
 



การให้คำเห็นชอบเอกสาร 

 การจ ัดทำแผนปฏ ิบัต ิการประจำป ีการศ ึกษา 2565 ศ ูนย ์การศ ึกษาพิเศษ เขตการศ ึกษา 5  
จังหวัดสุพรรณบุรี   ที่ประชุมคณะกรรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้พิจารณาเห็นชอบเอกสาร  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2565  ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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คำนำ 

 
 แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
ฉบับนี้จ ัดทำขึ ้นเพื ่อเป็นแนวทางในการบริหาร และพัฒนากลุ ่มบริหารงานทั ้ง 4 กลุ ่ม ให้เป็นไป 
ตามเป้าหมายเพื ่อให ้บรรล ุผลสำเร ็จตามเป้าประสงค์  และเกิดประโยชน์ส ูงส ุดกับหน่วยงาน  
และทางราชการ สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2560 – 2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) 
 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี และหวังเป็นอย่างยิ ่งว่าจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการดำเนินงานและทำให้ การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จ 
ตามแผนปฏิบัติการต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
 

ข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไป 
 

1. ข้อมูลทั่วไป  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ เลขที่ 85 หมู่ 4 ตำบลทับเหล็ก  
อำเภอ เมื อ ง จั งหวั ดสุ พรรณ บุ รี  รหั ส ไปรษณี ย์  72000 สั งกั ดสำนั กบริห ารงานการศึ กษาพิ เศษ  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ  หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร  
035 – 960072 website : www.specialcenter5.go.th e-mail : special_ed5@outlook.com     

1.1 ประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

สืบเนื่องจาก ปี  พ.ศ. 2542 รัฐบาลมีนโยบายที่จะขยาย โอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการ                  
อย่างทั่วถึง กอร์ปกับ ฯพณฯ กัญจนา ศิลปอาชา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งดำรงตำแหน่ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ
และผู้ด้อยโอกาสได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือเป็นสถานศึกษาสำหรับให้บริการกับเด็กพิการ
ทุกประเภท  

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี              
เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 2542 เพ่ือเป็นศูนย์ให้บริการช่วย เหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อม            
เพ่ือการส่งต่อ พัฒนาศักยภาพเบื้องต้นให้กับผู้พิการ เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศประสานการจัดการเรียนร่วม 
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เป็นศูนย์วิชาการเพ่ือการวิจัยและพัฒนา จัดให้บริการสำหรับ ผู้พิการทุกประเภท
ในพ้ืนที่ เขตการศึกษา 5 ได้แก่  จังหวัดราชบุรี  กาญจนบุรี  เพชรบุรี  สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์   
และสุพรรณบุรี   

ในปี  2542 ศูนย์การศึกษาพิ เศษ เขตการศึกษา 5 จั งหวัดสุพรรณบุ รี  ได้ประสานงานกับ 
องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก เพ่ือขอใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านโพธิ์เขียว จำนวน 13 ไร่ 3 งาน   
โดยทางศูนย์ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสมยศ บุราณสาร กำนันตำบลทับตีเหล็ก นายสมภพ  ดิษฐวุฒิ  
ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์เขียว และราษฎรชาวบ้านโพธิ์เขียว โดยมี นายประหยัด  ทรงคำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษา
พิเศษสุพรรณบุรี เป็นผู้ประสานงานและติดตามเรื่องการขอใช้ที่ดิน จนที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ที่ดิน
สาธารณ ะประโยชน์ ดั งกล่ าวก่ อสร้ างศูนย์ การศึ กษาพิ เศษ  เขตการศึ กษา 5  จั งหวัดสุพรรณ บุ รี  
ได้ และในขณะเดียวกันปี  2542 ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนศึกษาพิเศษสุพรรณบุรี  ใช้อาคารเรียน  
เป็นที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว เริ่มดำเนินงานด้านการช่วยเหลือด้านการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง และเด็กพิการ 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

1.2 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง  

1. เพ่ือเป็นศูนย์ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อม เพ่ือการส่งต่อ พัฒนาศักยภาพ
เบื้องต้นให้กับผู้พิการ  

2. เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศประสานการจัดการเรียนรวม ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  
เป็นศูนย์วิชาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงเรียน และชุมชน 
 3. เพ่ือจัดบริการ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
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4. เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน องค์กร หรือมูลนิธิที่จัดการศึกษาแก่เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
ที่มีปัญหาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 

1.3 สถานที่ตั้ง 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ เลขที่  85 หมู่ 4 ตำบลทับเหล็ก  
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000 

1.4 สภาพภูมิศาสตร์ / อาณาเขตที่ตั้ง 

ทิศเหนือ   ติดจังหวัดอุทัยธานีและชัยนาท  
ทิศตะวันออก  ติดจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา  
ทิศใต ้   ติดจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี  
ทิศตะวันตก   ติดจังหวัดกาญจนบุรีและอุทัยธานี  

1.5 สัญลักษณ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

อักษรย่อ      ศกศ.เขต. 5 
สีประจำศูนย์      ฟ้า – ขาว 

  สีฟ้า  หมายถึง อนาคตอันสดใส  ของเด็กพิการในวันข้างหน้า 
  สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ที่ปรารถนาซึ่งความรัก ความเมตตา และความเข้าใจจากสังคม 

วิสัยทัศน์  ภ าย ใน ปี การศึ กษา 2565 ศู นย์ ก ารศึ ก ษ า พิ เศ ษ  เข ต ก ารศึ ก ษ า  5  
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามมาตรฐาน ตามหลักธรรมา 
ภิบาลและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
เอกลักษณ์  บริการเป็นหนึ่ง  เขา้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 อัตลักษณ์  สุขภาพจิตสดใส   สุขภาพกายแข็งแรง 

1.6 ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ลำดับที่ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

ตำแหน่ง 
 

ระยะเวลา 
1 นายประหยัด  ทรงคำ ผู้อำนวยการ พ.ศ.2542-พ.ศ.2544 
2 นายสถาพร วิสามารถ ผู้อำนวยการ พ.ศ.2544-พ.ศ.2545 
3 นางญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการ พ.ศ.2545-พ.ศ.2559 
4 นายสุวิทย์  อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการ พ.ศ.2559-พ.ศ.2563 
5 นางวราภรณ์  เมฆขาว ผู้อำนวยการ พ.ศ.2563-ปัจจุบัน 

 

2. บทบาทหน้าที่ของศูนย์การศึกษาพิเศษ  

  บทบาทที่ 1  จัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 
(Early Intervention :  EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ เพ่ือเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเรียนรวม 
โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  

บทบาทที ่2 พัฒนา และฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการ บุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
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บทบาทที่  3 จัดระบบและส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program: IEP) สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด 
ทางการศึกษาสำหรับคนพิการ  

บทบาทที่ 4 จัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ  
บทบาทที่ 5 ให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการ 

ทางการศึกษา 
บทบาทที่ 6 เป็นศูนย์ข้อมูล รวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ  
บทบาทที่ 7 จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วม และประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับ 

คนพิการในจังหวัด  
  บทบาทท่ี 8 ภาระหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3.  โครงสร้างการบริหารงานศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
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4. ข้อมูลด้านบุคลากร 
4.1 ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา  นางวราภรณ์  เมฆขาว  
          หมายเลขโทรศัพท์  081 - 9116014  

   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา การบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2563 จนถึง ปัจจุบัน 

4.2 ข้อมูลบุคลากร 

 * ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2565  
 
 
5.  การให้บริการในปัจจุบัน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  ให้บริการช่วย เหลือระยะแรกเริ่ม   
และการเตรียมความพร้อมเพ่ือการส่งต่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิการที่มีความบกพร่องทุกประเภท ตามหลักสูตร

ตำแหน่งบุคลากร 
เพศ 

หมายเหตุ ชาย  
(คน) 

หญิง  
(คน) 

รวม  
(คน) 

ผู้บริหาร - 1 1  

รองผู้บริหารสถานศึกษา - 2 2  

คร ู 6 15 21 ช่วยราชการ 2 

ครูผู้ช่วย 2 6 8  

พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) 4 15 19 ช่วยราชการ 3 

พนักงานราชการ (พิมพ์เบลล์) - 1 1  

พนักงานราชการ (คนครัว) - 1 1  

ครูสอนเด็กเจ็บป่วย  - 3 3  

ครูคู่ขนานออทิสติก 1 1 2  

เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1  

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 8 16 24  

ยาม 1 - 1  

พนักงานขับรถ 1 - 1  

พ่ีเลี้ยงเด็กปัญญาอ่อน 1 1 2  

รวม 24 63 87 ช่วยราชการ 5 คน 
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หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  5  
จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 2564 และหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี   สำหรับผู้ เรียนพิการ พุทธศักราช 2564  
ประสานการจัดการเรียนรวม เป็นศูนย์วิชาการ และสารสนเทศ จัดบริการ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก
และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
เพ่ือคนพิการ และบริการช่วยเหลือด้านอื่นๆ แก่เด็กพิการ ทั้ง 9 ประเภท โดยจัดรูปแบบการให้บริการ ดังนี้ 

1. ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมภายในศูนย์ ทั้งประจำ ไป-กลับ   
2. ให้บริการที่บ้าน และชุมชน โดยมีการให้บริการเด็กพิการรุนแรงที่บ้าน จัดตั้งศูนย์การเรียน 

เฉพาะความพิการ และหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
3. ให้บริการในโรงเรียนเรียนรวม 
4. ให้บริการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กในโรงพยาบาล 

6. ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีที่ดินจำนวน 13 ไร่ 3 งาน โดย ได้รับความ
อนุเคราะห์  จากนายสมยศ บุราณสาร กำนันตำบลทับตีเหล็ก นายสมภพ ดิษฐวุฒิ  ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์เขียว   
และราษฎรชาวบ้านโพธิ์เขียว  

  

6.1 อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

 
ประเภท 

 
ชื่อแบบอาคาร 

จำนวน 
หลัง / หน่วย 

ที่มีแล้ว 

ปีท่ีได้รับ
จัดสรร 

 

 
สภาพปัจจุบัน 

อาคารเรียน อาคารมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 2543 ใช้การได้ 

