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      การบริหารในยุคปัจจุบัน เป็นการมุ่งเน้น การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเกิดขึ้น โดยการที่
ผู้บริหาร ผู้ใต้บังคับบัญชา ชุมชน สังคม องค์กรเอกชน องค์กรภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมภาคภูมิใจ ยิ่งผู้บริหารสนับสนุนให้มี การร่วมมือกันเท่าไร ยิ่งเพ่ิมพูนอ านาจและความ
ศรัทธาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้นเท่านั้น มากกว่า การที่ผู้บริหารใช้อ านาจหน้าที่ตามล าพัง เพราะว่าผู้บริหารและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องท างาน กันเป็นทีม 
                     เอกสารการมีส่วนร่วมของผู้บริหารฉบับนี้  ได้รวมรวมผลการด าเนินงานของผู้บริหารปัจจุบันที่ได้
ท าร่วมกับบุคลากรภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน ตามแนวทางและเจตจ านงที่ได้ประกาศแก่บุคลากรที่
แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญในการปรับปรุง  การพัฒนา  และการส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 
 
 
                                                                                                                      กลุ่มอ านวยการ 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

สารบัญ 
              หน้า 
 
ส่วนที่ 1  บทน า                          3 
   - รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา             5 
    - ข้อมูลพื้นฐาน            10 
ส่วนที่ 2               26 
    - กลยุทธ์การบริหารงานสู่ความส าเร็จ          26 
ส่วนที่ 3              33 
  - การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร           33                                                       
    - การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา        35 
ภาคผนวก              54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

ส่วนที่ 1  
บทน า 

 
            แนวทางการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ภายใต้การน าของ         
นางนิสา  บรรจงการ  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ซึ่งมีสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา 32 โรงเรียน ได้ยึดหลักการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ แบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจสู่การปฏิบัติ และ
ยึดความอิสระคล่องตัวในการท างานส าหรับ รอง ผอ.สพม. และ ผอ.กลุ่ม  รวมถึงการกระจายอ านาจผ่านเครือข่าย 
และได้ร่วมกับทีมงานบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด  เครือข่ายสหวิทยาเขต  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  และคณะกรรมการที่ปรึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษ า
สุพรรณบุรี   วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  เพ่ือน าองค์การไปสู่เปูาหมาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็น
รูปธรรม และสอดคล้องกับบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  โดยได้เชื่อมโยงนโยบาย
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับนโยบาย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 
 
 
 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันถึงประสงค์  
3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาบุคลการทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ 
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ Be Excellent  for Suphanburi Education 
“ สพม.สุพรรณบุรี สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษา 

พันธกิจ  
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1.  นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
2.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามสายงาน และวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนมีคุณภาพ 

 
          ค่านิยม  SMART บริการดี มีคุณธรรม สานสัมพันธ์ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ 

   S = Service Mind บริการดี 
    M = Moral  มีคุณธรรม 
    A = Amity  สานสัมพันธ์ 
    R = Responsibility รับผิดชอบ 
    T = Transparency ตรวจสอบได้ 

 
 
 
  นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันสู่พลโลก 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด 
               ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

 

 แนวทางการบรหิารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ยึดหลักการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ 
แบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจสู่การปฏิบัติ  ยึดความเป็นอิสระคล่องตัวในการท างาน รวมถึงกระจายอ านาจผ่าน
เครือข่าย และ  ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยได้เชื่อมโยงนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาไว้ว่า “ สพม.
สุพรรณบุรี  เป็นองค์กรสมรรถนะสูงมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมสากล  บนพื้นฐานความเป็นไทย (ความงาม 
ความดี มีประโยชน์)” 
  ก าหนดจุดเน้นการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2563 – 2565 ภายใต้กรอบแนวคิด “สุพรรณบุรี วิถีไทย วิถี
ใหม่  ก้าวไกลสู่สากล ”  

 
 

 

กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี   

เป้าประสงค ์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
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รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
โดยรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
ด้วยรูปแบบ TNI MODEL (สุพรรณบุรี วิถีไทย วิถีใหม่ ก้าวไกลสู่สากล) 

 
การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ด้วยรูปแบบการบริหาร 

TNI MODEL ผ่านการบริหารงานโดยใช้ Thai style “วิถีไทย” ด้วยการส่งเสริม สืบสาน ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านสุพรรณบุรี New normal “วิถีใหม่” โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา PASS MODEL และ 
International “ก้าวไกลสู่สากล” โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา TMTDS MODEL  พัฒนาด้วยวงจรการ
บริหารงานคุณภาพ PDCA ๑) Plan คือ การวางแผน ๒) DO คือ การปฏิบัติตามแผน    ๓) Check คือ การ
ตรวจสอบ ๔) Act คือ การปรับปรุงการด าเนินการอย่างเหมาะสม น ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
ส่งผลท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่เป็นเลิศ “Smart Office” สถานศึกษาที่มีคุณภาพ “Smart 
Schools” ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมืออาชีพ “Smart Directors and Smart Teachers” และนักเรียนมีทักษะ
ในศตวรรษท่ี ๒๑ “Smart Students” 

 
รูปภาพแสดง TNI MODEL 

โดยแนวคิดในการบริหารงานตามรูปแบบ TNI MODEL มีดังนี ้
THAI STYLE “วิถีไทย” ด้วยการศึกษา สืบสาน ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสุพรรณบุรี ประกอบด้วย  

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือหลักสูตรท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรีและวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

2. สืบสาน หรือบูรณาการศิลปวัฒนธรรมด้านศิลปะดนตรีเพลงพ้ืนบ้านการแต่งกายและอ่ืนๆ รวมถึง
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้วย AL (Active Learnning) หรือวิธีการสอนที่สอดคล้องกับ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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3. ต่อยอดการบริหารจัดการสอนและการจัดการเรียนรู้สู่ความยั่งยืนด้วยการวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  

4. ส่งเสริมหรือน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการปฏิบัติในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

5. ส่งเสริม หรือบูรณาการโครงการด้านคุณธรรมหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
6. ส่งเสริมการศึกษาในด้านดนตรี กีฬา และอาชีพเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนที่สอดคล้องกับศตวรรษ

ที่ 21 

 
รูปภาพแสดง THAI STYLE “วิถีไทย” ด้วยการศึกษา สืบสาน ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านสุพรรณบุรี 

 
 

NEW NORMAL “วิถีใหม่” โดยรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา PASS MODEL มีองค์ประกอบ ดังนี้  
1. P : Participation (การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน) 

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี/รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเครือข่ายทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง มีการบริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมโดยผ่านกระบวนการที่เหมาะสม ทั้งร่วมคิด ร่วมวางแผน  ร่วม
ด าเนินการ และร่วมติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. A : Activity (การด าเนินกิจกรรม) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้ก าหนดนโยบายในการด าเนินงานโครงการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษา ดังนี้  
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1) การส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” 
2) การจัดการศึกษาเรียนรวม 
3) ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4) ความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกรูปแบบ 

3. S : Supervision (นิเทศ ก ากับ ติดตาม) 
มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การลงพ้ืนที่ , Line, Google Form, 

Google Meet, Zoom และขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา ติดตาม ก าชับ ให้มีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
  4. S : Supporting (การสนับสนุน)    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี สนับสนุนด้านบุคลากร ประสานงาน
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานทางการศึกษาสนับสนุนงบประมาณ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 
รูปภาพแสดง NEW NORMAL “วิถีใหม่” โดยรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา PASS MODEL 

 
INTERNATIONAL “ก้าวไกลสู่สากล” โดยรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา TMTDS MODEL         มี
องค์ประกอบ ดังนี้ 

๑. Team : สร้างทีมคุณภาพน าสู่การปฏิบัติ 
(1) ทีมอ านวยการ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา , รองผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษา 
(๒) ทีมขับเคลื่อน ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และ

ผู้อ านวยการกลุ่ม 
(๓) ทีมปฏิบัติ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่และของสถานศึกษา 
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๒. Management : การบริหารจัดการด้วยรูปแบบที่หลากหลายตามบริบทของเขตพื้นที่และ
สถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาหรือสหวิทยาเขต มีความหลากหลายในการบริหารจัดการศึกษาตาม
นโยบาย  

(๒) พัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ            
(3) เพ่ือปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรร  

งบประมาณตรงสู่ผู้เรียนและสถานศึกษา  
(๔) พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา

ประยกุต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
๓. Technology : ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่ 

สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงข้อมูลและการบริการได้อย่างม่ันใจ สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ 
ทุกเวลา 

(๑) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความ
ปลอดภัยสูง 

(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 

(๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

(๔) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้เรียนทุกระดับอย่างเหมาะสมเพ่ือเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองน าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

(๕) ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล (Digital 
Pedagogy) ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(๖) ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(Distance Learning Technology: DLT) 

(๗) ส่งเสริม สนับสนุน น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จนถึงการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางกรศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

๔. Digital Platform : การใช้ดิจิทัลแพลิฟอร์มในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 อย่าง
ชาญฉลาด ทันสมัย และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(๑) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่างๆ หนังสือแบบเรียนในรูปแบบ
ของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 

(๒) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

(๓) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล ( Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงองค์
ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย 

(๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน
การเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
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๕. Supervision : นิเทศ ติดตาม 
(1) พัฒนาบทบาทด้านมนุษยสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เกิด

ความเข้าใจอันดีและพยายามขจัดข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
(2) พัฒนาบทบาทในฐานะผู้น า  
(๓) ส่งเสริมในการสร้างขวัญก าลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 (๔) ส่งเสริม สนับสนุนการแนะน า ช่วยเหลือ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร 
 

 
รูปภาพแสดง INTERNATIONAL “ก้าวไกลสู่สากล” โดยรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา TMTDS MODEL 

 
4S : ๔ Smart  

“Smart Office” ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาที่เป็นเลิศ  
“Smart Schools” สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
“Smart Directors and Smart Teachers” ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมืออาชีพ  
“Smart Students” นักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  
 

 
 

 
 
 
 
 

     รูปภาพแสดง 4S : ๔ Smart 
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 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 (ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2564)  ได้ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือ
บริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จ านวน 62 เขต โดยเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี ประกอบด้วย ท้องที่จังหวัดสุพรรณบุรี สถานที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 และ 3 ถนน
สุพรรณบุรี - ชัยนาท ต าบลสนามชัย อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี   
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 
2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ข้อ 5 ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจ
หน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  1. จัดท านโยบายพัฒนาการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
  3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนาสถานประกอบการ และสถานบันอ่ืนที่จัดการศึกษารูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  10. ประสานส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่ง
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 
6 แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 9 กลุ่ม  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ
แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561 ให้เพ่ิม (10) กลุ่มกฎหมาย และคดี รวม
ส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 10 กลุ่ม ดังนี้  

(1) กลุ่มอ านวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
 

ข้อมูลพื้นฐานและข้อมลูสารสนเทศ 
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(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ข) ด าเนินการเก่ียวกับงานช่วยอ านวยการ 
(ค) ด าเนินการเก่ียวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
(ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งานของส่วน

