
โครงการ  การสรรหาจดัจ้างบุคลากรเพื่อทดแทนต าแหน่งนิติกรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายบัณฑิต แกล้วกล้า 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  

สอดคล้องกับนโยบาย   นโยบายท่ี 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

กลยุทธ์ ข้อ 2 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

แนวทาง ข้อ 2.1  การสรรหา และการสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างาน  

    (     ) จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน้นที่ 2 (การผลิตและพัฒนาครู-ครูไม่ครบชั้นและลดภาระงาน) 

    (     ) 11 นโยบายส าคัญ ข้อที่ 8 (การผลิตก าลังคน) 

    (     ) นโยบายและจุดเน้น สพฐ.ด้าน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้อที่   2 

1. หลักการและเหตุผล 

                 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว26 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ก าหนดกรอบ

อัตราก าลังต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 จ านวน 49 อัตรา โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล มีอัตราก าลังในต าแหน่งนิติกร 2 อัตรา และตามค าสั่ง

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 26/2560 สั่ง ณ วันที่ 11 สิงหาคม 

2560  และค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 29/2560           

สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ได้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนของนิติกร 2 อัตราไปก าหนดยังส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานนิติการในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ทั้งนี้ต าแหน่งดังกล่าวมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานบุคคลของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1   

                 กลุ่มบริหารงานบุคคล จึงมีความจ าเป็นในการด าเนินการจัดท า โครงการจัดจ้างบุคลากรเพ่ือทดแทน

ต าแหน่งนิติกรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1ที่ถูกตัดโอนดังกล่าวเพ่ือสนับสนุนภาระงาน

ด้านนิติการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

 2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือการจัดจ้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความรู้ความสามารถในงานนิติกร เข้าปฏิบัติงานด้านนิติการ 

ในส านักงานเขตเพ่ือทดแทนอัตราก าลังในต าแหน่งนิติกรที่ถูกตัดโอน  

2.2 เพ่ือให้การด าเนินการในงานนิติกรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการได้ต่อเนื่อง เป็นประโยชน์ต่อทาง

ราชการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามแผนอัตราก าลังและตามกรอบอัตราก าลังที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

3.  เป้าหมาย 

   เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีบุคลากรอัตราจ้างในต าแหน่งนิติกรที่มี

คุณสมบัติมีความรู้ความสามารถ ทดแทนอัตราต าแหน่งนิติกรตามกรอบอัตราก าลัง สามารถด าเนินการในงานนิติการ         

ได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และเป็นผลดีต่อทางราชการ   
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4. วิธีด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมี

คุณสมบัติตรงตามต าแหน่งนิติกร 
1 ต.ค.2561 – 
30 ก.ย.2562 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

 -   ระยะเวลา  1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  

 -   สถานที่ด าเนินการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

6. งบประมาณ   

         จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ    

กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ 

- จ านวน 204,000 บาท 

                                                              รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 
  จัดจ้างบุคลากร 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
  อัตราจ้าง เดือนละ 17,000 บาท  

204,000 

                                                  

7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง  

           ความไม่แน่นอนของการจัดจ้างซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงของกรอบอัตราก าลังตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด  

      แนวทางการบริหารความเสี่ยง  

      จัดจ้างบุคลากรเพื่อทดแทนอัตรานิติกร ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามกรอบอัตราก าลัง            

ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  

  8.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ด้านผลผลิต 
        ได้จัดจ้างบุคลากรท าหน้าที่งานนิติการ สนับสนุนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงาน
นิติการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

 
1 คน 

ด้านผลลัพธ์ 
         - ร้อยละของจ านวนอัตราจ้างเป็นไปตามความขาดและความต้องการของหน่วยงาน 

 
ร้อยละ 100 
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 9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

               หน่วยงานได้รับบุคลากรที่เป็นอัตราจ้างผู้ท าหน้าที่งานนิติการตรงกับความต้องการและมีความรู้

ความสามารถทดแทนอัตรานิติกร ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินการด้านนิติการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามีประสิทธิภาพประสบผลส าเร็จ และเป็นไปตามแนวทางการด าเนินการบริหารอัตราก าลังที่ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดต่อไป 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ  การสรรหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการศึกษาในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุกัญญา แกล้วกล้า 

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สอดคล้องกับนโยบาย  นโยบายท่ี 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

กลยุทธ์ ข้อ 2 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                          

          แนวทาง ข้อ 2.1  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งตรงความต้องการของสถานศึกษา  

    (     ) จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา จุดเน้นที่ 2 (การผลิตและพัฒนาครู-ครูไม่ครบชั้นและลดภาระงาน) 

    (     ) 11 นโยบายส าคัญ ข้อที่ 8 (การผลิตก าลังคน) 

