดำรงชีพ แบบขอรับเงินจาก
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แบบขอรับเงิน
จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ
ได้ถูกต้องครบถ้วนทุกคน
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14) การส่งเสริ มให้ข้าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านบทเรี ยน
ออนไลน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต ๑ ได้จัดทำ
บทเรียนออนไลน์ (On-line) ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลาง
ในการเรียนรู้ทางออนไลน์ (On-line Learning)
สำหรับผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัด เพื่อเป็น
การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะตามมาตรฐาน
ตำแหน่งในแต่ละตำแหน่งตามความสามารถและ
ความสนใจของตนเอง โดยเนื้อหาของบทเรียน จะประกอบไปด้วยข้อความ รูปภาพ เสียง วิดิโอ และมัลติมีเดีย
อื่ น ๆ โดยอาศั ย เครื่อ งมื อ การติ ดต่ อ สื่ อ สาร ที่ ทั น สมั ย เช่ น e-mail, web board, chatเป็นการเรียนรู้
สำหรับทุกคน เรียนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และ ผู้ผ่านการทดสอบบทเรียนในแต่ละหลักสูตรจะได้รับเกียรติ
บัตรส่งกลับทาง e-mail
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ได้จัดทำหลักสูตรบทเรียน
ออนไลน์จำนวน ๑3 หลักสูตร และมีรายวิชา
ให้ศึกษาทั้งหมด จำนวน 44 รายวิชา ศึกษา
โดยในการเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ช่วยให้
ผู้เรียนได้รับความรู้และมีในสมรรถนะ
ตามที่ต้องการ ผู้เรียนเกิดทัศนะ คติที่ดี
ในการปฏิบัติงานมีความตระหนัก มุ่งมั่น
ตั้งใจในการปฏิบัติงาน ยึดหลัก คุณธรรม
จริยธรรม และการทำงานเพื่อส่วนรวม ปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
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2.4 ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
2.๔.1 การประเมินวิทยฐานะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ดำเนินการให้ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้
ผลการดำเนินงาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะที่สูงขึ้น
(ข้อมูลตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ดังนี้
วิทยฐานะ

