
 

 

 

 

 



 

 

 

 

   ลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   ที่จ้าง
ด้วย   เงินงบประมาณ จําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องบทบาทภาระหน้าที่ และการ
ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ วินัย ของทางราชการ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกําลัง
สําคัญในการพัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และพัฒนาสถานศึกษา 

    ดังน้ัน เพ่ือให้ลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ  ที่คาดหวังว่า
จะสามารถไปพัฒนาการปฏิบัติงานและนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้น จึงได้จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
ลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รุ่นที่ 1 วันที่ 10  
สิงหาคม 2563  และรุ่นที่ 2 วันที่ 11  สิงหาคม  2563  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

    รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือนําเสนอและสรุปผลการดําเนินงาน
ของโครงการ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า รายงาน ฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราวต่อไป ขอขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุน ผู้รับผิดชอบ
ทุกท่าน ทุกฝ่าย 

 

 

      กลุ่มพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



        

 

 

 

เรื่อง                           หน้า 

คํานํา            ก 
สารบัญ            ข 
ส่วนที่ 1   บทนํา           1 
    ความเป็นมา          1 
    วัตถุประสงค์          2 
    เป้าหมาย          2 
    ระยะเวลา/สถานที ่         5 
    งบประมาณ          5 
    ผลทีค่าดว่าจะได้รับ         5 
ส่วนที่ 2   วิธีดําเนินงาน          6 
             กําหนดการ           
ส่วนที่ 3   ผลการดําเนินงาน                           8 
   สรุปผลจากการดําเนินงาน                 8 
   สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจ                9 
   สรุปผลการประเมิน                                 14 
ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ                 15 
   ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา               15 
ภาคผนวก                  17 
  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว           18  
           สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
           คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1                                        21 
  แบบประเมินความพึงพอใจ                                 24 
  ประมวลภาพกิจกรรม                      27 
คณะผู้จัดทํา                                28 
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ในการบริหารงานองค์กร คนเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการบริหาร เป็นพลังขับเคลื่อนนโยบาย ภารกิจ
ขององค์กรให้สําเร็จลุล่วง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร แนวคิดในการออกแบบ
ระบบให้คนมีคุณภาพในงานภารกิจที่เหมาะสม สอดคล้องกับความรู้ ทักษะ สมรรถนะ  ที่ต้องการของหน่วยงาน 
ดังน้ันลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราวเป็นบุคลากรของรัฐประเภทหน่ึง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนในการ
ทํางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 

 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญ จึงได้จัดทํา
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 1 เพ่ือพัฒนาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
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1. เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราวให้สามารถขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ และกฎหมาย 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 3. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราวให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ 
 4. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ของลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราวในการ
ให้บริการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 5. เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพ และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
 

 

 

 

 

 

    พัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราวท่ีจ้างด้วยเงินงบประมาณ  สงักัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  จํานวน  99  คน 
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    พัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   รุ่นที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2563  และรุ่นที่ 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2563  
ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 (ช้ัน 3)  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
 

 

 

 

 

 

                          โครงการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1  จาํนวน  43,750  บาท 
 

 

 

 

 

 

                ลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราวในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้รับ
ความรู้ และนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง   มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนําความรู้ที่ได้รับไปปรับ
ระดับตําแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีวิธีดําเนินงาน ดังน้ี 

-  ประชุมช้ีแจงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา  การปฏิบัติงานสู่ความสําเร็จและแนวทาง      
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

-  แบ่งกลุ่มการจัดกิจกรรมเพ่ือจัดทําแนวทางการพัฒนาโรงเรียน การพัฒนาเครือข่าย สถานศึกษาและ
การพัฒนาสํานักงานเขต 

-  ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดหูรอ 
-  สะท้อนผลการศึกษาดูงานโรงเรียนวัดหูรอ 

          -  สรุปผลการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว 
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กําหนดการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจํา 
สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 รุน่ที่ 1 

วันที่  10  สิงหาคม  2563 
ณ  ห้องประชมุขุนกระทิง 1 (ชั้น 3) สํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

และโรงเรียนวัดหูรอ 
.................................................................... 

วันที่  10  สิงหาคม  2563 
เวลา 08.30 -  09.00 น.  ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 – 10.00 น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  

(นายมนูญ  จนัทรส์ุข ผอ.สพป.ชพ. 1 
เวลา 10.00 – 11.00 น.            สทิธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของลูกจ้างประจํา 
                                         (นายนพดล  ลือชัย  พนักงานธุรการ) 
เวลา 11.00 – 12.00 น.            แบ่งกลุม่การจัดกิจกรรมเพ่ือจัดทําแนวทางการพัฒนาโรงเรียน 
                                         การพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาและการพัฒนาสํานักงานเขต 
                                         พ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา  (แบ่งกลุม่ 5 กลุ่ม) 

                               - นางสาวเสาวนีย์ ช่วยอนันต์    ผอ.ร.ร.ชุมชนมาบอํามฤต 
                               - นางวรมาศ  ศรีประจันต์       นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  
                               - นางอารี  ชลชลา                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
                               - นางอรัญญา ทองดี              นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ                     
                               - นางจันทร์ญา บุญจํานงค์       นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 15.00 น.  ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดหูรอ 
    (ผอ.สพป.ชพ.1  และคณะ) 
เวลา 15.00 – 16.00 น. สะท้อนผลการศึกษาดูงานโรงเรียนวัดหูรอ 
    (นายภิญโญ  พูลสวัสด์ิ รอง ผอ.สพป.ชพ.1) 
เวลา 16.00 – 16.30 น.  สรุปผลการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลกูจ้างช่ัวคราวและพิธีปิด 
    (รอง ผอ.สพป.ชพ.1) 

       ................................................................................................... 

