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ขอมูลท่ัวไปจังหวัดพังงา 

ขนาดและท่ีตั้ง 

จังหวัดพังงาตั้งอยูในภาคใตตอนบน ชายฝงทะเลตะวันตกของประเทศไทย อยูระหวางเสนละติจูด ท่ี 8 องศา  

27 ลิปดา 52.3 ฟลิบดาเหนือ กับ เสนลองติจูด ท่ี 98 องศา 32 ลิปดาตะวันออก อยูหางจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวง

หมายเลข 4 (เพชรเกษม) ประมาณ  788  กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด ประมาณ  4,170.897  ตารางกิโลเมตร (2,606,803.125 

ไร) เปนอันดับ 9 ของภาคใต และเปนอันดับท่ี 54 ของระดับประเทศ พ้ืนท่ีเกษตร 1,806.122 ตารางกิโลเมตร (1,128,824 

ไร) พ้ืนท่ีปาไม 1,722.55 ตารางกิโลเมตร (1,076,594 ไร) เน้ือท่ีอ่ืน ๆ 642.227  ตารางกิโลเมตร  (401,392.625 ไร) 

อาณาเขตติดตอ 

 ทิศเหนือ  ติดตอกับ จังหวัดระนอง 

ทิศใต  ติดตอกับ จังหวัดภูเก็ต 

ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดสุราษฎรธานีและจังหวัดกระบ่ี 

ทิศตะวันตก ติดตอกับ ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 

ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพภูมิศาสตรของจังหวัดพังงา ประกอบดวยภูเขาสลับซับซอน  มีท่ีราบตามชายฝงทะเล และท่ีราบ

ตามหุบเขา มีชายฝงทะเลยาวประมาณ 239.25 กิโลเมตร ตลอดแนวดานทิศตะวันตก มีเกาะแกงประมาณ 105 เกาะ ซึ่ง

สวนใหญอยูทางตอนเหนือของจังหวัด   และมีเกาะอยูในทะเลอันดามนัจํานวนมาก เชน เกาะยาว หมูเกาะสุรินทร และหมู

เกาะสิมิลัน และท่ีสําคัญจังหวัดพังงา มีพ้ืนท่ีปาไม เปนปาไมประเภทไมผลัดใบ มีชนิดปาท่ีสําคัญ ไดแกปาดิบเขา ปาดิบช้ืน 

และปาชายเลน สําหรับบริเวณท่ีเปนท่ีราบจะลาดลงจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ลงสูทะเลอันดามัน  

ลักษณะภูมิอากาศ 

จังหวัดพังงามีภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองรอน โดยไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 ฤดู คือ 

ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือน มกราคม – เมษายน เปนชวงท่ีจังหวัดพังงาไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต

พัดปกคลุม ทําใหมีอากาศรอนอบอาว    

ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม จะเรียกวาเปนเมืองฝนแปดแดดสี่ เน่ืองจากไดรับอิทธิพลจากลม

มรสุมตะวันตกเฉียงใต ทําใหเกิดฝนตกชุกตลอดพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด 

จังหวัดพังงา มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปประมาณ 27.84 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.60 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย 22.08 องศาเซลเซียส  ปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดป ประมาณ 3,638.30 มิลลิเมตร มีฝนตกประมาณ 185 

วัน เดือนท่ีฝนตกมากท่ีสุด คือ เดือนกันยายนและเดือนตุลาคม 

การปกครองและประชากร 

 จังหวัดพังงา แบงการปกครองออกเปน 8 อําเภอ 48 ตําบล 321 หมูบาน 2 เทศบาลเมือง 13 เทศบาล

ตําบล 36 องคการบริหารสวนตําบล มีประชากร ณ เดือนมิถุนายน 2558 จํานวนท้ังสิ้น 256,149 คน เปนเพศชาย 128,234 

คน เพศหญิง 127,915 คน จํานวนบาน 107,062 หลังคาเรือน ความหนาแนนของประชากรเทากับ 60 คน ตอตาราง

กิโลเมตร 
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ขอมูลท่ัวไปสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ท่ีตั้งสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา   

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ตั้งอยู เลขท่ี14 ซอยชุมนุมราษฎร ถนนเพชรเกษม  อําเภอเมือง 

จังหวัดพังงา 82000  เปนท่ีปฏิบัติงานของกลุม/หนวย จํานวน 7 กลุม/1หนวย  ดังน้ี.- 

กลุมอํานวยการ          หมายเลขโทรศัพท  0-7641-3684 

         0-7641-2180 

กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย    หมายเลขโทรศัพท  0-7641-1922  

กลุมบริหารงานบุคคล        หมายเลขโทรศัพท  0-7641-1984 

กลุมนโยบายและแผน       หมายเลขโทรศัพท  0-7641-2529 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา      หมายเลขโทรศัพท  0-7641-3379 

กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน     หมายเลขโทรศัพท  0-7641-3379 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  หมายเลขโทรศัพท  0-7641-2521 

หนวยตรวจสอบภายใน         หมายเลขโทรศัพท  0-7641-2180  

อัตรากําลัง 

บุคลากรของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา มีจํานวนท้ังสิ้น  54  คน (เฉพาะบุคลากรภายใน

จังหวัด ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559) ประกอบดวย   

 ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป.     จํานวน  4    คน 

กลุมอํานวยการ     จํานวน 6    คน 

กลุมบรหิารงานการเงินและสินทรพัย   จํานวน 4    คน 

กลุมบรหิารงานบุคคล    จํานวน 13  .คน 

กลุมนโยบายและแผน    จํานวน 9    .คน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษา    จํานวน 8     คน     

กลุมสงเสรมิสถานศึกษาเอกชน   จํานวน 2     คน 

กลุมนิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา จํานวน 5     คน 

หนวยตรวจสอบภายใน    จํานวน 3     คน 

รวมบุคลากรท้ังสิ้น     จํานวน 54   .คน 
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โครงสรางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพังงา 

คณะกรรมการ 

ศึกษาธิการจังหวัด 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

คณะอนุกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด 

กลุมสงเสริมการจัดการ 

 

หนวยตรวจสอบภายใน 

กลุมนโยบายและแผน 

กลุมบริหารงานบุคคล 

กลุมบริหารงานการเงินและสนิทรัพย 

กลุมอํานวยการ 

กลุมสงเสริมสถานศึกษา 

 

กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา 
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ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา เปนหนวยงานหลักในการสงเสริม สนับสนุน ประสานงาน  

และกํากับติดตามสถานศึกษา ใหจัดการศึกษาแกผูเรียนอยางมีคุณภาพ ในปการศึกษา 2559 มีโรงเรียน และนักเรียน  

ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2559  ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 จํานวนโรงเรียน จําแนกตามประเภทท่ีเปดสอน และตามขนาดจํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2559 

ประเภท จํานวนโรงเรียน รอยละ 

จํานวนโรงเรียนท้ังส้ิน 173 100 

จําแนกตามประเภทท่ีเปดสอน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)   

 -  กอนประถมศึกษา – ประถมศึกษา 

 -  กอนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนตน 

 -  กอนประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 -  ประถมศึกษา 

 -  ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนตน 

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

 -  กอนประถมศึกษา 

 -  กอนประถมศึกษา – ประถมศึกษา 

 -  ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนตน 

 -  มัธยมศึกษาตอนตน 

 -  มัธยมศึกษาตอนตน – มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

157 

104 

32 

1 

18 

2 

16 

2 

10 

1 

1 

2 

 

90.75 

 

 

 

 

 

9.25 

จําแนกตามขนาดจํานวนนักเรียน(ไมรวมเอกชน)   

- ขนาดท่ี 1 (นร. 0-120 คน) 92 58.60 

- ขนาดท่ี 2 (นร. 121-200 คน) 33 21.02 

- ขนาดท่ี 3 (นร. 201-300 คน) 13 8.28 

- ขนาดท่ี 4 (นร. 301-499 คน) 12 7.64 

- ขนาดท่ี 5 (นร. 500-1499 คน) 6 3.82 

- ขนาดท่ี 6 (นร. 1500-2499 คน) 1           0.64 

         -   ขนาดท่ี 7 (นร. > 2500 คน) -             - 
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ตารางท่ี 2 จํานวนนักเรียน จําแนกรายช้ัน เพศ หองเรียน  และหองเรียนตอนักเรียน 

 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ปการศึกษา 2559 

ชั้น นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม รอยละ หองเรียน 
นักเรียน : 

หองเรียน 

อนุบาล 1 1,190 1,090 2,280  150  

อนุบาล 2 1,103 1,051 2,154  151  

รวมกอนประถม 2,293 2,141 4,434 18.46 301 15 : 1 

ประถมศึกษาปท่ี 1 1,673 1,415 3,088  180  

ประถมศึกษาปท่ี 2 1,517 1,379 2,896  174  

ประถมศึกษาปท่ี 3 1,509 1,409 2,918  174  

ประถมศึกษาปท่ี 4 1,476 1,366 2,842  170  

ประถมศึกษาปท่ี 5 1,446 1,367 2,813  171  

ประถมศึกษาปท่ี 6 1,351 1,332 2,683  171  

รวมประถมศึกษา 8,972 8,268 17,240 71.79 1,040 17 : 1 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 490 364 854  38  

มัธยมศึกษาปท่ี 2 376 321 697  37  

มัธยมศึกษาปท่ี 3 383 331 714  39  

รวมมัธยมศึกษาตอนตน 1,249 1,016 2,265 9.44 114 20 : 1 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 15 18 33  1  

มัธยมศึกษาปท่ี 5 12 13 15  1  

มัธยมศึกษาปท่ี 6 5 12 17  2  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 32 43 75 0.31 4 19 : 1 

รวมท้ังสิ้น 12,546 11,468 24,014 100 1,459 16 : 1 

รอยละ 52.24 47.76 100    
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ตารางท่ี 3 จํานวนนักเรียน จําแนกรายช้ัน เพศ หองเรียน  และหองเรียนตอนักเรียน โรงเรียนในสังกัด 

 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ปการศึกษา 2559 

ชั้น 
นักเรียน

ชาย 

นักเรียน

หญิง 
    รวม รอยละ หองเรียน 

นักเรียน : 

หองเรียน 

อนุบาล 1 337 305 642  25  

อนุบาล 2 295 286 581  25  

อนุบาล 3 342 331 673  25  

รวมกอนประถม 974 922 1896 28.31 75 25 : 1 

ประถมศึกษาปท่ี 1 357 300 657  24  

ประถมศึกษาปท่ี 2 348 306 654  22  

ประถมศึกษาปท่ี 3 349 333 682  21  

ประถมศึกษาปท่ี 4 261 286 547  18  

ประถมศึกษาปท่ี 5 279 276 555  18  

ประถมศึกษาปท่ี 6 260 289 549  19  

รวมประถมศึกษา 1854 1790 3644 54.40 122 30 : 1 

มัธยมศึกษาปท่ี 1 94 116 210  9  

มัธยมศึกษาปท่ี 2 113 124 237  9  

มัธยมศึกษาปท่ี 3 121 132 253  9  

รวมมัธยมศึกษาตอนตน 328 372 700 10.45 27 26 : 1 

มัธยมศึกษาปท่ี 4 82 97 179  6  

มัธยมศึกษาปท่ี 5 52 90 142  6  

มัธยมศึกษาปท่ี 6 49 88 137  6  

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 183 275 458 6.84 18 25 : 1 

รวมท้ังสิ้น 3339 3359 6698 100 242 28 : 1 

รอยละ 49.85 50.15 100    
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ตารางท่ี 4 จํานวนนักเรียนพิการเรียนรวม จําแนกตามระดับการศึกษา และความพิการ ปการศึกษา 2559 

ประเภทความพิการ 
กอนประถม 

ศึกษา 

ประถม 

ศึกษา 

มัธยม 

ศึกษา 

ตอนตน 

มัธยม 

ศึกษา 

ตอน

ปลาย 

รวม 

รอยละ

นักเรียน

พิการตอ

นักเรียน

ท้ังหมด 

จํานวนนกัเรียนท้ังสิน้ 4,434 17,240 2,265 75 24,014 100 

บกพรองทางการเห็น  7 2  9 0.04 

บกพรองทางการไดยนิ 5 4   9 0.04 

บกพรองทางสติปญญา 2 167 19  188 0.78 

บกพรองทางรางกาย/สุขภาพ 6 31 1  38 0.16 

มีปญหาทางการเรยีนรู 2 915 143 3 1,063 4.43 

บกพรองทางการพูด/ภาษา 2 11 1  14 0.06 

มีปญหาทางพฤติกรรม/อารมณ 1 26 4  31 0.13 

ออทิสตกิ 5 13 1  19 0.08 

พิการซอน 5 39   44 0.17 

อ่ืน ๆ       

รวม 28 1,213 171 3 1,415 5.89 

รอยละนกัเรียนพิการตอนกัเรียน

ท้ังหมด 

0.12 5.05 0.71 0.01 5.89  

ที่มา : ระบบ set สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 
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ตารางท่ี 5 จํานวนนักเรียน จําแนกตามสัญชาติ ปการศกึษา 2559 

สัญชาติ 
กอนประถม 

ศึกษา 

ประถม 

ศึกษา 

มัธยม 

ศึกษา 

ตอนตน 

มัธยม 

ศึกษา 

ตอนปลาย 

รวม รอยละ 

ไทย 4,113 16,760 2,251 75 23,199 96.62 

กัมพูชา 7 17   24 0.09 

เนปาล  1   1 0.004 

ปากีสถาน 3    3 0.013 

พมา 283 409 12  704 2.93 

ลาว 16 24 1  41 0.17 

อินเดยี       

ไมปรากฏสญัชาต ิ 8 16 1  25 0.10 

มาเลเซีย  2   2 0.009 

จีน  1   1 0.004 

อ่ืน ๆ 4 10   14 0.06 

รวมท้ังสิน้ 4,434 17,240 2,265 75 24,014 100 
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ตารางท่ี 6 จํานวนนักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2558 

ระดับชั้น 

รายการ 

ม.3 ม.6 

จํานวน (คน) รอยละ จํานวน (คน) รอยละ 

นักเรียนเรียนจบ 545 100 29 100 

   - ศึกษาตอ 524 96.15 23 79.31 

   - ประกอบอาชีพ 20 3.67 6 20.69 

   - บวชในศาสนา - - - - 

   - อ่ืน ๆ 1 0.18 - - 

ตารางท่ี 7 จํานวนนักเรียนออกกลางคัน จําแนกตามระดับช้ัน และสาเหตุ ปการศึกษา 2558 

สาเหตุ 
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ประถมศึกษาปท่ี 1 3,198            

ประถมศึกษาปท่ี 2 3,009            

ประถมศึกษาปท่ี 3 2,860            

ประถมศึกษาปท่ี 4 2,809       1   1 0.005 

ประถมศึกษาปท่ี 5 2,575            

ประถมศึกษาปท่ี 6 2,725       2   2 0.015 

รวมประถมศึกษา 17,358       3   3 0.02 

มธัยมศึกษาปท่ี 1 854   1       1 0.005 

มธัยมศึกษาปท่ี 2 723   1       1 0.005 

มธัยมศึกษาปท่ี 3 721   2     2  4 0.02 

รวมมธัยมศึกษา

ตอนตน 

2,298   4     2  6 0.03 

มธัยมศึกษาปท่ี 4 31            

มธัยมศึกษาปท่ี 5 22            

มธัยมศึกษาปท่ี 6 37            

รวมมธัยมศึกษาตอนปลาย 90            

รวมท้ังสิ้น 19,746   4    3 2  9 0.05 
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ตารางท่ี 8 จํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท ปการศึกษา 2559 

ประเภท จํานวน(คน) รอยละ 

ขาราชการคร ู 1,441 88.68 

- ผูบริหารการศึกษา 1  

- รองผูบริหารการศึกษา 3 

- ผูบริหารสถานศึกษา/รองผูบริหารสถานศึกษา 130 

- ครูผูสอน 1,307 

บุคลากรทางการศึกษา 46 2.83 

พนักงานราชการ/ครูอัตราจาง 73 4.49 

ลูกจางประจํา 65 4.00 

รวม 1,625 100 

ตารางท่ี 9 จํานวนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  จําแนกตามตําแหนงและวุฒิการศึกษา 

วุฒิ/ตําแหนง 

ผูบริหาร

สถานศึกษา/รอง

ผูบริหาร

สถานศึกษา 

ครูผูสอน รวม รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตร ี  15 15 1.04 

ปริญญาตร ี 39 1,050 1,089 75.78 

ปริญญาโท 86 242 328 22.83 

ปริญญาเอก 5 - 5 0.35 

รวม 130 1,307 1,437 100 

ตารางท่ี 10 จํานวนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน จําแนกตามวิทยฐานะ 

วิทยฐานะ/ตําแหนง 

ผูบริหาร

สถานศึกษา/รอง

ผูบริหาร

สถานศึกษา 

ครูผูสอน รวมท้ังสิ้น รอยละ 

ไมมีวิทยฐานะ 4 582 586 40.77 

ชํานาญการ 22 448 470 32.71 

ชํานาญการพิเศษ 100 277 377 26.24 

เช่ียวชาญ 4 - 4 0.28 

เช่ียวชาญพิเศษ - - - - 

รวม 130 1,307 1,437 100 
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ขอมูลคุณภาพการศึกษา 

ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละผลการทดสอบระดับชาตข้ัินพ้ืนฐาน (O-Net) ปการศึกษา 2558 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระหวาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา กับ ระดับประเทศ  

กลุมสาระการเรียนรู สพป.พังงา ประเทศ ผลตาง +/- 

ภาษาไทย 50.84 49.33 + 1.51 

คณิตศาสตร 43.57 43.47 + 0.10 

วิทยาศาสตร 42.74 42.59 + 0.15 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 51.27 49.18 + 2.09 

ภาษาอังกฤษ 38.96 40.31 - 1.35 

คะแนนเฉลี่ยรอยละ 45.48 44.98 + 0.50 

ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) 

               ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ระหวางปการศึกษา 

               2557 กับ ปการศึกษา 2558 

กลุมสาระการเรียนรู 
คาเฉลี่ยรอยละ 

ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 พัฒนาการ +/- 

ภาษาไทย 45.16 50.84 + 5.68 

คณิตศาสตร 37.33 43.57 + 6.24 

วิทยาศาสตร 41.43 42.74 + 1.31 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 50.61 51.27 + 0.66 

ภาษาอังกฤษ 34.03 38.96  + 4.93 

คะแนนเฉลี่ยรอยละ 41.71 45.48 + 3.77 

ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละผลการทดสอบระดับชาตข้ัินพ้ืนฐาน (O-Net) ปการศึกษา 2558 

 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ระหวาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา กับ ระดับประเทศ 

กลุมสาระการเรียนรู สพป.พังงา ประเทศ ผลตาง +/- 

ภาษาไทย 40.44 42.64 - 2.20 

คณิตศาสตร 28.22 32.40 - 4.18 

วิทยาศาสตร 34.98 37.63 - 2.65 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 42.76 46.24 - 3.48 

ภาษาอังกฤษ 26.44 30.62 - 4.18 

คะแนนเฉลี่ยรอยละ 34.57 37.91 - 3.34 
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ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) 