ราชการใดโดยเฉพาะ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 

ก.ต.ป.น. 
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กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษาแผนการ

ศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ 
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบาย

และแผน 
(ง) ด าเนินการวิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน สถานศึกษา       ขั้นพ้ืนฐาน 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
     (ก) ศึกษาวิเคราะห์ ด าเนินการและส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
     (ข) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
     (ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการศึกษา 
     (ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     (จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
(ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
(จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงานบริหาร

สินทรัพย์ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
(ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออก   

จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน 

การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
(ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
(ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตร

ประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
    (ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
    (ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ 
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      (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนบัสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

      (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับก่อน

ประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน ติดตาม และ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายกลุ่ม

ส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล 

ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย 

และมาตรฐานการศึกษา 
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี   ผู้

บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการ
นักเรียนอื่น 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ซ) ประสานการปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมปูองกันแก้ไขและคุ้มครอง

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

หน่วยตรวจสอบภายใน   ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญช ีและตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับผลผลิต

หรือเปูาหมายที่ก าหนด 
(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
(ง) ด าเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
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(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
กลุ่มกฎหมายและคดี  ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้  

(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย  
(ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
(ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย  
(ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์  
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์  
(ฉ) ด าเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
(ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
(ซ) ด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฌ) ศกึษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 
สภาพทางภูมิศาสตร์ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี  ตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี 
- ชัยนาท อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000 โทรศัพท์ 035 – 535417     และโทรสาร 035 - 
535418, 035 – 536251 Website : https://mathayomspb.go.th/        มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 
32 โรงเรียน  
 จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทย มีแม่น้ าสุพรรณบุรีหรือแม่น้ าท่าจีน ไหล
ผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจดใต้ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร เดินทางรถยนต์ 107 กิโลเมตร และทาง
รถไฟ 142 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี 
 ทิศใต ้  ติดต่อกับ จังหวัดนครปฐม 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทองและพระนครศรีอยุธยา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดกาญจนบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีพ้ืนที่ประมาณ 5,358 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,348,755 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 
อ าเภอ 110 ต าบล 997 หมู่บ้าน 
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การปกครองและประชากร 

การปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วน คือการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ 110 ต าบล 
และ 1007 หมู่บ้าน โดยมีอ าเภอดังนี้ 

1. อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
2. อ าเภอดอนเจดีย์ 
3. อ าเภอด่านช้าง 
4. อ าเภอเดิมบางนางบวช 
5. อ าเภอบางปลาม้า 
6. อ าเภอศรีประจันต์ 
7. อ าเภอสองพ่ีน้อง 
8. อ าเภอสามชุก 
9. อ าเภอหนองหญ้าไซ 
10.อ าเภออู่ทอง 

ค าขวัญจังหวัดสุพรรณบุรี 
              “ เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีข้ึนชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง 
                รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ าประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถ่ินชวนฟัง” 
 
เป้าประสงค์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 9 เป้าประสงค์ ของจังหวัดสุพรรณบุรี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การเพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตรเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม            
และพาณิชยกรรม เพ่ือการบริโภคและการส่งออก 
     (1) เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือการบริโภค และเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
     (1) เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น  
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ          สู่ความ
ยั่งยืน 
     (1) จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองสะอาดปราศจากขยะตกค้าง  
     (2) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
     (1) ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคม  
     (2) เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และมีความมั่นคง
ปลอดภัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
     (1) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาระดับสากล 
     (2) ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่มาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน   
     (3) ยกระดับคุณภาพการบริการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 
 

 
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 2 และ ชั้น 3 

ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท  ต าบลสนามชัย   
อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 

โทรศัพท์  035-535417   โทรสาร  035-535418 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผู้บริหารและครูในจังหวัดสุพรรณบุรี 
มีจ านวนผู้บริหาร     88    คน 
มีจ านวนครูผู้สอน  1,760  คน 
พนักงานราชการ        53  คน 
รวมทั้งสิ้น           1,901  คน 

โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี 
มีจ านวน    32  โรงเรียน 

มีจ านวนนักเรียนชาย    15,693 คน 
มีจ านวนนักเรียนหญิง   19,556 คน 
รวมทั้งสิ้น                 35,249 คน 
มีจ านวนห้องเรียน         1,015 ห้อง 

ข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพุรรณบุรี 

สถานที่ตั้งของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

จ านวนโรงเรียน ผู้บริหารและข้าราชครูในสังกัด สพม.สุพรรณบุรี 
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ขนาดใหญ่พิเศษ 
2,500 ขึ้นไป 

จ านวน 4 โรงเรียน 
  1. สงวนหญิง           3. อู่ทอง        
  2. บรรหารแจ่มใสวิทยา 3    4. กรรณสูตศึกษาลัย 

ขนาดใหญ่พิเศษ 
๑,๕๐๐-๒,๔๙๙ 

จ านวน 6 โรงเรียน 
  1. บางลี่วิทยา             4. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
  2. ธรรมโชติศึกษาลัย    3. บางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์ 
  5. บรรหารแจ่มใสวิทยา 1   6. สามชุกรัตนโภคาราม 

ขนาดกลาง 
๕๐๐-๑,๔๙๙ 

จ านวน 10 โรงเรียน 
1. ด่านช้างวิทยา   6. ดอนคาวิทยา 
2. สระกะโจมโสภณพิทยา 7. สวนแตงวิทยา 
3. ตลิ่งชันวิทยา   8. ศรีประจันต์ “เมธีประมุข” 
4. บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 9. อู่ทองศึกษาลัย 
5. สองพ่ีน้องวิทยา  10. หนองหญ้าไซวิทยา 

ขนาดเล็ก 
๐-๔๙๙ ลงไป 

จ านวน 8 โรงเรียน 
1. ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา  5. หนองวัลย์เปรียงวิทยา  
2. หรรษาสุจิตต์วิทยา 2  6. วังหว้าราษฎร์สามัคคี 
3. บรรหารแจ่มใสวิทยา 7      7. บ่อสุพรรณวิทยา 
4. บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษด์ิ 8. สรวงสุทธาวิทยา 
 
 
 

ต าแหน่ง จ านวน 
ผอ.สพม.สพ - 
รองผอ.สพม.สพ ๒ 
ศึกษานิเทศก์ ๙ 
บุคลากรทางการศึกษา ๒๒ 
พนักงานราชการ ๙ 
ลูกจ้างประจ า ๒ 
ลูกจ้างชั่วคราว ๗ 

รวม ๕๑ 

แบ่งขนาดของโรงเรียนในสังกัด สพม.สุพรรณบุรี 

บุคลากร สพม.สุพรรณบุรี 
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อัตลักษณ์หรือแบรนด์ (จุดเน้น) ของโรงเรียนในสังกัด 
ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ อัตลักษณ์แบรนด์ (จุดเด่น)ของโรงเรียน 
1 กรรณสูตศึกษาลัย เมืองสุพรรณบุรี ศิษย์ดี ศรีกรรณสูต 
2 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี นักเรียนมีความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี 
3 ตลิ่งชันวิทยา เมืองสุพรรณบุรี ยิ้มง่าย ไหว้สวย 
4 สงวนหญิง เมืองสุพรรณบุรี สุภาพ  เรียบร้อย 
5 สวนแตงวิทยา เมืองสุพรรณบุรี ยิ้มง่าย ไหว้สวย 
6 บางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” บางปลาม้า ลูกสูงสุมารฯ ยิ้ม ไหว้ ทักทายแบบไทย 
7 บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ บางปลาม้า มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน 
8 หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 บางปลาม้า เด็กดีศรีไทยพวน 
9 ดอนคาวิทยา อู่ทอง สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา 

10 สระยายโสม อู่ทอง พัฒนาความรู้ เชิดชูคุณธรรม นาสู่มาตรฐานสากล 
11 อู่ทอง อู่ทอง วิชาการดี  มีคุณธรรม  น าสังคม 
12 อู่ทองศึกษาลัย อู่ทอง ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน 
13 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สองพ่ีน้อง คุณธรรม น าความรู้ 
14 

บ่อสุพรรณวิทยา สองพ่ีน้อง 
สังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาทักษะชีวิตด้วยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

15 บางลี่วิทยา สองพ่ีน้อง "รักดี มีน้าใจ" 
16 สองพ่ีน้องวิทยา สองพ่ีน้อง คุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา 
17 หนองวัลย์เปรียงวิทยา สองพ่ีน้อง ไหว้สวย รวยน้ าใจ 
18 ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา เดิมบางนางบวช พอกิน พออยู่ เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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อัตลักษณ์หรือแบรนด์ (จดุเน้น) ของโรงเรียนในสังกัด 

ที ่ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ อัตลักษณ์แบรนด์ (จุดเด่น)ของโรงเรียน 
19 ธรรมโชติศึกษาลัย เดิมบางนางบวช ประพฤติดี มีวินัย ใฝุเรียนรู้ 
20 บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 เดิมบางนางบวช นักเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 เป็นผู้มีจิตสาธารณะ 

21 บ่อกรุวิทยา เดิมบางนางบวช ยิ้มง่าย ไหว้สวย ช่วยเหลือ 
22 ด่านช้างวิทยา ด่านช้าง ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
23 

บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ด่านช้าง 
ผู้น าทางวิชาการ สืบสานพระราชด ารัส ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

24 หนองหญ้าไซวิทยา หนองหญ้าไซ รักความเป็นไทย 
25 วังหว้าราษฎร์สามัคคี ศรีประจันต์ รักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
26 สรวงสุทธาวิทยา ศรีประจันต์ ยิ้มง่าย ไหว้สวย 
27 ศรีประจันต์เมธีประมุข ศรีประจันต์ ยิ้มไหว้ ทักทายกัน 
28 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 ดอนเจดีย์ สืบสานภูมิปัญญา มารยาทดี กีฬาเด่น 
29 สระกระโจมโสภณพิทยา ดอนเจดีย์ มีน้ าใจ ให้ความเคารพ 
30 

ทุ่งแฝกพิทยาคม สามชุก 
ทักษะอาชีพเด่น มุ่งเน้นจิตอาสา รู้คุณค่าวินัย ตาม
วิถีไทยพอเพียง 

31 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 สามชุก นักเรียนมีจิตสาธารณะ ใช้ทักษะด าเนินชีวิต 
32 สามชุกรัตนโภคาราม สามชุก 1. Splendor - เป็นผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ใฝุหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง มีความฉลาดหลัก
แหลม มีความสง่างาม  
2. Spirit - เป็นผู้มีความภาคภูมิใจในการกระทา
ความดี องอาจ กล้าทาในสิ่งที่ควร มีน้าใจ กรุณา
ปราณี รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น และไม่กระท าชั่ว  
3. Sport - เป็นผู้มีความสามารถด้านกีฬา มี
สุนทรียภาพ ด้าน ดนตรี ศิลปะและใช้เป็นกิจกรรม
นันทนาการได้อย่างเหมาะสม (กีฬา ดนตรี และ
ศิลปะ)  
4. Society - เป็นผู้ที่สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุข รู้จักการทางานร่วมกัน ทั้งขณะ
อยู่ในโรงเรียน ภายหลังจบการศึกษา ประกอบอาชีพ
และศึกษาต่อ 
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     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ       
สหวิทยาเขตเพ่ือการกระจายอ านาจและสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โดย
ก าหนดกลุ่มโรงเรียนเป็น สหวิทยาเขต จ านวน 4 สหวิทยาเขต คือ 
 