    (     ) นโยบายและจุดเน้น สพฐ.ด้าน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้อที่   2 

 

1.หลักการและเหตุผล 

                 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดนโยบายให้มีครูผู้สอนครบทุกชั้นเรียน ส าหรับการขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาค ซึ่งจะสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ก าหนดแนวทางการสรรหาและ

บริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยแจ้งให้

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ  ซึ่งกรณีดังกล่าวจะเก่ียวข้องกับการสรรหาอัตราจ้างที่จะปฏิบัติหน้าที่สนับสนุน

ครูผู้สอนในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง และในอนาคตบุคลากรที่เก่ียวข้องที่ได้รับการสรรหา

ดังกล่าวจะมีส่วนส าคัญที่จะมีส่วนท าให้มีครูผู้สอนครบทุกชั้นเรียน และลดภาระงานครู ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่

กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  

                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จึงด าเนินการจัดท าโครงการการสรรหา

บุคลากรเพ่ือสนับสนุนการศึกษาในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษาในภูมิภาค ซึ่งในการด าเนินการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุนดังกล่าว จะสามารถตอบสนองนโยบายของ 

กระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการด าเนินการบริหารอัตราก าลังของอัตราจ้างสายสนับสนุนที่ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดต่อไป 

2.วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือสรรหาบุคลากรสนับสนุนการศึกษาในสถานศึกษาในสังกัดได้มีคุณสมบัติตรงตามความรู้ความสามารถ    

      ในสายงานสนับสนุน 

2.2  เพ่ือให้มีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาครบตามความขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา         

      ในสถานศึกษา  

2.3 เพ่ือให้สถานศึกษามีบุคลากรผู้ท าหน้าที่สนับสนุนครูผู้สอน และสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงาน 

      การศึกษาเป็นไปตามความต้องการและความจ าเป็นในสถานศึกษา ซึ่งมีส่วนท าให้ครูผู้สอนครบทุกชั้น   

      เรียนและลดภาระงานครู 
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3. เป้าหมาย 

   3.1  เพ่ือให้บริหารอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวผู้ท าหน้าที่สนับสนุนครูผู้สอน และท าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน      

         ที่เก่ียวข้องกับงานการศึกษามีจ านวนครบทุกโรงเรียนในสังกัด  

        3.2 เพ่ือให้ได้ลูกจ้างชั่วคราวผู้ท าหน้าที่สนับสนุนครูผู้สอน และท าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ   

             งานการศึกษามีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติตรงตามงานที่เก่ียวข้อง และตรงตามความรู้ความสามารถ    

             และมีส่วนพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไป 

4. วิธีด าเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 การสรรหาพนักงานราชการ,
กิจกรรมที่ 2 การสรรหาบุคลากรวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 3 การสรรหาครูวิกฤต 
กิจกรรมที่ 4 การสรรหาครูสาขาขาดแคลน 
กิจกรรมที่ 5 การสรรหาธุรการในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 6 การสรรหานักการภารโรง 
กิจกรรมที่ 7 การสรรหาพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กิจกรรมที่ 8 การสรรหาบุคลากรปฏิบัติงานใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ขั้นตอนการด าเนินงาน (กิจกรรมที่1-8) 

ธ.ค.2561 – 
ก.ย.2562 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(นางสุกัญญา แกล้วกล้า) 

 -ประชุมกรรมการพิจารณาแนวทางการสรรหา   
 -ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสรรหา 

-ด าเนินการรับสมัคร 
  

 -ด าเนินการออกข้อสอบ   
 -จัดท าเอกสารข้อสอบ   
 -ด าเนินการสอบข้อเขียน   
 -ด าเนินการสอบภาคปฏิบัติ   
 -ด าเนินการสอบสัมภาษณ์   
 -ตรวจข้อสอบ และประกาศผล   
 -จัดท าสัญญาจ้าง   
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5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 

- ระยะเวลา  ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562  

- สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1                                                

6. งบประมาณ 

                   จากกิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติกิจกรรมรองการบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่

การศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน   

                    โครงการการสรรหาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการศึกษาในสถานศึกษา เดือน ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562 

จ านวน  198,975  บาท  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

- รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม งบประมาณ 
1.ประชุมกรรมการพิจารณาแนวทางการสรรหา 8 กิจกรรม (พนักงานราชการ,บุคลากรวิทย์/คณิต, ครู
วิกฤต , ครูสาขาขาดแคลน,ธุรการ, พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ,บุคลากรปฏิบัติงานใน สพท.)  
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาท X  7 คน X 3 ครั้ง) = 735 บาท 

735 

2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 8 กิจกรรม (พนักงานราชการ,บุคลากรวิทย์/คณิต, ครูวิกฤต , ครู
สาขาขาดแคลน,ธุรการ,พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ,บุคลากรปฏิบัติงาน ใน สพท.)  
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาท X 20คน X 3 ครั้ง) = 2100 บาท   