  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

  ระหวางปการศึกษา 2557 กับ ปการศึกษา 2558 

กลุมสาระการเรียนรู 
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 

ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 พัฒนาการ +/- 

ภาษาไทย 33.83 40.44 + 6.61 

คณิตศาสตร 25.66 28.22 + 2.56 

วิทยาศาสตร 35.35 34.98 - 0.37 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 45.86 42.76 - 3.10 

ภาษาอังกฤษ 25.54 26.44 + 0.90 

คะแนนเฉลี่ยรอยละ 33.25 34.57 + 1.32 

ตารางท่ี 15 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT) 

  ปการศึกษา 2558 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ระหวาง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

  พังงา กับ ระดับประเทศ 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 

สพป.พังงา ประเทศ ผลตาง +/- 

ความสามารถดานภาษา 49.26 46.64 + 2.62 

ความสามารถดานคํานวณ 42.59 40.71 + 1.88 

ความสามารถดานเหตผุล 51.82 48.56 + 3.26 

รวม 3 ดาน 47.89 45.30 + 2.59 

ตารางท่ี 16 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียรอยละผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT) 

  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

  ระหวางปการศึกษา 2557 กับ ปการศึกษา 2558 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 

ปการศึกษา 2557 ปการศึกษา 2558 พัฒนาการ +/- 

ความสามารถดานภาษา 50.66 49.26 - 1.40 

ความสามารถดานคํานวณ 41.91 42.59 + 0.68 

ความสามารถดานเหตผุล 49.66 51.82 + 2.16 

รวม 3 ดาน 47.41 47.89 + 0.48 
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ตารางท่ี 17 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รอบท่ี 3 (พ.ศ.2554 – 2558) 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียน ผานการรับรอง รอยละ โรงเรียน ผานการรับรอง รอยละ 

 

134 

 

131 97.76 159 133 83.65 
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นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

นโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังน้ี 

1. เรงรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานท้ังระบบใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ ทันโลก ใหสําเร็จ อยางเปนรูปธรรม 

2. เรงพัฒนาความแข็งแกรงทางการศึกษา ใหผูเรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึง เด็กพิการ และดอยโอกาส  

มีความรู และทักษะแหงโลกยุคใหมควบคูกันไป โดยเฉพาะทักษะการอาน การเขียน และการคิด เพ่ือใหมีความพรอมเขาสู

การศึกษาระดับสูง และโลกของการทํางาน 

3. เรงปรบัระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธกับเน้ือหา ทักษะ 

และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปดวย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ

และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

4. ยกระดับความแข็งแกรงมาตรฐานวิชาชีพครูและผูบริหารสถานศึกษา ใหครูเปนผูท่ีมีความสามารถและทักษะ 

ท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ผูบริหารสถานศกึษา มีความสามารถในการบริหารจัดการ และเปนผูนําทาง

วิชาการ ครูและผูบริหารสถานศึกษาประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี แกผูเรียน สรางความมั่นใจและไววางใจ สงเสริมให

รับผิดชอบตอผลท่ีเกิดกับนักเรียนท่ีสอดคลองกับวิชาชีพ 

5. เรงสรางระบบใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนองคกรคุณภาพท่ีแข็งแกรง และมีประสิทธิภาพเพ่ือการ

ใหบริการท่ีดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานไดเปนอยางดี 

6. เรงรัดปรับปรงุโรงเรียนใหเปนองคกรท่ีมีความเขมแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน ในการจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานท่ีชัดเจน เปนสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและได

มาตรฐานระดับสากล 

7. สรางระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาท่ีมีขอมูลสารสนเทศ และขาวสารเก่ียวกับ

กระบวนการเรียนการสอนอยางพรอมบริบูรณ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอยางเปนรูปธรรม 

8. สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางานใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือการใหบริการท่ีดี ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค  

เรงรัดการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ สงเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีท่ีทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม ปรับปรุงระบบของ

โรงเรียน ใหเปนแบบรวมคิดรวมทํา การมีสวนรวม และการประสานงาน สามารถใชเครือขายการพัฒนาการศึกษา  

ระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรวิชาชีพ กลุมบุคคล องคกรเอกชน และองคกรสังคมอ่ืน 

 9. เรงปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุงเนนความถูกตอง เหมาะสม เปนธรรม ปราศจากคอรรัปช่ันใหเปนปจจัย

หนุนในการเสริมสรางคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกําลังใจ สรางภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบ 

ในความสําเร็จตามภาระหนาท่ี 

10. มุงสรางพลเมืองดีท่ีตื่นตัวและอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได และทําใหการศึกษา นําการแกปญหา

สําคัญของสังคม รวมท้ังปญหาการคอรรัปช่ัน 

 11. ทุมเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีพัฒนาลาหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กท่ีไมไดคุณภาพ  

เพ่ือไมใหผูเรียนตองเสียโอกาสไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
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จุดเนน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 6 จุดเนนการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ท่ี

สอดคลองกับ 6 ยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 
1. จุดเนนดานหลักสตูรและกระบวนการเรียนรู 

2. จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. จุดเนนดานพัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 

4. จุดเนนดานทดสอบ การประเมนิ การประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 

5. จุดเนนดาน ICT เพ่ือการศึกษา 

6. จุดเนนดานการบริหารจัดการ 

จุดเนนดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู 
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูมีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังตอไปน้ี 

 1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีการปรับปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน 

1.2 โครงสรางเวลาเรียนมีการปรบัปรุงใหเหมาะสมกับผูเรียน 

1.3 สถานศึกษาทุกแหงมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแตละชวงช้ัน 

1.4 สถานศึกษาใช STEM Education BBL DLTV 

2. ผูเรียนมสีมรรถนะท่ีสําคัญ สูมาตรฐานสากล ดังตอไปน้ี 

 2.1 ผูเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการดาน รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญาท่ีสมดุล 

เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรูอยางมีความสุข 

 2.2 ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 อานออก เขียนได 

 2.3 ผูเรียนตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ข้ึนไป อานคลองเขียนคลอง 

 2.4 ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีความสามารถดานภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผล ผานเกณฑมาตรฐาน 

ท่ีกําหนดเพ่ิมข้ึน 

 2.5 ผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจาก

การทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) กลุมสาระหลักเพ่ิมข้ึน 

 2.6 ผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาไดรับการสงเสริมใหมีแรงจูงใจสูอาชีพ ดวยการแนะแนว และไดรับการพัฒนา

ความรูทักษะท่ีเหมาะสมเพ่ือการมีงานทําในอนาคต 

 2.7 ผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแกปญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใชเทคโนโลยี  

ท่ีเหมาะสมตามชวงวัย 

 2.8 ผูเรียนไดรับการวัดและการประเมินผลท่ีหลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเปนรายบุคคล 

3. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมท้ังมีจิตสํานึกในการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมและหางไกลยาเสพติด 

 3.1 ผูเรียนระดับประถมศึกษา ใฝเรียนรู ใฝดี และอยูรวมกับผูอ่ืนได 

 3.2 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีทักษะการแกปญหา และอยูอยางพอเพียง 

 3.3 ผูเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความมุงมั่นในการศึกษาและการทํางาน สามารถปรับตัวเขากับ 

พหุวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย 
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4. ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนา เต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล ไดแก 

 4.1 ผูพิการ 

 4.2 ผูดอยโอกาสและผูเรียนในพ้ืนท่ีพิเศษ 

 4.3 ผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 

 4.4 ผูเรียนภายใตการจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนยการเรียน 

 4.5 ผูเรียนท่ีตองการความคุมครองและชวยเหลือเปนกรณีพิเศษ 

จุดเนนดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาองคความรู ตรงตามความตองการของบุคคลและสถานศึกษา 

 1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู ท่ีใชทักษะกระบวนการคิด รวมท้ังการวัด 

และประเมินการเรียนรู 

 1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัย 

 1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา และครูท้ังในโรงเรียน ระหวางโรงเรียน หรือภาคสวนอ่ืน ๆ ตามความพรอมของโรงเรียน 

 1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สรางเครือขายการเรียนรู การมีสวนรวมจากผูมีสวนเก่ียวของ และทุกภาคสวน

ใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู 

 1.5 ครูจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน 

 1.6 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณของความเปนครู การเปนครูมืออาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. ผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกดานใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ 

4. องคกร องคคณะบุคคล และผูมีสวนไดสวนเสียวางแผนสรรหา ยาย โอน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับ

ความตองการของโรงเรียนและชุมชน 

จุดเนนดานพัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคลองกับความตองการของประเทศ 
1. สถานศึกษาสรางคานิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดสวนการเรียนสายสามัญ 

2. หนวยงานทุกระดับมีการวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได 

จุดเนนดานการทดสอบการประเมินการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผูเรียนมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน 

2. ระบบทดสอบเพ่ือประเมินผาน หรือซ้ําช้ัน มีการพัฒนาใหเหมาะสมในการจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 

3. ผูประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผูประเมิน 
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จุดเนนดาน ICT เพ่ือการศึกษา 

1. หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน 

2. หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนฐานเดียวกันในเรื่องขอมูลนักเรียน ขอมูลครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ขอมูลสถานศึกษาและขอมูลขาราชการและบุคลากรอ่ืน ในการใชขอมูลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

3. หนวยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน 

4. ผูเรียนมีคอมพิวเตอรใชในการเรียนรู 

จุดเนนดานการบริหารจัดการ 

1. หนวยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุงเนนการกระจายอํานาจ การสรางเครือขายและรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน 

 1.1 สถานศึกษาท่ีไมผานการรับรองคุณภาพภายนอกตามท่ีกําหนดไดรับการแกไขชวยเหลือ นิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผล 

 1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพการจัดการศึกษา 

 1.3 สถานศึกษาท่ีมีความพรอมรับการกระจายอํานาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.4 สถานศึกษาบริหารจัดการรวมกันโดยใชการวางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตําบล (Educational Maps) 

 1.5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบริหารรวมกันในรูปแบบ cluster อยางมีประสิทธิภาพ 

 1.6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ โดยใชมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 1.7 หนวยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สรางระบบสวัสดิการ สวัสดภิาพและความปลอดภัยใหเหมาะสม

ตามบริบทของพ้ืนท่ีพิเศษ 

 1.8 หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กํากับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและ

ตอเน่ือง 

 1.9 หนวยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑการจัดสรรงบเงินอุดหนุนคาใชจายรายหวั 

ใหมีความเหมาะสมและเพียงพอ 

 1.10 หนวยงานทุกระดับ ยกยองเชิดชูเกียรติ หนวยงาน องคคณะบุคคลและบุคลากรท่ีมีผลงานเชิงประจักษ 

 1.11 หนวยงานทุกระดับ สงเสริมใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและสถานศึกษา 

 1.12 หนวยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

2. หนวยงานทุกระดับ สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 2.1 หนวยงานทุกระดับ สงเสริมใหทุกภาคสวนและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 2.2 หนวยงานทุกระดับ สงเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา 

 2.3 หนวยงานทุกระดับ รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน และผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือปรับปรุง

พัฒนาการจัดการศึกษา 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ปงบประมาณ 2560 

วิสัยทัศน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา  เปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา  นักเรียนมี

คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พันธกิจ 

1. เรงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

2. เนนการพัฒนาคณุธรรมจริยธรรม 

3. สงเสริมและสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา 

4. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารจดัการศึกษา 

คานิยมองคการ 

มุงผลสัมฤทธ์ิ  ฉับไวบริการ  ทํางานเปนทีม 

เปาหมายประสงค 

• ดานคุณภาพการศึกษา 

1.นักเรียนระดับกอนประถมทุกคนมพัีฒนาการท่ีเหมาะสมตามชวงวัย 

2.นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามชวงวัยและมีคณุภาพ 

3. สถานศึกษาทุกโรงมีคณุภาพ ไดมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

4. นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความเปนชาตไิทยและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

• ดานโอกาสทางการศึกษา 

    ประชากรวัยเรียนทุกคน ไดรบัโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     ตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษา 

         ข้ันพ้ืนฐาน อยางมีคุณภาพ ท่ัวถึง และเสมอภาค 

• ดานประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

1. ครู ผูบรหิารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีทักษะท่ีเหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุง

ผลสัมฤทธ์ิ 

2. สถานศึกษาทุกแหงมีความเขมแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และเปนกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูคุณภาพ

ระดับมาตรฐานสากล 

3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  มีความเขมแข็งตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลยุทธ 
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

2. ปลูกฝงคณุธรรมและสรางจิตสาํนึกในความเปนไทย 

3. สรางโอกาสทางการศึกษา 

4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
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ตัวช้ีวัดและเปาหมายความสําเร็จ 

กลยุทธท่ี 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
ขอมูลฐาน             

สพฐ. 

ขอมูลฐาน 

สพป.พังงา 

เปาหมาย 

สพป.พังงา 

     1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เพ่ิมข้ึน   

  ช้ัน ป.3  (NT) 

                1) ดานความสามารถทางภาษา 

                2) ดานคํานวณ 

                3) ดานการใชเหตผุล 

 

  ชั้น ป.6 (O-NET) 

   1.1  ภาษาไทย 

   1.2  คณิตศาสตร 

   1.3  วิทยาศาสตร 

   1.4  สังคมศึกษา 

   1.5  ภาษาอังกฤษ 

   

 ชั้น ม.3 (O-NET) 

   1.1  ภาษาไทย 

   1.2  คณิตศาสตร 

   1.3  วิทยาศาสตร 

   1.4  สังคมศึกษา 

   1.5  ภาษาอังกฤษ 

   

     2. ผลการทดสอบระดับชาต ิO-NET กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาอังกฤษ  

           2.1 โรงเรยีนท่ีมีความพรอมสูง เพ่ิมข้ึนไมนอย

กวา รอยละ 5  

    2.2 โรงเรียนท่ีมีความพรอมปานกลางเพ่ิมข้ึน 

รอยละ 3-5  

    2.3 โรงเรียนท่ีมีความพรอมนอย เพ่ิมข้ึนรอยละ 

2-5  

     

 

46.64 

40.71 

48.56 

45.30 

 

 
 

51.88 

38.76 

40.27 

45.08 

31.11 

41.42  

  

 

46.81 

29.53 

35.12 

49.34 

31.39 

38.44 

  

 

 

 

 

 

   

 

49.26 

42.59 

51.82 

47.89 

 

 
 

    45.16 

        37.33 

        41.43 

        50.61 

        34.03 

        45.60 

 

 

        43.98 

        24.59 

        33.03 

        46.37 

        28.07 

   35.21 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ิมข้ึนเฉลีย่ 

ไมนอยกวา 

รอยละ 3 

 

 

 

เพ่ิมข้ึนเฉลีย่ 

ไมนอยกวา 

รอยละ 3 

ทุกกลุมสาระ

หลัก 

 

เพ่ิมข้ึนเฉลีย่ 

ไมนอยกวา 

รอยละ 3 

ทุกกลุมสาระ

หลัก 

 

 

-เพ่ิมข้ึนไมนอย

กวารอยละ 5  

-เพ่ิมข้ึน  

 รอยละ 3-5 

-เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 2-5  
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ตัวชี้วัด 
ขอมูลฐาน             

สพฐ. 

ขอมูลฐาน 

สพป.พังงา 

เปาหมาย 

สพป.พังงา 

    3. นักเรียนมีความสามารถดานทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานท่ีกําหนด  

   3.1 โรงเรียนท่ีมีความพรอมสูง    

   3.2 โรงเรียนท่ีมีความพรอมปานกลาง  

   3.3 โรงเรียนท่ีมีความพรอมนอย   

 

     4. รอยละนักเรียน ช้ัน ป.1 อานออก เขียนได 

     5. รอยละนักเรียน ช้ัน ป.3 อานออก เขียนได คิดเลข

เปน 

     6. รอยละนักเรียน ช้ัน ป.6 อานคลอง เขียนคลอง คิด

เลขคลอง 

 

 

 

 

 

    n / a 

    n / a 

 

    n / a 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

n / a 

           

 

 

รอยละ 80 

รอยละ 50  

รอยละ 30  

 

 

กลยุทธท่ี 2. ปลูกฝงคุณธรรมและสรางจิตสํานึกในความเปนไทย 

ตัวชี้วัด เปาหมาย 

(สพฐ) 

ขอมูลฐาน (สพป.

พังงา) 
เปาหมาย (สพป.

พังงา) 

2.1 ระดับความสําเร็จการดาเนินกิจกรรม ใหผูเรยีนมี

คานิยมหลักคนไทย 12 ประการ ครบทุกตัว สอดคลอง

ตามชวงวัย  

2.2 รอยละนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร   

 

    n / a 

      

       95 

  

       ระดับ 5 

   (รอยละ 100) 

  

   

  

 

  

กลยุทธท่ี 3.   สรางโอกาสทางการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

(สพฐ) 

ขอมูลฐาน 

(สพป.พังงา) 

เปาหมาย (สพป.

พังงา) 

  

3.1. อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง  

3.2 รอยละของนักเรียนพิการท่ีไดรับโอกาสใหสามารถ

พัฒนาไดเต็มตามศักยภาพ  

3.3 รอยละของนักเรียนพิการผานการพัฒนาตาม

ศักยภาพเปนรายบุคคล  

  

รอยละ 0.2 

 80 

 

80 

  

0.05 

 

 

89.75  

  

0.02 

  

 

92 
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กลยุทธท่ี 4  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

(สพฐ) 

ขอมูลฐาน (สพป.

พังงา) 

เปาหมาย (สพป.

