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ชื่อโครงการ การจ้างลูกจา้งชั่วคราวในสังกัด สำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางสาวพนิตนันท์ เพชรนาค 
        2.นางภัทรานิษฐ์ อักษรพิบูลย์ 
1.  หลักการและเหตุผล 
ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 กำหนดให้มีการ
จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการเกลี่ย
อัตรากำลังภายในกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ได้มีการตัดโอนตำแหน่งและเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ไปสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการ
จังหวัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม
มาตรา 38 ค.(2) ได้สมัครและถูกเกลี่ยอัตรากำลังไปสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง จำนวน 20 
อัตรา ทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มต่างๆ ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ขาดแคลนบุคลากรเป็นอย่างมาก ซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงาน
ในการให้บริการแก่สถานศึกษา ข้าราชกาครู และหน่วยงานต่างๆ ทุกระดับ ซึ่งส่งผลต่อการบริหารจัดการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวกับภารกิจของงานในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง (กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม
อำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ในการนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ในฐานะที่รับผิดชอบในการจัดอัตรากำลัง เห็นความจำเป็นและความขาดแคลนของ
บุคลากรในองค์กร จึงขอเสนอโครงการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้การบริหารจัดการงานด้านบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ ลดสภาพการขาดแคลนในการ
ปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง เป็นไปอย่างมีศักยภาพ 2.เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 
เมษายน 2560 3. เพ่ือบริหารอัตรากำลังบุคลากรภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้เหมาะสมกับสภาพภารกิจภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
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ทางการศึกษา กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.  เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ต่อเนื่องจากงบประมาณ 
2564) 10 อัตราที่ขาดแคลนภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม
อำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามวิธีการจ้างของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
โดยใช้วิธีการจ้างแบบต่อเนื่อง จำนวน 10 อัตรา 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ดำเนินการบริหารอัตรากำลังจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ต่อเนื่อง) ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกำหนดอันจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.  ผลที่คาดว่าจะเกิด 
การบริหารอัตรากำลังและดำเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุด ทำ
ให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

5.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละ 90 ของกลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีการบริการการจัดการ สนับสนุนงานด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ต่อเนื่องจาก
งบประมาณ 2564) 10 อัตราที่ขาดแคลนภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามวิธีการจ้างของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง โดยใช้วิธีการจ้างแบบต่อเนื่อง จำนวน 10 อัตรา 

7. พื้นที่การดำเนินการ สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 

 แนวทางการดำเนินการ* 
กิจกรรม/กระบวนการ 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ไตรมาส 1 
(Q1) 

ไตรมาส 2 (Q2) ไตรมาส 3 
(Q3) 

ไตรมาส 4 
(Q4) 

1.จัดทำสัญญาจ้าง  
2……………………     
3……………………     



4 
 

ฯลฯ     
 
วิธีการดำเนินการ 

 ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดิมต่อเนื่อง ในแต่ละตำแหน่ง 

 

งบประมาณ 
1.  วงเงินงบประมาณ 
วงเงินงบประมาณทั้งหมด 1,000,000 บาท 

แหล่งเงิน* 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน 

เงินกู้ 

อ่ืนๆ ในประเทศ นอก
ประเทศ 

1,000,000 ..................................... ................ .................. ................................... 

2.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ปีงบประมาณ ไตรมาส 1 (Q1) ไตรมาส 2 (Q2) ไตรมาส 3 (Q3) ไตรมาส 4 (Q4) 

พ.ศ.  2565 192,625 บาท 199,125 บาท 304,125 บาท 304,125 บาท 

 
ผลการดำเนินงาน 

1.  ผลการดำเนินงานรายไตรมาส 
ไตรมาส  ผลการดำเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1 จัดทำสัญญาจ้างครบทุกตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 
2565 

ไตรมาสที่ 2 
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2. ผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ/กิจกรรม (พร้อมรูปภาพประกอบ) 
ตัวอย่างแบบฟอร์มทำสัญญาจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  การเบิกจ่ายงบประมาณ  

ไตรมาส  ผลการเบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 1 192,625 บาท เบิกได้ครบตามแผนงาน 

ไตรมาสที่ 2 199,125 บาท เบิกได้ครบตามแผนงาน 

4. การบูรณาการ  
ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างตามมาตรการ COVID-19 โดยการให้ส่งแบบฟอร์มสัญญาจ้างและเอกสารในการ
ทำสัญญาจ้างมายังสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. ประโยชน์ที่ได้รับ 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีบุคลากรในการทำงานที่มากขึ้นทำให้ลดการขาดแคลน
บุคลากรได้ดี 

6.  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
เนื่องจากงบประมาณที่มีจำกัดทำให้กลุ่มงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง บางกลุ่มงาน
ขาดแคลนบุคลากรในการทำงาน 

7.  ข้อเสนอแนะ 
จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติ่มให้สำนักงานเขตพ้ืนที่ เพ่ือที่จะไปใช้ในการจ้างบุคลากรในการทำงานให้เหมาะสม
ในการทำงาน 

 