1. สหวิทยาเขตนเรศวร  
1.1 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
1.2 โรงเรียนสงวนหญิง 
1.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

สุพรรณบุรี 
1.4 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 
1.5 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 
1.6 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฏร์รังสฤษดิ์ 
1.7 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 
1.8 โรงเรียนบางปลาม้า”สูงสุมารผดุงวิทย์” 

2. สหวิทยาเขตพุเตย  
     2.1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
     2.2 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
     2.3 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 
     2.4 โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 7 
     2.5 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 
     2.6 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 
     2.7 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา    

3. สหวิทยาเขตทวารวดี  
3.1 โรงเรียนอู่ทอง 
3.2 โรงเรียนบางลี่วิทยา 
3.3 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
3.4 โรงเรียนดอนคาวิทยา 
3.5 โรงเรียนสองพ่ีน้องวิทยา 
3.6 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 
3.7 โรงเรียนหนองวัลย์เปรียงวิทยา 
3.8 โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา 

 3.9 โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย  

4. สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา 
4.1  โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
4.2  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
4.3  โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 

    4.4  โรงเรียนศรีประจันต์  “เมธีประมุข” 
4.5  โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 
4.6  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 
4.7  โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 

    4.8  โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 
 

 
มีอ านาจหน้าที่ตังต่อไปนี้ 
     1. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ในสหวิทยาเขตให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด  
     2. ก าหนดมาตรฐานวิชาการและเปูาหมายการพัฒนาทางวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขต 
     3. จัดท าแผนการรับนักเรียนภายในสหวิทยาเขตให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
     4. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเพ่ือการใช้ทรัพยากร บุคลากรร่วมกันในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 
     5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนของโรงเรียนในสหวิทยาเขต    
     6. ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสหวิทยาเขตและรายงานต่อกลุ่มโรงเรียน 
     7. เสนอแนวทางของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ งบประมาณ ด้านบริหารบุคคลและด้าน
บริหารทั่วไปต่อกลุ่มโรงเรียนเพ่ือการพิจารณาให้การสนับสนุนสหวิทยาเขตในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
มัธยมศึกษาสู่สากล 
     8. สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในสหวิทยาเขตโดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนเป็นส าคัญ 
     9. ด าเนินงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

 
 

การแบ่งสหวิทยาเขตส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพุรรณบุรี  
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              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้ประกาศให้จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ฯ  ตามแนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ นระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  ได้ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์
พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตั้งอยู่ในสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้  

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์       โรงเรียนสงวนหญิง 
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย          โรงเรียนบางปลาม้า”สุงสุมารผดุงวิทย์” 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     โรงเรียนอู่ทอง 
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย   
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 
9. กลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์       โรงเรียนบางลี่วิทยา 
10. ศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 
11. ศูนย์พัฒนาวิชาการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ     โรงเรียนอู่ทอง 

 
        มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑. จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  ของโรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี               

๒. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพทางการวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด 
        ๓. ด าเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพครู นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามแผนงาน
โครงการที่ได้รับอนุมัติ 
        ๔. สร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการกับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        ๕. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียน ครู นักเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น 
        ๖. นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี              
         ๗. ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพวิชาการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี หรือที่ได้รับมอบหมาย 
         ๘. รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ  เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือรายงานต่อผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
         ๙. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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   แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความส าคัญในการใช้เป็นกรอบทิศทางเปูาหมายในการ
ด าเนินงานขับเคลื่อน และพัฒนาการศึกษา มุ่งหวังเป็นองค์กรจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้มีคุณภาพ และมีค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ และสูงกว่าระดับประเทศ จากผลการด าเนินงาน ความจ าเป็น
ต้องการ  ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จังหวัดสุพรรณบุรี/กลุ่มจังหวัด น ามาวิเคราะห์ศักยภาพส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา SWOT 
Analysis ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563-2565 
การวิเคราะห์ศักยภาพ 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
มีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้   

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่ 
S (Strength)  จุดแข็ง 
W (Weak)  จุดอ่อน 

ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย 
- ด้านการบริหาร ได้แก่ อัตราก าลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม 
- งบประมาณ 
- ระบบข้อมูล 
- การประสานงาน/การอ านวยการ/ความร่วมมือจากส่วนต่างๆ 
- ทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์ในการท างาน 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
 O (Opportunity) โอกาส 
 T (Threat)  อุปสรรค 
ปัจจัยภายนอก  ประกอบด้วย 

- ด้านการบริหาร ได้แก่ การประสานงานภายนอกต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ด้านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้งและกลุ่มผลประโยชน์ 
- ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจรวมในเขตพ้ืนที่ (เช่นผลผลิต รายได้ รายจ่าย การออม 

การลงทุน การใช้ที่ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพานิชยกรรม การคลัง 
- ด้านสังคม 
- นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
- เทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
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จุดแข็ง (Strength) 
 1. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งผ่านการรับรองการประเมินจากภายนอก 
 2. แหล่งเรียนรู้/การให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาได้
ทุกที่ ทุกเวลา 
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
 4. ครูและบุคคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 5. สหวิทยาเขต ใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบเครือข่าย ท าให้มีรูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะกับ
บริบทของสถานศึกษา 
โอกาส (Opportunity)  
 1. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย การสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมของชาติ 
 2. ประชาชน/ผู้ปกครอง/อปท./ชุมชนให้ความส าคัญและสนับสนุนการศึกษา 
 3. ความก้าวหน้าของนวัตกรรม เทคโนโลยีสามารถน ามาพัฒนาการศึกษาได้ 
 4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
 5. มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นมีหลากหลายและเป็นแหล่งวิชาการ 
 6. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษามากขึ้น 
 7. มีเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
 8. มีกฎหมายรองรับการจัดการศึกษา ที่ให้โอกาสทางการศึกษากับประชากรวัยเรียนทุกกลุ่ม 
 9. เทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งผลต่อการสื่อสาร และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและรวดเร็ว 
 10. การขยายตัวด้านเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีพของผู้เรียนมากขึ้น 
 11. นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความถนัดความสนใจส่งผลให้ผู้เรียน
มีความสุขในการเรียน 
จุดอ่อน (Weak) 
 1 สถานศึกษาอยู่ห่างไกลกัน ส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาบริหารจัดการล าบาก 
โดยเฉพาะการเดินทางการเยี่ยมสถานศึกษา 
 2 การจัดการศึกษาขาดการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือแบบต่อเนื่อง กับสถาบันอาชีวศึกษาในการจัด
การศึกษาแบบทวิศึกษา 
 3 พฤติกรรมนักเรียนบางส่วนมีคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะด้านวินัย ความอดทน และ ความ
รับผิดชอบ 
 4 ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลยังขาดประสิทธิภาพ และไม่มีการน าผลการนิเทศมาใช้ใน
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 5 การพัฒนาครูโดยต้นสังกัด ของกลุ่มนิเทศการศึกษาขาดการประสานงานกัน ท าให้ครูเข้ารับการอบรม
ซ้ าซ้อนในช่วงเวลาเดียวกัน และครูมีภาระงานอื่นนอกจากการสอนมากเกินไป 
 6 นักเรียนขาดทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผล และมีปัญหาเรื่องอ่านไม่
ออก เขียนไม่ได้ อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง 
 7 นักเรียนสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืน ได้ไม่ดีเท่าทีควรเนื่องจากระบวนการเรียนการ
สอนภาษาต่างประเทศไม่เน้นเรื่องการสื่อสาร 
 8 นักเรียนมีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติกลุ่มสาระหลักอยู่ในระดับต่ าเนื่องจากการจัดการเรียนเน้น
การสอนตามหนังสือเรียนมากกว่าสอนตามตัวชี้วัดของหลักสูตรเน้นเรื่องการสื่อสาร 
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อุปสรรค (Threat) 
 1. ปัญหาครอบครัวแตกแยกมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นส่งผลต่อด้านโอกาสทางการเรียนของนักเรียน 
 2. ค่าใช้จ่ายระบบอินเตอร์เน็ตมีราคาสูง ส่งผลต่อโอกาสในการเรียนรู้ 
 3. สถานประกอบการที่มีคุณภาพที่ใช้เป็นสถานฝึกงานของนักเรียนระบบทวิศึกษามีไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ 
 4. ระบบการเมืองและประชาธิปไตยขาดเสถียรภาพท าให้นโยบายการศึกษาขาดความต่อเนื่อง 
 5. ค่านิยมของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนแข่งขันสูง ส่งผลให้โรงเรียนขนาดใหญ่
พิเศษมีนักเรียนมากเกินไป ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กถูกยุบ 
 6. การสื่อสารทางเทคโนโลยีที่หลากหลายแต่ขาดการควบคุม ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้เรียน 
 7. ครอบครัวมีฐานะยากจนส่งผลต่อการออกกลางคันของผู้เรียน 
 8. การผลิตครูแต่ละสาขาไม่สอดคล้องกับความต้องการ 
 9. ปัจจัยภายนอกเข้ามาแทรกแซงในการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน 
 10. สถาบันครอบครัว เป็นครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวแตกแยกมากข้ึน ท าให้บทบาทในการอบรมเลี้ยงดู
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ลดน้อยลง น าไปสู่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชน 
 11. สังคมไทยขาดภูมิคุ้มกันจากการบริโภคข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีการรับวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่
หลากหลายและไม่สร้างสรรค์ ผ่านการน าเสนอสื่อต่าง ๆ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการ 
ประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและของประเทศชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยของผู้เรียนที่ส่งเสริม สนับสนุน ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 บรรล ุ

 
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

ใช้ข้อมูลจากส านัก/หน่วย/กลุ่ม/
ศูนย์ในส่วนกลาง สพฐ. 

กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยของผู้เรียนปฐมวัยมีการพัฒนาดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใน สังคม และสติปัญญา ร้อยละ 80 - 
ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-
NET) ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

เพิ่มขึ้น บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 70 บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศกึษาและมัธยมศึกษาได้รับการ
พัฒนาและยกระดับความรูภ้าษาองักฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 ไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาใหม้ีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยูร่่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความ
ต้องการและบริบทของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวตัรของโลกศตวรรษที่ 21 

  

ตัวชี้วัดที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6     ร้อยละ 80 - 
ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 1-6     ร้อยละ 80 ประเมินไมไ่ด ้
ตัวชี้วัดที่ 14.3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6     ร้อยละ 80 ประเมินไมไ่ด ้
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบรกิารการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศกึษา 
ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแตล่ะระดับการศึกษาตอ่ประชากรกลุม่อายุ   
ตัวชี้วัดที่ 15.1 ประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบงัคับ 
เข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ร้อยละ 100 - 

ตัวชี้วัดที่ 15.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 
ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ร้อยละ 100 - 

ตัวชี้วัดที่ 15.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 
ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า 

ร้อยละ 100 ไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 15.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 
ได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

ร้อยละ 78 บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนกัในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษา ใช้ข้อมูลจากส านัก/หน่วย/กลุ่ม/
ศูนย์ในส่วนกลาง สพฐ. 