พังงา) 

4.1 ครูกลุมเปาหมาย  มีองคความรูตามเน้ือหาท่ีกําหนด

ในระดับดีข้ึนไป  

4.2 ศึกษานิเทศกท่ี  สามารถนิเทศและชวยเหลือครูให

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และยกระดบั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได  

4.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมี ID Plan ไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง   

 

ระดับดี ข้ึนไป 

4 กลุมสาระ    

ปละ  2  ครั้ง 

  

 

  

 

ระดับด ี
ข้ึนไป   

100 

กลยุทธท่ี 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัด เปาหมาย (สพฐ) 
ขอมูลฐาน 

(สพป.พังงา) 

เปาหมาย 

(สพป.พังงา) 

1. รอยละสถานศึกษามรีะบบประกันคุณภาพ

ภายในท่ีเขมแข็ง 

2. รอยละสถานศึกษาไดรบัรองมาตรฐานจากการ

ประเมินคุณภาพภายนอก 

           - ระดับปฐมวัย 

           - ระดับข้ันพ้ืนฐาน 

3. รอยละของการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม 

4. รอยละของการเบิกจายงบประมาณงบลงทุน 

    5.    ผลการประเมิน สพป. ตามมาตรฐาน  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  100   

  

  

 

 90  

80 

96 

  87 

ระดับดีมาก 

 (80%) 

n / a 

 

77.98 

 

97.76 

83.02 

 

 

ระดับดีเยี่ยม

(80.90%) 

100 

 

80 

 

98 

85  

      96 

87 

ระดับดีเยี่ยม 

(85%) 
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1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ชั้น ป.6, ม.3  

ทุกกลุมสาระ เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 3 

3. นักเรียน ชั้น ป.3 อานรูเรื่องและสื่อสารได รอยละ 100 

4. นักเรียน ชั้น ป.6 อานรูเรื่องและสื่อสารได รอยละ 100 

1.  เรงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 

    การศึกษา 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ไดรับการพัฒนา 

นักเรียนมีความสํานึกในความเปน

ชาติไทยและมีวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นักเรียนทุกคนมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน 

    

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256060    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา  เปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

ตัวชี้วัด 

ความสําเร็จ 

1.นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม   

   หลักสูตร รอยละ 100 

2.นักเรียนมีคานิยมหลักคนไทย 100%        

3.ระดับความสําเร็จการดําเนินกิจกรรมให 

  ผูเรียนมีคานิยมหลักของคนไทย  

  12 ประการ   

  

  

 1. ครูไดรับการพัฒนา มีคุณภาพดานการจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

รอยละ 100 

 2. ครูผานการพัฒนากระบวนการคิด รอยละ 100 

 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา  

ดานภาษา รอยละ 95 

1. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็ง 

รอยละ 100 

2.สถานศึกษาผานการรับรองคุณภาพภายนอก 

   รอยละ 85 

3. สพป. ผานเกณฑประเมินมาตรฐานสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา ในระดับดีเย่ียม 

 

 

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษา 

    ข้ันพ้ืนฐาน รอยละ 100 

  2. อัตราการออกกลางคันของนักเรียน  

     ลดลง รอยละ 0.2 

3. นักเรียนพิการเรียนรวมผานเกณฑการ 

   ประเมิน รอยละ 90 

 

 

เปาประสงค 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน 

 3. สงเสริมและสนับสนุนโอกาส 

    ทางการศึกษา 

      5. เพ่ิมประสิทธภิาพการบริหาร 

         จัดการ 

1. สถานศึกษาทุกแหงผานการรับรองจาก สมศ. 

2. สพป. ผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประชากรทุกกลุมทุกวัย 

ไดรับการศึกษาท่ัวถึง 

        5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. สรางโอกาสทางการศึกษา     2. ปลูกฝงคุณธรรมและสราง   

           จิตสํานึกในความเปนไทย 
 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 

 กลยุทธ 

 โครงการ 

     4. พัฒนาครูและบุคลากร  

        ทางการศึกษา  

 

 2. เนนการพัฒนาคุณธรรม 

    จริยธรรม 

 

 

1. การแขงขันทักษะ ทางวิชาการสูความเปนเลิศ 

2. การใชสื่อเสริมภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการสอน 

 3. พัฒนาคุณภาพการเรียนรูสูสากล 

4. การพัฒนาคุณภาพการอานรูเรื่องและสื่อสารได 

   ตามแนว PISA 

5. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล 

   พระราชทาน 

6. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

1. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

   รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา 

2. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงต้ังตําแหนง 

   ครูผูชวยกรณีพิเศษ  

3. การพัฒนาครผููสอนคณิตศาสตร 

4. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุใหดํารงตําแหนง 

    รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

5. การสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังเขารบัราชการ 

   เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนง   

   บุคลากรอื่นตาม ม.38 ค(2) 

6. การสอบคัดเลอืกขาราชการครูและบคุลากรทางการ  

   ศึกษาเพื่อบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนง  

   ศึกษานิเทศก 

7. การสอบคัดเลอืกเจาหนาที่ธุรการ 

8. การสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงบุคคลเขาราชการ  

   เปนขาราชการครูตําแหนงครูผูชวย 

9. การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   เพื่อใหมีหรอืเลื่อนวิทยฐานะ 

10. การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค(2) 

1. ตรวจสอบการบรหิารจัดการดานการเงิน บัญชี พสัดุ  

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดต้ังงบประมาณแผนพฒันาโครงสราง

พื้นฐานระยะ 3 ป (2562-2564) 

3. ประชุมสมัมนาผูบริหารการศึกษา 

4. ติดตามผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร ทาง

การศึกษาตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 

5. ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 

6. การประเมินสัมฤทธ์ิผลการปฏิบัติงานในหนาที่ ผอ. สถานศึกษา 

7. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการบรหิารจัดการศึกษาของโรงเรียน

เอกชน 

8. พัฒนาศักยภาพผูบริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ 

9. เสรมิสรางศักยภาพศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อําเภอ 

10. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมลูสารสนเทศ ปการศึกษา 2560 

11. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานมาตรฐาน สพป.และ ขับเคลื่อน

ตัวช้ีวัด 

12. ปรับปรุงภูมทิัศน 

13. โครงการตามนโยบายเรงดวน 

 

1. สนับสนุนดานสุนทรียศาสตรสําหรับ 

เด็กพังงา 

 

 

1. การแขงขันเปตองเยาวชนไทย 

    ไปโอลิมปก  

2. การพัฒนาบุคลากรดานคุณธรรม 

    และความโปรงใสในการดําเนินงาน 

    ของหนวยงานภาครัฐ 

3. การจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ 
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บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จําแนกรายกลยุทธ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ 

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

1 1 โครงการแขงขันทักษะ ทางวิชาการสูความเปนเลิศ งานศิลปหตัถกรรม (ระดับ

ภาค/ระดับประเทศ) 680,850 

2 2 พัฒนาคุณภาพการเรยีนรูสูสากล 16,443 

3 3 ประชุมปฏิบัติการใชสื่อเสรมิภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการสอนดวยระบบ 

VCO Conference 38,710 

4 4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการอานรูเรื่องและสื่อสารไดตามแนว PISA 25,000 

5 5 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับจงัหวัด 13,000 

รวม 774,003 

กลยุทธท่ี 2 ปลูกฝงคุณธรรมและสรางจิตสํานึกในความเปนไทย 

7 1 การแขงขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปก 10,150 

8 2 การจัดงานฉลองวันเด็กแหงขาต ิ 55,000 

9 3 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรับการประเมินคณุธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 17,845 

รวม 82,995 

กลยุทธท่ี 3 สรางโอกาสทางการศกึษา 

10 1 สนับสนุนดานสุนทรยีศาสตรสําหรบัเด็กพังงา 234,350 

รวม 234,350 

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

11 1 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย (กรณีพิเศษ) 413,500 

12 2 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ

สถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา  56,400 

13 3 การพัฒนาครผููสอนคณิตศาสตร 25,000 

14 4 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ

สถานศึกษา 50,000 

15 5 การสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม ม.38 ค.(2) 35,000 

16 6 สอบคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบรรจุและแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 50,000 

17 7 การคัดเลือกเจาหนาท่ีธุรการตามโครงการคืนครูใหนักเรียน 30,000 

18 8 การสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูฯ 

ตําแหนงครผููชวย 300,000 
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ท่ี ช่ือโครงการ งบประมาณ 

19 9 การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหมีหรือเลื่อน 

วิทยฐานะ 

80,000 

20 10 การคัดเลือกบุคลกรทางการศึกษาอ่ืนตาม ม.38 ค(2) 20,000 

รวม 1,059,900 

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

21 1 ประชุมสมัมนาผูบริหารการศึกษา และผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากร

ทางการศึกษา 

327,120 

22 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัตั้งงบประมาณแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระยะ 3 ป 

(62-64) 

45,000 

23 3 ตรวจสอบการบรหิารจดัการการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี พัสดุ สพป.พังงา 

และสถานศึกษาในสังกัด 

84,600 

24 4 ติดตามผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาฯ 

180,000 

25 5 ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล สพฐ. และ สพป.พังงา 50,000 

26 6 การประเมินสัมฤทธ์ิผลการปฏิบัตงิานในหนาท่ีผูอํานวยการสถานศกึษา 120,000 

27 7 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการบรหิารจัดการศึกษาของโรงเรยีนเอกชน 25,000 

28 8 พัฒนาศักยภาพผูบริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ 45,000 

29 9 เสรมิสรางศักยภาพศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอ 400,000 

30 10 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมลูสารสนเทศทางการศึกษา ปการศึกษา 2560 50,000 

31 11 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานมาตรฐาน สพป. และขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 10,000 

32 12 ปรับปรุงภูมิทัศน 50,000 

33 13 โครงการตามนโยบายเรงดวน 862,032 

  - โครงการบรรพชาอุปสมบททําดเีพ่ือพอ  

  - สงเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษาโดยครอบครัว (Home School)  

  - พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  

รวม 2,248,752 

รวมท้ังสิ้น 4,400,000 
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ปฏิทินการปฏิบัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ท่ี 
ระยะเวลา 

ชื่อโครงการ 

ตค. 

59 

พย 

59 

ธค. 

59 

มค. 

60 

กพ 

60 

มีค. 

60 

เมย 

60 

พค. 

60 

มิย. 

60 

กค. 

60 

สค. 

60 

กย. 

60 

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

1 โครงการแขงขันทักษะ ทาง

วิชาการสูความเปนเลิศ งาน

ศิลปหัตถกรรม (ระดับภาค/

ระดบัประเทศ) 

            

2 พัฒนาคุณภาพการเรียนรูสู

สากล 

            

3 ประชุมปฏิบัติการใชสื่อเสริม

ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการ

สอนดวยระบบ VCO 

Conference 

            

4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

คุณภาพการอานรูเรื่องและ

สื่อสารไดตามแนว PISA 

รอ สพฐ. กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน 

5 คัดเลือกนักเรียนและ

สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล

พระราชทาน ระดับจังหวัด 

            

กลยุทธท่ี 2 ปลูกฝงคุณธรรมและสราง จิตสํานึกในความเปนไทย 

7 การแขงขันเปตอง เยาวชนไทย

ไปโอลิมปก 

            

8 การจัดงานฉลองวันเด็กแหงขาต ิ             

9 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรับการ

ประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสในการดําเนินงานของ

หนวยงานภาครัฐ 
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ท่ี ระยะเวลา 

ชื่อโครงการ 

ตค. 

59 

พย 

59 

ธค. 

59 

มค. 

60 

กพ 

60 

มีค. 

60 

เมย 

60 

พค. 

60 

มิย. 

60 

กค. 

60 

สค. 

60 

กย. 

60 

กลยุทธท่ี 3  สรางโอกาสทางการศึกษา 

10 สนับสนุนดานสุนทรียศาสตร

สําหรับเด็กพังงา 

            

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา    

11 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ

และแตงตั้งเขารับราชการเปน

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย 

(กรณีพิเศษ) 

            

12 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ

และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรอง

ผูอํานวยการสถานศึกษาและ

ผูอํานวยการสถานศึกษา  

            

13 การพัฒนาครูผูสอนคณิตศาสตร             

14 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุ

และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรอง

ผูอํานวยการสถานศึกษา 

            

15 การสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและ

แตงตั้งเขารับราชการเปน

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม 

ม.38 ค.(2) 

            

16 สอบคัดเลือกขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ

บรรจุและแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงศึกษานิเทศก 

            

17 การคัดเลือกเจาหนาท่ีธุรการ

ตามโครงการคืนครูใหนักเรียน 
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ท่ี ระยะเวลา 

ชื่อโครงการ 

ตค. 

59 

พย 

59 

ธค. 

59 

มค. 

60 

กพ 

60 

มีค. 

60 

เมย 

60 

พค. 

60 

มิย. 

60 

กค. 

60 

สค. 

60 

กย. 

60 

18 การสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและ

แตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน

ขาราชการครูฯ ตําแหนงครู

ผูชวย 

            

19 การประเมินขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหมี

หรือเลื่อนวิทยฐานะ 

            

20 การคัดเลือกบุคลกรทาง

การศึกษาอ่ืนตาม ม.38 ค(2) 
รอ สพฐ. กําหนดปฏิทินการดําเนินการ 

กลยุทธท่ี 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

21 ประชุมสัมมนาผูบริหาร

การศึกษา และผูบริหาร

สถานศึกษาและบุคลากร

ทางการศึกษา 

            

22 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้ง

งบประมาณแผนพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานระยะ 3 ป 

(62-64) 

            

23 ตรวจสอบการบริหารจัดการ

การปฏิบัติงานดานการเงิน 

บัญชี พัสดุ สพป.พังงา และ

สถานศึกษาในสังกัด 

            

24 ติดตามผลการปฏิบัติงานของ

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตําแหนง

ผูอํานวยการสถานศึกษาฯ 

            

25 ติดตามผลการดําเนินงานตาม

นโยบายของรัฐบาล สพฐ. และ 

สพป.พังงา 
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ท่ี 
ระยะเวลา 

ชื่อโครงการ 

ตค. 

59 

พย 

59 

ธค. 

59 

มค. 

60 

กพ 

60 

มีค. 

60 

เมย 

60 

พค. 

60 

มิย. 

60 

กค. 

60 

สค. 

60 

กย. 

60 

26 การประเมินสัมฤทธิ์ผลการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีผูอํานวยการ

สถานศึกษา 

            

27 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ

บริหารจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเอกชน 

            

28 พัฒนาศักยภาพผูบริหารโรงเรียน

เอกชนในระบบและนอกระบบ 

            

29 เสริมสรางศักยภาพศูนย

เครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอําเภอ 

            

30 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมูล

สารสนเทศทางการศึกษา ป

การศึกษา 2560 

            

31 พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน

มาตรฐาน สพป. และขับเคลื่อน

ตัวชี้วัด 

            

32 ปรับปรุงภูมิทัศน             

33 โครงการตามนโยบายเรงดวน 

- โครงการอุปสมบท             

- โครงการ Home School             



29 

แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 



30 

แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 



31 

แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 



32 

แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัดท่ีเปนตัวแทนเขาแขงขันทักษะทางวิชาการในงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 66 ประจําปการศึกษา 2559 ไดรับการพัฒนาศักยภาพ มีความคิดสรางสรรค 

ในการบูรณาการอยางหลากหลายไมนอยกวารอยละ 80 

 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ไดจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงคไมนอยกวารอยละ 90 
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ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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1. โครงการ   การจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560 

2. ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง 

3. สนองกลยุทธ ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิต             

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ผูรับผิดชอบโครงการ  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  

                               นางอวยพร  อราม และนางมาลี  ณ ถลาง 

 

5. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน จึงมีมติ 

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี  15  กันยายน  2530  มอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการจัดงานฉลอง   

วันเด็กแหงชาติเปนประจําทุกป โดยกําหนดใหวันเสารท่ีสองของเดือนมกราคมของทุกป  เปนวันเด็กแหงชาติ  

เพ่ือรณรงคใหทุกองคกรของสังคมไดตระหนักถึงบทบาทและเล็งเห็นความสําคัญของเด็กและเยาวชนท่ีมีอายุ 

ไมเกิน 18 ปบริบูรณท้ังท่ีอยูในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนท่ัวประเทศ  ซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีคุณคา    

และอยูในสังคมไดอยางสันติสุข  สําหรับในป 2560  วันเด็กแหงชาติ ตรงกับวันเสารท่ี 14 มกราคม  2560       

และกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหทุกจังหวัดจัดงานฉลองวันเด็กพรอมกันท่ัวประเทศ   

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา  ในฐานะผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ       

ไดตระหนักและเห็นความสําคัญ ของเด็กและเยาวชนซ่ึงเปนบุคคลท่ีมีคุณคาของประเทศชาติ จึงไดจัดทํา

โครงการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในจังหวัด จัดกิจกรรมดังกลาวข้ึน    

6. วัตถุประสงค   

  6.1  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไทย  ในจังหวัดพังงา ตระหนักในบทบาทและหนาท่ีของตนเอง  

ตลอดจนสงเสริมดานคุณธรรม จรยิธรรม มีระเบียบวินัยและรักความสามัคคีสรางความเปนบึกแผนใหเกิดข้ึน

ในครอบครัวและสังคมไทยอยางม่ันคง  

6.2 เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา มีสุขภาพท่ีดีท้ังทางรางกาย จิตใจ 

สติปญญาอารมณ  และมีจิตสํานึกท่ีดีตอสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีการ

พัฒนาตนเองและสังคมใหกาวหนาสืบไป 

6.3 เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลในการรณรงคใหภาครัฐและเอกชน  ไดมีสวนรวมในการ 

ระดมสรรพกําลังการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตระหนักในความสําคัญของเด็กและตนเองและสังคมใหกาวหนาสืบไป  

7.  เปาหมาย 

  หนวยงานและองคกรตาง ๆ   ท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน  รวมจัดกิจกรรมใหแกเด็กและ

เยาวชนท่ีมีอายุไมเกิน  18  ปบริบูรณ  ท้ังท่ีอยูในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรยีนของจังหวัดพังงา 

จํานวนประมาณ  7,500  คน 
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8. กิจกรรม/การดําเนินงาน 

  8.1  ประชุมคณะทํางานและคณะกรรมการ   

  8.2  จัดกิจกรรมวันแด็กแหงชาติ วันเสารท่ี  14  มกราคม  2560 

   1. กิจกรรมบนเวทีกลาง 

   2. กิจกรรมการแสดงนิทรรศการของหนวยงาน 

9.  ระยะเวลาดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 

ป 2559 – 2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 ประชุมคณะทํางานและคณะกรรมการ      

    -ประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนดกรอบแนวทาง     /   

    -ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ      /   

    -ประชุมคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ      /   

2 จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาต ิ      

    -กิจกรรมบนเวทีกลาง       /  

    -กิจกรรมการแสดงนิทรรศการของหนวยงาน       /  

3 สรุปผลการจัดกิจกรรมและรายงาน       /  
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10.  งบประมาณ     

  -  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา  จาํนวน  55,000  บาท  

รายละเอียดประมาณการคาใชจาย 

ท่ี ประเภทรายจาย 
จํานวน 

(คน) 

อัตราตอหนวย 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 ประชุมคณะกรรมการและคณะทํางาน    

 -ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ    

  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 60 35 2,100 

 -ประชุมคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ    

   คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 50  35  1,750 

 -คาถายเอกสาร 1,000 แผน .50 500 

2 จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ    

 -คาอาหารวางและเครื่องดืม่ผูเขารวมกิจกรรม 50  35  1,750 

 -คาอาหาร ไอศกรีม และนํ้าดื่ม ผูเขารวมกิจกรรม 100 100 10,000 

 -คาเชาเต็นท จํานวน 1 หลัง ๆ ละ 700 บาท 1 หลัง 700  700 

  -คาไวนิล ขนาด 2.40 * 4.80 ม. โครงไมพรอมติดตั้ง (สวนสมเด็จ) 1 ผืน  6,160 

  -คาวัสดุ และคาของขวัญ   29,040 

 -คาเครื่องเสยีง  1 ชุด 2,500 2,500 

  -คานํ้ามันเช้ือเพลิง    500 

                        รวม   55,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 

11. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ  

  รอยละของเด็กและเยาวชนท่ีเขารวมกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ 

  รอยละความพึงพอใจของผูปกครองท่ีเขารวมงานและผูมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 

12. การประเมินผล 

  12.1 แบบสอบถาม 

  12.2 การสังเกตผูเขารวมงาน 
 

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  13.1 เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาและประโยชนของตนเอง สงผลใหเปนแรงจูงใจในการ