ครู

ชำนาญการ ว ๑๗
ชำนาญการ ว ๒๑
ชำนาญการพิเศษ ว ๑๗
ชำนาญการพิเศษ ว ๒๑
รวม

๒๑
๗
๒๙
๑๕
๗๒

ผ ู ้ อำนว ยการ
สถานศึกษา
๖
๖

ศึกษานิเทศก์

รวม

๑
๑

๒๒
๗
๓๕
๑๕
๗๙
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2.4.2 การพัฒนาส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ
2.๔.๒.1 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบโหวต
๓๖๐ องศาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ดำเนิน
กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบโหวต
๓๖๐ องศา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ปีงบประมาณ
๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมีผลงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ผลการดำเนินงาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน ๓๓ คน ได้รับ
เกียรติบัตร รางวัล SBP 1 AWARDS
ประจำปี 2564 จากผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุ พรรณบุรี เขต 1
ในงานวันครูครั้งที่ 64 วันที่ 16 มกราคม
2563 มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
และเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแรงบันดาลใจ
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด มีความขยัน ตั้งใจ ปฏิบัติงาน
อยู่ในระเบียบวินัยมีคุณธรรม จริยธรรม
มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของาน
และมุ่งมั่นทำงานเพื่อส่วนร่วม
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2.๔.๒.๒ รางวัลที่หน่วยงานต่าง ๆ แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 1 ประชาสัมพันธ์หรือดำเนินการคัดเลือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ห รือ
ดำเนินการคัดเลือกรางวัลหน่วยที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดให้มีการมอบรางวัล ดังนี้
๑) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ผลการดำเนินงาน
ได้รับรางวัลระดับชาติ ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ
นายไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
2. รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก ด้านวิชาการ
นายอดุลย์ ปัญสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน
3. รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญเงิน
ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา บูรณาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
นางนันท์นภัส ชัยสงคราม ครูโรงเรียนวัดองครักษ์
๒) รางวัลงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙
ผลการดำเนินงาน
รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ
1. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการทำ
หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป. ๔-ป.๖
นางสาวศรีนวล คงสิริ ครูโรงเรียนสุพรรณภูมิ
นางสาวทิพวรรณ ขวัญอ่อน ครูโรงเรียนสุพรรณภูมิ
2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดขับร้อง
เพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถบกพร่องทางการเรียน ระดับชั้น ม.๑-ม.๓
นางสาววารีรัตน์ อ่อนสิงห์ ครูโรงเรียนวัดวังกุ่ม
๓) รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๖๓
ผลการดำเนินงาน
1. ประเภทครู ได้แก่
นางจินตนา ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ครูโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
2. ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่
นางกัณยกร อัครัตนากร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนแตง
๔) รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผลการดำเนินงาน
ผู้ ไ ด้ ร ั บ รางวั ล ครู ด ี ใ นดวงใจ ครั้ ง ที ่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๓ ระดั บ สำนั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน ได้แก่ นางลาวรรณ สกุลกรุณาอารีย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
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๕) รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด
ผลการดำเนินงาน
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายยงยุทธ ทองสุข ครูโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสุวัฒจณา กะลำพัก ครูโรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี
๓. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวรวีวรรณ ลำวิไล ครูโรงเรียนวัดสกุณปักษี
๔. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางปัทมาภรณ์ เหลืองอ่อน ครูโรงเรียนวัดสกุณปักษี
๖) รางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด
ผลการดำเนินงาน
กลุ่มที่ ๑ ครูและคณาจารย์
นางจินตนา ทิพย์สัมฤทธิ์กุล ครูโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
กลุ่มที่ ๒ ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
กลุ่มที่ ๓ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
นางสาวกรรวี โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางกุ้ง
๗) รางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปีที่ ๕)
ผลการดำเนินงาน
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข จำนวน ๑๒ โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนบางแม่หม้าย
2. โรงเรียนบ้านหนองบอน
3. โรงเรียนวัดแก้ว
4. โรงเรียนวัดคันทด
5. โรงเรียนวัดบางเลน
6. โรงเรียนวัดบึงคา
7. โรงเรียนวัดพังม่วง
8. โรงเรียนวัดพันตำลึง
9. โรงเรียนวัดลาดตาล
10. โรงเรียนวัดลำบัว
11. โรงเรียนวัดสกุณปักษี
12. โรงเรียนวัดสังขจายเถร
๘) รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ปีที่ ๑๐)
ผลการดำเนินงาน
๑. รางวัลเกียรติบัตร ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้บริหารดีไม่มีอบายมุข) จำนวน ๔๒ คน
๒. รางวัลเกียรติบัตร ประเภทครูผู้สอน (ครูดีไม่มีอบายมุข) จำนวน ๓๒๐ คน
๓. รางวัลเกียรติบัตร ประเภทบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (บุคลากรทางการศึกษาดี
ไม่มีอบายมุข) จำนวน ๒ คน