 
 

 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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ส่วนท่ี 2 
 

 
 
 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี  จ านวน 32 โรงเรียน ได้ยึดหลักการท างานที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ แบบมีส่วนร่วม กระจายอ านาจสู่การปฏิบัติ และยึดความอิสระคล่องตัวในการท างานส าหรับ รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ ผู้อ านวยการกลุ่ม  รวมถึงการกระจายอ านาจผ่านเครือข่าย และได้
ร่วมกับทีมงานบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษามัธยมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด  เครือข่ายสหวิทยาเขต  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา       (ก.ต.ป.น) และคณะกรรมการที่ปรึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  วิเคราะห์ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  เพ่ือน าองค์การไปสู่เปูาหมาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่าง
เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  โดยได้เชื่อมโยง
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี   
 
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
นโยบายการจัดการศึกษา 12 ข้อ ดังนี้ 

ข้อ 1 การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษ
ที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

ข้อ 2 การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษาให้
มีสมรรถะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วย
ภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัยและมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทาง
การศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 

ข้อ 3 การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ(NDLP) และการส่งสริ
มการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
แห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเข้าถึงแหล่งเ รียนรู้ ได้อย่างกว้างขวางผ่าน
ระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและ
การจัดการศึกษา 

ข้อ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัย
อ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการ
จัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตั ว 
การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐานมีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ข้อ 5 การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบวัดความรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้ระบบการประเมินผล
การศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

ข้อ 6 การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเปูาหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมและสร้างโอกาส

กลยุทธ์การบริหารงานสู่ความส าเร็จ

ความส าเร็จ 
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ให้กลุ่มเปูาหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืนๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา 
งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

ข้อ 7 การน ากรอบคุณวุฒิแห่งซาติ ( NOF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการ
ผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือ การพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการ
อาชีพโดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิตและการจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถ
อ้างอิงอาเซียนได ้

ข้อ 8 การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า      เป็นระยะ 

ข้อ 9 การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาระดับ
ปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วนช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

ข้อ 10 การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

ข้อ 11 การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียน
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

ข้อ 12 การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
 
นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกปูองคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางสังคม 

2. หลักสูตรฐานสมรรถณะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก 
และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

3. ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าช้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูลภาพรวม
การศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์
ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของ
พ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตามศักยภาพตั้งแต่
วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้า 
สู่สังคมผู้สูงวัย 
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7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนใน
สังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญยิ่งใน
การพัฒนาประเทศให้บรรลุเปูาหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการ
เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ที่มีความส าคัญเร่งด่วน และสามารถด าเนินการและวัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565 ซึ่งเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้แก่ (1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย (2) การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ (3) การสร้างระบบการผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 
1) ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

2) ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือปูองกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อย่างเท่าเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการด าเนิน
ชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 

21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูงนวัตกรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดีจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการ
มีงานท า 
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3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถะหลักที่จ าเป็นในแต่ละระดับ จัด
กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่สามารถ

ด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที ่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 น้อยกว่า 

20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมซน 
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา 

ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความ

คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
โดยสรุปแล้ว ความสอดคล้องของแผนในระดับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน แผนระดับที่  ยุทธศาสตร์ชาติ ที่เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องหลักในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร ส่วนแผนระดับที่ 2 ซึ่งเป็นแนวทางการ
ขับเคลื่อนประเทศในมิติต่างๆ เพ่ือบรรลุตามเปูาหมายของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งประกอบไปด้วย แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 
2565 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการปฏิรูปประเทศ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ(Big Rock) ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง และนโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนระดับที่ 3 เป็นแผนที่จัดท าขึ้นโ ดยหน่วยงานของรัฐ เพ่ือ
ถ่ายทอดเปูาหมายและประเดน็การพัฒนาของแผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติการด้านการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2563 - 2565) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (.ศ. 2564 - 2565)ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนี้ 
ยังพิจารณานโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 - พ.ศ. 2565 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการดังกล่าว เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการอีกด้วย 
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กลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี (Strategies) ได้แก่ 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจากภัยพิบัติและภัย
คุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
ตัวชีวั้ด 

๑. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

๒. ร้อยละของผู้ เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามแบบใหม่ ทุกรูปแบบ 
 
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคนเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

๑. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
๓. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันได้รับการช่วยเหลือให้

ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๔. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด 
๑. อัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
๒. จ านวนผู้เรียนที่เป็นผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา และพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ

ทางการศึกษาท่ีเหมาะสมตามความจ าเป็น 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ใด้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

๑. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มี
จิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

๒. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับ
ศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

๓. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญ
วิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

๔. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชีวั้ด 

๑. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. ร้อยละสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๓. คะแนนผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่
ผ่านมา 

๔. จ านวนครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ 
โดยใช้ระดับการพัฒนาด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

๕. ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และปีที่ ๖ มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพ
และการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น วางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม และน าไปปฏิบัติได้ 

๖. ร้อยละผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต และมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีของตนเอง
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 
ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละของสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาพหุปัญญาของผู้เรียน 
๒. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 

(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

๓. ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 

๒. สถานศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอ้ือต่อการบริหาร และการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 

๓. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการ 
บริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

๔. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
ตัวชีวั้ด 

๑. ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Device) มาใช้ในการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

๓. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

๔. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 
๕. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
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1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  

โดย เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับผู้เรียน
ทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 

2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และปูองกันการหลุดออกจากระบบ 
ช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการ ให้กับเข้าสู่ระบบการศึกษา 

4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม  

5. จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน พร้อมกับการเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์ การให้ความรู้ด้านการ
วางแผน และการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ปัญหาหนี้สินครู 

6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรม
การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน ทุกระดับ 

7. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
8. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยการกระจายอ านาจและใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพ่ือสร้างความเข็มแข็ง 
 

 
 

1. ความต่อเนื่องของนโยบาย 
2. การมีแผนและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดังกล่าว โดยมีการก าหนดเปูาหมาย ตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ และก าหนดเวลาที่เหมาะสม ชัดเจน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
3. การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรที่ต่อเนื่อง ทั้งงบประมาณ บุคลากร เวลา ในการด าเนินการที่ต่อเนื่องและ

ครอบคลุมภารกิจ 
4. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งระหว่างหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน องค์กรภายนอกอ่ืนๆ 

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน 
5. การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม มีผลผลิตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน เป็นไป

ตามยุทธศาสตร์ซาติ เพ่ือให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เชื่อมั่นในการด าเนินงานและให้ความสนับสนุน
ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง 

6. การคลี่คลายของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพ่ือให้การสื่อสาร 
ท าความเข้าใจ ดูแล ช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม เป็นไปได้อย่างใกล้ชิด เชิงลึกและเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 

 

 

เงื่อนไขความส าเร็จ 

จุดเน้น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสพุรรณบุร ี
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ส่วนที่ 3 

 

                ผู้บริหารการศึกษาเป็นตัวจักรส าคัญในองค์กร ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ขององค์กร ในการ
เปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าการปฏิรูปการศึกษา เป็นการเปลี่ยนแปลงการศึกษาทั้งระบบเป็น Systemic Changeเป็นการ
ปรับรื้อและปรับปรุงครั้งใหญ่ อันได้แก่ การบริหาร หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และวิชาชีพ การบริหาร
และจัดการศึกษา เป็นหน้าที่ของผู้บริหารโดยตรงที่ด ารงต าแหน่ง ตามสิทธิและหน้าที่ของต าแหน่งนั้น การบริหารมี
ความจ าเป็นมากยิ่งข้ึนและเห็นชัดขึ้น เมื่อองค์กรมีขนาดใหญ่ มีสมาชิกมากข้ึน ลักษณะงานซับซ้อน ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร ซับซ้อนขึ้น หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างหน่วยงาน นโยบายของรัฐ ตลอดทั้ง ความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน ค่านิยมในการท างาน ซึ่งผู้บริหารต้องอาศัย
หลักการและทฤษฎีต่างๆ ทางการบริหารเพ่ือเป็นแนวทางในการท า ความเข้าใจ ท านาย ตัดสินใจ และควบคุม
พฤติกรรมต่างๆ ในหน่วยงานให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของหน่วยงาน ลักษณะ
ต่างๆ เหล่านี้ เป็นปัจจัย ที่เก่ียวข้องกับ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
             แนวความคิดพ้ืนฐานของการบริหารแบบมีส่วนร่วม นักทฤษฎีองค์การมีแนวคิดเรื่องทฤษฎีการจูงใจที่
คล้ายคลึงกัน ดังนี้ ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow ' s Motivation Theory.1954. ) มีความเชื่อว่า 
 
1. มนุษย์ทุกคนมีความต้องการเหมือนกัน ตราบใดที่ยังไม่สามารถตอบสนอง ความต้องการได้ ก็จะเกิดปัญหาความ
ต้องการอยู่ร่ าไป แต่ถ้าความต้องการได้รับการตอบสนอง ก็จะเลิกสนใจไป 
 
2. มนุษย์ตอบสนองความต้องการแตกต่างกัน ทางด้านปริมาณความต้องการระดับต่ า ค่อนข้างมีขอบเขตจ ากัด แต่
ความต้องการระดับสูงมักจะมีขอบเขตไม่จ ากัด  
                     ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์เบิร์ก (Herberg 's Motivation Theory. 1959.)มีความเชื่อว่า ปัจจัยที่
จูงใจให้คนท างาน ประกอบด้วย  
                    1. ความส าเร็จในงานที่ท า     
                    2. การได้รับการยอมรับ ยกย่องนับถือ    
                    3. ความก้าวหน้าในหน้าการงานที่น าไปสู่ความส าเร็จ      
                    4. ลักษณะของงานที่ท า       
                    5.ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย6. ความเจริญเติบโตส่วนบุคคล 
 