บําเพ็ญประโยชนตอครอบครัว สถาบันการศึกษา และสังคมเพ่ือพัฒนาชาติตอไป 

  13.2 เด็กและเยาวชนไดแสดงออกถึงความรู ความสามารถ ความคิด ริเริ่มสรางในกิจกรรม 

  13.3 หนวยงานภาครัฐและเอกชน รัฐวิสาหกิจ  องคกรและสถาบันอ่ืน ๆ เห็นความสําคัญ

ของเด็ก และใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม 
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ท่ี 3 สรางโอกาสทางการศึกษา 
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1. ช่ือโครงการ  การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ 

ครั้งท่ี 1 ป พ.ศ.2560 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

2. ลักษณะโครงการ ใหม 

3. สนองกลยุทธ  กลยุทธท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา 

4. ผูรับผิดชอบ  นางสาวจันทกานต  อรุณ  กลุมบริหารงานบุคล    
 

5. หลักการและเหตุผล 

จากการท่ีสํานักงาน ก.ค.ศ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกครูอัตราจางหรือ

ลูกจางชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายไดของสถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม 

ลูกจางประจํา พนักงานจางเหมาบริการ  เพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีท่ีมีความจําเปนหรือเหตุพิเศษ ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนท่ีสุด  

ท่ี ศธ 0206.6/ว 16 ลว. 26 พ.ย.57 ซ่ึงตามหลักเกณฑขอ 2.6 กําหนดไววาการบรรจุและแตงตั้งพนักงาน

ราชการ ลูกจางประจํา ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจางเหมาบริการ ครูอัตราจาง

หรือลูกจางชั่วคราวจากเงินงบประมาณ หรือเงินรายไดของสถานศึกษา ซ่ึง ทุกตําแหนงตองไดรับมอบหมาย

ใหปฏิบัติหนาท่ีสอนตามคําสั่งหรือสัญญาจางออยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน ไมนอยกวาสามป  นับถึงวันรับ

สมัครคัดเลือกวันสุดทาย และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา มีตําแหนงวางท่ีเหลือจากการ

สอบคัดเลือก ตําแหนงครูผูชวย กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งท่ี 1 ป พ.ศ.2559 จํานวน 1 อัตรา 

ไดรับจัดสรรคืนจากการเกษียณอายุราชการเม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 2 อัตรา จัดสรรคืนจาก

การเกษียณอายุราชการเม่ือสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2559 จํานวน 4 อัตรา รวมเปน 7 อัตรา กลุมบริหารงาน

บุคคลจึงไดจัดทําโครงการนี้ 
 

6. วัตถุประสงค 

 เพ่ือคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งท่ี 1 ป พ.ศ.2560 สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ไดครบตามจํานวนตําแหนงวาง  

7. เปาหมาย 

 7.1 เชิงปริมาณ คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งท่ี 1 ป พ.ศ.2560 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา จํานวน 7 อัตรา 

 7.2 เชิงคุณภาพ  คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งท่ี 1 ป พ.ศ.2560 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา เปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส  เปนธรรม และเปน

มาตรฐานเดียวกัน 
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8. วิธีดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งท่ี 1 ป พ.ศ.2560 สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา  

ระยะเวลา 

         

วิธีการดําเนินการ 

งบประมาณป  2560 สถานท่ี 

ดําเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประกาศรับสมัคร                         

(ปงบประมาณ 2560) 

            สพป.พังงา 

2. ดําเนินการรับสมคัร                         

(ปงบประมาณ 2560) 

            สพป.พังงา 

3. สอบคัดเลือก (ปงบประมาณ 2560)             สพป.พังงา 

4. แตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีไดรับ

คัดเลือก  

            สถานศึกษา 

 

9. งบประมาณ   

งบประมาณ งบดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานขยายโอกาส

และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต ผูจบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษา

สําหรับโรงเรียนปกติ วงเงิน 155,000  บาท  จําแนกตามกิจกรรมไดดังนี้ 

ท่ี รายการ จํานวน 
อัตราตอ

หนวย 
วัน 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

กรรมการสรางขอสอบ  

กรรมการผลิตขอสอบ  

จนท.รักษาความปลอดภยัสถานท่ีสรางขอสอบ 

กรรมการกํากับหองสอบ/จนท.เรยีกตัวผูเขาสอบสมัภาษณ 

จํานวน 4 หอง หองละ 2 คน 

คณะกรรมการกลางประจําสนามคัดเลือก 

กรรมการฝายสถานท่ี 

กรรมการตรวจสอบและปองกันการทุจริต 

กรรมการสอบสัมภาษณ    

กรรมการบริการและอํานวยความสะดวก 

25 

7 

3 

8 

 

10 

6 

10 

9 

6 

500 

500 

500 

300 

 

300 

300 

300 

300 

300 

2 

2 

2 

1 

 

2 

2 

1 

1 

2 

25,000 

7,000 

3,000 

2,400 

 

6,000 

3,600 

3,000 

2,700 

3,600 
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ท่ี รายการ จํานวน 
อัตราตอ

หนวย 
วัน 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

21 

 

กรรมการรับ – สงขอสอบและกระดาษคําตอบ  

กรรมการตรวจขอสอบ/ประมวลผล 

กรรมการเก็บรักษาขอสอบฯ  

กรรมการฝายยานพาหนะ   

คากระดาษคําตอบและตรวจกระดาษคําตอบ 

คาเชาสถานท่ีในการสรางขอสอบ 

คาเชาเครื่องถายเอกสาร/คาถายเอกสาร 

คานํ้ามันเช้ือเพลิง 

คาวัสด/ุไวนิล 

คาประชาสมัพันธการสอบคัดเลือก 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ         

นํากระดาษคาํตอบไปตรวจ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 

ถัวจายทุกรายการ 

3 

5 

3 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 

300 

300 

300 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

 

 

 

 

900 

1,500 

900 

1,200 

3,000 

10,000 

20,000 

6,000 

20,000 

3,200 

2,000 

 

30,000 

 รวมท้ังสิ้น    155,000 

 

10. ตัวช้ีวัดความสําเรจ็ของโครงการ  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายตัวชี้วัด 
วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือท่ีใช 

จํานวนผูผานการคัดเลือก

ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง

เขารับราชการฯ 

ผูผานการคัดเลือกไดรับการ

บรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ

เปนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตําแหนงครผููชวย 

กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมเีหตุ

พิเศษ ครั้งท่ี 1 ป พ.ศ.2560 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพังงา ได

ครบตามจํานวนตําแหนงวาง 7 

อัตรา 

1. การสอบถาม 

2. การสังเกต 
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11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

11.1 เชิงปริมาณ 

         คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงแตงตั้งเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งท่ี 1 ป พ.ศ.2560 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพังงา ไดครบตามจํานวนตําแหนงวาง  7  อัตรา 

11.2 เชิงคุณภาพ   

(1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตง

แตงต้ังเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย กรณีท่ีมีความจําเปน

หรือมีเหตุพิเศษ ครั้งท่ี 1 ป พ.ศ.2560 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ดวยความเปน

ธรรม เรียบรอย  โปรงใส และเปนมาตรฐานเดียวกัน สงผลดีตอการบริหารการจัดการศึกษา 

(2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาได ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงครูผูชวย ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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13.  การประเมินผลโครงการ 

 การสัมภาษณ 
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1.  ชื่อโครงการ การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา 

สังกัด สพฐ.   

2.  ลักษณะโครงการ ใหม 

3.  สนองกลยุทธ กลยุทธท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.  ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมบรหิารงานบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

5.  หลักการและเหตุผล   

 ดวยสํานักงาน ก.ค.ศ.ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคล เพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรอง

ผู อํานวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา  

มีตําแหนงรองผู อํานวยการสถานศึกษา วางจํานวน 10  อัตรา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา   

โดยกลุมบริหารงานบุคคลจึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึนเพ่ือดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรอง

ผูอํานวยการสถานศึกษาครบทุกโรงเรียน  

6. วัตถุประสงค   

  6.1 เพ่ือคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาใหครบทุกโรงเรียนท่ีมี

ตําแหนงวาง 

7.  เปาหมาย 

7.1  เชิงปริมาณ  คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา ตามอัตราท่ี

วางตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน  10 อัตรา 
7.2. เชิงคุณภาพ   การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ 

สถานศึกษา เปนไปดวยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม ถูกตองตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด สงผลดีตอการจัด

การศึกษาสืบไป   

8.  กิจกรรม/การดําเนินงาน/ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลา 

 

วิธีดําเนินการ 

งบประมาณ  ป  2560 

สถานท่ี

ดําเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ประกาศรบัสมคัร             สพป.พังงา 

2. การรับสมัคร             สพป.พังงา 

3. สอบ ภาค ก.             สพป.พังงา 

4. สอบ ภาค ข. /ประกาศผล

การคัดเลือก 

            สพป.พังงา 

5. บรรจุและแตงตั้ง               สพป.พังงา 
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9. งบประมาณ  50,000 บาท  โดยใชเงินจากงบประมาณ  สพป.พังงา 

     9.1.แผนการเบิกจายงบประมาณ  จากเงินงบประมาณ ของ สพป.พังงา จํานวน  50,000  บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  ป  2560 
 

รวม 
ไตรมาส  1 

(ต.ค. –ธ.ค.) 

ไตรมาส  2 

(ม.ค. – ม.ีค.) 

ไตรมาส  3 

(เม.ย. – ม.ิย.) 

ไตรมาส  4 

(ก.ค. – ก.ย.) 

1 คาวัสดุโครงการ  4,160   4,160 

2 คาตอบแทนคณะกรรมการ  16,000   16,000 

3 คานํ้ามันเช้ือเพลิง   2,000   2,000 

4 คาถายเอกสาร  2,000   2,000 

5 คาสถานท่ีสอบ  5,000   5,000 

6 คาอาหารวางฯประชุมคณะกรรมการ  1,000   1,000 

7 คาเบ้ียเลี้ยงคณะกรรมการรับผลคะแนน   1,440   1,440 

8 คาพาหนะคณะกรรมการรับผลคะแนน  9,000   9,000 

9 คาท่ีพักคณะกรรมการรับผลคะแนน  3,000   3,000 

10 คาปฏิบัติการนอกเวลา  6,400   6,400 

รวม  50,000   50,000 

     9.2.รายละเอียดประมาณการคาใชจาย   

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน อัตราตอหนวย จํานวนเงิน (บาท) 

1 คาตอบแทนคณะกรรมการ 40 400 16,000 

2 คาวัสด/ุปายประชาสมัพันธ   4,160 

3 คานํ้ามันเช้ือเพลิง    2,000 

4 คาถายเอกสาร   2,000 

5 คาสถานท่ีสอบ 1  5,000 

6 คาอาหารวางฯประชุมคณะกรรมการ   1,000 

7. คาเบ้ียเลี้ยงคณะกรรมการรับผลคะแนน  3 240/2 1,440 

8. คาพาหนะคณะกรรมการรับผลคะแนน 3 3,000 9,000 

9. คาท่ีพักคณะกรรมการรับผลคะแนน 3 1,000 3,000 

10. คาปฏิบัติการนอกเวลา 10 200/420 6,400 

 ขอถัวจายทุกรายการ    

รวม   50,000 
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10. ตัวชี้วัด 

เปาหมาย ตัวบงชี ้

1. ดําเนินการคดัเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดาํรง

ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา โดยยดึหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

2. บรรจุและแตงตั้งขาราชการครฯู ใหดํารงตําแหนง            

รองผูอํานวยการสถานศึกษาไดครบตามตําแหนงท่ีวาง  
        

1.จํานวนผูเขาคดัเลือก / ผลสํารวจการดําเนินการคัดเลือก 

2.จํานวนผูไดรับบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรอง

ผูอํานวยการสถานศึกษา 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงามีรองผูอํานวยการสถานศึกษาครบทุกโรงเรียน ท่ีมีตําแหนงวาง  

ซึ่งจะทําใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอนไดเต็มตามศักยภาพ สงผลดีตอการบริหารการศึกษา ของจังหวัดพังงาตอไป 
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1. ช่ือโครงการ การสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

2.  ลักษณะโครงการ ใหม 

3.  สนองกลยุทธ กลยุทธท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบฯ 

4.  ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

5.  หลักการและเหตุผล  

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดใหกําหนดสัดสวนตําแหนงวางท่ีมี

อัตราเงินเดือนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือใชในการคัดเลือก และในการ

สอบแขงขัน ปรากฎวามีตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ท่ีกําหนดไวสําหรับการ

สอบแขงขัน จํานวน 1 ตําแหนง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาจึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนเพ่ือ

ดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

6.  วัตถุประสงค   

 6.1 เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา มีอัตราขาราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืน ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ครบตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

 6.2 เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในการสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษาไดเต็มศักยภาพ  

7.  เปาหมาย 

 7.1  เชิงปริมาณ  การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหนง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาตามตําแหนงท่ีวาง  

7.2  เชิงคุณภาพ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาดําเนินสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคล

เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม

มาตรา 38 ค.(2) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาเปนไปดวยความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม ถูกตองตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
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8.  กิจกรรม/การดําเนินงาน/ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลา 

 

วิธีดําเนินการ 

งบประมาณ  ป  2560 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ประกาศรบัสมคัร              สพป.พังงา 

2. การรับสมัคร             สพป.พังงา 

3. สอบ ภาค ก.             สพป.พังงา 

4. สอบ ภาค ข.  ภาค ค            

ประกาศผลการคัดเลือก 

            สพป.พังงา 

5. บรรจุและแตงตั้ง               สพป.พังงา 

9. งบประมาณ 35,000 บาท โดยใชเงินจากงบประมาณ สพป.พังงา 

     9.1.แผนการเบิกจายงบประมาณ จากเงินงบประมาณ ของ สพป.พังงา จํานวน 35,000 บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดการใชงบประมาณ 

งบประมาณ  ป  2560 

รวม ไตรมาส  1 

(ต.ค. –ธ.ค.) 

ไตรมาส  2 

(ม.ค. – มี.ค.) 

ไตรมาส  3 

(เม.ย. – มิ.ย.) 

ไตรมาส  4 

(ก.ค. – ก.ย.) 

1 คาวัสดุโครงการ  5,000   5,000 

2 คาตอบแทนคณะกรรมการ  15,000   15,000 

3 คานํ้ามันเช้ือเพลิง   2,000   2,000 

4 คาถายเอกสาร  2,000   2,000 

5 คาสถานท่ี  3,000   3,000 

6 คาอาหารวางฯประชุมคณะกรรมการ  1,600   1,600 

7 คาปฏิบัติการนอกเวลา  6,400   6,400 

รวม  35,000   35,000 

     9.2.รายละเอียดประมาณการคาใชจาย   

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน อัตราตอหนวย จํานวนเงิน (บาท) 

1 คาตอบแทนคณะกรรมการ 50 400 15,000 

2 คาวัสด/ุปายประชาสมัพันธ   5,000 

3 คานํ้ามันเช้ือเพลิง    2,000 

4 คาถายเอกสาร   2,000 

5 คาสถานท่ี 1  3,000 

6 คาอาหารวางฯประชุมคณะกรรมการ    1,600 

7. คาปฏิบัติการนอกเวลา 10 200/420 6,400 

 ขอถัวจายทุกรายการ    

รวม   35,000 
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10. ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย ตัวบงช้ี 

1. ดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับ

ราชการเปนขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง

บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  สังกัด  สพป.

พังงา  โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ตามหลักสูตร

และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

2. บรรจุและแตงตั้งขาราชการครูฯ ตาํแหนงบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตามตําแหนงท่ีวาง 

1.จํานวนผูเขาการสอบแขงขัน / ผลสํารวจการดําเนินการ

สอบแขงขัน 

2.จํานวนผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาไดรับการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทาง

การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ตรงตามความตองการของหนวยงาน  และเปนประโยชนตอการจัด

การศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตอไป 
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1. ชื่อโครงการ  สอบคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนง

ศึกษานิเทศก 

2. ลักษณะโครงการ ใหม 

3. สนองกลยุทธ  กลยุทธท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. ผูรับผิดชอบ  นางสาวจันทกานต  อรุณ  นักทรพัยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุมบริหารงานบุคคล    
 

5. หลักการและเหตุผล 

ตามกรอบอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงศึกษานิเทศก ท่ี ก.ค.ศ.กําหนดใหมีใน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 21 อัตรา มีตําแหนงท่ีมีคนครอง จํานวน 4 อัตรา และมีตําแหนงวาง 17 อัตรา  

ซึ่งกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาขาดแคลนบุคลากร

อยางมาก ทําใหการปฏิบัติงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนใหไดมาตรฐาน ซึ่งเปนภาระ

งานท่ีสําคัญอยางยิ่งของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี-การศึกษาพังงา มีประสิทธิภาพนอยลง  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงามุงใหการจัดการศึกษามีคุณภาพไดมาตรฐาน ใหนักเรียนทุกคนมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศ ซึ่งในการท่ีจะใหการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ  

ตามความประสงคไดจะตองจัดใหมีบุคลากรเพียงพอท่ีสามารถจะปฏิบัติงานตามภาระงานได จึงจัดทําโครงการสอบคัดเลือก

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก เพ่ือใหไดบุคลากรตามกรอบ

อัตรากําลังท่ีกําหนดข้ึน กลุมบริหารงานบุคคลจึงไดจัดทําโครงการน้ี 

6. วัตถุประสงค 

 6.1 เพ่ือคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 

 ใหไดครบตามตําแหนงวาง จํานวน 17 อัตรา และตําแหนงท่ีคาดวาจะวางภายใน 2 ป 

6.2 เพ่ือคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก  

ใหไดบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตําแหนง 

7. เปาหมาย 

 7.1 เชิงปริมาณ คัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก 

ใหไดจํานวน 17 อัตรา และตําแหนงท่ีคาดวาจะวางภายใน 2 ป 

7.2 เชิงคุณภาพ คัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ศึกษานิเทศก ใหไดบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตําแหนง 
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8. วิธีดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 การดําเนินการคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ศึกษานิเทศก  

ระยะเวลา 

         

วิธีการดําเนินการ 

งบประมาณป  2560 สถานท่ี 

ดําเนินการ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประกาศรับสมัคร                         

(ปงบประมาณ 2560) 

            สพป.พังงา 

2. ดําเนินการรับสมคัร                         

(ปงบประมาณ 2560) 

            สพป.พังงา 

3. สอบคัดเลือก (ปงบประมาณ 2560)             สพป.พังงา 

4. แตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีไดรับ

คัดเลือก  

            สถานศึกษา 

9. งบประมาณ   

งบประมาณ งบดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ผลผลิต ผูจบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษา วงเงิน 50,000  บาท  จําแนก