บ้านพักครู บ้านพักครูแบบแฟลต 8 หน่วย 1 2543 ใช้การได้ 

บ้านพักนักเรียน หอนอนแบบมาตรฐาน 38 1 2543 ใช้การได้ 

บ้านพักภารโรง บ้านพักภารโรง แบบแฟลต 4 หน่วย 1 2543 ใช้การได้ 

โรงอาบน้ำนักเรียน โรงซักผ้าและอาบน้ำหญิง 1 2543 ใช้การได้ 

ห้องน้ำ – ห้องส้วม ห้องน้ำ – ห้องส้วม แบบ 6 ที่/27 2 2543 ใช้การได้ 

อาคารพยาบาล อาคารพยาบาล 1 2543 ใช้การได้ 

บ้านพักผู้บริหาร บ้านพักครู แบบ 207 1 2543 ใช้การได้ 

โรงหุงต้ม โรงหุงต้มและประกอบอาหาร 1 2543 ใช้การได้ 

ถังเก็บน้ำ หอถังประปามาตรฐาน 1 2544 ใช้การได้ 
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ประเภท 

 
ชื่อแบบอาคาร 

จำนวน 
หลัง / หน่วย 

ที่มีแล้ว 

ปีท่ีได้รับ
จัดสรร 

 

 
สภาพปัจจุบัน 

อ่ืนๆ ซุ้มประตุป้ายชื่อ 1 2544 ใช้การได้ 

อ่ืนๆ รั้ว 1 2546 ใช้การได้ 

เสาธง เสาธงสูง 20 เมตร 1 2547 ใช้การได้ 

บ้านพักนักเรียน บ้านพักนักเรียน 2 2550 ใช้การได้ 

ถังเก็บน้ำ หอถัง แบบ 8/12 1 2558 ใช้การได้ 

บ้านพักครู อาคารบ้านพักครู 8 หน่วย  1 2559 ใช้การได้ 
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7. ข้อมูลด้านนักเรียน  

 

ที ่ ประเภทความพิการ 

จำนวน/คน 
(ที่รับบริการที่

ศูนย์) รวม 

จำนวน/คน 
(ที่รับบริการที่

บ้าน) รวม 

จำนวน/คน 
(ที่รับบริการที่
หน่วยบริการ) รวม 

จำนวน/คน 
(ที่รับบริการที่

รพ.) รวม 
รวม

ทั้งหมด 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 2 1 3 2 - 2 3 0 3 - - - 8 
2 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 2 1 3 - 1 1 5 1 6 - - - 10 
3 บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 17 8 25 9 4 13 22 19 41 - - - 79 

4 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว 

24 15 39 28 11 39 28 16 44 
- - - 

122 

5 บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ - - - 1 - 1 2 - 2 - - - 3 

6 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูด
และภาษา 

1 2 3 - - - 1 - 1 
- - - 

4 

7 
บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม
และอารมณ์ 

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

- 

8 บุคคลออทิสติก 22 3 25 4 - 4 4 5 9 - - - 38 
9 บุคคลพิการซ้อน 7 2 9 1 3 4 8 4 12 - - - 25 

รวม 75 32 107 45 19 64 73 45 118 - - - 289 

* ข้อมูลจากงานทะเบียน ของศนูย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ณ วันท่ี 29 พฤษภาคม 2565 
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8. สภาพชุมชน  

จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางด้านทิศตะวักตกของประเทศไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบ
ลุ่ม แม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรีไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจรดใต้ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล
ปานกลาง 3-10 เมตร มี พ้ืนที่ ทั้ งหมดประมาณ  5,358.01 ตารางกิ โลเมตร หรือประมาณ  3.3 ล้านไร่  
คิดเป็นร้อยละ 5.2 ของพ้ืนที่ภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  107  กิโลเมตร (ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 340) โดยทางรถไฟประมาณ  142 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจงัหวัดใกล้เคียง ดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดจังหวัดอุทัยธานีและชัยนาท  
ทิศตะวันออก  ติดจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา  
ทิศใต ้    ติดจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุร ี 
ทิศตะวันตก  ติดจังหวัดกาญจนบุรีและอุทัยธานี  

มีลักษณะพ้ืนที่ เป็นที่ ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่  มี พ้ืนที่บางส่วน เป็นที่ ราบสูง  โดยมีความลาดเท 
ระหว่าง  0-3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัด ตลอดแนวตั้งแต่เหนือจรดใต้ บริเวณพ้ืนที่ต่ำสุดอยู่
ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ คืออยู่สูงจาก ระดับน้ำทะเลปานกลาง เฉลี่ยประมาณ 3 เมตร  ทางเหนือของจังหวัด
อยู่สูงจากระดับ น้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 10 เมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรีใช้ทำนาข้าว 
มีแม่น้ำลำคลองหนองบึงอยู่ทั่วไป แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านจากเหนือสุดถึงใต้สุด ได้แก่แม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำ
สุพรรณบุรี 

สภาพโดยทั่วไปของจังหวัดสุพรรณบุรี  มีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคกลาง กล่าวคือ              
ฤดูร้อนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้พัดผ่านเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์                 
ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ทำให้อากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป ฤดูฝนลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทร
อินเดียพัดผ่านมาในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ทำให้อากาศมีความชุ่มชื้นมีฝนตกโดยทั่วไป  
ฤดูหนาวได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ์  

การปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วน  คือการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 
110  ตำบล และ 997 หมู่บ้าน โดยมีอำเภอดังนี้  

1. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี   มีพ้ืนที่ 540.917 ตารางกิโลเมตร  20 ตำบล 123 หมู่บ้าน  
2. อำเภอดอนเจดีย์   มีพ้ืนที่ 252.081 ตารางกิโลเมตร 5 ตำบล 48 หมู่บ้าน  
3. อำเภอด่านช้าง มีพ้ืนที่ 1,193.599 ตารางกิโลเมตร 7 ตำบล 93 หมู่บ้าน  
4. อำเภอเดิมบางนางบวช มีพ้ืนที่ 552.330 ตารางกิโลเมตร 14 ตำบล 119 หมู่บ้าน  
5. อำเภอบางปลาม้า มีพ้ืนที่ 481.298 ตารางกิโลเมตร 14 ตำบล 127 หมู่บ้าน  
6. อำเภอศรีประจันต์ มีพ้ืนที่ 180.986 ตารางกิโลเมตร 9 ตำบล 64 หมู่บ้าน  
7. อำเภอสองพ่ีน้อง มีพ้ืนที่ 750.381 ตารางกิโลเมตร 15 ตำบล 140 หมู่บ้าน  
8. อำเภอสามชุก มีพ้ืนที่ 355.917 ตารางกิโลเมตร 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน 
9. อำเภอหนองหญ้าไซ มีพ้ืนที่ 420.209 ตารางกิโลเมตร 6 ตำบล 64 หมู่บ้าน  
10. อำเภออู่ทอง มีพ้ืนที่ 630.29 ตารางกิโลเมตร 13 ตำบล 151 หมู่บ้าน 
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ส่วนที่  2 
 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการจัดทำแผนกลยุทธ์ในครั้งนี้ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เน้น
กระบวนการการมีส่วนร่วม ให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันระดมความคิดจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นเครื่องมือในการกำหนด 
ทิศทางการดำเนินงาน การจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะ 2 ปี 
โดยเริ่มจากให้ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีทุกคน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก และภายในโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรค ซ่ึงมีอยู่ 4 ด้าน คือ 

1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) 
2. ด้านเทคโนโลยี (Technology) 
3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic) 
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politics and Laws) 

และได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี                    
ที่แสดงถึงจุดอ่อนและจุดแข็งในการพัฒนาของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี   
โดยมีปัจจัยที่ใช้วิเคราะห์  6  ด้าน คือ 2 S  4 M ประกอบด้วย 

1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure and Policy) 
2. ด้านการบริหารและผลผลิต (Strategy and Output) 
3. ด้านบุคลากร (Man) 
4. ด้านการเงิน (Money) 
5. ด้านวัสดุอุปกรณ์  (Material) 
6. ด้านการบริหารและการจัดการ (Management) 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ระบุผลสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ที่เป็นโอกาส และอุปสรรค 

 ครูและบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุ รี ร่วมกันวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจำแนกปัจจัย 
ในการวิเคราะห์  4 ด้าน คือ 

 1. ปั จจั ยด้ านสั งคมและวัฒ นธรรม  เป็ นปั จจั ยที่ เป็ น โอก าสมากกว่ า อุปสรรค  กล่ าวคื อ                   
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ ในเขตโครงสร้างทางชุมชนไม่ซับซ้อน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ชุมชน มีส่วนร่วม สนับสนุน ระดมทุน และทรัพยากร  
ด้านการศึกษาเพ่ือคนพิการ ส่งผลให้คนพิการได้รับโอกาสทางศึกษา และได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตมากขึ้น
ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรค คือ ภาระการเลี้ยงดูผู้พิการ ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของผู้สูงอายุ ผู้ปกครองบางส่วน 
มีความเชื่อและเจตคติ ที่ไม่ดีต่อภาวะความคนพิการของบุตรหลาน จึงทำให้ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 
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 2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นปัจจัยที่เป็นอุปสรรคมากกว่าโอกาส กล่ าวคือ ศูนย์เขตการศึกษา 5  
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาที่หลากหลาย เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้
อย่ างมี ป ระสิ ทธิภ าพ  ตลอดจนความ เจริญ ก้ าวหน้ าท างเทค โน โลยี  ท ำให้ มี แหล่ งศึ กษ าค้ นคว้ า 
ที่สะดวก รวดเร็วส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของศูนย์ฯ คือ ความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทำให้บุคลากร  คนพิการ และผู้เกี่ยวข้อง ขาดทักษะความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี  
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์  นอกจากนั้นระบบอินเตอร์เน็ตยังมีความล่าช้า ไม่ครอบคลุมพื้นที่บริการ 

 3.  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที่มีโอกาสมากกว่าอุปสรรค กล่าวคือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  มีภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมือง การเดินทางสะดวก ส่งผลให้บุคคลภายนอก 
ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วม และสนับสนุนด้านงบประมาณ ทุนทรัพย์ อุปกรณ์ สื่อ การเรียนการสอน 
และกิจกรรมต่างๆ  เนื่องจากพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว รายได้ของ
ประชากรอยู่ในเกณฑ์ดีทำให้มีการกระจายรายได้สู่ชมชน และผู้ปกครองมีงานทำ ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรค  
คือ มีการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลตลอดเวลา และไม่มีการระดมทุนด้านการจัด
การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรีอย่างเป็นรูปธรรม  
 