 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 
      การบริหารแบบมีส่วนร่วม สามารถสร้างความรู้สึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน และการเปิดโอกาสให้
ผู้ร่วมงานทุกระดับได้ใช้ความรู้ ความสามารถของตนเองให้เกิดประโยชน์ต่อ การปฏิบัติงานและต่อองค์การได้อย่าง
เต็มที่ มีผู้คิดระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม อาทิ  
                      แบบแผนของการมีส่วนร่วมแบบเหลื่อมล้ า (Inequity participatory pattern) มี 3 แบบ (ศิ
ริกาญจน์ โกสุมภ์ 2542,หน้า 228) 
                     1. แบบชายขอบ (Marginal participatory pattern) ได้แก่ ร่วมงาน ร่วมมือ สนับสนุน ร่วม
แสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีอ านาจตัดสินใจ 
                      2. แบบบางส่วน (Partial participatory pattern) ได้แก่ ริเริ่มงาน ร่วมงาน สนับสนุน 
ด าเนินงาน แสดงความคิดเห็น และมีอ านาจตัดสินใจบ้าง 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
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                      3. แบบเต็มที่ (Full participatory pattern) ได้แก่ ริเริ่มงาน ด าเนินการ สนับสนุน แสดงความ
คิดเห็น ร่วมงานและกิจกรรมและมีอ านาจตัดสินใจเต็มที่  
 
ขั้นตอนการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล   สิ่งส าคัญท่ีจะต้องสังเกต คือ ความเห็น (Views) ความชอบ 
(Preferences) และความคาดหวัง (Expectations) ซึ่งจะมีอิทธิพล สามารถแปรเปลี่ยน พฤติกรรมของบุคคลใน
กลุ่มต่างๆ ได้ 
 
ข้อจ ากัดของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 
                        ถึงแม้ว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมจะดี แต่การที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะน าการบริหาร ใน
รูปแบบนี้มาใช้ควรระมัดระวัง ถึงข้อจ ากัดของการให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ เพราะ
อาจจะท าให้เกิดกลุ่มอิทธิพลได้ และก่อให้เกิดความขัดแย้งกันในกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษาควรค านึงถึงผลได้ผลเสีย 
เช่น ค่าใช้จ่าย เวลา ปัญหา สถานการณ์ การก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร จึงควร ได้รับการพิจารณา
อย่างรอบคอบก่อนจะให้กลุ่ม มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 
                      การบริหารแบบมีส่วนร่วม นั้นนักปราชญ์ทางสังคมศาสตร์ยืนยันว่าเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับชีวิต
มนุษย์เฉพาะในสังคมประชาธิปไตย ในการพัฒนางาน ในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ แม้แต่สถาบันครอบครัวก็ตาม 
การมีส่วนร่วมในภาพกว้างจะหมายถึงการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิก ด้วยกัน ระหว่างสมาชิกกับองค์กร ด้วย
ข้อเท็จจริงและความเชื่อท่ีว่า งานจะส าเร็จได้ก็ด้วย ความร่วมมือของสมาชิก ซึ่งจะน าไปสู่ความร่วมมือ แห่งการ
ด ารงชีวิตในสังคม หรือองค์กรเดียวกัน 
 
สรุป 
 
                    การบริหารในยุคปัจจุบัน เป็นการมุ่งเน้น การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเกิดขึ้น โดยการที่
ผู้บริหาร ผู้ใต้บังคับบัญชา ชุมชน สังคม องค์กรเอกชน องค์กรภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมภาคภูมิใจ ยิ่งผู้บริหารสนับสนุนให้มี การร่วมมือกันเท่าไร ยิ่งเพ่ิมพูนอ านาจและความ
ศรัทธาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชามากข้ึนเท่านั้น มากกว่า การที่ผู้บริหารใช้อ านาจหน้าที่ตามล าพัง เพราะว่าผู้บริหารและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องท างาน กันเป็นทีม 
 
 อ้างอิง 
1.ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว์ (Maslow ' s Motivation Theory.1954. ) 
2.ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์เบิร์ก (Herberg 's Motivation Theory. 1959.) 
3. แบบแผนของการมีส่วนร่วมแบบเหลื่อมล้ า (Inequity participatory pattern) (ศิริกาญจน์ โกสุมภ์ 2542,หน้า 
228) 
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               กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนารองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และประกาศ เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่
หรือโอกาสอ่ืนใด (No Gift Policy)  และประกาศในการปรับปรุง พัฒนา  และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใส  ต่อ ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี   
 
      1. นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนารองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ได้ประกาศเจตจ านงในการ
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  และประกาศนโยบาย No Gift Policy รวมถึงประกาศมาตรการในการ
ส่งเสริมการท างานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ดังนี้     
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาของนางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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      1. ประกาศ เรื่อง เจตจ านงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
      2. ประกาศ เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ 
                               3. ประกาศ เรื่อง มาตรการปูองกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
      4. ประกาศ เรื่อง มาตรการการปูองกันการรับสินบน 
       5. ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖4 
                6. ประกาศ เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ 
                                7. ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
                                8. ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
                                9. ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
                               10. ประกาศการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift 
Policy) 
                        สรุป ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่รักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวม การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จึงต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามา เกี่ยวข้อง 

   1. การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
2. ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
3. การรับผลประโยชน์โดยตรง 
4. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
5. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้สวนตัว 
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6. การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
7. การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
8. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทางาน 
9. การปิดบังความผิด 

 2. การน ากล่าวปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี  และปฏิญญาเขตสุจริต  ในการประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนใน
สังกัดทุกครั้ง   ดังนี้ 
       2.1  การประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 1/2565  ณ  โรงเรียนบางปลาม้า  
“สูงสุมารผดุงวิทย์” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  การประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 2/2565  ณ  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
สุพรรณบุรี 
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2.3  การประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 3/2565  ณ  โรงเรียนสวนแตงวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. การประกาศเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  และประกาศนโยบาย No Gift Policy 
รวมถึงประกาศมาตรการในการส่งเสริมการท างานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ให้กับบุคลากรในสังกัดให้
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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3.1 การประชุมชี้แจงนโยบายในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ ให้กับบุคลากร
ในสังกัด ครั้งที่ 1 / 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 การประชุมชี้แจงนโยบายในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ ให้กับบุคลากร
ในสังกัด ครั้งที่ 2 / 2565 
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3.3 การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  ด้วยการจัดท ามาสคอต “ เด็กหญิงพอใจ  
กับเด็กชายพอเพียง” โดยการน าไปเผยแพร่ในการประชุมผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด ทุกครั้ง  และการติดตั้ง
ป้ายซีทรูบริเวณหน้าห้องส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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3.5 พาบุคลากรในสังกัดท าวัฒนธรรมองค์กร ที่ส่งเสริมสนับสนุน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สจริต  
รับผิดชอบ ตรวจสอบได้  ดังนี้  

SMART : บริการดี มีคุณธรรม รับผิดชอบ กรอบหน้าที่ มีทีมเวิร์ค   ดังนี้   

 
S = Service Mind  “บริการดี”  

M = Moral  “มีคุณธรรม”  

A = Accountability  “รับผิดชอบ” 

R = Responsibility  “ภาระหน้าที”่ 

T = Teamwork  “ท างานเป็นทีม” 
 
 
 
 
 
 



42 
 

                           1. Service Mind “บริการดี” : บุคลากรทุกคนให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความยิ้ม
แย้มแจ่มใส  ใส่ใจในการบริการ 
            2. Moral “มีคุณธรรม” : บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  มีวินัย มีความ
พอเพียง มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือ  เผื่อแผ่ และเสียสละ  
            3. Accountability“รับผิดชอบ”: บุคลากรมีความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ผู้บริหารประกาศเจตจ านงในหารปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ No Gift Policy 
                           4. Responsibility “ภาระหน้าที่”: บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ตรงตามก าหนดเวลา  และพร้อมเสมอในการปฏิบัติงาน 

                           5. Teamwork  “ท างานเป็นทีม” : บุคลากรร่วมแรงร่วมใจ ท างานเป็นทีมเพ่ือองค์กร มีจิต
อาสาในการท างาน 
 
                           1. Service Mind “บริการดี” : บุคลากรทุกคนให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความ 
ยิ้มแย้มแจ่มใส  ใส่ใจในการบริการ 
 

                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรในการประชุม
ประจ าเดือน  ด้วยการให้ทุกคนมาปฏิบัติหน้าที่ให้ตรงต่อเวลา  แต่งกายให้สุภาพเหมาะสม ยิ้มแย้มแจ่มใสในการ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องาน ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานตามข้ันตอนเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 
 
 
 

      
 
 
 
 

      2. Moral “มีคุณธรรม” : บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต  มีวินัย มีความพอเพียง  
มีจิตใจเอื้อเฟื้อ  เผื่อแผ่ และเสียสละ 

               บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้ร่วมกันท ากิจกรรมบริจาค
เงินเพ่ือเข้าเงินทุนช่วยเหลือนักเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประจ าทุกเดือน โดย ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริจาคคนละ 200 บาท ต่อเดือน 
ผู้อ านวยการกลุ่ม คนละ 100 บาท ต่อเดือน และบุคลากร คนละ 30 บาท ต่อเดือน  ท าให้บุคลากรมีจิตใจดี  มี
น้ าใจ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละทรัพย์เพ่ือช่วยเหลือผู้อื่น สามารถน าไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต   

 

 

 

 



43 
 

1. กิจกรรมระดมเงินเพื่อเข้าเงินทุนช่วยเหลือนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

 

2. การมาปฏิบัติงานตรงตามเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. บุคลากรน าอาหารบรรจุกล่องหรือปิ่นโต และแก้วน้ าดื่มที่น ามาเอง เพื่อลดปัญหาขยะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี 
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4. สวดมนต์ ท าสมาธิ ก่อนปฏิบัติงาน ช่วงเวลา 08.30 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ร่วมกิจกรรมสวดมนต์  ท าวัตรเย็น กับส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. กิจกรรมตักบาตรวันเสาร์อาทิตย์ “นาวาภิกขาจาร”  ณ  สวนอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไทย อ.เมือง

สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี 
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                          3. Accountability“รับผิดชอบ”: บุคลากรมีความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล ผู้บริหารประกาศเจตจ านงในหารปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ No Gift Policy 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับบุคลากร โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน  ผลประโยชน์ของส่วนรวมต้องมาก่อน ด้วยการประกาศ
เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล  ประกาศมาตรการปูองกันการทุจริต และ
ประกาศ เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอ่ืนใด (No Gift Policy) 
 ดังนี้      
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      1. ประกาศ เรื่อง เจตจ านงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
      2. ประกาศ เรื่อง วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ 
                               3. ประกาศ เรื่อง มาตรการปูองกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
      4. ประกาศ เรื่อง มาตรการการปูองกันการรับสินบน 
       5. ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖4 
                6. ประกาศ เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ 
                                7. ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
                                8. ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
                                9. ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
                               10. ประกาศการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift 
Policy) 
                        สรุป ผลประโยชน์ส่วนบุคคล กับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ขัดกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่รักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวม การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ จึงต้องไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามา เกี่ยวข้อง 

   1. การใช้ต าแหน่งไปด าเนินการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของตนเองโดยตรง 
2. ใช้ต าแหน่งไปช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหาย 
3. การรับผลประโยชน์โดยตรง 
4. การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
5. การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้สวนตัว 
6. การน าข้อมูลอันเป็นความลับของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว 
7. การท างานอีกแห่งหนึ่ง ที่ขัดแย้งกับแห่งเดิม 
8. ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเปลี่ยนสถานที่ทางาน 
9. การปิดบังความผิด 

 รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การจัดท าวัฒนธรรมองค์กร และการประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริต ของ สพม.สุพรรณบุรี  
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 4. Responsibility “ภาระหน้าที่”: บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ตรงตามก าหนดเวลา  และพร้อมเสมอในการปฏิบัติงาน 

     บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานในหน้าที่ตามมาตรฐานการท างานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด  ตรงตาม
ก าหนดเวลา  โปร่งใส ตรวจสอบได้  
       - ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       - ปฏิบัติงานตรงต่อเวลา  
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                  5. Teamwork  “ท างานเป็นทีม” : บุคลากรร่วมแรงร่วมใจ ท างานเป็นทีมเพื่อองค์กร มีจิต
อาสาในการท างาน 
 
            1. กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจ าปีแห่งชาติ ปี 2565  วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 
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2. กิจกรรม สพม.สุพรรณบุรี รวมพลังลดโลกร้อน  วันที่ 6 มิถุนายน 2565 
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3. กิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนอู่ทอง อ าเภออู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  วันที่ 14 มิถุนายน 2565  ณ  โรงเรียนอู่ทอง 
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4.จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา  วันที่ 16 มิถุนายน 2565  
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5. จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา  วันที่ 29 มิถุนายน 2565  
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6. จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6  วันที่ 30 มิถุนายน 2565 
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ภาคผนวก 
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รายงานผลการประชุมคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity  and  Transparency  Assessment Online  :  ITA 

Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
วันอังคาร ที่ 21 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้อง ประชุม สพม.สุพรรณบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 

------------------------------ 

เริ่มประชุม เวลา  09.00 น. 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     ประธานการประชุม 
                                          รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                          มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
2.นางอุบล  วงศ์ทับแก้ว     นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ      
       ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3. นางสาวมัณฑนา  เพ็ชร์ภักดี     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ      
         ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. นางสาวร่มไทร  ดีสอน            นักวชิาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ                       
                             ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
           เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช     นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ               
                             ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
6. นางสาววราภรณ์  เคนผาพงษ์  นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ 
7. นายวีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน์     ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
8. นางสาวอิศราวดี  สง่าแสง        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
9. นางสาวสุนิสา  พันเจาะจง        พนักงานราชการ 
10. นางสาวปราณี  อ่อนวิมล        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
11. นางสาวขนิษฐา  คล้ายสุวรรณ  พนักงานราชการ 
12. นางสาวปรณิสรา  ศิวะเดชา    พนักงานราชการ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

                  ประธานการประชุม แจ้งว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีคะแนนระดับ AA  

ขอให้รักษาระดับไว้ และขอให้ผู้รับผิดชอบแต่ละข้อตั้งใจท าในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เต็มที่ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

        - ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

    3.1 ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity  and Transparency  Assessment Online : ITA Online) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 โดยจัดเก็บข้อมูลแบบส ารวจในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 และสรุปผลการ

ประเมินช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 ซึ่งก าหนดให้ด าเนินการตอบแบบส ารวจ OIT ระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 

2565 นั้น 

     เพ่ือให้การด าเนินงานในส่วนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 

Transparency Assessment : OIT)  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ สพม.

สุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้เชิญประชุมพร้อมกันในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 

2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุม สพม.สุพรรณบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี   

                    3.2 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ( รายละเอียดที่แนบ)  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

                    4.1 แต่งตั้งคณะท างานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ( รายละเอียดที่แนบ)  

มติที่ประชุม รับทราบ 
          4.2  O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 

           1. แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการด าเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

              2. มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับ
ของความเสี่ยง มาตรการและการด าเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น 

             3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มติที่ประชุม วิเคราะห์ความเสี่ยง 3 รายการ 
                 

 1. การน ารถยนต์ส่วนกลางของรัฐไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
 2. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3. การน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
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      4.3  O37 การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
            1. แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 
                         2. เป็นกิจกรรมหรือการด าเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการด าเนินการเพ่ือบริหาร
จัดการความเสี่ยงตามข้อ o36 

                          3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
มติที่ประชุม  ให้ผู้เกี่ยวข้องไปด าเนินการจัดท ามาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ส่งกลุ่มอ านวยการ

ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 

 

                  4.4  O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

                          1. แสดงการด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตส านึกท่ีดี  รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างชัดเจน  ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 
                          2. เป็นการด าเนินงานที่หน่วยงานเป็นผู้ด าเนินการเอง 
                           3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มติที่ประชุม  ได้วัฒนธรรมองค์กร 5 เรื่อง  ได้แก่  

                               วัฒนธรรมองค์กร : SMART บริการดี มีคุณธรรม รับผิดชอบ กรอบหน้าที่ มี
ทีมเวิร์ค 
                              1. S = Service Mind “การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี”  
                                  - ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ 
                                  - แต่งกายสุภาพ เหมาะสม 
                              2. M= Moral “ มีคุณธรรม” 
                                  - มีวินัย 
                                  - ซื่อสัตย์สุจริต 
                                  - พอเพียง เอื้อเฟ้ือ  เผื่อแผ่ 
                                  - เสียสละ 
                                  - ท าบุญตักบาตร ไหว้พระสวดมนต์ 
                              3. A= Accountability “รับผิดชอบ” 
                                 - ประกาศเจตจ านง 
                                 - ประกาศ No Gift Policy 
                                 - ธรรมาภิบาล 
                               4. R= Responsibility “ ภาระหน้าที่” 
                                  - ตรงต่อเวลา 
                                  - มาตรฐานปฏิบัติงาน 
                                  - พร้อมเสมอ (Alway  Ready) 
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                               5. T= Teamwork “การร่วมมือกันท างานเป็นทีม” 
                                  - ร่วมมือร่วมใจ ร่วมคิดร่วมท า 
                                 - จิตอาสา 
มอบกลุ่มอ านวยการจัดท าแผนภูมิวัฒนธรรมองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     4.5 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
                         1. แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                         2.  มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์แต่ละตัวชี้วัด ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง
หรือจุดอ่อนตัวชี้วัดที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสู่
การปฏิบัติของหน่วยงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เป็นต้น 
                          3. มีมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้นซึ่ง
สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯโดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบ
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตาม ให้น าไปสู่การปฏิบัติ
และการรายงานผล เป็นต้น   
 
มติที่ประชุม  น าผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

                 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้คะแนน 98.93 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม และความ 

โปร่งใสในการด าเนินงานอยู่ในระดับAA  (Excellence) โดย ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ได้คะแนน สูงสุด 100 คะแนน 
คือ การใช้อ านาจ   การใช้ทรัพย์สินทางราชการ  การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพ
การสื่อสาร การปรับปรุงระบบการท างาน และการป้องกันการทุจริต ส่วนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ ากว่าตัวชี้วัดอ่ืน คือ 
การใช้งบประมาณ  ได้คะแนน 89.61 คะแนน 

                 2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เป็นรายตัวชี้วัด ซึ่งได้จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานใน
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและจาก เอกสาร

หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเรียงตามล าดับคะแนนได้ ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัด ประเด็นตัวช้ีวัด คะแนน ระดับ หมายเหตุ 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 99.97 Excellence ผ่าน 
2 การใช้งบประมาณ 89.61 Very Good ผ่าน 
3 การใช้อ านาจ 100 Excellence ผ่าน 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 100 Excellence ผ่าน 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 100 Excellence ผ่าน 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 100 Excellence ผ่าน 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 100 Excellence ผ่าน 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน 100 Excellence ผ่าน 
9 การเปิดเผยข้อมูล 97.78 Excellence ผ่าน 

10 การป้องกันกรทุจริต 100 Excellence ผ่าน 
 

             จากการผลการประเมินคุณธรรมแลความโปร่งใสในการด าเนินงาน พบว่าตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนในระดับ 

Excellence มีจ านวน 9 ตัวชี้วัด โดยเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้   การใช้อ านาจ   การใช้ทรัพย์สินทาง

ราชการ  การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการด าเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการท างาน 

และการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 100 คะแนน การปฏิบัติหน้าที่ ได้ 99.97 คะแนน การเปิดเผยข้อมูล ได้ 

97.78  คะแนน  และ การใช้งบประมาณ ได้ 89.61 ตามล าดับ   

            จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  พบว่าการวัดการรับรู้   
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ซึ่งมีวัตถุประสงค์  เพื่อ
เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดที่ 1-5 ได้แก่การปฏิบัติ
หน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อ านาจการใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริตมีค่าคะแนน  
95.00 ขึ้นไป ยกเว้นการใช้งบประมาณ  ได้คะแนน 89.61   ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีความเชื่อม่ันในการด าเนินงานที่โปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ให้บริการ ให้
ความส าคัญ กับผลส าเร็จ ของงานมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่เรียกรับสินบน มีกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างคุ้มค่าตาม วัตถุประสงค์โปร่งใสตรวจสอบได้ผู้บริหารใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม และบุคลากรช่วยกันดูแล
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน ของทางราชการและเชื่อมั่นว่าหน่วยงานมีกลไกลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มี
ประสิทธิภาพ 
             4.6 O43การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
         1. แสดงผลการด าเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน  
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               2. มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม    
                   3. เป็นการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
มติที่ประชุม  มอบผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูลการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม    
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

มติที่ประชุม............................................................................................................................. ..................................... 
...................................................................................................................................................................... ........  
......................................................................................................................... .....................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 

 

                                                                          ( นางสาวปาณิสรา  ศิวะเดชา ) 
           พนักงานราชการ                                                     
                                                                            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
             ( นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช ) 
                                                              นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                             ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 

 

                                                   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานประชาสัมพันธ์   กลุ่มอ านวยการ  สพม.สุพรรณบุรี  035 – 535417  ต่อ 101 
ที่      ศธ 04239/                               วันที่  23 มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
เรื่อง  การด าเนินงานตามวัฒนธรรมองค์กร ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรียน  รอง ผอ.สพม.9 / ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
    ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้เชิญท่านเข้าร่วมประชุมหารือการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใส ในการด า เนิน งานของส านั กงานเขต พ้ืนที่ การศึ กษาออนไลน์ 
(Integrity  and Transparency  Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวัน
อังคารที่ 21 มิถุนายน 2565  ณ  ห้องประชุม สพม.สุพรรณบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นั้น 
     ในการนี้  ที่ประชุมมีมติให้จัดท าวัฒนธรรมองค์กร จ านวน 5 กิจกรรม ได้แก่ 
SMART : บริการดี มีคุณธรรม รับผิดชอบ กรอบหน้าที่ มีทีมเวิร์ค   ดังนี้   
    S = Service Mind  “บริการดี”  

    M = Moral  “มีคุณธรรม”  
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    A = Accountability  “รับผิดชอบ” 

    R = Responsibility  “ภาระหน้าที่” 