หมายเหตุ       รับประทานอาหารว่าง   เวลา 10.30 น.  และ เวลา 14.30 น. 
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กําหนดการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างชัว่คราว 
สังกัดสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  รุน่ที่ 2 

วันที่  11  สิงหาคม  2563 
ณ  ห้องประชมุขุนกระทิง 1 (ชั้น 3) สํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   

และโรงเรียนวัดหูรอ 

.................................................................... 
วันที่  11  สิงหาคม  2563 
เวลา 08.30 -  09.00 น.  ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 – 10.00 น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  

(นายมนูญ  จนัทร์สุข ผอ.สพป.ชพ. 1) 
เวลา 10.00 – 11.00 น.            การปฏิบัติงานสู่ความสําเร็จและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                                         (นางสาวเสาวนีย์  ช่วยอนันต์  ผอ.ร.ร.ชุมชนมาบอํามฤต) 
เวลา 11.00 – 12.00 น.            แบ่งกลุม่การจัดกิจกรรมเพ่ือจัดทําแนวทางการพัฒนาโรงเรียน 
                                         การพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาและการพัฒนาสํานักงานเขต 
                                         พ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา  (แบ่งกลุม่ 5 กลุ่ม) 

                               - นายภิญโญ  พูลสวัสด์ิ      รอง ผอ.สพป.ชพ.1  
                               - นางวรมาศ  ศรีประจันต์   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ   
                               - นางอารี  ชลชลา            นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ  
                               - นางอรัญญา   ทองดี        นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ                     
                               - นางจันทร์ญา  บุญจํานงค์  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.30 น.  ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดหูรอ 
    (ผอ.สพป.ชพ.1  และคณะ) 
เวลา 14.30 – 16.00 น. สะท้อนผลการศึกษาดูงานโรงเรียนวัดหูรอ 
    (นายภิญโญ  พูลสวัสด์ิ รอง ผอ.สพป.ชพ.1) 
เวลา 16.00 – 16.30 น.  สรุปผลการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลกูจ้างช่ัวคราวและพิธีปิด 
    (รอง ผอ.สพป.ชพ.1) 

       ................................................................................................... 
 

หมายเหตุ       รับประทานอาหารว่าง   เวลา 10.30 น.  และ เวลา 14.30 น. 
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                 สรุปผลจากการดาํเนินงาน
 

 

1. ผลการดําเนินงานในเชิงปริมาณ/คุณภาพ 
      ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จํานวน 99 คน ได้รับความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีความรัก
และศรัทธาในอาชีพเพ่ิมมากขึ้น ได้ทราบถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนรวมถึงได้รับคําตอบในข้อสงสัย ได้
เข้าใจและชัดเจนตรงประเด็น ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด รวมถึงแนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละคน 
เพ่ือนําเอาแนวคิดอุปสรรคและปัญหาของแต่ละคนไปปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
 
2.  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
       - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม     =     9,730  บาท 
       - ค่าอาหารกลางวัน      =   11,020  บาท 
       - ค่าตอบแทนวิทยากร     =     6,000  บาท 
       - ค่าพาหนะเดินทาง      =   17,000   บาท 
                รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  =   43,750  บาท 
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สรุปผลการประเมิน  
 

การพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 

ณ  ห้องประชุมขุนกระทิง 1 (ชั้น 3) 
                   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

    รุ่นท่ี 1   วันจันทร์ท่ี   10  สิงหาคม  พ.ศ.2563 
                             รุ่นท่ี 2   วันอังคารท่ี  11  สิงหาคม  พ.ศ.2563 
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การพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 
ณ ห้องประชุมขุนกระทิง (ช้ัน 3) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

รุ่นที่ 1 วันจันทร์ที่  10  สิงหาคม  พ.ศ.2563 
                                          รุ่นที่ 2 วันอังคารที่  11  สิงหาคม  พ.ศ.2563 

 
 ผลการประเมินตามรายการประเมินคณุภาพวิทยากร  

                  การประเมินผลตามรายการประเมินคุณภาพการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและ 
ลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 พบว่าผู้เขา้ร่วมโครงการร้อยละ 100 
เป็นบุคลากรในกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ  ได้แก่ ลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  ที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ โดยผู้เข้าร่วมพัฒนาร้อยละ 100 ขึ้นไป มีความ   
พึงพอใจต่อการจัดการโครงการอยู่ในระดับ ไม่น้อยกว่า  จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดของการ
ประเมิน ดังต่อไปนี้ คือ  

 ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

ตอนที่ 2  แบบสอบถามความพึงพอใจ 

  ด้านที่ 1 ความพึงพอใจในกิจกรรม 

  ด้านที่ 2 การอํานวยความสะดวก 

  ด้านที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมพัฒนาประสิทธิภาพ 
                                ลกูจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
                                การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

  ด้านที่ 4 วิทยากร  

 ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา   
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม  
หญิง 6 6.06 
ชาย 93 93.94 
รวม 99 100 

 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้าง
ชั่วคราว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  พบว่า ผู้เข้าตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
100  เป็นลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราวในกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ แบ่งเป็นเพศชาย จํานวน 93 คน คิด
เป็นร้อยละ 93.94 และ เพศหญิง จํานวน 6 คน    คิดเป็นร้อยละ 6.06 จํานวนทั้งสิ้น 99 คน  

 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนและร้อยละผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) ร้อยละ  
ตํ่ากว่ามัธยมศกึษาปีที่ 3 10 10.10 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 37 37.37 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 38 38.39 
ประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สูง 12 12.12 
ปริญญาตร ี 2 2.02 
ปริญญาตรีขึน้ไป - - 

รวม 99 100 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้าง
ชั่วคราว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
100  เป็นลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราวในกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ จําแนกตามระดับการศึกษา แบ่งเป็น
ผู้สําเร็จการศึกษาตํ่ากว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.10 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 
37 คน คิดเป็นร้อยละ 37.37 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 38.39 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ   12.12 และระดับปริญญาตรี จํานวน    2 คน  คิด
เป็นร้อยละ 2.02  
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการฯ 

รายการ 
          จํานวนคําตอบ(คน)(ร้อยละคําตอบ) ค่าสถิติความพึงพอใจ

ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง คะแนน
เต็ม 5 

การแปล
ความหมาย

ด้านที่ 1 ด้านความพึงพอใจในกิจกรรม  
1. ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
การพัฒนาลูกจ้างประจําและลูกจ้าง
ช่ัวคราว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ระดับใด 