 4.  ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย  เป็นปัจจัยที่เป็นโอกาสมากกกว่าอุปสรรค กล่าวคือ ปัจจัยที่เป็น
โอกาส ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม 2562) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาที่ชัดเจนทำให้ ได้รับ 
การสนับสนุนด้านนโยบาย งบประมาณ การสื่อสาร และเทคโนโลยีจากหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และท้องถิ่น 
มีการนำแผนส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงไปสู่แผน พัฒนาชีวิตคนพิการ 
ในชุมชน  ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรค คือ กฎหมายยังมีช่องโหว่ให้บุคคลเลือกปฏิบัติกับคนพิการ นโยบาย 
การจัดการศึกษาเปลี่ยนแปลงตามผู้บริหารระดับสูง ทำให้บุคคลที่ความต้องการจำเป็นพิเศษยังไม่สามารถเข้าถึง
สิทธิทางการศึกษา และบริการทางการแพทย์ได้ 

ผลจากการวิ เคราะห์ ปั จจั ยทั้ ง 4  ด้ าน  สรุป ได้ ว่ า  ศู นย์ การศึ กษาพิ เศษ  เขตการศึ กษ า 5  
จังหวัดสุพรรณบุรี  มีปัจจัยที่เป็นโอกาสมากกว่าเป็นอุปสรรค ทำให้ศูนย์ฯ สามารถจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ
ได้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม 2562) และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551  แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีปัจจัย
อุปสรรคที่ส่งผลให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนย์เป็นไปอย่างล่าช้าบางก็คือ การจัดสรรงบประมาณจาก
ภาครัฐมีความล่าช้า รวมทั้งความเชื่อและค่านิยมทางของผู้ปกครอง ส่งผลกระทบต่ อการจัดการศึกษา 
เพ่ือคนพิการ ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทำให้บุคลากร  คนพิการ และผู้เกี่ยวข้อง  
ขาดทักษะความชำนาญในการใช้เทคโนโลยี  รู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์  นอกจากนั้นระบบ
อินเตอร์เน็ตยังมีความล่าช้า ไม่ครอบคลุมพื้นที่บริการ 
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 2. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ระบุผลสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ที่เป็นจุดแข็ง และจุดอ่อน 

 คณะทำงานได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนจากปัจจัยที่ได้วิเคราะห์ 
6 ด้าน คือ 

1. ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายของศูนย์ฯ เป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็งมากกว่าเป็นจุดอ่อน กล่าวคือ  
ในการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ มีการกำหนดโครงสร้างบริหารที่ชัดเจน ผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานตามโครงสร้างเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั้งภายในและภายนอก  
มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนสามารถนำไปสู่ปฏิบัติได้  มีการแบ่งภาระงานตามความรู้ความสามารถ 
ของบุคลากรอย่างเหมาะสม มีนโยบายด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ทุกคนมีส่วนร่วม ส่งผลให้ผู้เรียน 
หรือผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งภายในและภายนอกจังหวัด ส่วนปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน คือ บุคลากรยังไม่มี
การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และยังไม่สามารถนิเทศติดตามงานในโครงสร้างได้ตามระยะเวลาที่กำหนด 
เนื่องจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีภาระงานอ่ืนที่ ได้รับมอบหมาย  
เช่น งานนโยบายค่อนข้างมาก เป็นต้น 

2. ปัจจัยด้านบริการและผลผลิต เป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีหลักสูตรหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็กที่มีความต้องการ 
จำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  5  จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 2564 และหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
สำหรับผู้เรียนพิการ พุทธศักราช 2564   มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
ซึ่งเอ้ือต่อการเรียนรู้ สามารถจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
ทางการศึกษา ให้แก่เด็กพิการตรงกับความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคลและสอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล  ทำให้เด็กพิการที่ได้รับบริการอย่างต่อเนื่องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
เด็กพิการมีการให้บริการเด็กพิการ ทั้ง 9 ประเภท โดยจัดรูปแบบการให้บริการ 4 รูปแบบ ได้แก่ การให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมภายในศูนย์ ทั้งประจำและไป-กลับ การให้บริการที่บ้าน  
และชุมชน โดยมีการให้บริการเด็กพิการรุนแรงที่บ้าน จัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และหน่วยบริการ  
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี การให้บริการในโรงเรียนเรียนรวม และการให้บริการ
การจัดการศึกษาสำหรับเด็กในโรงพยาบาล  นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาผู้ปกครอง อาสาสมัครในชุมชน 
ให้สามารถดูแลช่วยเหลือเด็กพิการได้ 

 ส่วนปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน คือ เด็กพิการบางรายมารับบริการไม่ต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
มีความหลากหลายแต่ยังไม่ครอบคลุมกับความต้องการจำเป็นของผู้เรียนทุกคน 

 3. ปัจจัยด้านบุคลากร เป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็งมากกว่าเป็นจุดอ่อน กล่าวคือ บุคลากรศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีเจตคติที่ดีต่อการ
พัฒนาเด็กพิการ มีขวัญกำลังใจ มีความสามัคคี มีความเสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ บุคลากร
ได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าวิชาชีพโดยการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น  
 ส่วนปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน คือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีอัตรากำลัง 
และนักสหวิชาชีพไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เช่น นักแก้ไขการพูด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา เป็นต้น   
มีการปรับเปลี่ยนบุคลากร เข้าออกบ่อยครั้งทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง 
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 4. ปัจจัยด้านการเงิน เป็นปัจจัยที่ เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ ทำให้มีความคล่องตัวในการเบิกจ่าย   
มีระเบียบการปฏิบัติและหลักฐานในการเบิกจ่ายสามารถตรวจสอบได้  มีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุน
งบประมาณต่างๆอย่างต่อเนื่อง เช่น การเลี้ยงอาหารกลางวัน การสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น  
ปัจจัยที่ เป็นจุดอ่อน คือ งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรยังไม่เพียงพอ เช่น งบประมาณในการจัดการ  
ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ   
 

 5. ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ เป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
มีการผลิต จัดหาและนำวัสดุอุปกรณ์เพ่ิมเติม  มาใช้ประกอบการให้บริการและการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ   
มีครุภัณฑ์ทางเทคโนโลยีที่พร้อมและสามารถใช้ประโยชน์ได้ ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน คือ การใช้วัสดุอุปกรณ์  
และครุภัณฑ์ ยังไม่เกิดความคุ้มค่าเท่าที่ควร และยังขาดช่างเทคนิคเฉพาะทางที่สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด
เสียหายได้ 

 

 6. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ เป็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีแผนพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน งานโครงการมีการดำเนินงานตามแผนที่ 
วางไว้ และมีระบบการนิ เทศ ติดตามผล และประเมินผลชัดเจน ผู้บริหารมีภาวะผู้นำในการบริหาร  
และได้รับไว้วางใจจากหน่วยงานต้นสังกัด มีทีมบริหารที่เข้มแข็ง มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น  มีการนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยเป็น
จุดอ่อน  การรายงานผลการปฏิบัติงานยังไม่ต่อเนื่องเท่าท่ีควร และการจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบ  

 

 ตามปัจจัยทั้ง 6 ด้าน สรุปได้ว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีปัจจัยที่เป็น
จุดแข็งมากกว่าเป็นจุดอ่อน กล่าวคือ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีการกำหนด
โครงสร้างบริหารที่ชัดเจน ผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานตามโครงสร้างเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  
เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั้งภายในและภายนอก มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนสามารถนำไปสู่ปฏิบัติได้  
มีการแบ่งภาระงานตามความรู้ความสามารถของบุคลากรอย่างเหมาะสม มีนโยบายด้านการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่ทุกคนมีส่วนร่วม ส่งผลให้ผู้เรียนหรือผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจทั้งภายในและภายนอกจังหวัด  
มีหลักสูตรหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สำหรับเด็ กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ   
เขตการศึกษา  5  จังหวัดสุพรรณบุรี พุทธศักราช 2564 และหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  สำหรับผู้เรียนพิการ พุทธศักราช 2564  
มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม และมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งเอ้ือต่อการเรียนรู้ สามารถจัดหา 
สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ เทคโนโลยี บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาให้ตรงกับความต้องการ
จำเป็นเฉพาะบุคคลและสอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  ทำให้เด็กพิการที่ได้รับบริการอย่าง
ต่อเนื่องมีพัฒนาการที่ดีขึ้น  ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  มีการให้บริการเด็กพิการ ทั้ ง 9 ประเภท  
โดยจัดรูปแบบการให้บริการ 4 รูปแบบ ได้แก่ การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมภายใน
ศูนย์ ทั้งประจำและไป-กลับ  การให้บริการที่บ้าน และชุมชน โดยมีการให้บริการเด็กพิการรุนแรงที่บ้าน  
จัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และหน่วยบริการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
การให้บริการในโรงเรียนเรียนรวม และการให้บริการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กในโรงพยาบาล นอกจากนั้น 
ยังมีการพัฒนาผู้ปกครอง อาสาสมัครในชุมชน ให้สามารถดูแลช่วยเหลื อ  เด็กพิการได้บุคลากรศูนย์ฯ  
มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาเด็กพิการ  มีขวัญกำลังใจ 
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มีความสามัคคี มีความเสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการจัด 
การเรียนการสอน และสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าวิชาชีพโดยการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ ทำให้มี 
ความคล่องตัวในการเบิกจ่าย มีระเบียบการปฏิบัติและหลักฐานในการเบิกจ่ายสามารถตรวจสอบได้  
มีหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนงบประมาณต่างๆอย่างต่อเนื่อง เช่น การเลี้ยงอาหารกลางวัน การสนับสนุน
การจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีมีวัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่ เพียงพอ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการผลิต จัดหาและนำวัสดุอุปกรณ์เพ่ิมเติม  มาใช้ประกอบการให้บริการ
และการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ มีครุภัณฑ์ทางเทคโนโลยีที่พร้อมและสามารถใช้ประโยชน์ได้ 

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี มีแผนพัฒนาการศึกษาท่ีชัดเจน งานโครงการ
มีการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ และมีระบบการนิเทศ ติดตามผล และประเมินผลชัดเจน ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ
ในการบริหาร และได้รับ ไว้วางใจจากหน่วยงานต้นสั งกัด  มีทีมบริหารที่ เข้มแ ข็ ง มีการเปิดโอกาส 
ให้ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มีการนำผล การดำเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 