ตามกิจกรรมไดดังน้ี 

ท่ี รายการ จํานวน 
อัตราตอ

หนวย 
วัน 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

กรรมการสรางขอสอบ  

กรรมการผลิตขอสอบ  

จนท.รักษาความปลอดภยัสถานท่ีสรางขอสอบ 

กรรมการกํากับหองสอบ/จนท.เรยีกตัวผูเขาสอบสมัภาษณ 

จํานวน 4 หอง หองละ 2 คน 

คณะกรรมการกลางประจําสนามคัดเลือก 

กรรมการฝายสถานท่ี 

กรรมการตรวจสอบและปองกันการทุจริต 

กรรมการสอบสัมภาษณ    

กรรมการบริการและอํานวยความสะดวก 

กรรมการรับ – สงขอสอบและกระดาษคําตอบ  

กรรมการตรวจขอสอบ/ประมวลผล 

กรรมการเก็บรักษาขอสอบฯ  

กรรมการฝายยานพาหนะ   

คากระดาษคําตอบและตรวจกระดาษคําตอบ 

10 

4 

3 

6 

 

8 

5 

8 

9 

3 

3 

5 

3 

2 

 

500 

500 

500 

300 

 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

 

2 

2 

2 

1 

 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

 

10,000 

4,000 

3,000 

1,800 

 

4,800 

3,000 

2,400 

2,700 

1,800 

900 

1,500 

900 

1,200 

1,500 
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ท่ี รายการ จํานวน 
อัตราตอ

หนวย 
วัน 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

21 

 

คาเชาสถานท่ีในการสรางขอสอบ 

คาเชาเครื่องถายเอกสาร/คาถายเอกสาร 

คานํ้ามันเช้ือเพลิง 

คาวัสด/ุไวนิล 

คาประชาสมัพันธการสอบคัดเลือก 

คาใชจายในการเดินทางไปราชการของคณะกรรมการ 

นํากระดาษคาํตอบไปตรวจ 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 

ถัวจายทุกรายการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000 

1,000 

1,000 

3,000 

1,000 

1,000 

 

2,500 

 รวมท้ังสิ้น    50,000 

10. ตัวช้ีวัดความสําเรจ็ของโครงการ  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายตัวชี้วัด 
วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือท่ีใช 

1. บรรจุและแตงตั้ง

ตําแหนงศึกษานิเทศก

จํานวน 17 อัตราและ

ตําแหนงท่ีคาดวาจะวาง

ภายใน 2 ป 

2. ศึกษานิเทศก ท่ีผานการ

คัดเลือก เปนบุคลากรท่ีมี

ความรู ความสามารถ            

มีคุณสมบัตติรงตาม

มาตรฐานตําแหนง 

ผูผานการคัดเลือกไดรับการ

บรรจุและแตงตั้งตําแหนง

ศึกษานิเทศก ไดครบตาม

จํานวนตําแหนงวาง 17 อัตรา 

และตําแหนงท่ีคาดวาจะวาง

ภายใน 2 ป 

3. การทดสอบ 

4. การสัมภาษณ/การ

ประเมินผลงาน 

 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

11.1 เชิงปริมาณ 

คัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก ใหไดจํานวน 

17 อัตรา และตําแหนงท่ีคาดวาจะวางภายใน 2 ป 

11.2 เชิงคุณภาพ   

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงศึกษานิเทศก เปนบุคลากรท่ีมีความรู 

ความสามารถ มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตําแหนง 
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1. ช่ือโครงการ  การคัดเลือกเจาหนาท่ีธุรการตามโครงการคืนครูใหนักเรียน 

2. ลักษณะโครงการ ใหม 

3. สนองกลยุทธ  กลยุทธท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. ผูรับผิดชอบ  นางสาวจันทกานต  อรุณ  กลุมบริหารงานบุคคล    
 

5. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายจัดทําโครงการคืนครูให

นักเรียน  เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจระยะเรงดวน เพ่ือตองการ

ชวยเหลือคนท่ีไมมีงานทําไดทํางาน และมีวัตถุประสงคใหครูท่ีปฏิบัติงานอ่ืนซ่ึงไมใชกิจกรรมหลักในการ

พัฒนาผูเรียนไดกลับไปปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก คือจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี

ประสิทธิภาพ  โดยการจัดหาบุคคลมาปฏิบัติงานธุรการ งานพัสดุ งานสารบรรณ และงานอ่ืนๆ แทนครู ซ่ึง

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ไดรับจัดสรรอัตราเจาหนาท่ีธุรการตามโครงการดังกลาว 

จํานวน 62 อัตรา หากตอมามีตําแหนงดังกลาววางใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา

ดําเนินการสรรหาทดแทนตอไป  ดังนั้น จึงไดดําเนินโครงการคัดเลือกเจาหนาท่ีธุรการตามโครงการคืนครูให

นักเรียน 

6. วัตถุประสงค 

 เพ่ือทดแทนเจาหนาท่ีธุรการตามโครงการคืนครูใหนักเรียน ในอัตราวางท่ีเกิดข้ึนภายหลัง

เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการคืนครูใหนักเรียนสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษา-ข้ันพ้ืนฐาน 

7. เปาหมาย 

 7.1 เชิงปริมาณ คัดเลือกเจาหนาท่ีธุรการทุกกลุมโรงเรียนไดรับอัตราเจาหนาท่ีธุรการครบทุกกลุม

โรงเรียนท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 

 7.2 เชิงคุณภาพ  คัดเลือกเจาหนาท่ีธุรการทุกกลุมโรงเรียนไดรับอัตราเจาหนาท่ีธุรการครบทุกกลุม

โรงเรียนท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ เปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส  เปนธรรม และเปนมาตรฐานเดียวกัน 
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8. วิธีดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 การดําเนินการคัดเลือกคัดเลือกเจาหนาท่ีธุรการทุกกลุมโรงเรียนไดรบัอัตราเจาหนาท่ีธุรการครบทุกกลุม

โรงเรียนท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ ครั้งท่ี 1 ป พ.ศ.2560 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาพังงา  

ระยะเวลา 

 

 วิธีการดําเนินการ 

งบประมาณป  2560 สถานท่ี 

ดําเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ประกาศรับสมัคร                         

(ปงบประมาณ 2560) 

            สพป.พังงา 

2. ดําเนินการรับสมคัร                         

(ปงบประมาณ 2560) 

            สพป.พังงา 

3. สอบคัดเลือก (ปงบประมาณ 2560)             สพป.พังงา 

4. แตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีไดรับ

คัดเลือก  

            สถานศึกษา 

9. งบประมาณ  30,000  บาท  โดยใชเงินจากงบประมาณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ท่ี รายการ จํานวน คนละ วัน เปนเงิน 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 

1.1 กรรมการสรางขอสอบ  

1.2 กรรมการจดัพิมพขอสอบ  

1.3 กรรมการกํากับหองสอบ/จนท.เรียกตัวผูเขาสอบสัมภาษณ  

จํานวน 4 หอง หองละ 2 คน 

1.4 กรรมการสอบสัมภาษณ จํานวน 3 หอง หองละ 3 คน  

1.5 กรรมการตรวจขอสอบ/ประมวลผล  

1.6 จนท.รักษาความปลอดภัยสถานท่ีสรางขอสอบ  

1.7 กรรมการทําลายเอกสารขอสอบ   

1.8 กรรมการรับ – สงขอสอบและกระดาษคําตอบ  

1.9 คณะกรรมการกลางประจําสนามคัดเลือก  

1.10 กรรมการบริการและอํานวยความสะดวก 

1.11 กรรมการฝายยานพาหนะ   

1.12 กรรมการฝายสถานท่ี 

1.13 กรรมการเก็บรักษาขอสอบและกระดาษคําตอบ 

คานํ้ามันเช้ือเพลิง 

คาวัสด/ุไวนิล 

คาเชาเครื่องถายเอกสาร/คาถายเอกสาร 

ถัวจายทุกรายการ 

 

10 

3 

8 

 

9 

5 

3 

3 

3 

8 

3 

2 

6 

3 

 

 

 

 

300 

300 

300 

 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

300 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

3,000 

900 

2,400 

 

2,700 

1,500 

900 

900 

900 

2,400 

900 

600 

1,800 

900 

1,000 

7,200 

2,000 

 

 รวมท้ังสิ้น    30,000 
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10. ตัวช้ีวัดความสําเรจ็ของโครงการ  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมายตัวชี้วัด 
วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เคร่ืองมือท่ีใช 

จํานวนผูผานการคัดเลือก

ครบทุกกลุมโรงเรียนท่ีไดรับ

จัดสรรงบประมาณ 

ผูผานการคัดเลือกเจาหนาท่ี

ธุรการตามโครงการคืนครูให

นักเรียนครบตามจํานวน

ตําแหนงท่ีไดรับจัดสรร

งบประมาณ 

5. การสอบถาม 

6. การสังเกต 

 

 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

11.1 เชิงปริมาณ 

         คัดเลือกเจาหนาท่ีธุรการตามโครงการคืนครูใหนักเรียนไดครบทุกกลุมโรงเรียนตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 

11.2 เชิงคุณภาพ   

(1) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาดําเนินการคัดเลือกเจาหนาท่ีธุรการตามโครงการคืนครูให

นักเรียน ดวยความเปนธรรม เรียบรอย  โปรงใส และเปนมาตรฐานเดียวกัน สงผลดีตอการบริหาร การจัดการศึกษา 

(2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาไดเจาหนาท่ีธุรการ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
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1. ช่ือโครงการ การสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  ตําแหนงครูผูชวย  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

2.  ลักษณะโครงการ ใหม 

3.  สนองกลยุทธ กลยุทธท่ี 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบฯ 

4.  ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมบริหารงานบุคคล  

5.  หลักการและเหตุผล  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา เปนเขตพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาการขาดแคลน

อัตรากําลังครู เนื่องจากการเกษียณอายุราชการ ยายประจําปของขาราชการครู สายงานการสอน ซ่ึงเปนการ

ยายไปตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดจัดสรรอัตราวางคืน  

แตเปนอัตราวางท่ีไมมีคนครองประกอบกับขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พังงา ท่ีบรรจุใหม สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัดเม่ือดํารงตําแหนงครบตามระยะเวลาท่ีกําหนดไดขอยาย 

เพ่ือกลับภูมิลําเนาของตน ยายกรณีพิเศษหรือยายตามผลการสอบแขงขันไดแลวแตกรณี สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพังงาจึงตองดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พังงาตามหลักเกณฑและวิธีการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6.  วัตถุประสงค   

 6.1 เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัด มีอัตรากําลังครูตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

6.2 เพ่ือแกปญหาวิชาเอกท่ีขาดแคลนและเปนความตองการของสถานศึกษาในสังกัด ซ่ึงจะชวย

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน 

7.  เปาหมาย 

 7.1 เชิงปริมาณ การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตําแหนงครูผูชวย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ตามตําแหนงท่ีวาง  

7.2. เชิงคุณภาพ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาดําเนินสอบแขงขันเพ่ือบรรจ ุ

และแตงต้ังบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงครูผูชวย  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา เปนไปดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม

ถูกตองตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด ภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

สงผลดีตอการจัดการศึกษาของประเทศไทยสืบไป  
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8.  กิจกรรม/การดําเนินงาน/ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลา 

 

วิธีดําเนินการ 

งบประมาณ  ป  2560 
สถานท่ี

ดําเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.ประกาศรบัสมัคร             สพป.พังงา 

2. การรับสมัคร             สพป.พังงา 

3. สอบ ภาค ก.             สพป.พังงา 

4. สอบ ภาค ข.              สพป.พังงา 

5. สอบภาค ค. / ประกาศ

ผลการสอบแขงขัน 

            สพป.พังงา 

5. บรรจุและแตงตั้ง               สพป.พังงา 

9. งบประมาณ 300,000 บาท 

9.1.แผนการเบิกจายงบประมาณ จากเงินงบประมาณ ของ สพป.พังงา จํานวน 300,000 บาท 

ท่ี 
กิจกรรม/รายละเอียดการใช

งบประมาณ 

งบประมาณ  ป  2560 
 

รวม 
ไตรมาส  1 

(ต.ค. –ธ.ค.) 

ไตรมาส  2 

(ม.ค. – มี.ค.) 

ไตรมาส  3 

(เม.ย. – มิ.ย.) 

ไตรมาส  4 

(ก.ค. – ก.ย.) 

1 คาวัสดุโครงการ  8,000 17,000  25,000 

2 คาตอบแทนคณะกรรมการ   68,000  68,000 

3 คาจางจัดทําขอสอบ   150,000  150,000 

4 คาเชาท่ีพัก    5,000  5,000 

5 คาน้ํามันเชื้อเพลิง/คาพาหนะเดินทาง   5,000  5,000 

6 คาถายเอกสาร   5,000  5,000 

7 คาสถานท่ีสอบ   5,000  5,000 

8 คาเบี้ยเลี้ยง    5,000  5,000 

9 คาอาหารวางและเครื่องดื่มในการ

ประชุมกรรมการฯ 

  2,000  2,000 

10 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ 

  30,000  30,000 

รวม  8,000 292,000  300,000 
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   9.2.รายละเอียดประมาณการคาใชจาย   

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน 
อัตราตอ

หนวย 

จํานวนเงิน

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

1 คาวัสดุตามโครงการ      n/a n/a 25,000 25,000 

2 คาจัดจางทําขอสอบ 10 15,000 150,000 150,000 

3 คาน้ํามันเชื้อเพลิง/คาพาหนะเดินทางฯ n/a n/a 5,000 5,000 

4 (อ่ืนๆ) 

- คาตอบแทนคณะกรรมการฯ สอบภาค ก. 

- คาตอบแทนคณะกรรมการฯ สอบภาค ข. 

- คาตอบแทนคณะกรรมการฯ สอบภาค ค. 

- คาถายเอกสาร 

- คาท่ีพักคณะกรรมการฯ 

- คาสถานท่ีดําเนินการสอบแขงขัน 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่มในการประชุม

กรรมการฯ 

- คาเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 

- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ 

 

70 

70 

24 

10,000 

n/a 

1 

160 

 

10 

10 

 

400 

400 

8 / 3 

.50 

n/a 

5,000 

30 

 

120 / 4 

10/400 

120,000 

(28,000) 

(28,000) 

(12,000) 

 (5,000) 

(5,000) 

(5,000) 

(2,000) 

 

(5,000) 

(30,000) 

120,000 

(28,000) 

(28,000) 

(12,000) 

 (5,000) 

(5,000) 

(5,000) 

(2,000) 

 

(5,000) 

(30,000) 

 รวมท้ังสิ้น   300,000 300,000 

 ขอถัวจายทุกรายการ     
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10. ตัวช้ีวัด 

เปาหมาย ตัวบงช้ี 

3. ดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับ

ราชการเปนขาราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง

ครูผูชวย  สังกัด  สพป.พังงา  โดยยึดหลักการบรหิารกิจการ

บานเมืองท่ีดี ตามหลักสตูรและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนด 

4. บรรจุและแตงตั้งขาราชการครูฯ  

ตามตําแหนงท่ีวาง  
        

1.จํานวนผูเขาการสอบแขงขัน / ผลสํารวจการ

ดําเนินการสอบแขงขัน 

2.จํานวนผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู                

และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาไดรับการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาเขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวย  

ตรงตามความตองการวิชาเอกของสถานศึกษา และเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาของประเทศไทย 

ในอนาคต  
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๑. ช่ือโครงการ การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหมีหรือเลื่อน 

วิทยฐานะ 
๒. ลักษณะโครงการ ใหม 

๓. สนองกลยุทธ กลยุทธท่ี ๔ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๔. ผูรับผิดชอบโครงการ นางสาวรัชนี  สิทธิชัย  ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

กลุมบรหิารงานบุคคล  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

๕. หลักการและเหตุผล  
การประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษาใหมีศักยภาพ และมีความกาวหนาในวิชาชีพ สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดกําหนดหลักเกณฑวิธีการให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะเพ่ือใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๕๔ และเปนอํานาจของ กศจ.พังงา เปนผูดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี  
กลุมบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม ศึกษาพังงา จึงไดจัดทําโครงการน้ี 

๖.วัตถุประสงค   
  ๖.๑ เพ่ือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะเปนผูมีคณุภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะ 

และมีความกาวหนาทางวิชาชีพ  

 ๖.๒ นักเรียนไดรับประโยชนจากการท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดคดิคนนวัตกรรมวิธีการสอน

ใหมๆ ท่ีไดจากการทํางานผลงานทางวิชาการ 

๗. เปาหมาย 

      เชิงปริมาณ  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ียื่นขอรับการประเมินไดรับการประเมินเพ่ือใหมีหรือเลื่อน

วิทยฐานะสูงข้ึน จํานวน  ๓๐  ราย  

           เชิงคุณภาพ  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึน ทําใหมีประสิทธิภาพการสอน

นักเรียนดีข้ึน 

๘.วิธีการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

วิธีการดําเนินการ ระยะเวลา สถานท่ี 

รับผลงานทางวิชาการ   ต.ค.59 -  ก.ย.60  สพป.พังงา 
ประเมินผลงาน ดานท่ี ๑ และ ดานท่ี ๒   ต.ค.59 -  ก.ย.60 สถานศึกษา 
สงผลงาน ดานท่ี ๓   ต.ค.59 -  ก.ย.60 สพป.พังงา 
ประชุมคณะกรรมการสรุปการประเมิน 
ดานท่ี ๓ 

  ต.ค.59 -  ก.ย.60 สพท./ มหาวิทยาลัย  
ท่ีแตงตั้งเปนคณะกรรมการประเมนิ 
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  9.งบประมาณ 

  งบประมาณ งบดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ผลผลิต ผูจบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษา  สําหรบัโรงเรยีนปกติ วงเงิน 

80,000 บาท 

    จําแนกตามกิจกรรมไดดังน้ี 

ท่ี กิจกรรมการ/รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน  อัตราตอหนวย จํานวนเงิน 
   (บาท) 

๑. สงผลงานใหคณะกรรมการประเมนิ n/a n/a 5,000 
2 ประชุมสรุปผลการประเมิน    
 2.1 คาเบ้ียประชุม 10 500 5,000 
 2.2 คาเบ้ียเลี้ยง 30 240 7,200 
 2.3 คาอานผลงาน 15 3,000 45,000 
 2.4 คาเชาสถานท่ีประชุม n/a n/a n/a 
 2.5 คาท่ีพัก 4 1,000-1,200 4,000 
 2.6 คาพาหนะ n/a ก.ม.ละ 4 บาท 11,700 
 2.7 คาอาหารวาง 60 30 1,800 
 2.8 คาแสตมป 100 3 300 
        ถัวจายทุกรายการ    

๑0 ตัวช้ีวัดความสําเร็จและการประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 

วิธีการวัดและประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อน 
วิทยฐานะสูงข้ึน 

30 คน การประเมิน แบบประเมิน 

  

๑1.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะสูงข้ึน จาํนวน  30 ราย ข้ึนไป 
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1. ช่ือโครงการ การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

2. ลักษณะโครงการ ใหม 

3. สนองกลยุทธ พัฒนาศักยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา 

4. ผูรับผิดชอบ กลุมบริหารงานบุคคล  (นางสาวชนัญชิดา  เจริญสําราญ) 

 

5. หลักการและเหตุผล 

ดวยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา มีตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 

38 ค.(2) ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ วาง จํานวน  1  อัตรา และมีขาราชการตําแหนง

ประเภทท่ัวไป ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาไดรับวุฒิเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพังงาใชตําแหนงวางท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และสามารถคัดเลือกบุคคลท่ีมี