15 
(15.15) 

46 
(46.46) 

38 
(38.38) 

0 0 3.77 ดีมาก 

2. ความเหมาะสมเก่ียวกับเน้ือหา
ความรู้ในการดําเนินการพัฒนา
ประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้าง
ช่ัวคราวประจําปี 2563ระดับใด 

13 
(13.13) 

45 
(45.45) 

41 
(41.41) 

0 0 3.82 
ดีมาก 

 

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัด
กิจกรรม 

12 
(12.12) 

46 
(46.46) 

41 
(41.41) 

0 0 3.71 ดีมาก 

ด้านที่ 2 ด้านการอํานวยความสะดวก 
4. รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบการ
พัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและ
ลูกจ้างช่ัวคราว 

10 
(10.10) 

48 
(48.48) 

41 
(41.41) 

0 0 3.67 ดีมาก 

5. เจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวก 23 
(23.23) 

44 
(44.44) 

32 
(32.32) 0 0 3.91 ดีมาก 

6. อาหาร เครือ่งด่ืม และสถานที่ 13 
(13.13) 

43 
(43.43) 

43 
(43.43) 

0 0 3.70 ดีมาก  

ด้านที่ 3 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเขา้ร่วมการพัฒนาประสทิธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว 
7. ท่านได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
ประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้าง
ช่ัวคราวคุ้มค่ากับเวลาที่เข้ารบัการพัฒนา 

16 
(16.16) 

48 
(48.48) 

35 
(35.35) 

0 0 3.81 ดีมาก 
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รายการ 

จํานวนคําตอบ(คน) 
(ร้อยละคําตอบ) ค่าสถิติความพึงพอใจ

ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
คะแนน
เต็ม 5 

การแปล
ความหมาย

8. ท่านคาดว่าจะนําความรู้ความเข้าใจ 
ทักษะที่ได้รับในครั้งน้ีไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ในระดับใด 

   11 
(11.11) 

47 
(47.47) 

36 
(36.36) 

0 0 3.54 ดีมาก 

ด้านที่ 4 วิทยากร 

9. ความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้/กิจกรรม การพัฒนา
ประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

14 
(14.14) 

45 
(45.45) 

40 
(40.40) 

0 0 3.74 ดีมาก 

10. ความเหมาะสมของวิทยากรใน
ภาพรวมรู้ 

18 
(18.18) 

42 
(42.42) 

39 
(39.40) 

0 0 3.79 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 40.77 ดีมาก 

หมายเหตุ เกณฑ์การแปลความหมายระดับความพงึพอใจ  

 คะแนน  4.51 - 5.00 อยู่ในระดับ ดีเย่ียม 
 คะแนน  3.51 - 4.50 อยู่ในระดับ ดีมาก  
 คะแนน  2.51 - 3.50 อยู่ในระดับ ดี 
 คะแนน  1.51 - 2.50 อยู่ในระดับ ปานกลาง  
 คะแนน  1.00 - 1.50 อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 
สรุปผลการประเมิน  

            จากการสรุปความคิดเห็นจากแบบประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและ
ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการพัฒนาในระดับดีมากมีการประเมินผลที่สะท้อนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
ประชุมใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในกิจกรรม ด้านการอํานวยความสะดวก ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว และด้านวิทยากร คือ ผู้เข้ารับการพัฒนาฯมี
ความเห็นต่อการจัดโครงการฯดังน้ี ด้านความพึงพอใจในกิจกรรม ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ      มีความเห็นว่า มี
ความพึงพอใจในการเข้าร่วมการพัฒนาลูกจ้างประจําและลุกจ้างช่ัวคราว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ความ 
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เน้ือหาความรู้ในการดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาการจัดกิจกรรม อยู่ในดับดีมาก   ด้านการอํานวยความสะดวก ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ   มีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว  การอํานวยความ
สะดวกของเจ้าหน้าที่ ความเหมาะสมของอาหาร เครื่องด่ืม และสถานที่ในการพัฒนาฯ อยู่ในระดับดีมาก  
ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมพฒันาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว  ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ               
มีความเห็นว่าได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว คุ้มค่ากับเวลาที่เข้ารับ
การพัฒนา และสามารถนําความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่ได้รับในการพัฒนาครั้งน้ีไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ใน
ระดับดีมาก  ด้านวิทยากร ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ มีความพึงพอใจต่อ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้/
กิจกรรม การพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม อยู่ใน
ระดับดีมาก  ความพึงพอใจต่อการดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราวภาพรวม อยู่ในระดับดี
มาก  

 
 การสะทอ้นผลการศึกษาดูงานโรงเรียนวดัหูรอ 

กลุ่มท่ี 1 
 

สิ่งท่ีประทับใจโรงเรียนวดัหูรอ 
 1. ห้องส้วมสะอาด และมีการตกแต่งบริเวณห้องส้วมสวยงาม 
 2. โรงเรียนวัดหูรอมีบรรยากาศดี  บริเวณรอบ ๆ อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ สะอาดสวยงาม 
              น่าอยู่ 
 3. ได้รับการต้องรับจากคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะคร ูและประธานกรรมการสถานศึกษา         
              เป็นอย่างดี 
 4. เด็กนักเรียนมีระเบียบวินัย  และได้รับการฝึกเกี่ยวกับมารยาทไว้เป็นอย่างดี 
สิ่งท่ีต้องปรับปรุง 
           - โรงเรียนวัดหูรอควรมีทางเช่ือมระหว่างอาคาร  

           กลุม่ท่ี 2

สิ่งท่ีประทับใจโรงเรียนวดัหูรอ 
 1. ห้องส้วมสะอาด และมีการตกแต่งบริเวณห้องส้วมสวยงาม 
 2. โรงเรียนวัดหูรอมีบรรยากาศดี  บริเวณรอบ ๆ อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์  
              สะอาดสวยงามน่าอยู่ 
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               กลุม่ท่ี 3 