 ส่วนที่เป็นจุดอ่อน คือ บุคลากรยังไม่มกีารจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และยังไม่สามารถนิเทศติดตาม
งานในโครงสร้างได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากศูนย์ฯ มีภาระงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานนโยบาย
ค่อนข้างมาก เด็กพิการบางรายมารับบริการไม่ต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความหลากหลาย 
แต่ยังไม่ครอบคลุมกับความต้องการจำเป็นของผู้เรียนทุกคน ศูนย์ฯ มีอัตรากำลัง และนักสหวิชาชีพไม่เพียงพอ  
ต่อการให้บริการ เช่น นักแก้ไขการพูด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา เป็นต้น มีการปรับเปลี่ยนครูและบุคลากร 
เข้าออกบ่อยครั้งทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่อง งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรยังไม่เพียงพอ เช่น งบประมาณ 
ในการจัดการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ การใช้วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ ยังไม่เกิดความคุ้มค่าเท่าที่ควร 
ยังขาดช่างเทคนิคเฉพาะทางที่สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายได้ การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ยังไม่ต่อเนื่องเท่าท่ีควร และการจัดเก็บเอกสารยังไม่เป็นระบบ 

 

 3.  ผลการวิเคราะห์สถานศึกษา 

 ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในมาประเมินสถานการณ์  สามารถประเมิน
สถานภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ในลักษณะ “เอ้ือและแข็ง” กล่าวคือ 
สภาพแวดล้อมภายนอกเอ้ือต่อการจัดการศึกษาและสภาพแวดล้อมภายในเป็นจุดแข็งต่อการดำเนินงาน  
ทำให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี สามารถวางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเชิงรุก  
และพัฒนารูปแบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  ภายใต้ปัจจัยด้านการเมืองและการปกครอง ตลอดจน
โครงสร้าง นโยบาย ระบบการบริหารจัดการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
ที่ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ดังนั้น ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5  จังหวัดสุพรรณบุรี  จึงมุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง 
การให้บริการทางการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามมาตรฐานการศึกษา โดยการ 
มีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย เพ่ือให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยการพัฒนาคน
พิการทุกคนอย่างเหมาะสม ทุกกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5  
จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ของผู้ปกครอง ชุมชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
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ส่วนที่  3 

 

ทิศทางการจัดการศึกษา 

การจัดทิศทางการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการของ ศูนย์การศึกษา เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
กำหนดเป็น อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ดังนี้ 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

สุขภาพจิตสดใส   สุขภาพกายแข็งแรง 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
บริการเป็นหนึ่ง    เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์   

เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พันธกิจ (Mission) 
ภายในปีการศึกษา 2565 ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตามมาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล 
และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

ประเด็นวิสัยทัศน์ย่อย พันธกิจ เป้าหมาย 
เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการตามมาตรฐาน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านการจัดการศึกษาสำหรับคน
พิการตามาตรฐานวิชาชีพ 

1. ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร มี ค ว า ม
เชี่ ย ว ช าญ เฉพ าะด้ าน ก ารจั ด
การศึกษาสำหรับคนพิการตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  

2. ส่ ง เสริมการวิจั ยและพัฒ นา
หลักสูตร นวัตกรรม ระบบข้อมูล
สารสนเทศ การจัดการเรียนรู้และ
บริการทางการศึกษาสำหรับคน
พิการ 

2. ครูและบุคลากรจัดทำวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม ระบบ
ข้อมู ลสารสน เทศ การจัดการ
เรียนรู้และบริการทางการศึกษา
สำหรับคนพิการ 

3. จัดและส่งเสริมสนับสนุนการ
ให้บริการทางการศึกษาสำหรับคน
พิการอย่างทั่วถึง  

3. คนพิการที่ อายุ ไม่ เกิน  18 ปี  
ได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง  

4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตาม
มาตรฐาน 
 

4. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
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ประเด็นวิสัยทัศน์ย่อย พันธกิจ เป้าหมาย 
การบริหารจัดการตามหลัก          
ธรรมาภิบาลและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการ   
มีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

5. ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ                
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลและน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
โด ย ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ งภ า คี
เครือข่าย 

5. ศู น ย์ ก า ร ศึ ก ษ า พิ เ ศ ษ                     
เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรร
มาภิบาลและน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
โด ย ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ งภ าคี
เครือข่ายระดับดีเลิศ 

 
กลยุทธ์ที่  1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการตาม 

  มาตรฐานวิชาชีพ 
เป้าหมาย  

1. ค รูและบุ คล ากรมี ค วาม เชี่ ย วชาญ เฉพ าะด้ านการจั ดการศึ กษ าสำห รับ คน พิ กา ร 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ครูและบุคลากรจัดทำวิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม ระบบข้อมูลสารสนเทศการจัดการ
เรียนรู้และบริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการ 

มาตรการ  
1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
2. พัฒนาครูและบุคลากรที่จดัการศึกษาสำหรับคนพิการให้สามารถขอรับสื่อ สิ่งอำนวยความ  
สะดวก และบริการอ่ืนใดทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายในและนำไปสู่
การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
และวิชาชีพ  
6. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
7. พัฒนาการจัดทำเอกสารทางวิชาการเพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มคีวามหลากหลาย 
8. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสื่อ นวัตกรรม การจัดการศึกษาสำหรับ 
คนพิการ 

ตัวช้ีวัดความสำเรจ็  

1. ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากร มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการการจัดการศึกษาสำหรับคน
พิการตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ร้อยละ 90 ครูและบุคลากรจัดทำวิจัยและพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม ระบบข้อมูลสารสนเทศ
การจัดการเรียนรู้และบริการทางการศึกษาสำหรับคนพิการ  
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กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 

เป้าหมาย   
1. คนพิการที่อายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามศักยภาพแต่ละบุคคล 

มาตรการ  
1. พัฒนาครอบครัว ชุมชน ผู้ดูแลผู้ พิการให้สามารถการฟ้ืนสมรรถภาพคนพิการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3. พัฒนากระบวนการการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการของหน่วยบริการ และศูนย์การเรียน
สำหรับเด็กในโรงพยาบาล 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษ ของผู้เรียนแต่ละบุคคล 
5. พัฒนารูปแบบและกระบวนการการให้บริการช่วงเชื่อมต่อและการส่งต่อ 
6. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือค้นหาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส ในจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ได้รับ
บริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  
7. จัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ที่เอ้ือและอำนวยความสะดวกต่อการรับบริการตามประเภท
ของความพิการ 
8. จัดระบบรักษาความปลอดภัย เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความปลอดภัยในการรับบริการสูงสุด 
9. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย และปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
10. จัดกิจกรรมบูรณาการพัฒนาทักษะตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียน 
11. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
12. พัฒนารูปแบบและกระบวนการการให้บริการ การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความ
พร้อม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
13. พัฒนากระบวนการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรวม และการจัดการศึกษาในห้องเรียน
คูข่นาน 
14. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค ์

 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. คนพิการที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการ

พัฒนาให้มีคุณภาพตามาตรฐาน 
 
กลยุทธ์ที่ 3   พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

เป้าหมาย 
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 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมา 
ภิบาลและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
               
มาตรการ 
 1. ปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 
 2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้จ่ายงบประมาณให้กับบบุคลากร 
 3. จัดระบบควบคุมภายใน 
 4. ปรับปรุงวิธีการจัดสรรงบประมานให้สอดคล้องกับงานและโครงการ 
 5. จัดระบบการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
 6. พัฒนาระบบสารสนเทศให้สามารถใช้ประโยชน์ได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
 7. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน องกรภาครัฐ และเอกชน ให้มีส่วนร่วมในการ 
               จัดการศึกษา 
 8. พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโดยใช้ช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย 

9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน 
การดำเนินชีวิตประจำวัน 

 10. จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรา้งความรัก ความสามัคคีภายในหน่วยงาน 
 11. เสริมสร้างให้ครูและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการวิชาชีพ 
 12. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานทะเบียนและสารสนเทศนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

13. พัฒนาระบบการวัดและการประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและความจำ 
เป็นพิเศษเฉพาะบุคคลของผู้เรียน 

 14. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ผู้พิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 15. พัฒนาระบบการให้บริการ สื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนใดทางการศึกษา 
 16. พัฒนาระบบกระบวนการนิเทศภายในให้มีประสิทธิภาพ 
 17. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  มีระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมา 
ภิบาลและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายระดับดีเลิศ 
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ส่วนที่ 4 
แผนการดำเนนิงานประจำตามโครงสร้าง 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
4.1 ประมาณการรายรับ ประจำปีการศึกษา 2565 (ข้อมูล ณ  17 มีนาคม 2565) 

ประเภทรายรับ 
ประมาณรายรับ ปีการศึกษา 2565 

1 เม.ย.65 - 30 ก.ย.65 1 ต.ค.65 - 30 มี.ค.66 รวม 
1. เงินงบประมาณ    
  1.1 บุคลากร    
   - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 2,640,050 2,640,050 5,280,100 
  1.2 งบดำเนินงาน    
- ค่าสาธารณูปโภค 260,480.16 260,480.16 520,960.32 
- ค่าตอนแทน ใช้สอย - - - 
- ค่าตอบแทนครูอัตราจ้างประจำห้องเรียนคู่ขนาน 187,020 187,020 374,040 
- ค่าตอบแทนพนักงานธุรการ 90,000 90,000 180,000 
- ค่าตอบแทนพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 1,422,600 1,422,600 2,845,200 
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  - - - 
- ค่าตอบแทนครูสอนเด็กเจ็บป่วย(จ้างเหมาบริการ) 277,020 277,020 554,040 
- เงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ 104,787.50 104,787.50 209,575 
- ค่าเช่าบ้านผู้บริหาร - - - 
 1.2 งบอุดหนุน (เรียนฟรี 15 ปี)    
 ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน    
   - ค่าหนังสือเรียน 23,000 23,000 46,000 
   - ค่าอุปกรณ์การเรียน 22,200 22,200 44,400 
   - ค่าเครื่องแบบนักเรียน 34,500 34,500 69000 
   - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 47,730 47,730 95,460 
   - อุดหนุนค่าอาหารนักเรียน 1,048,005 1,048,005 2,096,010 
   - อุดหนุนสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก 572,000 572,000 1,144,000 
2. เงินนอกงบประมาณ    
 2.1 เงินรายไดจ้ากการบริจาค 147,183.63 - 147,183.63 
 2.2 เงินสนับสนุนจาก อปท. 40,440 16,100 56,540 
3. งบซ่อมแซมและปรับปรุง    
 3.1 งบปรับปรุง 924,000 - 924,000 