34
2.๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.5.1 โครงการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ดำเนิน
โครงการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ให้มี
ความเรียบร้อย สวยงาม สะอาด
สะดวกต่อผู้ใช้บริการ
ผลการดำเนินงาน
ข้าราชการ/ลูกจ้างในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ได้รับความสะดวกสบาย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน เกิดความพึงพอใจ มีความสุขในการ
ปฏิบัติงานมีคุณธรรม จริยธรรม ตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อ
ส่วนรวม และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน และผู้รับบริการที่มา
ติดต่อราชการมีความพึงพอใจในการให้บริการ
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2.5.2 กิจกรรมองค์กรสวยด้วย 5 ส. มีขั้นตอน ดังนี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ดำเนิน
กิจกรรมองค์กรสวยด้วย ๕ ส.โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความสะดวกสบาย อันจะนำไปสู่
ความสำเร็จในงานและสำนักงานมี
ความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม ปลอดภัย
ตลอดจนผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจ
ผลการดำเนินงาน
บุคลากรเกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
มีจติ อาสา ทำงานเป็นทีมได้ดี เกิดความภาคภูมิใจ
มีจติ สำนึกรักองค์กรของตนเอง มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ความคิด เป็นไปในทางสร้างสรรค์
ผู้รบั บริการ มีความพึงพอใจและประทับใจ
ในสถานที่ให้บริการ และทำให้การพัฒนา
เป็นไปอย่างมีระบบ และประหยัดใช้เวลาน้อย
แต่ได้ผลคุ้มค่า
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2.5.๓ โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ดำเนินโครงการโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างวินัยและจิตสำนึกด้าน
การจัดการขยะน้ำเสีย ใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและชุมชน
ตลอดจนส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียน
รู้ด้านการจัดการขยะ น้ำเสียในโรงเรียน
ชุมชน และด้านลดใช้พลังงาน ในโรงเรียน
ในช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ผลการดำเนินงาน
ผู้เรียนทุกระดับชั้น มีจิตสำนึกที่ดีในด้าน
การจัดการขยะ น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ พลังงานและ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติ มีระเบียบวินัย
มีจิตอาสาในการเสียสละเวลา โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
จัดกิจกรรมการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงกับทักษะชีวิตและนำไปใช้
ชีวิตประจำวันในช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
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2.6 ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
2.6.1 การคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและพี่เลี้ยงเด็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไป
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนและพี่เลี้ยงเด็ก
ผลการดำเนินงาน
ดำเนิน การสรรหาพนั กงานราชการเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลื อกและขึ้นบัญชีไว้เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้ง ดังนี้
ตำแหน่งครูผู้สอน
กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย
จำนวน ๑๐๓ ราย
เรียกตัวผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ – ๙ มาบรรจุและแต่งตั้ง
กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์
จำนวน ๗๕ ราย
เรียกตัวผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ – ๓ มาบรรจุและแต่งตั้ง
กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์
จำนวน ๑๕๓ ราย
เรียกตัวผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ มาบรรจุและแต่งตั้ง
กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
จำนวน ๓๕ ราย
เรียกตัวผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ - ๒ มาบรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก
จำนวน ๓๑ ราย
เรียกตัวผู้สอบได้ลำดับที่ ๑ มาบรรจุและแต่งตั้ง
2.6.2 การคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไป
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการสรรหาพนักงานราชการตำแหน่ง
นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ ขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน
การคัดเลือกจำนวน ๒ ราย
- เรียกตัวบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน ๑ ราย
- เรียกตัวผู้สอบได้ลำดับที่ ๑
2.6.3 การคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ดำเนินการ คัดเลือกบุคคลทั่วไป
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผลการดำเนินงาน
ดำเนิ น การสรรหาพนั ก งานราชการ ตำแหน่ ง นั ก วิ ช าการคอมพิ ว เตอร์ ขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบผ่ า น
การคัดเลือก จำนวน ๑๒ ราย
- เรียกตัวบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน ๒ ราย
- เรียกตัวผู้สอบได้ถึงลำดับที่ ๗
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2.7 ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีผลการดำเนินงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
2.7.1 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2563
ผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2563
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)
ที่

1

2

1
2

ระดับการประเมิน
กลุ่มที่ 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย, คศ.1- คศ.3
รองผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการครู
สายงานการสอน
- ดีเด่น
- ดีมาก
- ไม่เลื่อนเงินเดือน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รักษาการในตำแหน่งฯ
- ดีเด่น
- ดีมาก
- ดี
ศึกษานิเทศก์
- ดีเด่น
- ดีมาก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ดีเด่น
รวม
กลุ่มที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่รับเงินเดือนอันดับดับ 4 และ คศ.5
ข้าราชการครูสายงานการสอน
- ดีเด่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รวม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2)
- ดีเด่น
รวม

ร้อยละ
ที ่ ไ ด้ เ ลื ่ อ น จำนวนคน หมายเหตุ
เงินเดือน

3.30
3.00
-

550
519
2
บรรจุไม่ครบ 4 เดือน

3.30
3.00
2.60

86
47
1

3.30
3.00

10
3

3.30

3
1,221

3.27

3

3.21

1
4

3.183.75

36
36

39
ผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2563
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
ที่