สิ่งท่ีประทับใจโรงเรียนวดัหูรอ 
 1. บริเวณอาคารเรียนและบรเิวณรอบ ๆ อาคารมีความสะอาด สวยงาม น่าอยู่ 
 2. ห้องนํ้านักเรียนชายและนักเรียนหญิงแยกเป็นสัดส่วนและมีการตกแต่งห้องนํ้าอย่างสวยงาม  
              สะอาด 
 3. โรงเรียนวัดหูรอมีการจัดภูมิทัศน์ทีส่วยงาม 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง 
           - เครื่องเล่นสําหรับเด็ก สีค่อนข้างเก่า ความมีสีสนัที่ดึงดูดผู้เล่น 

 

                               กลุม่ท่ี 4 

สิ่งท่ีประทับใจโรงเรียนวดัหูรอ 
 1. ภายในห้องเรียน  บริเวณอาคารทั่ว ๆ ไป มีความสะอาด สวยงาม 
 2. โรงเรียนมีการคัดแยกขยะเป็นขั้นตอน ชัดเจน  และเป็นระบบ 
 3. สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ โรงเรียน สวยงาม สะอาด 
 4. เด็กนักเรียนมีมารยาทดี เคารพผู้ใหญ่ ได้รับการฝึกอย่างดี 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง 
           - บริเวณสนามของโรงเรียน ควรมกีารจัดระเบียบวงล้อให้สวยงาม  
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ที่ ข้อเสนอแนะ ความถ่ี 

1.  มีความประสงค์ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  
จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราวใน 
ปีงบประมาณต่อไป 
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2.  ควรมีการศึกษาดูงานต่างจังหวัด 
 15 

3.  ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
 5 

4.  ควรเพ่ิมระยะเวลาในการจัดการพัฒนาลูกจ้าง 
 18 

 ควรมีการจัดกิจกรรมนันทนาการบ้าง 
 7 

5.  ควรเชิญวิทยากรหน่วยงานอ่ืนมาบ้าง 
 9 

6.  มีการจัดต้ังชมรมลูกจ้างสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา     
ชุมพร เขต 1 
 

13 

7.  ควรมีสวัสดิการให้กับลูกจ้างช่ัวคราวบ้าง 
 6 

8.  ควรมีเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์มาให้ความรู้ 
 7 
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จากการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผู้เข้ารับการพัฒนา ฯ  ทุกท่าน พบว่า ผู้เข้ารับ
การพัฒนา ฯ เสนอประเด็นต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนา  สรุปดังน้ี  มีความประสงค์ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราวในปีงบประมาณต่อไป  
ควรมีการศึกษาดูงานต่างจังหวัด ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลายหลาย ควรเพ่ิมระยะเวลาในการจัดการพัฒนาลูกจ้าง  
ควรมีการจัดกิจกรรมนันทนาการบ้าง ควรเชิญวิทยากรหน่วยงานอ่ืนมาบ้าง  มีการจัดต้ังชมรมลูกจ้างสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ควรมีสวัสดิการให้กับลูกจ้างช่ัวคราวบ้าง ควรเชิญวิทยากรหน่วยงานอ่ืนมาให้
ความรู้บ้าง  ควรมีเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์มาให้ความรู้  
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โครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลกูจ้างช่ัวคราว 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
แผนงาน   แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างกําลังคน 
สนองแผนยุทธศาสตร์ สพฐ.  ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม ่
กลุ่มที่รับผิดชอบโครงการ      กลุ่มพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวัลลา  ชุมมากและคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ  กรกฎาคม  -  กันยายน  2563 

1. หลักการและเหตุผล 
 ในการบริหารงานองค์กร คนเป็นทรัพยากรท่ีสําคัญที่สุดในการบริหาร เป็นพลังขับเคลื่อนนโยบาย ภารกิจ
ขององค์กรให้สําเร็จลุล่วง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร แนวคิดในการออกแบบ
ระบบให้คนมีคุณภาพในงานภารกิจที่เหมาะสม สอดคล้องกับความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่ต้องการของหน่วยงาน 
ดังน้ันลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราวเป็นบุคลากรของรัฐประเภทหน่ึง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนในการ
ทํางานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญ จึงได้จัดทํา
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 
เขต 1 เพ่ือพัฒนาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
  2.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
  2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพลูกจ้างประจําและลูกจา้งช่ัวคราวให้สามารถขับเคลือ่น
ยุทธศาสตร์ ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความรู้ ความเข้าใจในสทิธิประโยชน์ และกฎหมาย 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  2.3 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราวให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ 
  2.4 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ของลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราวในการ
ให้บริการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.5 เพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพ และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
          ลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1  จาํนวน  101  คน   ดังน้ี 
              - ลูกจ้างประจํา                                      จํานวน   54   คน 



              - ลูกจ้างช่ัวคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ  จํานวน   47   คน  
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เชิงคุณภาพ 

 1. ลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราวได้รับการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงาน   ได้อย่าง
มีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ กฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

 2. ผู้ได้รับการพัฒนามีความพอใจในความมั่นคงและมีเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

 3. ลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราวที่ได้รับการพัฒนา สามารถปฏิบัติงานได้ตามสมรรถนะและเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

 4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 มีความเขม้แข็งด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการบรหิารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 

4. กิจกรรมและการดําเนนิการ 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดําเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

1 1.ประชุมวางแผน 
2.เสนอขออนุมัติโครงการ 
3.กําหนดหน้าที่คณะทํางานสํารวจข้อมูล 
4.กําหนดผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
5.แต่งต้ังคณะทํางานแต่ละฝ่าย 
6.จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนดําเนินงาน 

กรกฎาคม - 
กันยายน 2563 

 

นางวัลลา  ชุมมาก 
และคณะ 
 

2 กิจกรรมที่ 1 ดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจํา
และลูกจ้างช่ัวคราว สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 จํานวน 2 รุน่ 
รุ่นที่ 1 ลูกจ้างประจํา จํานวน 54 คน และรุ่นที่ 2 ลูกจ้าง
ช่ัวคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ จํานวน 47 คน 
1.กําหนดผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
2.แต่งต้ังคณะทํางานแต่ละฝ่าย 
3. ดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจา้ง
ช่ัวคราว สังกัด สพป.ชุมพร เขต 1 