     T = Teamwork  “ท างานเป็นทีม” 
                           1. Service Mind “บริการดี” : บุคลากรทุกคนให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความยิ้ม
แย้มแจ่มใส  ใส่ใจในการบริการ 
            2. Moral “มีคุณธรรม” : บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  มีวินัย มีความ
พอเพียง มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือ  เผื่อแผ่ และเสียสละ  
            3. Accountability“รับผิดชอบ”: บุคลากรมีความรับผิดชอบในงานที่ปฏิบัติ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ผู้บริหารประกาศเจตจ านงในหารปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ No Gift Policy 
                           4. Responsibility “ภาระหน้าที่”: บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
ตรงตามก าหนดเวลา  และพร้อมเสมอในการปฏิบัติงาน 
                           5. Teamwork  “ท างานเป็นทีม” : บุคลากรร่วมแรงร่วมใจ ท างานเป็นทีมเพ่ือองค์กร มีจิต
อาสาในการท างาน 
 

    ทั้งนี้  ได้จัดท าประกาศ เรื่อง การด าเนินงานตามวัฒนธรรมองค์กร ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีขึ้น   เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน  รายละเอียดดังแนบ  
     จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
 

 

 

                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 

 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
เรื่อง การด าเนินงานตามวัฒนธรรมองค์กร ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

------------------------------ 

      การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  ภายใต้ แนวคิด “วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน” 

                เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมองค์กร   ของหน่วยงานให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานอย่างซ่ือสัตย์สุจริต  พร้อมจะเสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ แรงสติปัญญา เพ่ือสาธารณประโยชน์ในการ
ท ากิจกรรมหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่น ท าให้เกิด
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คุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน จึงได้ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรที่มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน
อย่างซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ 
                           วัฒนธรรมองค์กร : SMART บริการดี มีคุณธรรม รับผิดชอบ กรอบหน้าที่ มีทีมเวิร์ค 
                              1. S = Service Mind “การมีจิตใจในการให้บริการที่ดี”  
                                  - ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ 
                                  - แต่งกายสุภาพ เหมาะสม 
                              2. M= Moral “ มีคุณธรรม” 
                                  - มีวินัย 
                                  - ซื่อสัตย์สุจริต 
                                  - พอเพียง 
                                  - เอ้ือเฟ้ือ  เผื่อแผ่ 
                                  - เสียสละ 
                                  - ท าบุญตักบาตร ไหว้พระสวดมนต์ 
                              3. A= Accountability “รับผิดชอบ” 
                                 - ประกาศเจตจ านง 
                                 - ประกาศ No Gift Policy 
                                 - ธรรมาภิบาล 
                               4. R= Responsibility “ ภาระหน้าที่ ” 
                                  - ตรงต่อเวลา 
                                  - มาตรฐานปฏิบัติงาน 
                                  - พร้อมเสมอ (Always  Ready) 
                               5. T= Teamwork “การร่วมมือกันท างานเป็นทีม” 
                                  - ร่วมมือร่วมใจ ร่วมคิดร่วมท า 
                                 - จิตอาสา 
 
 
 
 
 
 
 
 

     จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ 

        ประกาศ  ณ  วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 

 
 

 

                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  
เรื่อง  มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

------------------------------ 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า
พนักงาน และลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  จึงได้ก าหนดมาตรการตรวจสอบ
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใ น สั ง กั ด ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม คู่ มื อ ห รื อ ม า ต ร ฐ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น   ดั ง นี้  
      1. ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  โดยจัดท าคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักเป็นรายบุคคล 

     2. ให้มีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
และระยะ เ ว ลาที่ ใ ช้ ใ นกา รด า เ นิ น ง าน ให้ ผู้ รั บบริ ก า รหรื อผู้ มี ส่ ว น ได้ ส่ ว น เ สี ยทร าบอย่ า ง ชั ด เ จน  
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     3. ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าพนักงาน และลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ขั้นตอนอย่าง
เคร่งครัด 

     4. ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าพนักงาน และลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความเป็นธรรม  ไม่
เลือกปฏิบัติ 
     5. ให้มีการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความจ าเป็น คุ้มค่า  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
     6. ให้ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตรงตามก าหนดเวลา 

    7. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ทราบ ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    

        ประกาศ  ณ  วันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 

 

 

 

                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
........................................................... 

 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตชาติว่าด้วยการปูองกันและ 

ปราบปรามการทุจริต และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปี 2565 ได้ก าหนดให้มีมาตรการภายใน เพ่ือเสริมความโปร่งใสและปูองกันการทุจริตในองค์กรภาครัฐ  
จึงได้จัดท าประกาศมาตรการการปูองกันการขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 
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1. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีการควบคุม ก ากับ ติดตาม 
สนับสนุนและขัยเคลื่อนการด าเนินการเพื่อปูองกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ 
ส่วนรวม รวมถึงสอดส่องดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ใต้บังคับบัญชา 

2. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ สอดส่องและร่วมกันปูองกันการกระท าท่ีเข้าข่าย 
ดังกล่าว ตลอดจนให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

3. ก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากรทุกระดับดังนี้ 
3.1 การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการแสดวงหาประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
3.2 การไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ ให้แก่ 

ตนเองและผู้อ่ืน 
3.3 การไม่กระท าใด ๆ อันเกิดการเบียดบังผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด 

ในการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 
3.4 การไม่น าข้อมูลความลับของหน่วยงานไปแสวงหาหาประโยชน์ส่วนตัว ประโยชน์ของ 

พวกพ้องและครอบครัว 
          3.5 การไม่น าเงิน บุคลากร และทรัพย์สินใด ๆ ของหน่วยงานไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 

3.6 การไม่ใช้เวลางานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
3.7 การไม่รับงานและปฏิบัติงานภายนอก ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ขัดแย้งกับหน่วยงานไม่ว่าจะ 

เป็นการปฏิบัติชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นการเฉพาะจากผู้บริหาร 
3.8 การไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการให้คุณให้โทษ 

การพิจารณาตัดสิน อนุมัติโครงการ การด าเนินการจัดซ้อจัดจ้างหรือเป็นเหตุในการเลือกปฏิบัติ 
4. ก าหนดให้ผู้บริหารและบุคลากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาออกจากท่ี 

ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนั้น ๆ หรือแจ้งต่อท่ีประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียก่อน 
เริ่มในการประชุมในวาระดังกล่าว ตลอดจนให้บันทึกข้อมูลไว้ในรายงานการประชุม 
 
 
                                                                                            /5. ก าหนดให้มีการด าเนินการ... 
 
 
 
 
 

5. ก าหนดให้มีการด าเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย ตามความเหมาะสมต่อ 
ผู้บริหาร และบุคลากร ซึ่งถูกตัดสินว่าได้กระท าความผิดที่เก่ียวกับการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งในฐานะตัวการหรือผู้สนับสนุนหรือมีการรับรองข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสียอันเป็นเท็จ 
รวมถึงการเพิกเฉยต่อการกระท าผิด หรือการรับทราบว่ามีการกระท าความผิดแต่ไม่ด าเนินการจัดการให้ 
ถูกต้อง 

6. ให้การสนับสนุนยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่ผู้บริหารและบุคลากรที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ 
สุจริต มีธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการเพ่ือปูองกันการทุจริตและการ 
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
 
                      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
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                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
........................................................... 

   ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ชาติว่าด้วยการปูองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2562 ได้ก าหนดให้มีมาตรการภายใน เพ่ือเสริมความโปร่งใสและ
ปูองกันการทุจริตในองค์กรภาครัฐ จึงได้ประกาศเจตจ านงสุจริต เพ่ือพัฒนาให้มีคุณธรรมและเพ่ือ 
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เสริมสร้างความโปร่งใส และปูองกันการทุจริต ตลอดจนใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจ 
1.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงาน 

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ก ากับ ดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
เช่น คู่มือ การปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงาน บนพื้นฐานความสุจริตธรรม รับผิดชอบ 
ถูกต้องชอบธรรม ยอมรับนับถือและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.2 ให้ผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีคู่มือ 
การปฏิบัติงานหรือ หลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานที่แสดงถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา 
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติงานอันจะน ามาสู่การลดการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน 

1.3 ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานหรือไม่เป็นไปตามคู่มือ 
การปฏิบัติงาน หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานของการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพ่ือให้ส่วนงานที่ 
เกี่ยวข้องด าเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา และปูองกันต่อผู้บังคับบัญชา 

1.4 ให้ด าเนินการส ารวจ วิเคราะห์ ตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงการ 
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการควบคุมข้อบกพร่องในการ 
ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการ 
ปฏิบัติงาน 

2. มาตรการเสริมสร้างการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
           2.1 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย  

กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
2.2 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องสื่อสารถึงความส าคัญและแนวทางในการด าเนินการ 

ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
          2.3 การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้นเพ่ือ

ใช้ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน 
 

 
 

-2- 
 

2.4 มีแนวทางการติดตาม ทบทวนกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ค าสั่ง หลักเกณฑ์ 
อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อน ามาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้มีการ 
พัฒนาระบบ การตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานในองค์กรให้เป็นระบบและโปร่งใส 
 

                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  24  เดือน มิถุนายน 2565  
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                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖5 

 ................................................. 
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดาเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการด าเนินงาน โดยมีการประเมินในด้าน
การต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มีความโปร่งใส ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ตามท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐก าหนดและเพ่ือ
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เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จึงออกประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  

๑. ให้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี แล้วประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางของหน่วยงาน 
และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานภายใน ๓๐ วันท าการ หลังจากได้รับความ
เห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณา
งบประมาณ  

๒. ให้ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จัดให้มีการ
บันทึกสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเอกสารประกอบ ภายใน ๗ วันท าการ หลังจากการเสร็จสิ้น
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ และจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเมื่อมี
การร้องขอตามรายการ ดังต่อไปนี้  

๒.๑ รายการขอซื้อหรือขอจ้าง  
                     ๒.๒ เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด

คุณลักษณะพิเศษเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี)  
๒.๓ ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและเอกสารที่ เกี่ยวข้อง  
๒.๔ ข้อเสนอที่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  
๒.๕ บันทึกรายการผลการพิจารณาคัดเลือกเสนอ  
๒.๖ ประกาศพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  
๒.๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้า
มี) 
๒.๘ บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  

๓. ให้จัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับบุคลากรของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง  

๔. ห้ามมิให้ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง  

๕. ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ด าเนินงานโครงการที่เอ้ือ  
ผลประโยชน์กับตนเองหรือผู้อื่น ทั้งที่เกี่ยวกับตัวเงิน หรือทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สิน  

๖. ให้มีช่องทางการร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการ 
สามารถร้องเรียนได้ผ่านช่องทาง ดังนี้  

๖.๑ ยื่นค าร้องด้วยตนเอง ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมสุพรรณบุรี  
๖.๒ ทางจดหมายไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง "ผู้อ านวยการสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒000  
๖.๓ ทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  

http://www.mathayom9.go.th หัวข้อ "แจ้งข้อร้องเรียน"  

http://www.mathayom9.go.th/
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๖.๔ ทางโทรสาร หมายเลข 035-535417 และทางโทรศัพท์ หมายเลข  
๐๓๕-535418  
 