2,100 

3.ด าเนินการรับสมัคร (พนักงานราชการ,บุคลากรวิทย์/คณิต, ครูวิกฤต,ครูสาขาขาดแคลน,ธุรการ,พ่ีเลี้ยง
เด็กพิการ,บุคลากรปฏิบัติงาน ใน สพท.)  
- ค่าตอบแทนระหว่างวันรับสมัคร(200บาทx20 คน x 3 ครั้งx 7วัน) = 84000 บาท 
- ค่าตอบแทนวันเสาร์-อาทิตย์ (420บาท x20 คน x 3 ครั้งx 2วัน) = 50400 บาท 

134,400 

4. ด าเนินการออกข้อสอบ 8 กิจกรรม (พนักงานราชการ,บุคลากรวิทย์/คณิต,      ครูวิกฤต , ครูสาขา
ขาดแคลน,ธุรการ,พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ,บุคลากรปฏิบัติงาน         ใน สพท.) 
- ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ (300บาทX10คนX3ครั้ง) =9000 บาท 

9,000 

5. จัดท าเอกสารข้อสอบ 8 กิจกรรม (พนักงานราชการ,บุคลากรวิทย์/คณิต,       ครูวิกฤต , ครูสาขาขาด
แคลน,ธุรการ,พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ,บุคลากรปฏิบัติงาน ใน สพท.)  
- ค่าวัสดุ กระดาษ หมึกพิมพ์  = 5,000 บาท 
- ค่าตอบแทนกรรมการจัดท าข้อสอบ (400บาทX10คนX3ครั้ง) =12,000 บาท 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาท X10 คน X 3 ครั้ง) =1050 บาท   
 - ค่าอาหารกลางวัน (120บาท X 10 คน X 3 ครั้ง) =3600 บาท  

16,650 
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                                       กิจกรรม งบประมาณ 
6. ด าเนินการสอบข้อเขียน 8 กิจกรรม (พนักงานราชการ,บุคลากรวิทย์/คณิต,    ครูวิกฤต , ครูสาขาขาด
แคลน,ธุรการ, พี่เลี้ยงเด็กพิการ ,บุคลากรปฏิบัติงาน ใน สพท.)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาท X12  คน X 3 ครั้ง) =1260 บาท  
 - ค่าอาหารกลางวัน (120บาท X12 คน X 3 ครั้ง)  =4320 บาท 
- ค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ (400บาทX2คน X 3 ครั้ง) =2400 บาท  
- ค่าตอบแทนกรรมการรับรายงานตัว (400บาทX10คน X 3 ครั้ง) =12,000 บาท  
- ค่าตอบแทนกรรมการจัดสถานที่ (400บาทX3คน X 3 ครั้ง) =7,200 บาท 

23,580 

7. ด าเนินการสอบภาคปฏิบัติ 8 กิจกรรม (พนักงานราชการ,บุคลากรวิทย์/คณิต, ครูวิกฤต , ครูสาขาขาด
แคลน,ธุรการ, พี่เลี้ยงเด็กพิการ ,บุคลากรปฏิบัติงาน ใน สพท.)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาท X 3 คน X2ครั้ง) =210 บาท 
- ค่าตอบแทนกรรมการสอบ (300บาทX3คน X2ครั้ง)  =1,800 บาท 
- ค่าอุปกรณ์ และค่าสถานที่ =3,000 บาท 

5,010 
 

8.ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 8 กิจกรรม (พนักงานราชการ,บุคลากรวิทย์/คณิต,    ครูวิกฤต , ครูสาขา
ขาดแคลน,ธุรการ, พี่เลี้ยงเด็กพิการ ,บุคลากรปฏิบัติงาน ใน สพท.)  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาท X10 คน X 3 ครั้ง)  = 1050 บาท 

- ค่าตอบแทนกรรมการสอบ (300บาทX6คนX3ครั้ง)  = 5400 บาท 

6,450 

9. ตรวจข้อสอบ และประกาศผล 8 กิจกรรม (พนักงานราชการ,บุคลากร        วิทย์/คณิต, ครูวิกฤต , 
ครูสาขาขาดแคลน,ธุรการ,พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ,บุคลากรปฏิบัติงาน ใน สพท.) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35บาท X 10 คน X 3 ครั้ง)   = 1050 บาท 

1,050 

                                                                                         รวม 198,975 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยความเสี่ยง  

-  ความไม่แน่นอนของการจัดสรรจ านวนอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราวจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     

ขั้นพ้ืนฐาน และความไม่แน่นอนของชื่อต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่จะได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง  

- ด าเนินโครงการสรรหาตามจ านวนอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราวเดิมจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามที่