3 กิจกรรมที่ 2 ติดตามและรายงานผลการดําเนินโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างประจําและ
ลูกจ้างช่ัวคราว 

 



 

20 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  จํานวน  43,900  บาท (เงินสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
    (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม/รายการ 
จํานวน

(คน) 
ราคา/
หน่วย 

จํานวน 

(วัน/ม้ือ/ชม.)
รวม 

 

ประชุม วางแผน 
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

 
10 35/มื้อ 

 
1 มื้อ 

 
350 

 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพ
ลูกจ้างประจําและลกูจ้างช่ัวคราว สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชุมพร เขต 1   

รุ่นที่ 1 
1. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
2. ค่าอาหารกลางวัน 
3. ค่าตอบแทนวิทยากร   
5. ค่าพาหนะเดินทางสําหรับผู้เข้ารับการพัฒนา 
รุ่นที่ 2 
6. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
7. ค่าอาหารกลางวัน 
8. ค่าตอบแทนวิทยากร 
9. ค่าพาหนะเดินทางสําหรับผู้เข้ารับการพัฒนา 

 
 
 

  

 

68 คน 
68 คน 
7 คน 
46 คน 

 
60 คน 
60 คน 
7 คน 
45 คน 

 

 

 

  

  35/มื้อ 
 80/มื้อ 
600/ชม. 
200/คน 

 
35/มื้อ 
80/มื้อ 

600/ชม. 
200/คน 

 

 

 

      

     2 มื้อ 
1 มื้อ 

 
1 วัน 

 
2 มื้อ 
1 มื้อ 

 
1 วัน 

 

  

 

 

 4,760 
5,440 
3,000 
9,200 

 
4,200 
4,800 
3,000 
9,000 

นางวัลลา ชุมมาก

และคณะ 
 

กิจกรรมที่ 2    
1. ติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ 
2. จัดทํารายงานผลโครงการ 

 

 
 2 เล่ม 

 

 
 75/เล่ม 

 

  
     2 เลม่ 
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6. ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนนิการ 

          การพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จํานวน  2 รุ่น ดังน้ี 
           - รุ่นที่ 1  การพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว  วันที่ 10 สิงหาคม 2563   ณ ห้อง
ประชุมขุนกระทิง 1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และศึกษาดูงานโรงเรียนวัดหูรอ 
           - รุ่นที่ 2  การพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราวที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ วันที่ 11 
สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  และศกึษาดูงาน
โรงเรียนวัดหูรอ 



 

21 

 
 



 

22 

 

 

      

คําสั่งสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 
ที่ 130/2563 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลกูจ้างช่ัวคราว 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

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

  ด้วยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 จะดําเนินการโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   
รุ่นที ่1 วันที ่10 สิงหาคม 2563 และรุ่นที ่2 วันที ่11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 (ช้ัน 3) สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
                     เพ่ือให้การดําเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว        สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของ    ทาง
ราชการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ จึงแต่งต้ังบุคคลเป็นคณะกรรมการดําเนินการ
อบรม ดังน้ี   
     1. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่ วางแผน ประสานงาน อํานวยความสะดวก และให้คําปรึกษากับ
คณะกรรมการทุกฝ่าย ตลอดจนแก้ปัญหา ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการดําเนินงาน ประกอบด้วย 

     1.1 ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1            ประธานกรรมการ 
     1.2 นายภิญโญ  พูลสวัสด์ิ      รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองประธานกรรมการ 
                                           ประถมศึกษาชุมพร เขต 1      
     1.3 นายวิมาน ดีทองหลาง     รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                 กรรมการ 
                                          ประถมศึกษาชุมพร เขต 1                               
     1.4 นายบุญเสริม อบอุ่น       รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                 กรรมการ 
                                          ประถมศึกษาชุมพร เขต 1                          
     1.5 นางวรมาศ ศรีประจนัต์   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ          กรรมการและเลขานุการ 
             ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      2. คณะกรรมการฝา่ยดําเนนิการ   มหีน้าที่  วางแผน  กําหนดขั้นตอน  กระบวนการดําเนินการ 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  
จัดทําคํากล่าวรายงาน คํากล่าวเปิด รับรายงานตัว แจกเอกสาร และติดต่อประสานงานในส่วนที่เก่ียวข้อง  
ประกอบด้วย  
      2.1 นายภิญโญ  พูลสวัสด์ิ     รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           ประธานกรรมการ 
                                            ประถมศึกษาชุมพร เขต 1    