ความรูความสามารถมาปฏิบัติงานในตําแหนงวางไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังเปนการสงเสริมใหขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทท่ัวไป 

พนักงานราชการ ลูกจางประจํา หรือลูกจางชั่วคราว ไดมีโอกาสกาวหนาในอาชีพ จึงไดจัดทําโครงการนี้ 

6. วัตถุประสงค 

6.1 เพ่ือใหการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนงประเภทท่ัวไป      

ไดแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พังงา ครบตามจํานวนตําแหนงวาง 

6.2 เพ่ือใหการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน  

กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ครบตามจํานวนตําแหนงวาง 

7. เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ   

 1) การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนงประเภทท่ัวไป  

เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพังงา ตามอัตราท่ีวาง จํานวน 1 อัตรา 

 2) การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน  

กรณีท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ ครบตามจํานวนตําแหนงวาง 

7.2 เชิงคุณภาพ  การคัดเลือกเปนไปตามหลักบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม 

ความเสมอภาค ความโปรงใส และตรวจสอบได 
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8. วิธีการดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 8.1 กิจกรรมท่ี 1 

การดําเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนงประเภทท่ัวไป       

เพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพังงา  รอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดปฏิทินการดําเนินการ 

8.1 กิจกรรมท่ี 2 

 การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีท่ีมี

ความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา รอสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดปฏิทินการดําเนินการ 

วิธีดําเนินการ ระยะเวลา สถานท่ี 

1. ประกาศรับสมัคร  (กอนวันรับสมัครไมนอยกวา 7 วัน) สพป.พังงา 

2. การรับสมัคร  (7 วนั) สพป.พังงา 

3. ตรวจคุณสมบัติฯ ผูสมัครฯ  สพป.พังงา 

4. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ฯ 
 (กอนวันสอบไมนอยกวา 7 วัน) 

  รอ สพฐ. กําหนดปฏิทิน 

สพป.พังงา 

5. สอบขอเขียน  สพป.พังงา 

6. สอบสัมภาษณ  สพป.พังงา 

7. ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกฯ  สพป.พังงา 

8. แตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีไดรับการ

คัดเลือก 

 สพป.พังงา 
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9. งบประมาณ 

 งบประมาณ งบดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานขยาย

โอกาส และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต ผูจบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม การจัดการศึกษา

ประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ  วงเงิน  20,000  บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน 
อัตราตอ

หนวย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 คาตอบแทนคณะกรรมการ 25 400 10,000 

2 คาวัสดุสิ้นเปลือง   2,000 

3 คาถายเอกสาร   1,500 

4 คาอาหารวางฯ ประชุมคณะกรรมการ   1,500 

5 คาปฏิบัติการนอกเวลา   5,000 

 ขอถั่วจายทุกรายการ    

รวม   20,000 

10. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาหมายตัวช้ีวัด วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

จํานวนผู คัดเลือกได ท่ีไดรับ

การแตงตั้ง 

ต ามจํ า น ว นประกาศ

ตําแหนงวาง 

- สัมภาษณ 

- ประกาศข้ึนบัญชีฯ 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 11.1 การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนงประเภทท่ัวไป เพ่ือแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ไดตาม

จํานวนอัตราท่ีวาง 

 11.2 การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน กรณี

ท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา  ไดตามจํานวนอัตรา

ท่ีวาง 

 11.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาดําเนินการคัดเลือกเปนไปตามหลักบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปรงใส และตรวจสอบได 

 11.4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาไดบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 

ค.(2) ท่ีมีความรู ความสามารถ ประสบการณ ทักษะ สมรรถนะเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ความเขาใจเก่ียวกับ

โครงสรางและระบบการบริหารงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา และสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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๑. ช่ือโครงการ           ประชุมสัมมนาผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากร 

ทางการศึกษา                                   

๒. ลักษณะโครงการ ตอเนื่อง 

๓. สนองกลยุทธท่ี ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

๔. ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมอํานวยการ  (นางวราภรณ  คงเทศ  และนางเครือวัลย  ทิพยศรี

นิมิต) 

๕. หลักการและเหตุผล 

   ในปงบประมาณ ๒๕๖๐   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มุงพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ิมโอกาสใหประชากรวัยเรียนใหไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีทักษะท่ีเหมาะสมตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเนนการ

มีสวนรวมจาก ผูมีสวนไดเสีย และสรางเครือขายใหมีความเขมแข็ง การจัดประชุมเพ่ือสรางความรูความ

เขาใจจึงเปนเรื่องสําคัญ ในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ซ่ึงจะสงผลตอถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

อนาคตดวย  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  จึงจัดทําโครงการประชุมผูบริหารการศึกษา  

ผูบริหารสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแกผูบริหาร

การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  เพ่ือใหมีความรูและทักษะท่ีแข็งแกรง

และเหมาะสม เรงรัดปรับปรุงโรงเรียนใหเปนสถานศึกษาท่ีมีเขมแข็ง สงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหบรรลุเปาหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

๖. วัตถุประสงค 

๑) เพ่ือใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รับทราบนโยบาย

และแนวทางในการจัดการศึกษาจากผูบริหารระดับสูง  และขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปน

รูปธรรมตอไป    

๒) เพ่ือใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  นําความรูจากการ

ประชุมสัมมนาไปพัฒนาและสรางความเขมแข็งในกลุม/หนวย และสถานศึกษาในงานท้ัง  ๔  

ดาน      คือดานวิชาการ  ดานการบริหารงานบุคคล  ดานงบประมาณ และดานบริหารงาน

ท่ัวไป    

๗. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

๑. ผอ.สพป./ รอง ผอ.สพป.พังงา    จํานวน     ๔ คน 

๒. ผอ.กลุม/หนวย   จํานวน     ๘ คน 

๓. ผูอํานวยการโรงเรียนรวมเอกชน จํานวน    ๑๗๐  คน 

๔. บุคลากรใน สพป.พังงา  จํานวน     ๕๕ คน 

รวมท้ังสิ้น                     ๒๓๗   คน 
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 เชิงคุณภาพ 

๑) เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษามีความรูความเขาใจ สามารถนํานโยบายและแนวทางในการจัด

การศึกษา 

ไปขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ                              

๒) เพ่ือใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพและพัฒนากลุม/หนวย และสถานศึกษาใหมีความเขมแข็ง   

๘. วิธีดําเนินการ/ ระยะเวลา/สถานท่ี 

วิธีดําเนินการ ระยะเวลา สถานท่ี 

 กิจกรรมท่ี ๑ ประชุมสัมมนาผูบริหาร

การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา   

๑. ขออนุมัติโครงการ 

๒. แตงตั้งคณะทํางาน 

๓. ประชุมคณะทํางาน 

๔. ดําเนินการจัดประชุม 

 

๕. ประเมินผล 

 

๖. สรปุ/ รายงานผล 

 

 

ต.ค. ๒๕๕๙ 

พ.ย. ๒๕๕๙ 

พ.ย. ๒๕๕๙ 

พ.ย. ๒๕๕๙, ม.ค.๒๕๖๐, มี.ค.๒๕๖๐, พ.ค.

๒๕๖๐,ก.ค.๒๕๖๐,  ก.ย.๒๕๖๐ 

พ.ย. ๒๕๕๙, ม.ค.๒๕๖๐, มี.ค.๒๕๖๐,                      

พ.ค. ๒๕๖๐,ก.ค.๒๕๖๐,  ก.ย.๒๕๖๐ 

ก.ย. ๒๕๖๐ 

 

 

สพป.พังงา 

สพป.พังงา 

สพป.พังงา 

 

โรงแรมภูงา 

 

โรงแรมภูงา 

สพป.พังงา 

 กิจกรรมท่ี ๒ ประชุมผูบริหาร

การศึกษาผูอํานวยการกลุม/หนวย ใน 

สพป.พังงา   

๑. ดําเนินการจัดประชุม 

 

 

 

 

 เดือนละ ๒ ครั้ง 

   

 

 

หองเทพทาโร

สพป.พังงา 

   

กิจกรรมท่ี ๓  ประชุมขาราชการครู

และ บุคลากรทางการศึกษา  

๑. ดําเนินการจัดประชุม 

 

 

พ.ย. ๒๕๕๙, ม.ค. ๒๕๖๐, มี.ค. ๒๕๖๐,                  

พ.ค. ๒๕๖๐  ,ก.ค.๒๕๖๐ 

 

 

 

หองเทพทาโร 

สพป.พังงา 
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๙. งบประมาณ 

งบประมาณ  งบดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  แผนงานขยาย

โอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผลผลิต  ผูจบการศึกษาภาคบังคับ  กิจกรรม  การจัดการศึกษา

ประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ  วงเงิน    ๓๒๗,๑๒๐   บาท 

จําแนกตามกิจกรรมดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/ รายละเอียดการใช

งบประมาณ 

จํานวน อัตราตอ

หนวย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

กิจกรรมท่ี ๑ ประชุมสัมมนาผูบริหารการศึกษา

และผูบริหารสถานศึกษา   

๑.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม   

 

๒.คาอาหารกลางวัน 

 

๓.คาถายเอกสาร  

 

 

๔.น้ํามันเชื้อเพลิง 

๕.ไวนิล 

 

  

 

 

๑๘๖ คน 

จํานวน ๖ ม้ือ 

๑๘๖ คน 

จํานวน ๖ ม้ือ 

๑๘๖ชุด/ครั้ง/

๕๐ แผน 

จํานวน ๖ ครั้ง 

- 

- 

 

 

๕๐    

 

๒๐๐ 

 

๐.๔ 

 

 

- 

- 

 

 

๕๕,๘๐๐ 

 

๒๒๓,๒๐๐ 

 

๒๒,๓๒๐ 

 

 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

  

 รวมเงิน    ๓๐๔,๓๒๐ 

กิจกรรมท่ี ๒ ประชุมผูบริหารการศึกษา

ผูอํานวยการกลุม/หนวย ใน สพป.

พังงา 

๑. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

 

 

๒๐ คน/ครั้ง 

จํานวน ๒๐ ครั้ง 

 

 

๓๐ 

 

 

๑๒,๐๐๐ 

กิจกรรมท่ี ๓ ประชุมขาราชการครูและ บุคลากร

ทางการศึกษา  

๑. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

 

 

 ๖๐ คน/ ครัง้        

จํานวน ๖ ครั้ง 

 

 

๓๐ 

 

 

๑๐,๘๐๐ 

 รวมท้ังส้ิน  ๓  กิจกรรม - -  ๓๒๗,๑๒๐ 
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๑๐. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาหมายตัวช้ีวัด วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช 

- รอยละ  ของผูบริหาร

การศึกษา ผูบริหาร

สถานศึกษา  ท่ีเขารวม

ประชุมและมีความรูความ

เขาใจและนํานโยบายสูการ

ปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- รอยละ  ของผูบริหาร

การศึกษาและผูบริหาร

สถานศึกษา  นําความรูไป

พัฒนาโรงเรียนใหมีความ

เขมแข็งในงานท้ัง  ๔ ดาน    

รอยละ ๙๐ 

 

 

 

 

รอยละ  ๙๐ 

 แบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 

๑๑. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

๑๑.๑  ผูบริหารสถานศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการนํานโยบายสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 

และนําไปถายทอดใหบุคลากรในสังกัด รวมกันขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 

๑๑.๒  ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา นําความรูไปพัฒนา  

เพ่ือสรางความเขมแข็งในงาน  ๔  ดาน คือ ดานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานงบประมาณ 

 และดานบริหารท่ัวไป ท้ังในระดับ สพป. และสถานศึกษา  
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1. ช่ือโครงการ      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจดัตั้งงบประมาณแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  

   ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2562 – 2564) 

2. ลักษณะโครงการ ใหม 

3. สนองกลยุทธ  ท่ี 5 พัฒนาระบบบรหิารจดัการศกึษา  

4. ผูรับผิดชอบโครงการ   นางสาวพจนา วานิชกุล, นางกัญฐิกาญจน ชายแกว กลุมนโยบายและแผน 

 

5. หลักการและเหตุผล 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดกรอบแนวทางจัดตั้งงบประมาณประจําป พ.ศ.2561 งบ

ลงทุน คาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ไดกระจายอํานาจใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาดําเนินการจัดตั้ง

งบประมาณ งบลงทุน ใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และโรงเรียน เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาความขาดแคลนเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐาน และสอดคลองกับความตองการของโรงเรยีน  พัฒนาการเรียนการสอนใหเจริญกาวหนาของโลกปจจุบัน  

 จากการกําหนดกรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดกําหนดใหสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน อาคารและสิ่งกอสราง ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 

2562-2564) ของโรงเรียนในสังกัด พรอมท้ังบันทึกผานเว็บไซด http://budget62-64.jobobec.in.th เพ่ือใชเปนขอมูลแผน

ความตองการงบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ในระยะ 3 ป หากมีงบประมาณเพ่ิมเติมระหวางป จะไดใชเปนฐานขอมูลใน

การบริหารงบประมาณ ประกอบกับโรงเรียนจัดทําคําขอตั้งงบประมาณเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระยะ 3 ป 

(ปงบประมาณ 2562 – 2564) พบวา โรงเรียนขาดความรูความเขาใจในการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน คากอสราง และ

คาปรับปรุงซอมแซม และมีผูบริหารโรงเรียนบรรจุใหมจํานวนหลายราย ซึ่งขาดประสบการณในการดําเนินการจัดตั้ง

งบประมาณ งบลงทุน  

สํ า นักงานเขต พ้ืน ท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา จึ งมีความจํ า เปนจะตองจัด ทําโครงการประ ชุม 

เชิงปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระยะ 3 ป (ปงบประมาณ 2562 – 2564) เพ่ือเปนเครื่องมือ

ในการบริหารจัดการ และใชสําหรับการเสนอขอตั้งงบประมาณป 2562 งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสรางตอไป 

  

6. วัตถุประสงค 

 6.1 เพ่ือใหบุคลากรผูรับผิดชอบการจัดตั้งงบประมาณในระดับโรงเรยีน มีความรู ความเขาใจ ในการขอตั้ง

งบประมาณ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง ของโรงเรียนในสังกัด 

 6.2 เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา และโรงเรียนมีแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระยะ 3 ป 

(2562-2564) ใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาสอดคลองกับความตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     

7. เปาหมาย 

            เชิงปริมาณ 

                    จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผูรับผิดชอบหรือผูบริหารโรงเรียน จํานวน 1วัน  โดยมีผูเขารวมประชุม จํานวน 

151 คน แบงเปน 2 รุน  

http://budget62-64.jobobec.in.th/
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 เชิงคุณภาพ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา และโรงเรียนมีแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  

งบลงทุน ระยะ 3 ป (2561 – 2563) เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาสอดคลองความตองการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

8. วิธีดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

 

วิธีดําเนินการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

2. สรปุขอมูลรายศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพ 

3. สรปุขอมลูภาพรวม 

4. บันทึกขอมูลลงระบบออนไลน  

5. สรปุ / รายงานผลการดําเนินงาน 

9 – 10 ม.ค. 2560 

11 - 31 ม.ค. 2560 

1- 10 ก.พ. 2560 

ก.พ. 2560 

ก.พ. 2560 

กลุมนโยบายและแผน 

ประธานศูนยเครือขายฯ 

กลุมนโยบายและแผน 

กลุมนโยบายและแผน 

กลุมนโยบายและแผน 

 

9. งบประมาณ ท้ังสิ้น  45,000 บาท 

 งบประมาณจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา  แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสรมิสราง

ศักยภาพคน ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศกึษาประถมศึกษาสําหรบัโรงเรียนปกติ การบริหาร

จัดการในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใชเขตพ้ืนท่ีเปนฐาน งบดําเนินงาน เปนเงิน 45,000 บาท จําแนกตามกิจกรรมไดดังน้ี 

 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน อัตราตอหนวย 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 1 วัน     

     1.1 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม     160 คน x  2 มื้อ    35 บาท 11,200 

     1.2 คาอาหารกลางวัน  160 คน x  1 มื้อ   120 บาท 19,200 

    1.3 คาถายเอกสาร 160 ชุด 80 บาท 12,800 

    1.4 คาวัสด ุ   1,800 

   รวมเงิน 45,000 

 

10.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด เปาหมายตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1.  บุคลากรผูรับผดิชอบการจัดทําคําขอตั้ง

งบประมาณ มีความรูความเขาใจในการจัดทําคํา

ขอตั้งแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน 

(2562-2564)  

2. โรงเรียนมีแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน งบ

ลงทุน (2562-2564)  

รอยละ 80 

 

 

 

รอยละ 70  

-  การตรวจสอบ 

 

 

 

-  การตรวจสอบ 

-  แบบสอบถาม 

 

 

 

-  แบบสํารวจ 
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11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา มีแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน งบลงทุน ระยะ 3 ป(2562-

2564) เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา  สามารถแกปญหาความขาดแคลน  

ท่ีดินและสิ่งกอสราง ของโรงเรยีนในสังกัด ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ช่ือโครงการ  ตรวจสอบการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี พัสดุ  

                               สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 

ลักษณะโครงการ ใหม 

สนองกลยุทธ  ท่ี 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ผูรับผิดชอบโครงการ นางจุฑาทิพย  ทองดวง  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 

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

หลักการและเหตุผล 

  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551 ขอ 4

การตรวจสอบภายใน หมายถึง กิจกรรมท่ีใหความเชื่อม่ัน และการใหคําปรึกษาอยางเท่ียงตรงและเปนอิสระ 

ซ่ึงจัดใหมีข้ึนเพ่ือเพ่ิมคุณคา และปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการ (หนวยรับตรวจ) ใหดีข้ึน การ

ตรวจสอบภายใน จะชวยใหสวนราชการ (หนวยรับตรวจ) บรรลุถึงเปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

ดวยการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกํากับดูแล

อยางเปนระบบ 

  ดังนั้น การตรวจสอบภายในจึงมีความจําเปน และเปนเครื่องมือสําคัญในการกํากับติดตาม

ตรวจสอบใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด มีการบริหารงบประมาณ และปฏิบัติงาน

ใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย ท่ีกําหนด 

วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษาแกหนวยรับตรวจ ใหสามารถปฏิบัติงานไดดวยความ

ถูกตอง 

  2. เพ่ือใหหนวยรับตรวจสามารถบริหารจัดการงบประมาณท่ีไดรับใหเกิดประโยชนสูงสุด 

คุมคาตอการบริหาร จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ใหกับนักเรียน 

  3. เพ่ือลดความเสี่ยงตอปญหาการทุจริตท่ีอาจเกิดข้ึนภายในหนวยรับตรวจ 

เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

  1. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

  2. สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 30 โรง 

 เชิงคุณภาพ 

  1. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย มีการปรับปรุงพัฒนางานใหสามารถปฏิบัติงานได

มากยิ่งข้ึน 

  2. สถานศึกษาในสังกัดท้ัง 30 โรง ท่ีผานการตรวจสอบ สามารถนําขอเสนอแนะไปปรับปรุง

การปฏิบัติงานใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ และเกิดประโยชนสูงสุดตอการ

จัดการเรียนการสอน 
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วิธีดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

วิธีดําเนินการ ระยะเวลา สถานท่ี 

1. จัดทําแผนการตรวจสอบ  ตุลาคม 2559 สพป.พังงา 

2. กําหนดปฏิทินการตรวจสอบ/ขอบเขต 

การตรวจสอบ 

พฤศจิกายน 2559 สพป.พังงา 

3. แจงสถานศึกษาทราบ  พฤศจิกายน 2559 สพป.พังงา 

4. จัดทํากระดาษทําการ พฤศจิกายน 2559 สพป.พังงา 

5. ออกตรวจสถานศึกษาตามปฏิทินท่ีกําหนดไว 

       - ภาคเรียนท่ี 2/2559 

       - ภาคเรียนท่ี 1/2560 

 

ธันวาคม 2559 – กุมภาพันธ 2560 

มิถุนายน 2560 – กรกฎาคม 2560 

สถานศึกษาตามกําหนด 

จํานวน 30 โรง 

6. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบและแจง

สถานศึกษาทราบ 

ธันวาคม 2559 – กรกฎาคม 2560 สพป.พังงา 

7. ตรวจสอบกลุมบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย ตามแผนการตรวจสอบ และนโยบาย

ของ สพฐ. 