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรร 
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8. ตวัชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 
ด้านผลผลิต 
        - ลูกจ้างชั่วคราวผู้ท าหน้าที่สนับสนุนครูผู้สอน และท าหน้าที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานการศึกษาในสถานศึกษา
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
266 คน 

ด้านผลลัพธ์ 
         - ร้อยละของจ านวนอัตราจ้างที่สรรหาเป็นไปตามความขาด
และความต้องการของหน่วยงาน 

 
ร้อยละ 100 

 9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

               สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบุคลากรที่เป็นอัตราจ้างผู้ท าหน้าที่สนับสนุนครูผู้สอน          

และท าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานการศึกษา ตรงกับความต้องการและมีความรู้ความสามารถ         

ที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้า และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่การสรรหาดังกล่าวมีส่วนให้

สถานศึกษามีครูครบทุกชั้นเรียนและลดภาระงานของครู เป็นไปตามแนวทางการด าเนินการบริหารอัตราก าลังของ  

อัตราจ้างสายสนับสนุนที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดต่อไป            

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ  การพัฒนาครูผู้ช่วยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุม่บริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายบัณฑิต แกล้วกล้า 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สอดคล้องกับนโยบาย   นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
       ประเด็นกลยุทธ์ ข้อ 3.2  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  
       ตัวช้ีวัด ข้อ 3.2.1  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทมีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความ
จ าเป็นในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ      
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. หลักการและเหตุผล 
                 ด้วยตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เน้นการ
พัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมบูรณาการ การจัดการศึกษาบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกระบวนการพัฒนาครูผู้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดด้วย  
                 เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มบริหารงานบุคคลพิจารณา
เห็นว่าการด าเนินการที่จะท าให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ นั้น ต้องพัฒนาตัวบุคลากรที่จะเป็นต้นแบบให้กับ
ผู้เรียนซึ่งผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวโดยตรงได้แก่ครูผู้สอนในสถานศึกษา และในสภาพปัจจุบันต าแหน่งครูผู้สอนในสังกัดที่ได้รับการ
บรรจุแต่งตั้งเป็นอัตราครูผู้ช่วยมีจ านวนมาก มีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้เป็นแบบอย่าง
ต่อผู้เรียน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สอดคล้องกับแนวนโยบายที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด  

 2.  วัตถุประสงค ์

                  2.1 เพ่ือสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้านการพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมให้กับครูผู้ช่วย 
   2.2 ครูผู้ช่วยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับผู้เรียน  
             2.3 ครูผู้ช่วยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม 

จริยธรรมที่ดี และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสังกัด 

3.  เป้าหมาย 
      ครูผู้ช่วยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 210 คน ได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย วินัยที่เกี่ยวข้อง มีคุณธรรม มีจิตส านึก
ความเป็นครู และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษาใน
สังกัด 
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 4. วิธีด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดประชุมครูผู้ช่วยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1          
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

 ก.ค. 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 -   ระยะเวลา         กรกฎาคม  2562  

           - สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1                                                  
6. งบประมาณ   

         จากแผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรม
การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ 
- จ านวน  69,830     บาท ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

                                                              รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
                                        กิจกรรม งบประมาณ 
ประชุมครูผู้ช่วยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1      
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    วันที่ 1 -  35บาท X 142 คน X 2 มื้อ     =   9,940 บาท   
    วันที่ 2 -  35บาท X 135 คน X 2 มื้อ     =   9,450 บาท   
-  ค่าอาหารกลางวัน 
    วันที่ 1  - 120 บาท X 142 คน X 1 มื้อ   =  17,040  บาท 
    วันที่ 2  - 120 บาท X 135 คน X 1 มื้อ   =  16,200  บาท   
-  ค่าจัดท าเอกสาร  10,000 บาท 
-  ค่าวิทยากร 600 บาท x 3 คน X 4 ชม   = 7,200 บาท   
   

     69,830 

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ปัจจัยความเสี่ยง  

           การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้ที่ได้รับการพัฒนาที่มีจ านวนมาก  
      แนวทางการบริหารความเสี่ยง  

      ติดตามประเมินผลของสถานศึกษาที่มีบุคลากรเข้ารับการพัฒนา   

8. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
                                 ตัวช้ีวัด           เป้าหมาย 
ด้านผลผลิต 
        ครูผู้ช่วยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในปีงบประมาณ    
พ.ศ.2562 เข้ารับการพัฒนา 

 
            210  คน 

ด้านผลลัพธ์ 
         - ร้อยละของจ านวนครูผู้ช่วยที่เข้ารับการพัฒนา  

 
            ร้อยละ 100 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ครูผู้ช่วยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และมีพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย เป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษาในสังกัด ท าให้
ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นไปตาม
นโยบายที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