ระดับการประเมิน

ร้อยละ
ที่ได้เลื่อน

จำนวนคน

หมายเหตุ

กลุ่มที่ 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย, คศ.1- คศ.3
1

2

1
2

รองผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการครู
สายงานการสอน
- ดีเด่น
- ดีมาก
- ดี
- ไม่เลื่อนเงินเดือน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา/รักษาการในตำแหน่งฯ
- ดีเด่น
- ดีมาก
- ดี
ศึกษานิเทศก์
- ดีเด่น
- ดีมาก
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ดีเด่น
รวม
กลุ่มที่ 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่รับเงินเดือนอันดับดับ 4 และ คศ.5
ข้าราชการครูสายงานการสอน
- ดีเด่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
- ดีเด่น
รวม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา
38 ค.(2)
- ดีเด่น
- ไม่เลื่อนเงินเดือน
รวม

3.43
3.10
2.90
-

581
500
2
27

3.30
3.00
2.60

86
47
1

3.30
3.00

10
3

3.30

3
1,260

บรรจุไม่ครบ 4 เดือน

บรรจุไม่ครบ 4 เดือน

3.35

3

3.33

1
4

3.20- 4.35 36
1
37
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2.7.2 การเลื่อนค่าจ้างประจำและค่าตอบแทนพิเศษให้ลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2563
ผลการเลื่อนการเลื่อนค่าจ้างประจำและค่าตอบแทนพิเศษให้ลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2563
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)
ที่

รายการ

เลื่อนค่าจ้าง รวม

ลูกจ้างประจำบนสำนักงาน
- ข้อ 9 (1 ขั้น)
- ข้อ 8 (0.5ขั้น)

2
5

7

ลูกจ้างในสถานศึกษา
- ข้อ 9 (1 ขั้น)
- ข้อ 8 (0.5ขั้น)

7
48

55

รวม

หมายเหตุ

62

ผลการเลื่อนการเลื่อนค่าจ้างประจำและค่าตอบแทนพิเศษให้ลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2563
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
ที่

รายการ

เลื่อนค่าจ้าง รวม

หมายเหตุ

ลูกจ้างประจำบนสำนักงาน
- ข้อ 9 (1 ขั้น)

6

6

เกษียณ 1 ราย

ลูกจ้างในสถานศึกษา
- ข้อ 9 (1 ขั้น)
- ข้อ 11 วรรคสาม (1.5ขั้น)
- ข้อ 8 (0.5 ขั้น)

40
7
7

54

รวม

เกษียณ 4 ราย
เกษียณ 7 ราย
60
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2.7.3 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี 2563
ผลการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2563
(1 ตุลาคม 2563)

ที่

ระดับการประเมิน
พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่บนสำนักงาน
- ไม่เลื่อนขั้นค่าตอบแทน
พนักงานราชการในสถานศึกษา
กลุ่มงานบริการ (ครูพี่เลี้ยง)
- ดีเด่น
- ดีมาก
- ไม่เลื่อนขั้นค่าตอบแทน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ครูผู้สอน)
- ดีเด่น
- ดีมาก
- ไม่เลื่อนขั้นค่าตอบแทน
รวม

ร้อยละ
ที่ได้เลื่อนขั้น จำนวนคน หมายเหตุ
ค่าตอบแทน
-

2

ปฏิบัติงานไม่ครบ 8 เดือน

6.00
5.50
-

1
1
1

ปฏิบัติงานไม่ครบ 8 เดือน

6.00
5.50
-

5
1
16
27

ปฏิบัติงานไม่ครบ 8 เดือน
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2.8 ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
2.8.1 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยส่งเสริม
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน โดยดำเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
โดยได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ
ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน
2561 เป็นต้นมา ซึ่งเป็น 25 เขต จากจำนวนทั้งสิ้น
225 เขตพื้นที่การศึกษา
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ มีกิจกรรมส่งเสริมความดีที่
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่กำหนด ได้ปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว้รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับ
การยอมรับ ยกย่องและประกาศเป็นสำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ
โดย สพฐ. บุคลากรในสำนักงานเป็นผู้มีระเบียบ
วินัย มีจิตอาสา มีคุณธรรม จริยธรรม