พฤษภาคม – มิถุนายน 2560 สพป.พังงา 

8. รายงานผลการตรวจสอบกลุมบริหารงาน

การเงินและสินทรัพยให สพฐ. ทราบ 

กรกฎาคม 2560 สพป.พังงา 

9. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจสอบ 

ประจาํปงบประมาณ 2560 

กันยายน 2560 สพป.พังงา 

งบประมาณ 

  งบประมาณ งบดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2560 แผนงานขยาย

โอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษา

ประถมศึกษา สําหรับโรงเรียนปกติ วงเงิน 84,600 บาท จําแนกรายละเอียด ดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน 
อัตราตอ

หนวย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

1. ตรวจสอบสถานศึกษาตามปฏิทินท่ีกําหนด จํานวน 

30 โรง ๆ ละ 3 วัน รวม 90 วนั 

1.1 คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาท่ี (3 คน x 3 วัน x 90 วัน) 

      -เจาหนาท่ี 2 คน  

      -พนักงานขับรถ 1 คน 

1.2 คาท่ีพัก (อําเภอเกาะยาว) 

     (3 คน x 800 บาท x 3 คืน) 

 

 

90 วัน / 3 คน 

 

 

3 คืน / 3 คน 

 

 

 

120 บาท 

 

 

800 บาท 

 

 

 

32,400 

 

 

7,200 
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1.3 คาพาหนะ 

     -คาน้ํามันเชื้อเพลิง (ถัวเฉลี่ย)  

       (90 วัน x 500 บาท) 

 

90 วัน 

 

 

500 บาท 

 

 

45,000 

 

 รวม   84,600 

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จและการประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เปาหมาย 

ตัวชี้วัด 

วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช 

ผลผลติ (Output) 

รอยละของหนวยรับตรวจนํา

ขอเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนางาน

สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตาม

ระเบียบ กฎหมาย สงผลใหการ

ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

รอยละ 

90 

 

ติดตามผลการปฏิบัตติาม

ขอเสนอแนะ 

 

รายงานผลการปฏิบัตติามขอเสนอแนะของ

สถานศึกษา และกลุมบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย 

ผลลัพธ (Outcomes) 

รอยละของหนวยรับตรวจ สามารถ

บริหารจัดการงบประมาณท่ีไดรับได

อยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว 

 

รอยละ 

80 

 

ติดตามผลการปฏิบัตติาม

ขอเสนอแนะ 

 

รายงานผลการปฏิบัตติามขอเสนอแนะของ

สถานศึกษา และกลุมบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. หนวยรับตรวจ (สพป.พังงา/สถานศึกษา) ทุกหนวยรับตรวจไดรับการตรวจสอบครบถวนตาม

ปฏิทินท่ีกําหนดไว 

 2. หนวยรับตรวจทุกหนวยท่ีผานการตรวจสอบ สามารถนําผลการตรวจสอบ ตามขอตรวจพบ/

ขอเสนอแนะ ไปปรับปรุงพัฒนาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตอการ

จัดการเรียนการสอนตอไป 
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 1.  ช่ือโครงการ   ติดตามผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    

                                         ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ  

 2.  ลักษณะโครงการ   ใหม 

 3.  สนองกลยุทธ   ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

 4.  ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมบริหารงานบุคคล  (นางภัทราวรรณ  ทิพยธนสาร) 

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

 5.  หลักการและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไข

เพ่ิมเติมหมวด 5 วาดวยการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มาตรา 72 กําหนดใหผูบังคับบัญชามี

หนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตนท่ี

เหมาะสมกับการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และ เกิดประสิทธิผลมีผลงานเปนท่ีประจักษ ถือวาผูนั้นมีความชอบสมควรไดรับบําเหน็จความชอบ  

ซ่ึงอาจเปนบันทึกคําชมเชย รางวัล เครื่องเชิดชูเกียรติ หรือการเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือการบริหารงานบุคคล

ในเรื่องอ่ืน ประกอบกับ สพฐ.ใหดําเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือน/คาจาง ตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการ

พิจารณา   เลื่อนข้ันเงินเดือนขาราชการ สพฐ.พ.ศ.2551 โดยใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ี ก.ค.ศ.

และกระทรวงการคลังกําหนด  

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา มุงใหสถานศึกษาไดบริหารจัดการศึกษาได          

อยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มีการตรวจสอบ สนับสนุน สงเสริมใหสถานศึกษาปฏิบัติงานหลักและงาน

นโยบายตามบทบาทหนาท่ีของสถานศึกษา ผูบังคับบัญชาสามารถนําผลการปฏิบัติงานมาใชในการปรับปรุง

พัฒนาสถานศึกษานําไปประกอบในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ไดอยางโปรงใส มีความยุติธรรม 

และนําไปใชในการบริหารงานบุคคลอ่ืนๆไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  6.  วัตถุประสงค 

  6.1 เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหาร

สถานศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ  

  6.2 เพ่ือนําผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบรหิารสถานศึกษา 

ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ ไปประกอบในการพิจารณาเลือ่นข้ันเงินเดือนและ          การบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ 
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 7.  เปาหมาย 
  7.1 ปริมาณ 

  - จัดทําเครื่องมือการติดตามผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง

ผูบริหารสถานศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ จํานวน 26 เลม 

7.2 คุณภาพ 

  -  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ลูกจางประจํา และ   
พนักงานราชการ ทุกคน ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานและผูบังคับบัญชานําผลไปประกอบในการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนและการบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ ปละ 2 ครั้ง 
 
 8. กิจกรรม/การดําเนินงาน/ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลา 

วิธีดําเนินการ 

ป 2560-2561 สถานท่ี 

ต.ค.- ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ดําเนินการ 

1.  แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือติดตามผล ฯ    

   และประชุมชี้แจง 

 

2. คณะกรรมการออกติดตามฯ ครั้งท่ี1,2 

 

3. วิเคราะห สรุปผล รายงาน และเสนอ   

     ผอ.สพท. 

 

     

/ 

 

 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

    

/ 

  

 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

สพป.พังงา 

 

สถานศึกษา

ในสังกัด 

สพป.พังงา 

 

สพป.พังงา 

 

  



102 

แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 9.  งบประมาณ  180,000 บาท 

  9.1  แผนการเบิกจายงบประมาณ 

  งบประมาณ  

ท่ี กิจกรรม ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

  (ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)  

1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการติดตามผล  945  945 1,890 

2 กรรมการออกประเมินคร้ังท่ี 1,2  87,480  87,480 174,960 

3 ประชุมสรุปผลฯ/รายงาน  945  945 1,890 

4 คาถายเอกสารเครื่องมือติดตามผล  630  630 1,260 

       

รวม  90,000  90,000 180,000 
      

     9.2  รายละเอียดประมาณการคาใชจาย 

ท่ี รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 

1 

2 

 

3 

 

4 

คาถายเอกสารเครื่องมือติดตามผลฯ 

คาเบี้ยเลี้ยงกรรมการ 8 ชุด ๆ ละ 3 คน ๆ  ละ 8 วันๆ ละ 
240 บาท ปละ 2 ครั้ง 
 
คาเชาท่ีพักกรรมการ 1 ชุด ๆ ละ 3 คน ๆ  ละ 3 คืนๆ ละ     
1,000 บาท ปละ 2 ครั้ง 
 

คาพาหนะกรรมการ 24 คน ๆละ 8 วันๆละ 200 บาท               

ปละ 2 ครั้ง 

1,260 

92,160 

 

6,000 

 

76,800 

ขอถัวจาย 

ทุกรายการ 

5 

 

คาใชจายในการประชุม 

1)คาอาหารวาง/เครื่องดื่ม สําหรับคณะกรรมการติดตามผล

เพ่ือชี้แจง ฯ 27 คนๆละ 35 บาท ปละ 2 ครั้ง 

3)ประชุมสรุปผลคณะกรรมการติดตาม ฯ 27 คนๆละ 35 

บาท ปละ 2 ครั้ง 

- 

 

1,890 

 

1,890 

ขอถัวจาย 

ทุกรายการ 

รวม 180,000  
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 10. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

 เปาหมาย ตัวบงช้ี 

     ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ลูกจางประจํา และ

พนักงานราชการ ทุกคน ไดรับการติดตามผลการ

ปฏิบัติงาน ปละ 2 ครั้ง 

 

 สถานศึกษา บริหารจัดการศึกษา เปนไปตาม

แนวทางและนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพังงา และ สพฐ. 

 11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 11.1  เชิงปริมาณ 

  - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา มีเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติงานของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ  

11.2  เชิงคุณภาพ 

  -  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา ลูกจางประจํา และ   

พนักงานราชการ ทุกคน ไดรับการติดตามผลการปฏิบัติงานและผูบังคับบัญชานําผลไปประกอบในการ

พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน ปละ 2 ครั้ง อยางเปดเผย โปรงใส มีความเท่ียงธรรม 
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1. ชื่อโครงการ    ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล สพฐ. และ สพป.พังงา 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 

3. สนองกลยุทธ  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

4. ผูรับผิดชอบโครงการ  นางสาวพจนา วานิชกุล, นางกัญฐิกาญจน ชายแกว กลุมนโยบายและ

แผน 
 

5. หลักการและเหตุผล 

การติดตาม เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร ซึ่งมีหลักการสําคัญ คือ ติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติงานอันจะ

นําไปสูการดําเนินการแกไขปรับปรุงรวมกันใหบรรลุเปาหมาย หนวยงานตนสังกัดจึงจําเปนตองมีการติดตามนโยบาย เพ่ือใหทราบ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานตามนโยบายวาอยูในระดับท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณเพียงใด ประกอบ

กับแผนการปฏิบัติงานและแผนใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไดกําหนดเปาหมายการกอหน้ีผูกพัน

งบประมาณป 2560 ใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559 เบิกจายใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560 และเบิกจาย งบ

ดําเนินงาน ในภาพรวมภายในไตรมาสแรกไมนอยกวารอยละ 50 สําหรับงบประมาณเพ่ือกระตุนการลงทุนขนาดเล็ก กําหนด

เบิกจายใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2559 (ไตรมาสแรก) และขยายใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560  

ในปงบประมาณ 2560 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดปฏิทินการดําเนินงานตามแนวทางการ

ดําเนินงานนโยบายการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเรื่องการ

จัดซื้อหนังสือเรียน ใหดําเนินการใหแลวเสร็จกอนปดภาคเรยีนท่ี 2/2559 ซึ่งเปนการเรงรัดใหสถานศึกษาดําเนินการใหเร็ว

ข้ึนจากเดิมใหแลวเสร็จกอนเปดภาคเรียนท่ี 1  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา จึงไดจัดทําโครงการติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม ศึกษาพังงา เพ่ือกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 

การดําเนินงานตามนโยบายของสถานศึกษาใหถูกตองตามวัตถุประสงค เปาหมาย และทันตามกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนด อันจะ

เปนการเสริมสรางระบบการบริหารจัดการ และสรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตอไป 

6. วัตถุประสงค 

6.1. เพ่ือติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

6.2. เพ่ือติดตามการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

7. เปาหมาย 

    เชิงปริมาณ  ติดตามสถานศึกษา จํานวน  1  ครั้ง  8  อําเภอ 

          เชิงคุณภาพ  สถานศึกษาสามารถดําเนินการตามนโยบายไดอยางถูกตอง  

                          ตรงตามวัตถุประสงค เปาหมาย และทันตามกําหนดเวลา 

8. กิจกรรม/การดําเนินงาน 

วิธีดําเนินการ ระยะเวลา สถานท่ี 

7.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางาน มีนาคม 2560 สพป.พังงา 

7.2. ออกติดตามสถานศึกษาในสังกัด พฤษภาคม – กรกฎาคม 2560 โรงเรียน 

7.3. สรุปผลการติดตามผลการดําเนินงาน กันยายน 2560 สพป.พังงา 

7.4. รายงานผลการดําเนินงาน กันยายน 2560 สพป.พังงา 
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9. งบประมาณ  เปนเงิน 50,000 บาท 

งบประมาณจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา  แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน เปน

เงิน 50,000 บาท จําแนกคาใชจายตามกิจกรรมดังน้ี  

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน อัตราตอหนวย 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 ประชุมคณะทํางาน 14 คน จํานวน 2 ครั้ง 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

 

2 มื้อ 

 

35 บาท 

 

980 

2 จัดทําคูมือสาํหรับออกตดิตามสถานศึกษาในสังกัด 

- คาถายเอกสาร  

- คาวัสด ุ

 

50 เลม 

 

 

10 บาท 

 

 

500  

2,120 

3 ออกติดตามสถานศึกษา 14 คน 2 คณะ มีคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการประกอบดวย  

- คาเบ้ียเลี้ยง 2 คณะๆ ละ 7 คน  

- คาท่ีพัก (อ.เกาะยาว,อ.คุระบุรี) อําเภอละ  

2 วัน 1 คืน 

- คาพาหนะ (นํ้ามันเช้ือเพลิง, ชดเชยนํ้ามัน, 

คาเรือ)  

 

 

10 วัน 

2 วัน 

 

20 วัน 

 

 

120 บาท 

800/คน 

 

500/วัน/คณะ 

 

 

16,800 

9,600 

 

20,000 

 

 รวมเงิน 50,000 

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 

10. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัด เปาหมายตัวช้ีวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 

1. สถานศึกษาท่ีไดรับการติดตามการ

ดําเนินงานตามนโยบายของ รัฐบาล, สพฐ. 

และ สพป.พังงามีความพึงพอใจ 

2. รอยละสถานศึกษาท่ีตดิตามดําเนินงานตาม

นโยบายไดถูกตอง 

3. รอยละสถานศึกษาท่ีตดิตามสามารถ

เบิกจายงบประมาณไดตามเปาหมายท่ี

กําหนด 

รอยละ 80 

 

 

รอยละ 90  

 

รอยละ 90 

-  การตรวจสอบ 

 

 

-  การตรวจสอบ 

 

-  การตรวจสอบ 

-  แบบสอบถาม 

 

 

-  แบบสอบถาม 

 

-  แบบสอบถาม 



106 

แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

11.1 สถานศึกษาท่ีไดรับการติดตามสามารถดําเนินงานตามนโยบายไดอยางถูกตอง เกิดประโยชน

ตอสถานศึกษา และนักเรียนอยางคุมคาและสมประโยชน 

11.2 สถานศึกษาในสังกัดสามารถบริหารจัดการงบประมาณเปนไปตามนโยบายถูกตองตาม

วัตถุประสงค และเปาหมาย และระยะเวลาท่ีกําหนด 

11.3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา มีระบบการติดตามการดําเนินงาน

สถานศึกษาในสังกัด ท่ีมีประสิทธิภาพ เสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดย

ภาพรวม 
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1.  ชื่อโครงการ การประเมินสัมฤทธ์ิผลการปฏิบัตงิานในหนาท่ีผูอํานวยการสถานศกึษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา   

2.  ลักษณะโครงการ ใหม 

3.  สนองกลยุทธ กลยุทธท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

4.  ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมบรหิารงานบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

5.  หลักการและเหตุผล   

  กระบวนการคัดเลือกผูอํานวยการสถานศึกษารูปแบบใหม เนนคัดเลือกจากผูท่ีมีความรูความสามารถ

และประสบการณการบริหารสถานศึกษา โดยตัดสินจากผลการสอบขอเขียน ผลการประเมินประวัติและผลการปฏิบัติงาน

ควบคูกันไป เมื่อผานการประเมินแลวตองเขาสูกระบวนกรพัฒนากอนการบรรจุและแตงตั้งจํานวนไมนอยกวา 60 ช่ัวโมง 

และตองผานการอบรมตามเกณฑท่ีกําหนด จึงจะไดรับการบรรจุ  และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา และ

ในชวงท่ีปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีไดรับแตงตั้งท่ีสถานศึกษาเปนระยะเวลา 1 ป จะมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงคอยให

คําแนะนําปรึกษาและชวยเหลือในการปฏิบัติงานทุกดาน และมีคณะกรรมการประเมนิสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานดานตาง ๆ 

ตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนด จํานวน 2 ครั้ง โดยครั้งแรกประเมินเมือ่ปฏิบัติงานครบ 6 เดือนแรกและประเมินครัง้ท่ี 2 เมื่อปฏิบัติงาน

ครบ 6 เดือนหลัง ท้ังน้ีเพ่ือใหไดผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีมีศักยภาพ มีภาวะผูนํา มีความสามารถทุกดาน “เกงคน เกงงาน 

และเกงวิชาการ” เหมาะสมท่ีจะดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษามีความภาคภูมิและองอาจในฐานะท่ีเปนกลไกสําคัญ

ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษา 

7. วัตถุประสงค   

6.1 เพ่ือใหคณะกรรมการท่ีปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงคอยใหคําแนะนําปรึกษาและชวยเหลือใหผูอํานวยการสถานศึกษา

ปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหเปนไปตามตัวช้ีวัดท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด ระยะเวลา 1 ป ตั้งแต

วันท่ี  23  ธันวาคม  2559 ถึง 22  ธันวาคม  2560 

  6.2 เพ่ือประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสถานศึกษา ในรอบ 1 ป ตามองคประกอบ ตัวช้ีวัด 

คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมินท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด โดยครั้งแรกเมื่อปฏิบัติงาน

ครบ 6 เดือนแรกและประเมินครั้งท่ี 2 เมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือนหลัง 

7.  เปาหมาย 

7.1 เชิงปริมาณ ผูอํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ท่ีตองประเมิน

สัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน จํานวน 29 โรงเรียน โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาหรือ พ่ีเลี้ยงคอยใหคําแนะนําและ

ชวยเหลือผูอํานวยการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานทุกดาน จํานวน 3 ชุด ๆ ละ 3 คน แตละชุดดูแลผูอํานวยการสถานศกึษา 

ไมเกิน 10 คน       

7.2 เชิงคุณภาพ ผูอํานวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงาท่ีตองประเมิน

สัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน จํานวน 29 โรงเรียน ไดรับคําแนะนําและชวยเหลือในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ดาน  และไดรับการ

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดท่ีกําหนด 
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8.  กิจกรรม/การดําเนินงาน/ระยะเวลาดําเนินการ 

ระยะเวลา 

 

วิธีดําเนินการ 

งบประมาณ  ป  2560 

สถานท่ี

ดําเนินการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. แตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา             สพป.พังงา 

1. จัดทําบันทึกขอตกลง             สพป.พังงา 

2. เสนอรายช่ือคณะกรรมการ

ประเมินผลสัมฤทธิ 

            สพป.พังงา 

3. คณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ ปฏบัิติ

หนาท่ีแนะนําชวยเหลือฯ 

            โรงเรียน 

29 โรงเรียน 

4. คณะกรรมการประเมินประเมิน

ครั้งแรก 

            โรงเรียน 

29 โรงเรียน 

5. สรุปผลการประเมินครั้งแรก               สพป.พังงา 

9. งบประมาณ  120,000 บาท  โดยใชเงินจากงบประมาณ  สพป.พังงา 

     9.1.แผนการเบิกจายงบประมาณ  จากเงินงบประมาณ ของ สพป.พังงา จํานวน  120,000  บาท 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดการใชงบประมาณ งบประมาณ  ป  2560  

รวม ไตรมาส  1 

(ต.ค. –ธ.ค.) 