รวม 7,841,016.29 6,745,492.66 14,586,508.95 
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4.2 แผนการดำเนินงานประจำปีตามโครงสร้างและการประมาณการรายจ่ายประจำปีการศึกษา 2565 

  4.2.1 แผนการดำเนินการและรายจ่ายงานประจำตามโครงสร้าง 

  1) กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

1. งานแผนงานและ
สารสนเทศกลุม่
บริหารงาน
วิชาการ 
 

เพื่อให้การบริหารงาน
แผนงานและสารสนเทศ
กลุ่มบรหิารงานวิชาการมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดประชุมวางแผน 1 ครั้ง
ต่อป ี

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดทำแผนปฏิบัติงานกลุม่
บริหารงานวิชาการ 
จำนวน 1 ครั้ง  

3. จัดทำปฏิทินปฏิบตัิงาน
กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
จำนวน 1 เล่ม 

4. จัดทำคู่มือปฏิบตัิงาน
บริหารงานวิชาการ 
จำนวน 1 เล่ม 

5. จัดทำสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 
จำนวน 1 เล่ม 

6. รับการนิเทศจากผู้บริหาร
หรือหัวหน้ากลุม่งาน
วิชาการอย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

7. จัดประชุมสรุปผลการ
ดำเนินงานตาม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบรุี มี
การบริหารงาน
แผนงานและ
สารสนเทศกลุม่
บริหารงานวิชาการที่
รวบรวมข้อมลูและ
ประมวลผลอย่าง
ครบถ้วน และสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้  

ร้อยละ 80 ของงานตาม
โครงสร้างการบรหิาร
กลุ่มบรหิารงานแผนงาน
และงบประมาณ มีการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด ใช้
จ่ายงบประมาณ ผลการ
ดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การตรวจสอบ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 
2. การนิเทศ 
ติดตาม
ประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. แบบตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน 
 
 
2. แบบนิเทศ 
กำกับติดตามการ
ดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าวัสด ุ
2,000 

 
 

เดือน พ.ค.65 
 

เดือน พ.ค.65 
 
 
 

เดือน พ.ค.65 
 
 

เดือน พ.ค.65 
 
 

เดือน ต.ค.65 
และเดือน เม.ย.

66 
เดือน ก.ค.65 
และเดือน ม.ค.

66 
 

เดือน เม.ย.66 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

แผนปฏิบัติการกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 
จำนวน 1 ครั้ง   

8. จัดประชุมสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อนำไป
ปรับปรุงแก้ไข ภาคเรยีน
ละ 1 ครั้ง 

9. จัดทำสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของแผนงาน
และสารสนเทศกลุม่
บริหารงานแผนงานและ
งบประมาณ จำนวน 1 
เล่ม 

 
 
 

เดือน เม.ย.66 
 
 
 

เดือน เม.ย.66 
 
 
 

2. งานบริการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (EI) และ
เตรียมความ
พร้อม 
 
 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบ
และกระบวนการการ
ให้บริการ การช่วยเหลือ
ระยะแรกเริ่ม และเตรียม
ความพร้อม ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

1. ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน จำนวน 1 ครั้ง 

2. จัดทำปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน 1 ฉบับ 

3. จัดห้องเรียน/ครูที่ปรึกษา/
จัดกลุ่มนักเรียน 

4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
มอบหมายการจัดการ
เรียนรู้ จำนวน 1 ฉบับ 

5. จัดทำตารางสอนของครู
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 

ศกศ.เขต5 จ.
สุพรรณบุรี มี
กระบวนการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มและเตรียม
ความพร้อมเป็นไป
ตามหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้
ผู้เรยีนสามารถพัฒนา
ทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม การ
รับรู้ การแกไ้ขปัญหา 

1. ร้อยละ 100 ของ
ผู้เรยีนไดร้ับบริการตาม
กระบวนการให้บริการ 
การช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม และเตรยีม
ความพร้อม 

2. ร้อยละ 100  ของ
ผู้เรยีนไดร้ับการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม การรับรู้ 
การแก้ไขปัญหา และ
การดำรงชีวิตประจำวัน
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น

1.การนิเทศการ
ให้บริการ การ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม และ
เตรียมความ
พร้อม 
2. การประเมิน
ตามแผนการ
จัดการสึกษา
เฉพาะบุคคล 
 
 
 

1. แบบนิเทศการ
ให้บริการ การ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม และ
เตรียมความ
พร้อม 

2. แบบประเมิน
ตามแผนการจัด
การศึกษา
เฉพาะบุคคล 

 
 
 

ค่าวัสด ุ
25,000 บาท 

เดือน พ.ค.65 
 

เดือน พ.ค.65 
 

เดือน พ.ค.65 
 

เดือน พ.ค.65 
 
 
เดือน พ.ค.65 

 
เดือน พ.ค.65 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

6. จัดประชุมการจัดทำ
แผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคล ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

7. อำนวยความสะดวกการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มนักเรียน 289 คน 

8. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 
แผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล แผนการ
จัดการเรียนการสอนและ
เอกสารทางวิชาการ ภาค
เรียนละ 2 ครั้ง 

9. จัดให้มีการทบทวน
แผนการจดัการเรียนรู้ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 

10. จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
วิชาการภายในปีการศึกษา
ละ 1 ครั้ง 

11. จัดประชุมสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อนำไป
ปรับปรุงแก้ไข ภาคเรยีน
ละ 1 ครั้ง  

12. จัดทำสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริม่ 
จำนวน 1 เล่ม 

และการดำรงชีวิต
ประจำวันสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  

ในสังคมได้อยา่งมี
ความสุข ผ่านเกณฑ์
ตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบคุคล 

3. ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจการให้บริการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริม่ 

 
 
 
 
3. การประเมิน
ความพึงพอใจการ
ให้บริการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม 

 

 
 
 
 

3. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
การให้บริการ
ช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม 

 

 
1 พ.ค.65 ถึง  
30 เม.ย.66 
 
ก.ค.65 และ 
ม.ค.66  
 
 
 
 
เดือน ต.ค.65 
และ มี.ค.66 
 
เดือน ม.ค.66 
 
 
เดือน มี.ค.66 
 
 
 
เดือน เม.ย.66 
 
 
 
เดือน มิ.ย.65 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

2. เพื่อพัฒนาครูใหจ้ัด
กระบวนการเรียนการ
สอนอย่างครูมืออาชีพ 
เหมาะสมตามหลักสตูร 
สอดคล้องกับความ
ต้องการจำเป็นพิเศษของ
นักเรียน 

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศการ
เรียนการสอน 1 ฉบับ 

2. จัดทำปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน จำนวน 1 เล่ม 

3. ประชุมคณะกรรมการ
จัดทำ ตรวจสอบ ทบทวน
คู่มือการนิเทศการเรยีน
การสอน ปีการศึกษาละ 1
ครั้ง 

4. ประชุมชี้แจงกระบวนการ
นิเทศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

5. ดำเนินการนเิทศการสอน
ครูตามปฏิทินท่ีกำหนด 
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 

6. ประชุมสะท้อนผลการ
นิเทศการจัดการเรียนการ
สอนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

7. จัดทำสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานนิเทศการเรียน
การสอน ปีละ 1 ครั้ง และ
นำผลการดำเนินงานไป
พัฒนาต่อไป 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบรุีมี
การนิเทศการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ และครไูดร้ับ
การพัฒนาส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน
อย่างครูมืออาชีพ 
ส่งผลให้นักเรียนไดร้ับ
การพัฒนาเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละ 100 ของครูที่
มีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถจัดการเรียน
การสอน ส่งผลให้
นักเรียนได้รับการพัฒนา
เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนด 
 

1. การนิเทศการ
จัดการเรียนการ
สอน 
 

1.แบบนิเทศการ
เรียนการสอน 
 

 
เดือน มิ.ย.65 
 
เดือน มิ.ย.65 
 
 
 
 
 
เดือน ก.ค.65 

 
ส.ค.65 และ 
ก.พ.66 
 
เดือน มี.ค.66 
 
 
เดือน เม.ย.66 

 

3. งานส่งเสรมิ 
สนับสนุนการ
จัดการเรียนรวม

พัฒนากระบวนการ
ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนรวม และ

1. จัดประชุมวางแผนงาน
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบรุี 

1.ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนเรียนรวมได้รบั
การส่งเสริม สนับสนุน

1. การบันทึกผล
การนิเทศ กำกับ 
ติดตามผล 

1.แบบบันทึกผล
การนิเทศ 

10,000 บาท เดือน พ.ค 2565 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

และการจัด
การศึกษาใน
ห้องเรียนคู่ขนาน 

การจัดการศึกษาใน
ห้องเรียนคู่ขนาน 
 

เรียนรวมร่วมกับศึกษานิเทศ 
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 
2. จัดประชุมวางแผนงานการ
จัดการศึกษาในห้องเรยีน
คู่ขนานร่วมกับผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูที่เกีย่วข้อง 
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 
3. จัดทำทะเบียนข้อมลู
นักเรียนเรียนรวมและข้อมูล
เครือข่ายโรงเรียนเรียนรวม 
และห้องเรยีนคู่ขนาน จำนวน 
1 เล่ม 
4. จัดทำเอกสาร และเผยแพร่
เอกสารให้ความรู้เกีย่วกับการ
จัดการเรียนรวม จำนวน 5 
เรื่อง 
5. ดำเนินการส่งเสริม 
สนับสนุนประสานองค์กร
ภาครัฐและเอกชนท่ีจัดการ
เรียนรวมให้สามารถ
ดำเนินการตามนโยบายการ
จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาค ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
6. จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
การศึกษาพิเศษ การคดักรอง

ส่งเสริม สนับสนุน
ประสานองค์กร
ภาครัฐและเอกชนท่ี
จัดการเรียนรวมให้
สามารถดำเนินการ
ตามนโยบายการจัด
การศึกษาสำหรับคน
พิการได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

การจัดการเรยีนรวม
อย่างเป็นระบบ  
 
2.ร้อยละ 100 ของ
ห้องเรียนคู่ขนานมีการ
จัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
3.ร้อยละ 100 ของผู้ที่
เกี่ยวข้องที่มีความพึง
พอใจต่องานส่งเสรมิ 
สนับสนุนการจัดการ
เรียนรวมและการจดั
การศึกษาในห้องเรียน
คู่ขนาน 
 

 
 
 

2. การบันทึกผล
การนิเทศ กำกับ 
ติดตามผล 

 
 