      2.2 นางอรัญญา  ทองดี       นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการการ                      กรรมการ 
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      2.3 นางขวัญศิริ  กองช่าง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ                  กรรมการ 
      2.4 นางอารี  ชลชลา          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ             กรรมการ  
      2.5 นางสาวศรีอาภรณ์  สุวรรณวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ                      กรรมการ 
      2.6 นางจันทร์ญา บุญจาํนงค์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ                           กรรมการ 
      2.7 นางกาญจนา  พัดพา           นักวิชาการศึกษาชํานาญการ                                  กรรมการ 
      2.8 นางศิรมณ ีวีรภัทรธาดา        เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน                                กรรมการ 
      2.9 นายนพดล ลือชัย       พนักงานธุรการ               กรรมการ 
      2.10 นางวรมาศ ศรีประจันต์      นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 
                    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      2.11 นางวัลลา  ชุมมาก           นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     3.  คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ   มีหน้าที่ดําเนินการเบิกจ่ายเงิน  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ค่าอาหารกลางวัน และค่าพาหนะเดินทาง จัดทํารายละเอียดรายงานการเดินทางไปราชการของผู้เข้ารับการพัฒนา  
และตรวจสอบเอกสารล้างหน้ีเงินยืมราชการ  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบของทางราชการ   ประกอบด้วย  
       3.1 นางวราณี  เดชค้ํา                     นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ                   ประธานกรรมการ 
       3.2 นางจินดา  เกษแก้ว                   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ                             กรรมการ 
       3.3 นางศวัิชญา  สระโร                    นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ                                    กรรมการ 
       3.4 นางสาวจันทรัตน์ ศรีปรีชาพัฒนะ  เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน                                              กรรมการ 
       3.5 นางสาวสุภาวดี  อวยสําราญ        ลูกจ้างช่ัวคราว สพป.ชพ.1                                         กรรมการ 
       3.6 นางสาวชาลิดา  บัวสุวรรณ          ลูกจ้างช่ัวคราว สพป.ชพ.1                             กรรมการและเลขานุการ 
      4.  คณะวิทยากร  ประกอบด้วย 
     4.1 นายมนูญ  จันทร์สขุ             ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1       
     4.2 นายภิญโญ  พูลสวัสด์ิ           รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1     
     4.3 นางสาวเสาวนีย์ ช่วยอนันต์     ผู้อํานวยการโรงเรียนชุมชนมาบอํามฤต   
     4.4 นายนพดล  ลือชัย       พนักงานธุรการ 
     ๕.  คณะวิทยากรพี่เลี้ยง  ประกอบด้วย 
    5.1 นางวรมาศ ศรีประจนัต์          นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ          
                    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    5.2 นางสาวอภิตา  เกียงสุภา        ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ   
    5.3 นางอรัญญา  ทองดี              นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ       
    5.4 นางจันทร์ญา บุญจํานงค์        นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ       
     6.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่ จัดทําป้ายต้อนรับคณะวิทยากร  และผู้ เข้ารับการพัฒนา              
ออกแบบป้ายบนเวที บันทึกภาพกิจกรรม  ประกอบด้วย 
     6.1 นางสาวอภิตา  เกียงสุภา       ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ             ประธานกรรมการ 
    6.2 นางสาวอัญชลีพร พรมพิชัย     ลูกจา้งช่ัวคราว                                  กรรมการ 
    6.3 นางนิตา คุณวุฒิ                 นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ               กรรมการและเลขานุการ 
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    7.  คณะกรรมการฝา่ยสถานที่  มีหน้าที่จัดสถานที่สําหรับผู้ที่เข้ารับการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ 
ลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ประกอบด้วย 
     7.1 นายสชุาติ  ขวัญสมคิด         นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ                     ประธานกรรมการ 
     7.2 นายวีระ  ขันทะเสน      ช่างไม้                                  กรรมการ 
     7.3 นายสรุพงษ์  นารัตฐา      ช่างปูน                          กรรมการ 
     7.4 นางสาวฐิติกาล  เกตุรัตน์      พนักงานพิมพ์ดีด              กรรมการ 
     7.5 นายภิญโญ  นารัตฐา     พนักงานรักษาความปลอดภัย                       กรรมการ  
     7.6 นายอานนท์  อักษรเกตุ       พนักงานรักษาความปลอดภัย                       กรรมการ 
     7.7 นางสาวจารีย์ จันทศรี     พนักงานทําความสะอาด              กรรมการ 
     7.8 นายสมพร  วัฒน่ิม     ช่างไม้                                            กรรมการและเลขานุการ 
     8. คณะกรรมการฝา่ยติดตามและประเมินผล  มีหน้าที่ จัดทําแบบสอบถาม รวบรวม ประเมินผล  และจัดทํา
รายงานโครงการ  ประกอบด้วย ประกอบด้วย 
     8.1 นายภิญโญ  พูลสวัสด์ิ             รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            ประธานกรรมการ 
                                                      ประถมศึกษาชุมพร เขต 1       
     8.2 นางวรมาศ ศรีประจนัต์     นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ                         กรรมการ 
                  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     8.3 นางอรัญญา  ทองดี     นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ                                กรรมการ 
     8.4 นางวัลลา  ชุมมาก             นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ              กรรมการและเลขานุการ 

          ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งต้ังตามคําสั่งน้ี ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์เกิดประโยชน์และผลดีต่อราชการ  หากเกิดปัญหา อุปสรรค ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้ปรึกษาประธาน
คณะกรรมการอํานวยการ          

                        ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

                                   สั่ง   ณ  วันที ่ 29  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

                                                                                       
        (นายมนูญ จนัทร์สุข) 
              ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 
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แบบประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําละลูกจ้างชั่วคราว 
สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ตอนท่ี 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม      รุ่นที่ 1      รุ่นที่ 2 
              1. เพศ                  ชาย                หญิง  
              2. ระดับการศึกษา……………………………………………………………………………………….…………………… 
              3. ช่ือผู้ตอบแบบสอบถาม............................................................................................................... 
              4. โรงเรียน..................................................................................................................................... 
ตอนท่ี 2    แบบสอบถามความพึงพอใจ 
คําชี้แจง   ใหท้่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจให้ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

รายการ 
ระดับความพงึพอใจ 

ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

ด้านที่ 1 ความพึงพอใจในกิจกรรม 
1. ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมการพัฒนาลูกจ้างประจํา 
และลูกจ้างช่ัวคราว ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับใด      

2. ความเหมาะสมเก่ียวกับเน้ือหาความรู้ในการดําเนินการพัฒนา
ประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราวประจําปี 2563 ระดับใด      

3. ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดกิจกรรม      

ด้านที่ 2 การอํานวยความสะดวก 
1. รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว      

2. เจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวก      

3. อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม อาหารกลางวัน และสถานที ่      

ด้านที่ 3 ประโยชน์ที่ได้รบัจากการเข้าร่วมการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว 
1. ท่านได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประสิทธิภาพ
ลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราวคุ้มค่ากับเวลา      

2. ท่านคาดว่าจะนําความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่ได้รับในครั้งน้ี  
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ในระดับใด      
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รายการ 
ระดับความพงึพอใจ 

ดีเย่ียม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

ด้านที่ 4 วิทยากร 

1. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้/กิจกรรม การพัฒนา
ประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว 

     

2. ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม      

 