ไตรมาส  2 

(ม.ค. – ม.ีค.) 

ไตรมาส  3 

(เม.ย. – ม.ิย.) 

ไตรมาส  4 

(ก.ค. – ก.ย.) 

1 คาพาหนะ /คาชดเชยนํ้ามัน / คานํ้ามันเช้ือเพลิง    26,400 26,000 16,000 68,400 

2 คาเบ้ียเลี้ยง  10,000 10,000 10,000 30,000 

3 คาท่ีพัก   7,200 7,200 7,200 21,600 

รวม  43,600 43,200 33,200 120,000 

     9.2.รายละเอียดประมาณการคาใชจาย   

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน อัตราตอหนวย จํานวนเงิน (บาท) 

1 คาพาหนะ /คาชดเชยนํ้ามัน / คานํ้ามันเช้ือเพลิง   12 / 9  68,400 

2 คาเบ้ียเลี้ยง 12 / 9 240 30,000 

3 คาท่ีพัก  3 / 9 800 21,600 

 ขอถัวจายทุกรายการ    

รวม   120,000 
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10. ตัวชี้วัด 

เปาหมาย ตัวบงชี ้

1. คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งไดทําหนาท่ีให

คําแนะนําปรึกษา และชวยเหลือผูอํานวยการสถานศึกษา

ในการปฏิบัติงานในหนาท่ีทุก ๆ ดาน เปนระยะเวลา 1 ป 

จํานวน  29  โรงเรียน  

2. คณะกรรมการท่ี สพฐ.แตงตั้ง ไดทําการประเมิน

สัมฤทธิผลของผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน  29 

โรงเรียน ในระยะเวลา 1 ป จํานวน 2 ครั้ง  (6 เดือน /ครั้ง) 

จํานวนผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีผานกระบวนการคัดเลือกตาม

รูปแบบใหม ไดรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในหนาท่ี

ผูอํานวยการสถานศึกษา ท้ัง  29  ราย 

 

11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงามีผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีมีความกระตือรือรน มีความตั้งใจใน

การปฏิบัติงาน มีความรูและประสบการณ และมีการพัฒนาตนเองอยางเปนระบบและตอเน่ือง สงผลใหประชาชนและสังคม

เกิดความเช่ือมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามเจตนารมณ

ของการพัฒนาประเทศใหมีความมั่งคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
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1.  ช่ือโครงการ เสริมสรางศักยภาพศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอ 

2.  ลักษณะโครงการ  ตอเนื่อง 

3.  สนองกลยุทธท่ี 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

4.  ผูรับผิดชอบโครงการ  กลุมนโยบายและแผน (นายสวง  ปรีดาผล) 
 

5. หลักการและเหตุผล 

        การปฏิรูประบบบริหารราชการและการจัดการศึกษา ไดหลอมรวมหนวยงานทางการศึกษา 

และจัดระเบียบบริหารราชการออกเปน 3 สวน คือ การจัดระเบียบบริหารราชการในสวนกลาง การจัด

ระเบียบบริหารราชการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และการจัดระเบียบราชการในสถานศึกษา ซ่ึงไมมีหนวยงานทาง

การศึกษาในระดับอําเภอ ทําใหการประสานงานระหวางสถานศึกษาภายในอําเภอ บางภารกิจไมคลองตัว

ขาดการเชื่อมโยง และประสานสัมพันธกันเปนระบบ   

        สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ไดเห็นความสําคัญและจําเปน จึงไดสงเสริมให

มีเครือขายสถานศึกษาระดับอําเภอ เพ่ือเปนกลไกสําคัญในการชวยเหลือในการขับเคลื่อนนโยบาย ภารกิจ  

สําคัญของเขตพ้ืนการศึกษาท่ีไปสูสถานศึกษาอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพังงาจึงไดจัดทําโครงการเสริมสรางศักยภาพศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอนี้ข้ึน   

6. วัตถุประสงค 

1)  เพ่ือสงเสริมใหศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอ  เปนกลไกสําคัญในการชวยเหลือและ

ขับเคลื่อนนโยบาย และภารกิจสําคัญของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงามีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 

2) เพ่ือใชศูนยเครือขายรวมกันบริหารจัดการดานบริหารท่ัวไป ดานวิชาการ งบประมาณและดาน

บริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3)  เพ่ือสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการแกปญหาและการใชทรัพยากรรวมกันเกิดประโยชนตอการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

7. เปาหมาย 

 เชิงปริมาณ 

7.1 ศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอละ 1 เครือขาย รวม 8 ศูนย 

7..2 ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาทุกโรงเรียน 
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 เชิงคุณภาพ 

 7.3 ศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอทุกอําเภอขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายได

อยางมีประสิทธิภาพ. 

 7.4 ศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอรวมกับโรงเรียนปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

8. วิธีดําเนินการ/ระยะเวลา/สถานท่ี 

วิธีดําเนินการ ระยะเวลา สถานท่ี 

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานพัฒนาดาน

วิชาการใหศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อําเภอ ๆ ละ 50,000 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 

400,000 บาท 

มกราคม 2560 สพป.พังงา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

ติดตามการดําเนินงานตามโครงการ 

กรกฎาคม 2560 ศูนยเครือขายฯ 

ศูนยเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอําเภอ

รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 

กันยายน 2560 สพป.พังงา 

9. งบประมาณ 

 งบประมาณ งบดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  แผนงานขยาย

โอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต ผูจบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม การจัดการศึกษาประถม

ศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ วงเงิน 400,000 บาท 

จําแนกตามกิจกรรมไดดังนี้ 

ท่ี กิจกรรม/รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน 
อัตราตอ

หนวย 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานพัฒนาดาน

วิชาการใหเครือขายสถานศึกษาอําเภอ 

8 50,000 400,000 
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10. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาหมายตัวช้ีวัด วิธีการวัดและ

ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช 

1)  รอยละศูนย

เครือขายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอําเภอมี

ประสิทธิภาพในการ

บริหาร 

                

 

รอยละ 100 ประเมินผลโครงการ 

สอบถาม 

สังเกต ติดตาม สัมภาษณ

จากการปฏิบัติงานของ

เครือขายสถานศึกษา

อําเภอ 

แบบประเมินผล

โครงการ 

แบบสอบถาม 

สังเกต ติดตาม 

สัมภาษณจากการ

ปฏิบัติงานของเครือขาย

สถานศึกษาอําเภอ 

3)  ร อยละค าคะแนน

เ ฉลี่ ย กลุ ม ส า ร ะ ก า ร

เรียนรูของนักเรียนสูงข้ึน 

รอยละ 3 การสอบวัดผลทางการ

ศึกษาระดับชาติ 

แ บ บ ท ด ส อ บ สํ า นั ก

ทดสอบทางการศึกษา 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1)  การขับเคลื่อนนโยบายภารกิจ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยระบบเครือขายเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 

2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

พังงาสูงข้ึน 

3)  การแกไขปญหาเรงดวนและสําคัญมีความสําเร็จลุลวงไปดวยดี มีการใชทรัพยากรรวมกัน 

เกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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1. โครงการ    อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปการศึกษา 2560 

2. ลักษณะโครงการ  พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการ 

3.  สนองกลยุทธ   กลยุทธท่ี 5 

4.  ผูรับผิดชอบโครงการ กลุมนโยบายและแผน 

                         (นางกมลวรรณ  สุกัญญา, นางสาวธันวารัตน  มณีพันธานนท                       

5. หลักการและเหตุผล 

  เนื่องจากการวางแผนการพัฒนาการศึกษา การจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ และการบริหาร

จัดการการศึกษา จําเปนอยางยิ่งตองอาศัย สถิติ ขอมูล และสารสนเทศ เพ่ือเปนเครื่องมือสําคัญในการ

บริหารจัดการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยสํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กลุมสารสนเทศ  ไดพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ  เพ่ือใหการใชงาน มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดย

ไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเก็บขอมูลใหเหมาะสมกับระบบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระบบ

งบประมาณจายตรง และเปนขอมูลจัดสรรคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน มีระบบการจัดเก็บขอมูลนักเรียนออกกลางคัน  การยายเขา ยายออก การจําหนายนักเรียน การ

รายงานผลการรับนักเรียนตามนโยบายรับนักเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถ

ดําเนินการจัดทําขอมูลสารสนเทศผานระบบอินเตอรเน็ต ซ่ึงจะทําใหการจัดสงขอมูล การบริหารจัดการขอมูล 

การจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวประจําปการศึกษา มีความถูกตองสะดวกรวดเร็ว 

สามารถตรวจสอบการซํ้าซอนของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยโปรแกรม ดังนี ้

- โปรแกรมนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) 

- ระบบบริหารสถานศึกษา (Emis) 

- ระบบสิ่งกอสราง (B-obec) 

- ระบบครุภัณฑ (M-obec) 

6. วัตถุประสงค 

  1) เพ่ือใหบุคลากรในสถานศึกษา มีความรู ความเขาใจ ในเรื่องระบบบริหารจัดการขอมูล

สารสนเทศ และสามารถจัดทําขอมูลในโปรแกรมท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดได

อยางถูกตองและทันตามเวลาท่ีกําหนด 

  2) เพ่ือใหเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษา มีขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน ถูกตอง ครบถวน 

นําไปใชประโยชนได  
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7. เปาหมาย 

  ดานปริมาณ 

  1) บุคลากรในสถานศึกษาไดรับการพัฒนา จํานวน 151 คน 

  2) สถานศึกษาในสังกัด 151  แหง ไดพัฒนาเครื่องมือในการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ

ทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

  ดานคุณภาพ 

  1) บุคลากรผูรับผิดชอบงานขอมูลในสถานศึกษาสามารถจัดทําขอมูลสารสนเทศไดถูกตอง 

ครบถวน ทันเวลา 

  2) เขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษา มีขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน ถูกตอง ครบถวน นําไปใช

ประโยชนได 

8. กิจกรรม/การดําเนินงาน 

  1) แตงตั้งคณะทํางานดําเนินงานโครงการ  

  2) จัดทําเอกสารคูมือและ CD โปรแกรม  

  3) แจงสถานศึกษาเตรียมการดานขอมูล บุคลากรและความพรอมอุปกรณ เครื่องมือ 

  4) ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียน (วันละ 4 อําเภอ รวม 2 วัน) 

  5) ติดตาม ตรวจสอบความถูกตอง  

  6) สรุป วิเคราะหจัดทําขอมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนท่ี  

9.  ระยะเวลาดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 แตงตั้งคณะทํางาน

ดําเนินงานโครงการ  

            

2 แจงสถานศึกษา

เตรียมการดานขอมูล 

บุคลากรและความ

พรอมอุปกรณ 

เครื่องมือ 

            

3 จัดทําเอกสารคูมือและ 

CD โปรแกรม  

            

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ

โรงเรียน 
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ท่ี กิจกรรม ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 อําเภอ 2 วัน ๆละ 4 

อําเภอ 

5 ติดตาม ตรวจสอบ

ความ ถูกตอง ทันเวลา

ในการรายงาน สพฐ. 

            

6 สรุป วิเคราะหจัดทํา

ขอมูลสารสนเทศระดับ 

สพป.และรายโรงเรียน 

เพ่ือเผยแพร 

และเปนขอมูลในการ

บริหาร จัดการศึกษา 

            

10.   งบประมาณ  50,000  บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 

 

ท่ี 
กิจกรรม / 

รายละเอียดการใชงบประมาณ 

 

จํานวน 

อัตราตอ

หนวย 

จํานวน

เงิน 

(บาท) 

งบประมาณ 

(บาท) 

วัสดุ/คูมือประกอบการอบรม 

1. คาวัสดุ (CD, แฟม, ปากกา, กระดาษเกียรติบัตร, ฯลฯ)   1,500  

2. คาจางจัดทําคูมือ (ถายเอกสาร+เขาเลม) 160 เลม  2,000  

อาหารวางและเครื่องดื่ม คณะทํางาน/ผูเขาอบรม 

1. อาหารวางและเครื่องดื่ม ผูเขาอบรม 155 คน/2 ม้ือ 50 15,500  

2. คาอาหารกลางวัน ผูเขาอบรม 155 คน/1 ม้ือ 200 31,000  

หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการ 
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11.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

    ดานปริมาณ 

1) บุคลากรในสถานศึกษาไดรับการพัฒนา จํานวน 159 คน 

2) สถานศึกษาในสังกัด 159  แหง ไดพัฒนาเครื่องมือในการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศทาง

การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

ดานคุณภาพ 

    1) บุคลากรผูรับผิดชอบงานขอมูลในสถานศึกษาสามารถจัดทําขอมูลสารสนเทศไดถูกตอง 

ครบถวน ทันเวลา 

2) เขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษามีขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน ถูกตอง ครบถวน นําไปใชประโยชนได 
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1. โครงการ             ปรับปรุงภูมิทัศนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา       

2. ลักษณะโครงการ      ตอเนื่อง 

3. สนองกลยุทธท่ี 5      พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

4. ผูรับผิดชอบโครงการ      กลุมอํานวยการ (นางวราภรณ  คงเทศ และ นางเครอืวัลย  ทิพยศรีนิมิต) 

5. หลักการและเหตุผล 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา  เปนหนวยงานทางการศึกษา มีโรงเรียน             

ในสังกัด ๑๕๐ โรงเรียน  มีภารกิจในการสงเสริมจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง และใหบริการ

แกขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน ท่ีมาติดตอราชการเปนจํานวนมาก ดังนั้น  เพ่ือเปน

แบบอยาง ในการพัฒนาสํานักงานใหนาอยูมีสิ่งแวดลอมท่ีดี จึงตองมีการปรับปรุงภูมิทัศน ท้ังภายในและ

บริเวณรอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา ใหสะอาดสวยงาม รมรื่น และปลอดภัย เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการใหเกิดความคลองตัวมากยิ่งข้ึน ทําใหเกิดภาพลักษณท่ีดี ผูรับบริการมี

ความพึงพอใจ    

6. วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือใหสถานท่ีทํางานเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด สวยงาม ปลอดภัย ท้ังภายในและภายนอก

สํานักงาน และสงเสริมการมีสวนรวมบุคลากรทุกระดับใหทํางานรวมกันเปนทีม 

  2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการใหบริการ สรางความพึงพอใจใหกับขาราชการครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา และประชาชนท่ีมาใชบริการ 

7. เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 

  - บุคลากรใน สพป.พังงาทุกคน จํานวน  46 คน 

เชิงคุณภาพ 

1. เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา เปนสํานักงานปลอดขยะ  

มีภูมิทัศนท่ีสวยงาม บุคลากร ทุกคนมีสวนรวมในการลงมือปฏิบัติจริง และรวมชื่นชมผลงานท่ีไดรวม

แรง รวมใจกันทําจนประสบความสําเร็จ 

2. เพ่ือใหผูรับบริการ /ผูมาติดตอราชการมีความประทับใจ  พึงพอใจมากท่ีสุด 

8. วิธีดําเนินการ / ระยะเวลา/ สถานท่ี 

วิธีดําเนินการ ระยะเวลา สถานท่ี 

กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรม  5  ส. (Big cleaning 

Day) 

7 กรกฎาคม  2560 สพป.พังงา 

กิจกรรมท่ี 2   ปรับปรุงภูมิทัศน ตกแตง

สวนหยอมบริเวณภายนอกอาคารสํานักงาน   

11 - 14  กรกฎาคม  2560   สพป.พังงา 
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9. งบประมาณ 

        งบประมาณ       50,000  บาท 

จําแนกตามกิจกรรมดังนี้  

กิจกรรม/รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน อัตราตอ

หนวย 

จํานวนเงิน (บาท) 

กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรม  5  ส.   (Big cleaning Day) 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

- คาอาหารกลางวัน 

 

 46 คน  2 ม้ือ 

 46 คน  1 ม้ือ 

 

35 

120 

 

3,220 

 5,520 

รวม    8,740 

กิจกรรมท่ี 2   ปรับปรุงภูมิทัศน ตกแตงสวนหยอม

บริเวณภายนอกอาคารสํานักงาน   

- คาวัสดุ/ปุย/ตนไม ฯลฯ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

41,260 

รวมท้ังส้ิน   50,000 
 

หมายเหตุ     ขอถัวจายทุกรายการ 

10. ตัวช้ีวัดความสําเร็จและการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาหมายตัวช้ีวัด 
วิธีการวัดและ

ประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช 

- รอยละของบุคลากรในสํานักงานและ

ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 

รอยละ 90 

 

 

สังเกต 

 

 

สังเกต 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  11.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา  มีภูมิทัศนท่ีสะอาด รมรื่น สวยงาม และ

ปลอดภัย เอ้ือตอการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน    

 11.2 บุคลากรในสํานักงานและผูมาติดตอราชการ มีความพึงพอใจมาก ถึงมากท่ีสุด 
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ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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ท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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ภาคผนวก 



คณะผูจัดทํา 

 
ท่ีปรึกษา 

1. นายชัยยงค  ตุลารักษ รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาพังงา 

 2. นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร        รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 3. นายสมภาพ  นาคพันธ   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพังงา 

 

คณะทํางาน 

 1. นางสาวพจนา  วานิชกุล  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 

 2. นางจุฑา  โกยวาณิชย   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 3. นางกัญฐิกาญจน  ชายแกว         นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

4. นางสาวนัทธชา  ทาระพันธ      ลูกจาง สพป.พังงา 

5. นายศรายุทธ  ท้ังรักษ          ลูกจาง สพป.พังงา 

ตรวจทาน 

 นางกัญฐิกาญจน  ชายแกว  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

 
รวบรวม และออกแบบรูปเลม 

นางสาวนัทธชา  ทาระพันธ      ลูกจาง สพป.พังงา 

นายศรายุทธ  ท้ังรักษ          ลูกจาง สพป.พังงา 
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