3. การประเมิน
ความพึงพอใจ 

 

กำกับ ติดตาม
ผล 

 
 

2. แบบบันทึกผล
การนิเทศ 
กำกับ ติดตาม
ผล 

 
3. แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 
 

 
เดือน พ.ค 2565 

 
 
 
 

เดือน มิ.ย.2565 
 
 
 

 
ก.ค. 2565 - 
มี.ค.2566 

 
 

ก.ค. 2565 - 
มี.ค.2566 

 
 
 
 
 
 

ก.ค. 2565 - 
มี.ค.2566 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ทางการศึกษาให้กับครูใน
โรงเรียนเรียนรวม ภาคเรยีน
ละ 1 ครั้ง 
7. นิเทศ ติดตามการจัด
การศึกษาในห้องเรียนคู่ขนาน 
ภาคเรยีนละ 2 ครั้ง 
8. จัดประชุมสะท้อนผลการ
ดำเนินงาน ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
9. จัดทำสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานส่งเสรมิ สนับสนุน
การจัดการเรยีนรวมและการ
จัดการศึกษาในห้องเรยีน
คู่ขนาน จำนวน 1 เล่ม 

 
 

ก.ค. 2565 - 
เม.ย. 2566 

 
ก.ค. 2565 - 
เม.ย. 2566 

 
30 เม.ย.2566 

 
 
 

4. งานส่งเสรมิ 
สนับสนุนการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการโดย
ครอบครัวและ
ชุมชน ด้วย
กระบวนการทาง
การศึกษา 

เพื่อพัฒนาครอบครัว 
ชุมชน ผู้ดูแลผู้พิการให้
สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพ 
คนพิการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. ประชุมวางแผนการ 
ดำเนินงานงานส่งเสริม 
สนับสนุนการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดย
ครอบครัวและชุมชน ด้วย
กระบวนการทางการศึกษา 
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง (P) 
2. จัดทำแผนงานกิจกรรมและ
ปฏิทินตารางการปฏิบตัิ
ดำเนินงาน 1 ฉบับ 
3. จัดทำแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 

1. เด็กพิการที่รับ
บริการอยู่กับบ้านและ
ชุมชนได้รับการพัฒนา
และเตรียมความ
พร้อมเป็นรายบุคคล
ตามแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว (IFSP) และ
แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP)  

1. ร้อยละ 100 เด็ก
พิการที่ไดร้ับบริการที่
บ้านและชุมชน ไดร้ับ
การพัฒนาและเตรยีม
ความพร้อมเป็น
รายบุคคลตามแผนการ
ให้บริการช่วยเหลือเฉพาะ
ครอบครัว (IFSP) และ
แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล (IEP) 
 
 

1. การประเมิน
พัฒนาการของ
เด็กพิการที่รับ
บริการอยู่กับบ้าน
และชุมชน 
 
2. การตรวจสอบ
เอกสารการสรุป
พัฒนาการเด็กท่ี
รับบริการอยู่กับ
บ้าน 

1. แบบประเมิน
พัฒนาการของ
เด็กพิการที่รับ
บริการอยู่กับบ้าน
และชุมชน 
 
2. แบบตรวจสอบ
เอกสารการสรุป
พัฒนาการเด็กท่ี
รับบริการอยู่กับ
บ้าน 

-     
 
 
 
 
 
 
-  
 
 

- ค่าวัสดุใช้สอย 
8,000 

1– 2 มิ.ย. 2565 
 
 
 
 
 
 

6-10 มิ.ย. 2565 
 
 

13–30มิ.ย.2565 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

(IFSP) และแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
จำนวน 76 ฉบับ 
4. ให้บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่มที่รับบริการอยู่กับบ้าน
ตามแผนการให้บริการ
ช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว 
(IFSP) และแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
จำนวน 76 คน 
5. วางแผนการช่วยเหลือและ
การมอบสื่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกและความช่วยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษาแก่เด็กพิการ 
6. ประสานความร่วมมือ
ร่วมกับเครือข่ายที่ดูแลคน
พิการเพื่อรวบรวมข้อมูลคน
พิการ (รพ.สต. อบต./เทศบาล 
พมจ. มูลนิธิคณุพุ่ม มลูนิธิ
มนุษย์ล้อเอเชีย ชมรมต่างๆ) 
จำนวน 7 หน่วยงาน 
7. อบรมให้ความรู้และสร้าง
เจตคติทีด่ีแก่ผูดู้แลเด็กพิการ
ให้แก่ผู้ดูแลเด็กพิการ จำนวน 
1 ครั้ง 

2. เด็กพิการที่รับ
บริการอยู่กับบ้านและ
ชุมชนได้รับสื่อสิ่ง 
อำนวยความสะดวก
และความช่วยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษา 
3. ผู้ดูแลเด็กพิการ
ได้รับความรู้และเห็น
ความสำคญัในการ
พัฒนาเด็กพิการที่รับ
บริการอยู่ท่ีบ้านให้
ได้รับการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึงและต่อเนื่อง  
 

 
 
 
 
2. ร้อยละ 100 เด็ก
พิการที่รับบริการอยู่กับ
บ้านและชุมชนได้รับสื่อ
สิ่งอำนวยความสะดวก
และความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา 
3. ร้อยละ 80 ผู้ปกครอง 
ชุมชนและผู้ดแูลเด็ก
พิการที่ไดร้ับบริการอยู่ที่
บ้านมี ความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับการดูแล
เด็กพิการ 
4. ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ผู้ดูแลเด็กพิการมีความ
พึงพอใจแก่การ
ให้บริการทางการศึกษา
แก่งานส่งเสรมิ 
สนับสนุนการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการโดย
ครอบครัวและชุมชน 

3. การติดตาม
การให้บริการเด็ก
พิการที่ไดร้ับ
บริการที่บ้าน 
4. การลงทะเบียน
การรับสื่อสิ่ง
อำนวยความ
สะดวกและความ
ช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา 
5. การประเมิน
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ดูแลเด็กพิการ 
6. การประเมิน
ความพึงพอใจ 
7. การตรวจสอบ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

3. แบบติดตาม
การให้บริการเด็ก
พิการที่ไดร้ับ
บริการที่บ้าน 
4. แบบ
ลงทะเบียนการรับ
สื่อสิ่งอำนวยความ
สะดวกและความ
ช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา 
5. แบบประเมิน
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ดูแลเด็กพิการ 
6. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
7. แบบตรวจสอบ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
- ค่าน้ำมันออก
พื้นที่ 30,000 
 
 
 
 
 
- ค่าสื่อ76,000 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- ค่าวัสดุใช้สอย 
1,000 
- ค่าอาหาร 
3,000 

 
 
 

1 ก.ค.2565 – 
31มี.ค.2566 

 
 
 
 
 

1 ก.ค.-31 ส.ค.
2565 

 
 

1-31 ส.ค.2565 
 
 
 
 
 
 

26 ต.ค. 2565 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

8 จัดประชุมสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อนำไปปรับปรุง
แก้ไขภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
9 จัดทำสรุปและรายงานผล
การดำเนินงาน  
ปีการศึกษา ละ 1 เล่ม 

ด้วยกระบวนการทาง
การศึกษา 
 

- ค่าวิทยากร 
2,000 

- 
 
 

- 

28 ก.พ.2566 
 
 
 

31มี.ค.2566 
 
 

5. งานหลักสูตร 1.เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับบริบทของ
สถานศึกษา  
2.เพื่อให้ครูสามารถ
หลักสตูรไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร สถานศึกษา จำนวน 
1 ฉบับ 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา จำนวน 1 ชุด 
3. จัดประชุมทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา คู่มือหลักสูตรฯ 
และแนวทางการจดักิจกรรม 
จำนวน 1 ครั้ง  
4. จัดประชุมเพื่อจดัทำหน่วย
การเรยีนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา จำนวน 37 
หน่วย 
5. จัดประชุมทำความเข้าใจ
การนำหลักสูตรสถานศึกษาไป
ใช้ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

หลักสตูรสถานศึกษา 
มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน สังคมและ
ผู้เรยีน ครูผูส้อน
สามารถนำหลักสูตร
ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนตาม
กระบวนการได้อย่าง
ถูกต้อง ทำให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมการรับรู้ 
การแก้ไขปัญหา และ
การดำรงชีวิตประจำวัน
สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

1.ร้อยละ 90 ของ
ครูผูส้อนสามารถนำ
หลักสตูรไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 
2.ร้อยละ 90 ของผู้ใช้
หลักสตูรสถานศึกษามี
ส่วนร่วมในการประเมิน
หลักสตูร 
 
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ได้รับการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมการรับรู้ การแก้ไข
ปัญหา และการดำรงชีวิต
ประจำวันสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข ตาม
หลักสตูรสถานศึกษา 

1. การนิเทศการ
นำหลักสตูรไปใช้
ในการจัดการ
เรียนการสอน 

2. การประเมินการ
นำหลักสตูรไปใช้ 

 
 
 
3. การรายงานผล

การพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียน 

 
 
 
 

1. แบบการนิเทศ
การจัดการเรยีน
การสอน 
 
2. แบบประเมิน
การนำหลักสูตรไป
ใช้ 
 
 
 

3.แบบสรุปผลการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีน 
 
 
 

ค่าวัสดุ  
  - 8,000  
 

เม.ย. 65 
 
 
 

เม.ย. 65 
 

 
18-22 เม.ย.  65 

 
 
 
 

21-25 เม.ย.  65 
 
 

 
26 เม.ย.  65 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

6. นิเทศการนำหลักสูตรไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 
7.จัดให้มีการประเมินการใช้
หลักสตูรสถานศึกษา 1 ครั้ง 
8. ประชุมสะท้อนผลการนำ
หลักสตูรไปใช้ ภาคเรยีนละ 1 
ครั้ง 
9. จัดทำสรุปและรายงานผล
การใช้หลักสตูรทั้ง 2 หลักสตูร 
1 เล่ม 

 
 

ก.ย. 65 และ 
ม.ค. 66 

 
มี.ค. 66 

 
เม.ย. 66 

 
 

เม.ย. 66 

6. งานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 เพื่อพัฒนาครูให้มี
ความรู้ความเข้าใจและ
สามารถพัฒนานวัตกรรม 
นำกระบวนการวิจยั 
กระบวนการ PLC มาใช้
ในการแก้ไขปัญหาผู้เรียน 