ตอนท่ี  3  ขอ้เสนอแนะ 

      ท่านมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมการเข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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รายชื่อลูกจ้างประจําที่เข้ารับการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1   (รุ่นที่ 1) 

วันที ่ 10  สิงหาคม  2563 
ณ  ห้องประชุมขุนกระทิง 1 (ชั้น 3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน/โรงเรียน หมายเหตุ 
1 นายสุรพงษ ์ นารัตฐา ช่างปูน สพป.ชพ.1   
2 นายเมษา  ขันทะเสน พนักงานธุรการ สพป.ชพ.1   
3 นายสมพร  วัฒนิ่ม ช่างไม ้ สพป.ชพ.1   
4 นายวิทยา  สงค์ประภา พนักงานธุรการ สพป.ชพ.1   
5 นายนพดล  ลือชัย พนักงานธุรการ สพป.ชพ.1   
6 นายดิเรก  ชูคากร ช่างปุน สพป.ชพ.1   
7 นายวีระ  ขันทเสน ช่างปูน สพป.ชพ.1   
8 นายประสาน  ศักดิ์ภิรมย ์ ช่างไม ้ บ้านปากน้ํา (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)   
9 นายวิทยา  คํารตัน์ ช่างไม ้ บ้านปากน้ํา (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)   
10 นายอํานาจ  จุลศักดิ์ ช่างไม ้ บ้านคอสน   
11 นายภูษิต  บรรจงการ ช่างไม ้ วัดคูขุด   
12 นายนพมาตร ์ ปฏิแพทย ์ ช่างไม ้ บ้านดอนไทรงาม   
13 นายสุเทพ  เรืององอาจ ช่างปูน บ้านดอนไทรงาม   

14 นายจรัส  เณรวงษ ์ พนักงานธุรการ อนุบาลชุมพร   
15 นางมุกดา  หนบูํารุง ครูช่วยสอน อนุบาลชุมพร   
16 นายวนิตย ์ เทพมณ ี พนักงานบริการ อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร   
17 นายลิขิต  ชุมสุวรรณ พนักงานบริการ อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร   
18 นายสุรินทร ์ พลนาการ ช่างไม ้ วัดดอนเมือง   
19 นายศิรินทร ์ บ่วงราบ ช่างไม ้ บ้านนาแซะ   
20 นายสมบูรณ ์ ยังสวัสดิ ์ ช่างไม ้ วัดนาทุง่   
21 นายจเร  ชิตอักษร ช่างไม ้ ชุมชนบ้านนาชะอัง   
22 นายประสิทธ ์ ธนูศิลป์ ช่างไม ้ บ้านหนองเนยีน   
23 นายพยง  เหลือบุญเลิศ ช่างไม ้ วัดเชิงกระ   
24 นายพีระพงษ ์ เกตุแก้ว ช่างไม ้ วัดดอนมะม่วง   
25 นายพรชัย  คชหาญ ช่างไม ้ บ้านเขาบ่อ   
26 นายวิโรจน์  มรกต พนักงานบริการ วัดขุนกระทงิ   



27 นายสุนันท ์ สุวรรณชดั ช่างปูน ชุมชนบ้านถ้ําสิงห ์   
28 นายประยูร  ชูชมกล่ิน ช่างปูน บ้านกลาง   

28 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน/โรงเรียน หมายเหตุ 
29 นายมิทยา  ด้วงเผือก ช่างปูน บ้านบึงลัด   
30 นายวัฒนา  รัตนพร ช่างปูน ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25)   
31 นายอรุณ  น้อยมุข ช่างปูน บ้านธรรมเจรญิ   
32 นายชายชล  เพช็เวช ช่างปูน บ้านหนองเรือ   
33 นายบุญวิทย ์ จุ้ยละออง ช่างไม ้ บ้านหัวว่าว   
34 นายนัชพล  ชนะแดง ช่างไม ้ อนุบาลท่าแซะ   
35 นายสุนันท ์ พรรณนา ช่างไม ้ อนุบาลท่าแซะ   
36 นายณรงค์  แสงทอง ช่างไม ้ ชุมชนประชานิคม   
37 นายอรุณ  นิ่มสุวรรณ ช่างไม ้ ประชาสันติ   
38 นายสิริพงษ ์ เทพอาวุธ ช่างไม ้ บ้านดอนเค่ียม   
39 นายขวัญชยั  แก้วพกัด ี ช่างปูน บ้านน้ําเย็น   
40 นายจํานงค์  แจ่มน่าน ช่างปูน บ้านรับร่อ   
41 นายอานนท ์ ธารสุวรรณ ช่างไม ้ บ้านหาดใน   
42 นายวิโรจน์  ช่วยชูหน ู ช่างปูน บ้านคันธทรัพย ์   
43 นายปัญญา  น้อยกําเนดิ ช่างไม ้ วัดบางแหวน   
44 นายประสิทธิ ์ มีสุข ช่างไม ้ บ้านถ้ําธง   
45 นายโกสน  มัดชา ช่างปูน บ้านทรายแก้ว   
46 นายสุรศักดิ ์ เจริญสกุล ช่างไม ้ บ้านไชยราช   
47 นายประพันธ ์ ดวงกมล ช่างปูน บ้านชุมโค   
48 นายสถิระ  โกษฐ์เพชร ช่างปูน บ้านดอนทราย   
49 นายสมพงษ ์ จนิดาชื่น ช่างปูน อนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บํารงุ)   
50 นายบุญฤทธ์ิ  จินดาพรหม ช่างปูน อนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บํารงุ)   
51 นายเคารพ  สังวรกาญจน ์ ช่างไม ้ บ้านคอกม้า   
52 นายสมจิต  จินดาอ่อน ช่างปูน ไทยรฐัวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)   
53 นายประสาร  บรรจง ช่างปูน บ้านดอนตะเคียน   
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รายช่ือลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่งนักการภารโรงที่จ้างด้วยเงินงบประมาณ 
เข้ารับการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างประจําและลูกจ้างช่ัวคราว 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร  เขต 1  (รุ่นที่ 2) 
วันที ่ 11  สิงหาคม  2563 