43

กิจกรรมเทิดไท้ใจรักและภักดี

กิจกรรมตรงเวลาสร้างชาติ

กิจกรรมห้องทำงานแสนสุข

กิจกรรมแต่งกายดีมสี กุล

44

กิจกรรมปิ่นโตรักษ์โลก

กิจกรรมขยับกายคลายจิต

กิจกรรมยิ้มใสไหว้สวย

กิจกรรมสานฝันปันสุข

45

กิจกรรมปันน้ำใจ

กิจกรรม ททท

กิจกรรมอาสาสร้างสรรค์

กิจกรรมอาสาสร้างสรรรค์

46
2.๘.2 การจัดทำเอกสาร สื่อต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ และสร้างความตะหนัก ในเรื่อง กฎระเบียบ วินัย
การรักษาวินัย การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส ตลอดจนการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้จัดทำเอกสาร สื่อต่าง ๆ เพื่อ
ให้ความรู้ และสร้างความตะหนัก ในเรื่อง กฎระเบียบ วินัย การรักษาวินัย การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ความโปร่งใส ตลอดจนการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผลการดำเนินงาน
1) ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอน
ระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้
การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ปราศจาก
ข้อร้องเรียน
2) ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเป็นผู้มีระเบียบวินัย
มีคุณธรรม จริยธรรม
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ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน จำนวน 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้าน
การวางแผนกำลังคน 2) ด้านการสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 3) ด้านการ
พัฒนาบุคลากร 4) ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ 5) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6) ด้านการบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร 7) ด้านประเมินผลการปฏิบัติงาน 8) ด้านการส่งเสริมจริยธรรม และรักษาวินัยของบุคลากร
ในหน่ วยงาน และได้ จ ั ด ทำรายงาน ผลการบริห ารและพัฒ นาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ โดยสามารถวิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดังนี้
๑. ด้านการวางแผนกำลังคน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดำเนินการสำรวจข้อมูลอัตรากำลัง
ครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล 20 กรกฎาคม 2563) เพื่อใช้ในการวางแผนอัตรากำลังครูใน
สถานศึกษา และการดำเนินการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาในการจัดทำข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารอัตรากำลังครู ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยยึดกรอบแนวทางการบริหารงานบุคคล ที่ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน
จุดเด่น
1. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญกับการจัดเก็บข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนอัตรากำลังคน
2. ข้อมูลที่ได้รับจากสถานศึกษา มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทุกด้านที่สำรวจ
3. ผู้บ ริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ให้ ความสำคัญกับการ
บริหารอัตรากำลังคน
จุดควรพัฒนา
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว
ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน
1. กำหนดจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณ
งานที่แท้จริง
2. นำไปใช้ประกอบการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ได้
ตรงกับกลุ่มสาระที่ต้องการ
3. นำไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
4. ฝ่ายผลิตข้าราชการครูสามารถนำไปวางแผนการผลิตข้าราชการครูให้สอดคล้องกับความต้องการใช้
อัตรากำลังคนในสถานศึกษา