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 1 ฉบับ 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC ชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ และ
จัดตั้งกลุ่มชุมชนการเรยีนรู้
ทางวิชาชีพ 1 ฉบับ 
3. ประชุมวางแผนกับคณะ
ดำเนินงานวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 
4. จัดทำปฏิทินการจดัทำวิจัย
ในช้ันเรียน และ PLC 

ครูมีความรู้ความ
เข้าใจใน
กระบวนการวิจยั สา
มารภทำงานวิจัย และ 
PLC ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนา
ผู้เรยีนได้อย่างเป็น
ระบบ ส่งผลใหผู้้เรยีน
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพที่เหมาะสม 
 

1. ร้อยละ 80 ของครู 
บุคลากรมีงานวิจัยในช้ัน
เรียนที่มีคณุภาพ 
 
 
 
2. ร้อยละ 80 ของ
บุคลากรครูมีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
กระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (PLC) และ
พัฒนานวตักรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 
 
 

1.การตรวจสอบ
คุณภาพงานวิจัย 

 
 
 
 

2.การบันทึกการเข้า
ร่วม 

 
 
 
 
 
 
 

1. แบบตรวจสอบ
รายการ 
(Checklist) 
และแบบ
ตรวจสอบ
คุณภาพงานวิจัย 

2. แบบบันทึกการ
เข้าร่วม PLC 

15,000 มิ.ย. 65 
 
 

มิ.ย. 65 
 
 
 
 

 
มิ.ย. 65 

 
 

มิ.ย. 65 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

5.อบรมให้ความรูเ้รื่องการ
จัดทำวิจัยในช้ันเรียน และการ
เขียนบรรณานุกรม 
6. ประสานงานให้ครูผูส้อน
จัดทำวิจัยในช้ันเรียน ปี
การศึกษาละ 1 เรื่อง 
7. จัดประชุม กลุม่ PLC ย่อย
สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง 
8. จัดเวทีนำเสนองานวิจัยใน
ช้ันเรียน นวัตกรรมและ
วิพากษ์งานวิจัย ปีการศึกษา 
ละ 1 ครั้ง 
9.สนับสนุนให้ครูมีการ
เผยแพร่งานวิจยัสูส่าธารณะ 
10. นิเทศติดตาม ประเมินผล 
การจัดทำวิจัย 
และสื่อนวตักรรม ปีการศึกษา
ละ 2 ครั้ง 
11. สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานของงานวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม 
 ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก.ค. 65 -  
ต.ค. 65 

 
พ.ค. 65 – 
เม.ย. 66 

 
พ.ค. 65 – 
เม.ย. 66 
เม.ย. 66 

 
 
 

พ.ค. 65 – 
เม.ย. 66 
ต.ค. 65 

และมี.ค. 66 
 
 

เม.ย. 66 
 
 

7. งานทะเบียน
นักเรียน 

เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการงาน
ทะเบียนและสารสนเทศ
นักเรียนให้มี

1.ประชุมวางแผนดำเนินงาน
การรับสมัครนักเรียนและทำ
ทะเบียนประวัติ ปีการศึกษา
ละ 1 ครั้ง 

งานทะเบียนนักเรยีน 
มีระบบการจัดการงาน
ทะเบียนและข้อมูล
สารสนเทศนักเรียนท่ี

1. ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนมีข้อมลูและ
เอกสารที่ถูกต้อง 

1. การตรวจสอบ
ทะเบียนข้อมูล
นักเรียน 
 

1. แบบตรวจสอบ
ข้อมูลนักเรยีน 
 
 

3,000 พ.ค. - มิ.ย. 65 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ประสิทธิภาพ และเป็น
ปัจจุบัน 
 

2.จัดทำคู่มือปฏิบตัิงาน
ทะเบียน การใช้งานระบบ 
SET และ CAPER รวมทั้งหมด 
3 เล่ม 
3. จัดทำเอกสารการรับสมัคร
นักเรียน หนังสือแสดงความ
ยินยอมในการเข้ารับบริการ 
และแบบคดักรองคนพิการทาง
การศึกษาให้เพียงพอ  
4. ดำเนินการแกไ้ข/ กรอก
ข้อมูลประวตัิของนักเรียนใน
ระบบสารสนเทศโปรแกรม SET 
CAPERและ app sheet ให้
ถูกต้องและเป็นปัจจบุัน  
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 
5. จัดทำรายงานข้อมูล
นักเรียนท่ีสมัครเข้ารับบริการ 
และจัดทำรายงานข้อมลูสถติิ
เกี่ยวกับจำนวนนักเรยีน และ
บันทึกการ ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
6. ประชุมสะท้อนผลการ
ดำเนินงาน ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
7. จัดทำสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานของงานทะเบียน 

มีประสิทธิภาพ มีการ
จัดเก็บเอกสาร
นักเรียนท่ีเป็นระบบ  
ข้อมูลถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน และสามารถ
นำข้อมูลสารสนเทศ
ไปใช้การปฏิบัติงานได ้

สมบูรณ์ และเป็น
ปัจจุบัน 
 
 
 

 
 

 
 

มิ.ย. - ก.ค. 65 
 
 
 
 

พ.ค. 65 
 
 
 
 

มิ.ย.65  และ 
ต.ค. 65 

 
 
 
 

พ.ค.65  และ 
ต.ค. 65 

 
 

 
เม.ย. 65 

 
 

เม.ย. 65 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

8. งานวัดผลและ
ประเมินผล 

เพื่อพัฒนาระบบการวดั
และการประเมินผลให้
สอดคล้องกับหลักสตูร
สถานศึกษาและความ
จำเป็นพิเศษเฉพาะ
บุคคลของผู้เรียน 

1.จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการงานวัดและ
ประเมินผล จำนวน 1 ฉบับ 
2. ปรับปรุงคู่มืองานวัดผล
และประเมินผล 
3. จัดทำเอกสาร และ
แบบฟอร์มที่ใช้ในการวัดและ
ประเมินผล ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสตูรสถานศึกษา จำนวน 
1 ชุด 
4. จัดประชุมทำความเข้าใจ
การนำเอกสาร และ
แบบฟอร์ม ที่ใช้ในการวัดและ
ประเมินผลไปใช้ ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 
5. ดำเนินการวัดและ
ประเมินผลคุณภาพผูเ้รียน
รายบุคคล ภาคเรียนละ 3 
ครั้ง ได้แก่ ก่อนเรยีน ระหว่าง
เรียน หลังเรียน 
6. ประชุมสะท้อนผลการวัด
และประเมินผลคุณภาพ
ผู้เรยีน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
7. สรุปผลการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีนตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบคุคลของ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบรุี มี
เครื่องมือในการวัด
และการประเมินผลที่
สอดคล้องกับหลักสตูร
สถานศึกษาและความ
จำเป็นพิเศษเฉพาะ
บุคคลของผู้เรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.ร้อยละ 90 ของ
ครูผูส้อนสามารถนำ
เอกสาร และแบบฟอรม์ 
ไปใช้ในการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนได ้
 
 
2.ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ที่มารับบริการได้รับการ
ประเมินศักยภาพที่
สอดคล้องกับหลักสตูร
สถานศึกษาและความ
จำเป็นพิเศษเฉพาะ
บุคคลของผู้เรียน 
3. ร้อยละ 80 ของครูมี
ความพึงพอใจต่อระบบวัด
และประเมินผลผู้เรียน 

1.การประเมินการ
นำเอกสาร และ
แบบฟอร์มไปใช้
ในงานวัดผลและ
ประเมินผล
ผู้เรยีน 

2.การประเมินผล
ศักยภาพผูเ้รียน
ตามระเบียบการ
วัดและประเมิน
ของสถานศึกษา 

 
3.การประเมิน

ความพึงพอใจต่อ
งานวัดและ
ประเมินผล
ผู้เรยีน 

 

1.แบบประเมินการ
นำเอกสาร และ
แบบฟอร์มใช้ 
 
 
 
 
2.แบบประเมินผล
ผู้เรยีนตาม
ระเบียบการวัด
และประเมินของ
สถานศึกษา 

 
 
 
3.แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
งานวัดและ
ประเมินผลผู้เรียน 

 

ค่าวัสดุ  
2,000  

เม.ย. 65 
 
 

18-22 เม.ย.  65 
21-25 เม.ย.  65 

26 เม.ย.  65 
 
 
 
 

พ.ค.65–เม.ษ.66 
 
 
 

ต.ค. 65 และ
เม.ย. 66 

 
 
 
 

ต.ค. 65 และ
เม.ย. 66 

 
ต.ค. 65 และ

เม.ย. 66 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้เรยีนที่มารับบริการใหเ้ป็น
ปัจจุบันภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
8.รวบรวมและจัดเก็บผลการ
พัฒนาศักยภาพผูเ้รียนในแต่
ละปีการศึกษา 1 ครั้ง 

 
 

เม.ย. 66 
 

9. งานห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี มีการพัฒนา
ห้องสมุดให้เป็น
ศูนย์กลางการสืบค้น
ข้อมูลการจดัการศึกษา
สำหรับคนพิการ 

1.แต่งตั้งกรรมการ การ
ดำเนินงาน จำนวน 1 ชุด 
2.จัดประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน จำนวน 1 ครั้ง 
3.จัดทำคู่มือการใช้ห้องสมดุ 
จำนวน 1 เล่ม 
4.จัดกิจจกรรมส่งเสรมิการใช้
ห้องสมุด จำนวน 5 กิจกรรม 
- กิจกรรมจัดบอร์ดวันสำคัญ 
- กิจกรรมสปัดาห์ห้องสมุด 
- กิจกรรมนิทานปลูกปญัญา 
- กิจกรรมรักการอ่าน 
- กิจกรรมเสรมิปัญญา 
5.จัดหาองค์ความรูเ้พิ่มเติม 
หรือหนังสือใหม่ๆ จำนวนภาค
เรียนละ 20 เล่ม 
6.จัดทำบันทึกการเข้าใช้
ห้องสมุด จำนวน 1 เลม่ 
7.จัดทำบันทึกการ ยืม-คืน 
จำนวน 1 เล่ม 

นักเรียน ผู้ปกครอง 
ครูและบุคลากร ศูนย์
การศึกษาพิเศษเขต
การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี มีการ
พัฒนาห้องสมุดให้เป็น
ศูนย์กลางการสืบค้น
ข้อมูลการจดั
การศึกษาสำหรับคน
พิการ 
 
 

1.ร้อยละ 90 ของ
นักเรียน ผู้ปกครอง ครู 
เข้าใช้ห้องสมุด 
 
 
 
2.ร้อยละ 90 ของ 
นักเรียน ผู้ปครอง  
ครูและบุคลากร   
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
มีความพึงพอใจต่อการ
ใช้บริการห้องสมุด  
 
 

1.บันทึกการใช้
ห้องสมุดโดยคิว
อาร์โค้ด 

2.บันทึกการ ยืม-
คืน 

 
4.การประเมิน

ความพึงพอใจ
การเข้าใช้บริการ
ห้องสมุด  

 

1.แบบบันทึกการ
ใช้ห้องสมุดโดย
คิวอาร์โค้ด 

2.แบบบันทึกการ 
ยืม-คืน 

 
4.แบบประเมิน

ความพึงพอใจ
การเข้าใช้
บริการห้องสมุด  

 

1,500 บาท พ.ค.65 
 
 

พ.ค.65 
 

พ.ค.65 
 

มิ.ย.65 - ต.ค.65 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย.65 - มี.ค.66 
 
 

พ.ค.65–เม.ย.66 
พ.ค.65 – เม.ย. 