ณ  ห้องประชุมขุนกระทิง 1 (ชั้น 3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

ที่ รายการ ตําแหน่ง หน่วยงาน/โรงเรียน หมายเหตุ 
1  นายภิญโญ  นารัตฐา  ลูกจ้างช่ัวคราว สพป.ชพ.1   

2  นายอานนท์  อักษรเกตุ  ลูกจ้างช่ัวคราว สพป.ชพ.1   

3  นายสุชีพ  นุ้ยสุข  ลูกจ้างช่ัวคราว บ้านเขายาวราฎร์พัฒนา   

4 นายสมพงษ์  พูนนาค ลูกจ้างช่ัวคราว บ้านเนินทอง   

5 นายศุภชัย  พรมพงศ์ ลูกจ้างช่ัวคราว ชุมชนมาบอํามฤต   

6 นางดวงธิดา  เพชรโสม ลูกจ้างช่ัวคราว บ้านทรัพย์สมบูรณ์   

7 นายศักด์ิชัย  เผือกโพธ์ิ ลูกจ้างช่ัวคราว บ้านตางหงษ์   

8 นายสนธยา  คงสุด ลูกจ้างชั่วคราว วัดวังไผ่   

9 นายสงกรานต ์ ชมอินทร ์ ลูกจ้างชั่วคราว บ้านหาดทรายร ี   

10 นายจารกึ  เกตบุุตร ลูกจ้างชั่วคราว วัดพิชัยยาราม   

11 นายเสน่ห ์ คงนาสร ลูกจ้างชั่วคราว วัดพิชัยยาราม   

12 นายอนันต ์ โอ่งชาวนา ลูกจ้างชั่วคราว วัดดอนรวบ   

13 นางยพงษ์ศักดิ ์ ธรรมวุฒ ิ ลูกจ้างชั่วคราว วัดหูรอ   

14 นายมงคล  จารไุชย ลูกจ้างชั่วคราว บ้านเขาชันโต๊ะ   

15 นายสุริยนต ์ อันสะโก ลูกจ้างชั่วคราว บ้านวังช้าง   

16 นางวรรณา  ทองบุญเกื้อ ลูกจ้างชั่วคราว บ้านช่องไทรราษฏร์พัฒนา   

17 นายนิสิต  เปียดํารงค์ ลูกจ้างชั่วคราว บ้านเขาวง   

18 นายจํานงค์   จันทร์พงศ์ ลูกจ้างชั่วคราว บ้านคอเตี้ย   

19 นายประสิทธิ ์ พูลสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว บ้านทรายขาว   

20 นายทวีศีกดิ ์ นาคดนตร ี ลูกจ้างชั่วคราว บ้านเขาพาง   

21 นายธีรวุฒ ิ    คงเป่ียม ลูกจ้างชั่วคราว บ้านหาดหงส์   

22 นายชัยพัชร  วนิิยานันทดํารง ลูกจ้างชั่วคราว บ้างแก่งเพกา   

23 นายก้องฟ้า  อินน้อย ลูกจ้างช่ัวคราว วัดหัวกรูด   



24 นางสสิมา   กลางนุรักษ์ ลูกจ้างช่ัวคราว 
อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณ
นิมิตร   

25 นายเจริญ   พัฒนเดช ลูกจ้างช่ัวคราว ประชานิคม 2   

30 

 

 

ที่ รายการ ตําแหน่ง หน่วยงาน/โรงเรียน หมายเหตุ 
25 นายเจริญ   พัฒนเดช ลูกจ้างช่ัวคราว ประชานิคม 2  

26 นายเฉลิม  นพมิตร ลูกจ้างช่ัวคราว บ้านท่าลานทอง  

27 นายบุรินทร์  สุขไสย ลูกจ้างช่ัวคราว บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี   

28 นายชําเลือง  พิมพ์ทอง ลูกจ้างช่ัวคราว บ้านร้านตัดผม                             

29 นายโสพล  วงษ์ดี ลูกจ้างช่ัวคราว บ้านบางจาก   

30 นายพิชัย  แบ่งบุญ ลูกจ้างช่ัวคราว บ้านท่ามะปริง   

31 นายณรงค์  อินทนา ลูกจ้างช่ัวคราว บ้านใหม่พัฒนา   

32 นายอนิรุทธ์   วัฒนประสิทธ์ิ ลูกจ้างช่ัวคราว บ้านใหม่สมบูรณ์   

33 นายไพศาล  เพ็งศิริ ลูกจ้างช่ัวคราว บ้านปากคลอง   

34 นายนพดล  แดงเดช ลูกจ้างช่ัวคราว ชุมชนมาบอํามฤต   

35 นายสุรัฐ  วัฒน่ิม ลูกจ้างช่ัวคราว บ้านห้วยรากไม้   

36 นายสมนึก  นิรัญชอน ลูกจ้างช่ัวคราว วัดดอนยาง   

37 นายโสธร  โพธ์ิคีรี ลูกจ้างช่ัวคราว บ้านหินกบ   

38 นายทวีพร  มีสุขมาก ลูกจ้างช่ัวคราว บ้านบ่ออิฐ   

39 นายปิยพงษ์  หนูรัตน์ ลูกจ้างช่ัวคราว ประชานิคม 4   

40 นายสาโรจน์  ฐิตะฐาน ลูกจ้างช่ัวคราว ไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)   

41 นายปฎิภาณ  พรมพิลา ลูกจ้างช่ัวคราว บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี   

42 นายจิรศักด์ิ  อยู่มา ลูกจ้างช่ัวคราว บ้านคันธทรัพย์   

43 นางรจนา   พิมพ์ทอง  ลูกจ้างช่ัวคราว บ้านร้านตัดผม   

44 นายสมชาย     วังจันทร์ ลูกจ้างช่ัวคราว ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)   

45 นางสาวนิตยา  คชเสวตร์ ลูกจ้างช่ัวคราว อนุบาลปะทิวบางสนพิพิธราษฎร์บํารุง   

46 นายธนู   ผลคดิ ลูกจ้างช่ัวคราว อนุบาลชุมพร   
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