48
ปัญหา อุปสรรค
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบในการกรอกข้อมูลบางท่านไม่เข้าใจวิธีกรอกข้อมูล ทำให้ได้ข้อมูลล่าช้า
ข้อเสนอแนะ
1. สำนั กงานเขตพื้น ที่ การศึก ษาประถมศึกษาสุ พ รรณบุ รี เขต 1 และสถานศึก ษา ต้ องมี ข้อมู ล
อัตรากำลัง ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการวางแผนอัตรากำลังคน
2. เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้มาเป็นระยะเวลา นาน
แล้ว เห็นควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลง และความจำเป็นในปัจจุบัน ดังนี้
1) ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ให้ ค ำนึ ง สภาพอั ต รากำลั ง ในสภาพความเป็ น จริ ง ในแต่ ล ะโรงเรี ย น
ประกอบด้วย เนื่องจาก โรงเรียนบางโรงเรียน อาจจะมีอัตรากำลังพอดีเกณฑ์ หรือ เกินเกณฑ์ แต่ยังมีความขาดแคลน
ในสาขาวิชาเอก
2) ปรับปรุงสูตรคำนวณอัตรากำลังโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีอัตรากำลัง ต่ำกว่า 120 คนลงมา โดย
ให้มีอัตรากำลังครูครบชั้นเรียน เนื่องจากในสภาพการจัดการเรียนการเสนอตามความเป็นจริงยังไม่จัดการเรียน
การสอนแบบรวมชั้นได้ เพราะไม่มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
๒. ด้านการสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ สามารถดำเนินการสรรหา บรรจุและ
แต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้ครบถ้วนทุกตำแหน่งอย่างเป็นไป
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และตามหลักธรรมาภิบาล
ตรวจสอบได้ เป็นที่ยอมรับ ปราศจากข้อร้องเรียนใด ๆ
จุดเด่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีการดำเนินการสรรหา บรรจุและ
แต่งตั้ง ย้าย โอน ในรูปแบบคณะกรรมการที่ต้องดำเนินการร่วมกันในทุกขั้นตอน ส่งผลให้การดำเนินการเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผลการคัดเลือกเป็นที่ยอมรับ ปราศจากข้อร้องเรียนใด ๆ ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
จุดควรพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ
ได้บุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามเป้าหมายในการดำเนินการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป
ปัญหา อุปสรรค
๑. กระบวนการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้องผ่านการเสนอเรื่องไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเสนอเข้าที่ประชุม
กศจ. ทำให้เกิดปัญหาล่าช้าในขั้นตอนการดำเนินการสรรหาฯ อาจไม่เป็นตามระยะเวลาที่วางแผนไว้
ทำให้ได้บุคลากรมาปฏิบัติงานล่าช้าตามไปด้วย
๒. ขาดความคล่องตัวในการบริหารงานบุคคล ทำให้การดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ
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3. ด้านการพัฒนาบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึก ษา ให้มีค วามรู้ ความสามารถ มีทักษะ สมรรถนะ มีความเป็น มืออาชีพ มีคุณ ธรรม จริยธรรม
มีความประพฤติที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในการจัดทำกิจกรรมโครงการพัฒ นาต่าง ๆ ได้ดำเนินงาน
อย่างเป็นขั้นตอน มีกระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน ยึดระเบียบ หลักเกณฑ์ ในการดำเนินงานให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
จุดเด่น
ผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ โดยให้การส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินการทุกด้าน
จุดควรพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒ นาศักยภาพ และสมรรถนะที่จำเป็นตาม
มาตรฐานตำแหน่ง มีความรู้ ความสามารถ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม
ปัญหา อุปสรรค
๑. งบประมาณในการดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาระงานมาก ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาพัฒนาตนเอง
ข้อเสนอแนะ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อบรมและพัฒนาตนเองด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
๔. ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้บริหาร
โรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลถึ ง คุ ณ ภาพผู้ เรี ย นเป็ น สำคั ญ และผลจากความมุ่ ง มั่ น ดั ง กล่ า ว
ทำให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา นำประสบการณ์ คุณภาพการปฏิบัติงาน ความชำนาญ
ความเชี่ยวชาญ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านจัดการเรียนการสอน จัดทำเป็นผลงานทางวิชาการ
เพื่ อ เสนอขอปรั บ ปรุ งกำหนดตำแหน่ งเพื่ อ ให้ มี แ ละเลื่ อ นวิ ท ยฐานะที่ สู งขึ้ น สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ดำเนินการให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น อย่างถูกต้องทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอน
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
จุดเด่น
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต ๑ มี แ ผนการดำเนิ น งานประจำปี
(ในปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ไม่มีผู้ เสนอขอรับการประเมิน จึงไม่ได้จัดทำโครงการ) มีการกำหนดปฏิ ทิ นมี การ
เผยแพร่ สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
หรือเลื่ อนวิท ยฐานะ(มีศูน ย์การเรีย นรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่ งเสริมให้ ข้าราชการครูและบุ คลากร
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ทางการศึกษาได้รับ การพัฒ นาให้มีความรู้และทักษะในการจัดทำผลงานทางวิชาการ)มีการดำเนินงาน อย่าง
ถูกต้องทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด
จุดควรพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมาย
ปัญหา อุปสรรค
ผู้ขอรับการประเมินผลงานทางวิชาการยังขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และในการจัดทำ
และการรวบรวมผลงานทางวิชาการ
ข้อเสนอแนะ
จัดโครงการให้ อบรมให้ ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเสนอขอรับการ
ประเมินผลงาน ในด้านความรู้เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้
ในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผู้เรียนให้มากที่สุด
5 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
ให้กับ ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ที่มีผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ มีความประพฤติดี มีคุณ ธรรม