                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑1 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
 

 

                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน พ.ศ. ๒๕๖5 
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................................................. 
ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ ที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานและ
ท าให้การด าเนินงานมีคุณภาพมากยิ่งข้ึนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จึงได้ก าหนด
มาตรการและกลไกในการเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ดังนี้  

๑. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ในประเด็น
ความสอดคล้องกับภารกิจหรือยุทธศาสตร์รวมถึงความเกี่ยวข้องของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

๒. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการในช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น ติดประกาศลง website สื่อ
สังคมออนไลน์ หรือวารสาร เป็นต้น  

๓. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
ความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจ  

๔. เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็น
ลักษณะการเข้าร่วมในการจัดท าแผนงบประมาณ หรือการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ  

 
                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 

 

 

 

                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
---------------------------------------- 

ด้วยรัฐบาลให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การอ านวยความสะดวกและตอบสนอง ความ
ต้องการของประชาชน เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชน และเกิดความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม การ
ทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนดแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จึงก าหนด
มาตรการเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
๑.๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างน้อยตาม มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 43 และมาตรา 44 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และไม่เผยแพร่ข้อมูลตาม มาตรา 14 และ 15 แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

๑.๒ ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ และความพร้อมของบุคลากร/ทรัพยากรในหน่วยงาน 

๑.๓ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

1.4 ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การรักษาความม่ันคงปลอดภัยบนเว็บไซต์ 
2. แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

2.1 ลักษณะ/ประเภทข้อมูลที่หน่วยงานต้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ ได้แก่ 
(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
(2) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีด าเนินงานของรัฐ 
(3) สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคาแนะนาในการติดต่อกับหน่วยงาน 
(4) กฎ ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน และนโยบาย 
(5) แผนงาน โครงการ ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณผลผลิต/

ผลลัพธ์ ของโครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
(๖) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
(๗) อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

2.2 ระบุวิธีการ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระบุเวลาการด าเนินการและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดเจน 
3. ก าหนดกลไกการก ากับติดตามการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูล โดยแต่งตั้งคณะท า 

งานหรือ มอบหมายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการดูแลเว็บไซต์ เพื่อให้มีการด าเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
เป็น ปัจจุบัน รายงานผลการด าเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคเสนอหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ จ านวนข่าวที่
เผยแพร่ จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงาน จ านวนผู้ขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นทางเว็บไซต์ เป็นต้น 
 
 

               จึงประกาศมาให้ทราบด้วยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่ 14  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕65 
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                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

........................................................... 
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ชาติว่าด้วยการปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน
งานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี 2563 ได้ก าหนดให้มีมาตรการภายในเพ่ือเสริม ความโปร่งใสและปูองกัน
การทุจริตในองค์กรภาครัฐ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จึงได้จัดท าประกาศมาตรการการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิ ดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ดังนี้  

1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์ 
มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

2. บทนิยามในประกาศนี้  
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าพนักงานราชการ 

และลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุร ี
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับ ตนเองหรือ

ผู้อื่น  
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่าง ใดในต าแหน่งหรือ

หน้าที่ หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝุาฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการ ไม่ว่าการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าว
ด้วย  

“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย ความรับผิดชอบต่อ
ประชาชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมาภิบาลตามที่มีกฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้  

 “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่
กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้ง ตักเตือน ด าเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย พร้อมกับแจ้งให้ผู้
ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลาสิบห้าวัน   ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อ
และที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมลติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน า
เรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือนด าเนินคดี หรืออ่ืน ๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย  

3. หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน  
   3.1 หลักเกณฑ์การร้องเรียน  

3.1.1 เรื่องท่ีจะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือ เสียหาย อันเนื่องมาจาก
เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ในเรื่องดังต่อไปนี้  

   (1) กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ  
   (2) กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ  
 
   (3) ละเลยหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ  
   (4) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร  
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   (5) กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  
    3.1.2 เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความ เสียหายแก่

บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน  
   3.2 ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้  
    3.2.1 ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน  
    3.2.2 ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน  

    3.2.3 การกระท าทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือ พฤติการณ์ตาม
สมควร เกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อด าเนินการสืบสวน 
สอบสวน)  

    3.2.4 ค าขอของผู้ร้องเรียน  
    3.2.5 ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน  
    3.2.6 ระบุวัน เดือน ปี  
    3.2.7 ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)  

   3.3 กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ หลักฐานกรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  

   3.4 เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา  
    3.4.1 ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ  
   3.4.2 ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ  
    3.4.3 ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ 3.2  
   3.5 ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อความร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้  

                          1) ร้องเรียนด้วยตนเองท่ีกลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี ในเวลาราชการ  
                          2) ทางโทรศัพท์ หมายเลข 035-535417 ต่อ 103  โทรสาร หมายเลข  
035-535418 
                          3) ตู้รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

    4) ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี  ต าบลสนามชัย อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000  โดยลงชื่อผู้ร้องทุกข์ ร้องเรียน  
ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  

  5) ร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
http://www.mathayom9.go.th 

      6) ร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่าน e-mail ของหน่วยฯ ที่ E-mail : mathayom09@gmail.com 
                7) ร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่าน Facebook ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

สุพรรณบุรี 
               8) สายตรงถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี หมายเลข

โทรศัพท์ 086-3439018 
 
 
 

 
                  จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  
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ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

 

                                            ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรื่อง มาตรการการป้องกันการรับสินบน 
........................................................... 

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) 
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี พ.ศ. 2563 ได้
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ดั งนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จึงได้ประกาศมาตรการปูองกันการรับสินบนประจ าปี พ.ศ.2563 เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติการรับสินบน การใช้อ านาจหน้าที่เอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อ่ืน การแสวงหาผลประโยชน์
ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้อ่ืนที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นมาตรการส าคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการปูองกันการทุจริต 
การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัญหาส าคัญและ
พบบ่อยตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

 
มาตรการป้องกันการรับสินบน 

ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับหรือถามถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายให้ ได้รับทรัพย์สินใน
เรื่องนี้ ได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปรับราชการ ค่าที่พักในการเดินทางไปราชการการรับ
สวัสดิการต่าง ๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเดินทางปกติและการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึง
ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนาเว้นแต่การรับของขวัญ หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา ตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปราการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 ดังต่อไปนี้ 

1. การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินจากปูุ ย่า ตา ยาย ลูก 
หลาน เหลน พี่ ลุง ปูา น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่าง ๆ ในความเป็นญาติเช่นเดียวกัน ที่ได้
กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมิได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น การรับทรัพย์สิน ฯ ในกรณีนี้จึงไม่สามารถน าไปใช้
อ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนิติบุคคลได้ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจ านวนในการรับ ทั้งนี้จะได้รับได้ในจ านวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถใน การให้ของ
ญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สิน 

2. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ได้ปฏิบัติในสังคมเท่านั้น และต้องมีมูลค่าในการรับ
จากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท 

3. การรับค่ารับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ อาทิพาไปรับประทานอาหาร มอบบัตร
ก านัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้กัน
ตามมารยาทสังคมเท่านั้นและมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่า ไม่เกิน 3,000 บาท  

4. การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ลักษณะให้บุคคลทั่วไป 
5. ให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณี 

ปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยม เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้
ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้ 

6. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐเว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ให้
ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 
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7. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ
เพ่ือเป็นการปูองกันการฝุาฝืนกฎระเบียบ อีกทั้งเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

8. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน 3 ,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลซึ่งในการรับเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับ 
ฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
นั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดเพ่ือวินิจฉัยว่ามีเหตุผล ความจ าเป็น 
ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ทันที หากเป็นกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ให้กับหน่วยงานที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

9. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ราชการหรือการใช้สวัสดิการใดของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญให้แก่
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 

 
กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ 
ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวมและการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับ
ประโยชน์ส่วนรวมหรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าใจและสินบนได้รวมถึงการแจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความเสี่ยง
ต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่การด าเนินการรับ
นักเรียน เป็นต้น 

2. การสนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการ
ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรฐานควบคุมภายในเพ่ือปูองกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับ
สินบนในทุกรูปแบบ 

3. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัดเป็นไปตามกฎหมาย
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

4. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐครอบคลุมการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับทุกกระบวนการ อาทิ การสรรหา หรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง 
การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง  
การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือน าไปปฏิบัติใน
โครงการกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมการดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
แนวปฏิบัตินี้ 

 
5. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการ

ทุจริต คอร์รัปชั่น การรับหรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิเสธต่อการกระท าโดยใช้มาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามก าหนดไว้ใน
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

 
 
6. การฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นผู้กระท าผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้องด าเนินการทาง
วินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
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7. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการรับทรัพย์สินอ่ืนใดที่ เป็นการฝุาฝืนการรับทรัพย์สิน ฯ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราการทุจริต มาตรา 103 จะต้องรับโทษตาม
มาตรา 32 มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ ประวิงการกระท าการอันมิชอบด้วย
หน้าที่ มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 123/5 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม การทุจริต 

8. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจากการใช้
อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่และได้เรียกรับทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่นั้ น ๆการรับ
ทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็นการเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา149 มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปีหรือจ าคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

9. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ทางกฎหมายและสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียน/การรับเบาะแส 
1. แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 
2. ทางโทรศัพท์หมายเลข 035 535417 
3. ร้องเรียนผ่านผู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
4. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 

         จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 13   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

                                                   ( นางสาวมนัสนนัท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
                                  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                                  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
เรื่อง การงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด (No Gift Policy) 

--------------------------------------- 

     ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตและมอบ
นโยบาย No Gift Policy ของกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด 
“กระทรวงศึกษาธิการโปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริต” (MOE TRUST & Zero Corruption) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือสร้างความตระหนัก กระตุ้นปลูกจิตส านึกในการไม่ยอมรับและ
ไม่ทนต่อการทุจริต ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
     เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
ตระหนักถึงความส าคัญของการปลูกจิตส านึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมก าหนดมาตรการการ
ปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ จิตส านึก และพฤติกรรมของบุคลากรใน
สั งกั ด เ พ่ือหลี ก เลี่ ย งกา รกระท า อันอาจมี ผลต่ อดุ ล พินิ จ  หรื อการตั ดสิ น ใจ ในการปฏิบั ติ หน้ าที่     
ซึ่งน าไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี จึงประกาศงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่หรือโอกาสอ่ืนใด (No Gift Policy) โดยสามารถแสดง
ความปรารถนาดีต่อกันด้วยวิธีการใช้บัตรอวยพร การอวยพรในสื่อสังคมออนไลน์ หรือการท าจิตอาสาแทนการให้
ของขวัญ 
 

     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

      ประกาศ ณ วันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖5   

 

 
                                                 ( นางสาวมนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา ) 
         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รักษาราชการแทน 
                                  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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