จริย ธรรม มีค วามมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติต นตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิช าชีพ ครู
โดยดำเนินกิจกรรมการคัดเลือกรางวัลต่าง ๆ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และอาศัยหลักการมีส่วนร่วม เช่น
การคัดเลือกครูดีในดวงใจ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น การคัดเลือกรางวัล OBEC AWARDS การคัดเลือกรางวัล SPB 1 AWARDS เป็นต้น และจัดให้มีการมอบรางวัล
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้ปรากฏแก่สาธารณะชนเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป
จุดเด่น
ผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ให้ความสำคัญกับ
การสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
จุดควรพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ
ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญ กำลั งใจในการ
ปฏิบัติงาน
ปัญหา อุปสรรค
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาระงานมาก ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาในการส่งผลงานเข้าคัดเลือกรางวัลต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะ
ส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เห็นความสำคัญและส่งผลงานเข้า
คัดเลือกรางวัลต่าง ๆ และนำผลงานรางวัลต่าง ๆ ไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
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6. ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
ทั่วไป บรรจุ เป็ น พนั กงานราชการ ตามระเบี ยบ หลั กเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และตามแนวทางการสรรหา
พนักงานราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักการกระจายอำนาจ ระบบคุณธรรม
และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ดังนี้
จุดเด่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งโดยเรียก
ตัวผู้ที่ได้รับการสอบผ่านคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ตามลำดับอย่างเคร่งครัด มีขั้นตอนที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
จุดควรพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ
บรรจุและแต่งตั้งได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
ปัญหาอุปสรรค
ผู้ที่ถูกเรียกตัวได้บรรจุรับราชการส่วนราชการอื่นแล้ว จึงขอสละสิทธิ ทำให้ต้องใช้เวลา
ในการเรียกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับถัดไป
ข้อเสนอแนะ
ใช้ช่องทางการติดต่อผู้ที่จะเรียกตัวมาบรรจุและแต่งตั้ง ในหลายช่องทางทั้งหนังสือส่งไปรษณีย์ ทาง
โทรศัพท์ และทางไลน์
7. ด้านประเมินผลการปฏิบัติงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาทุกประเภทและระดับ โดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติ
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยนำผลการประเมินเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่อง
การเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น ๆ การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานเป็น
ต้น โดยสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 1 ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานครั้งที่ 1
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม) ของปีถัดไปและครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน)
ของปีเดียวกัน ซึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ย วกับ ผลการปฏิ บัติงานร่ว มกันและมีการชี้แจงทำความเข้ าใจกับผู้ รับการประเมิ น
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินในแต่ละรอบการประเมิน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.
กำหนด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ได้นำผลการประเมินการปฏิบัติงาน
เพื่อดำเนินการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
จุดเด่น
ผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ให้ความสำคัญ ในด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้
ส่งผลทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของของบุคลากรมีความรับผิดชอบอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานดีขึ้น
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จุดควรพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมายและเป็นไปด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
8. ด้านการส่งเสริมจริยธรรม และรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต ๑ ได้ ด ำเนิ น การส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และการรักษาวินัย โดย โดยได้ ดำเนินงานโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กร
คุณ ธรรม) ต้น แบบ มีกิจ กรรมส่งเสริมความดี ที่ทำให้บุคลากรในสำนักงานเป็นผู้มีระเบียบ วินัย มีจิตอาสา
มีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงาน และยึดประโยชน์ส่วนรวม นอกจากนี้ยังได้ จัดทำเอกสาร สื่อ
ต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้ และสร้างความตะหนัก ในเรื่อง กฎระเบียบ วินัย การรักษาวินัย การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ความโปร่งใส ตลอดจนการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งในการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ
ดังกล่าว มีขั้นตอนกระบวนการทำงานที่ชัดเจน และยึดระเบียบของทางราชการเป็นสำคัญ ดำเนินงานด้วยความ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
จุดเด่น
๑. ผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ให้ความสำคัญเรื่องการ
ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย
๒. ข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาเห็ นความสำคั ญ และให้ ความร่ว มมือ ในการดำเนิ น
กิจกรรมเป็นอย่างดี
จุดควรพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เป็นองค์กรที่มีความสุขในการทำงาน
บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีขีดสมรรถนะสูงขึ้นทั้งด้านวิชาชีพและด้านคุณภาพ
ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
-
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