66 
มิ.ย.65-เม.ย.66 



33 
 

ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

8. จัดทำบัตรประจำตัว
นักเรียน ในการรบับริการ
ห้องสมุด จำนวน 110  
9.จัดทำระบบคิวอาร์โคด้  
 จำนวน 1 ระบบ 
10. .สรุปและรวบรวมสถิติ
การการเข้าใช้ห้องสมดุ 
จำนวน 1 เล่ม 
11.ประชุมสะท้อนผลการ
ดำเนินงานภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
12.สรุปรายงานผลดำเนินงาน
งานพัฒนาและส่งเสรมิให้มี
แหล่งเรียนรู้เพื่อนำไปพัฒนา
ต่อไป 1 เล่ม 

 
 

มิ.ย.65-เม.ย.66 
 

เม.ย.66-พ.ค.66 
 
 

มิ.ย.65-เม.ย.66 
 
 
 

เมย.66 

10. งานแหล่งเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้
ผู้เรยีนเข้าถึงและใช้
ประโยชนไ์ด้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน จำนวน 1 ครั้ง 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอก จำนวน 2 ชุด 
3. จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอก จำนวน 
1 เล่ม 
4. จัดทำแนวทางการใช้แหล่ง
เรียนรู้ จำนวน 1 เล่ม 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบรุี มี
แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกที่ให้
ผู้เรยีนสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มศักยภาพ 
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้และมีความ
ปลอดภัย 

1. แหล่งเรียนรู้จำนวน 7 
แหล่ง มีสภาพที่เอื้อต่อ
การจัดการเรยีนรู้และมี
ความปลอดภัย 
 
2. ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรยีนครู และบุคลากร
มีความพึงพอใจต่อเข้าใช้
แหล่งเรียนรู ้

1. การตรวจสอบ
สภาพแหล่ง
เรียนรู ้

 
 
2. การประเมิน

ความพึงพอใจ
การใช้แหล่ง
เรียนรู ้

1. แบบรายงาน
การตรวจสอบ
แหล่งเรียนรู ้

 
 
2. แบบประเมิน

ความพึงพอใจ 
 

30,000 บาท 
ค่าวัสดุ  
  - 18,000 บ. 
ค่าใช้สอย 
  - ค่าปรับปรุง
และซ่อมบำรุง 

12,000 บ. 

พ.ค.65 
 

พ.ค.65 
 
 

พ.ค.65 
 
 

พ.ค.65 
 

พ.ค.65-เม.ษ.66 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู ้
6.ตรวจสอบสภาพความ
ปลอดภัยแหล่งเรียนรู้ สัปดาห์
ละ 1 ครั้ง 
8. ประสานความร่วมมือกับ
งานอาคารสถานท่ีเพื่อ
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้  
7. ประชุมสะท้อนผลการ
ดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
8. จัดทำสรุปรายงานผลการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ จำนวน 1 เล่ม 

 
พ.ค.65-เม.ษ.66 

 
 

มี.ค. 66 
 
 

ต.ค.65 - เม.ษ. 66 
 
 

เม.ย. 66 

11. งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากรใหม้ีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบประกันคณุภาพ
ภายในและนำไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
2. เพื่อพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาให้มีคณุภาพ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง  
2. จัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
3. ประชุมช้ีแจงการ 
ดำเนินงานประกันคุณภาพ 
4. ดำเนินการตามระบบ 
ประกันคณุภาพ  ดังนี ้
  -  กำหนดมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

ครูและบุคลากรของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบรุี มี
การนำระบบประกัน
คุณภาพไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนสอนอย่าง
ต่อเนื่องและเป็น
วัฒนธรรมองค์กร  
 

1. ร้อยละ 100   ครูและ
บุคลากรของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 ที่นำระบบ
ประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและจัดการ
เรียนการสอน   
2. ผลการประเมิน
คุณภาพภายในปี
การศึกษา 2565 เป็นไป
ตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 

การตรวจสอบผล
การดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติ
การประจำป ี
 
 
 

 
2. การรายงานผล

การประกัน
คุณภาพภายใน 

1. แบบเก็บข้อมูล 
การปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐาน 

2. แบบนิเทศ 
กำกับ  ติดตาม
การปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐาน 
 
3. รายงานผลการ
ประกันคณุภาพ
ภายใน 

20,000 พ.ค. 65 
 
 
 

พ.ค. 65 
 
 

พ.ค. 65 
 

พ.ค. 65 - 
เม.ย. 66 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

  -  จัดทำแผนพัฒนาการ 
จัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  -  ดำเนินการตาม 
แผนพัฒนาการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา 
- ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- ติดตามผลการดำเนินการให้
มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
- จัดทำรายงานผลการ
ประเมินตนเองปีการศึกษา 
2565   
จำนวน  10 เล่ม 
5. จัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ปีละ 1 ครั้ง 
6. ประชุมสะท้อนผลการ
ดำเนินงานเพื่อนำไปปรับปรุง
แก้ไข  ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 
7. สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานและนำผลที่ได้ไป
พัฒนาดำเนินงานต่อไป 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. 66 
 
 
 

พ.ค. 66 
 
 

มิ.ย. 66 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

12. งานบริการสิ่ง
อำนวยความ
สะดวก สื่อ 
บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา 
 (ระบบคูปอง
การศึกษา) 

1. พัฒนาครูและ
บุคลากรที่จดัการ 
ศึกษาสำหรับคนพิการให้
สามารถขอรับสื่อ  สิ่ง
อำนวยความสะดวก และ
บริการอื่นใดทาง
การศึกษาอย่างเป็น
ระบบ 
2. ส่งเสรมิสนับสนุนให้
ผู้เรยีนไดร้ับสิ่งอำนวย
ความสะดวก สื่อ บริการ
และความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ 
ของผู้เรียนแตล่ะบุคคล 
3. พัฒนาระบบการ
ให้บริการ สื่อ และสิ่ง
อำนวยความสะดวกอื่น
ใดทางการศึกษา 
 

1. จัดประชุมวางแผนงาน
บริการสิ่งอำนวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน
บริการสิ่งอำนวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
จำนวน 1 ฉบับ 
3. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
บริการสิ่งอำนวยความสะดวก
ฯ จำนวน 1 เล่ม 
4. จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน
บริการสิ่งอำนวยความสะดวก
ฯ จำนวน 1 ฉบับ 
5. สำรวจข้อมูลความต้องการ 
สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา จำนวน 1 
เล่ม 
6. จัดอบรมเกี่ยวกับการขอรับ
สิ่งอำนวยความสะดวก ฯ และ
การใช้งานระบบ IEP ONLINE 
จำนวน 1 ครั้ง 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา  5 
จังหวัดสุพรรณบรุี มี
ระบบการให้บริการ 
สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา 
ที่เหมาะสม และ
รวดเร็ว ตรงตามความ
ต้องการของครู
บุคลากรที่จดั
การศึกษาสำหรับคน
พิการ ครูและบุคลากร
มีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถขอรับสิ่ง
อำนวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษาอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้ผูเ้รียน
ได้รับสิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา
อย่างเป็นระบบที่

1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรยีนไดร้ับสิ่งอำนวย
ความสะดวก สื่อ บริการ 
และความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ 
ของผู้เรียนแตล่ะบุคคล 
 
2. ร้อยละ 90 ของครู
และบุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจการขอรับสิ่ง
อำนวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา 
 
 
 
3. ร้อยละ 80 ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรมีีสื่อ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนที่หลากหลาย 

1. การบันทึกผล
การรับสิ่งอำนวย
ความสะดวก สื่อ 
บริการ และ
ความช่วยเหลือ
อื่นใดทาง
การศึกษา 

 
 
2. การประเมิน

ความรู้ ความ
เข้าใจการขอรับ
สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ 
บริการ และ
ความช่วยเหลือ
อื่นใดทาง
การศึกษา 

 
3. การลงทะเบียน

ส่งสื่อ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม 

 

1. แบบบันทึกการ
รับสิ่งอำนวย
ความสะดวก 
สื่อ บริการ และ
ความช่วยเหลือ
อื่นใดทาง
การศึกษา 

 
 
2. แบบประเมิน

ความรู้ ความ
เข้าใจการขอรับ
สิ่งอำนวยความ
สะดวก สื่อ 
บริการ และ
ความช่วยเหลือ
อื่นใดทาง
การศึกษา 

 
3. แบบลงทะเบียน

ส่งสื่อ 
เทคโนโลยี 
นวัตกรรม 

20,000 บาท เดือน มิ.ย. 2565 
 
 
 
 

เดือน มิ.ย. 2565 
 
 
 
 
 

เดือน มิ.ย. 2565 
 
 

เดือน มิ.ย. 2565 
 
 

เดือน มิ.ย. 2565 
 
 
 
 

ก.ค.2565 
 
 
 



37 
 

ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

7. ดำเนินการขอรับสิ่งอำนวย
ความสะดวก ฯ และการ
อนุมัติสิ่งอำนวยความสะดวก 
ฯ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
8. มอบคูปองการศึกษา ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
9. จัดทำทะเบียนข้อมลูสิ่ง
อำนวยความสะดวก สื่อ 
บริการ และความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา 
10. ครูผลิตสื่อ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน จำนวน 153 ช้ิน (ครู
ผลิตสื่อคนละ 3 ช้ินตลอดปี
การศึกษา) 
11. ประเมินสื่อ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไขให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
12. นิเทศการใช้สื่อ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ภาค
เรียนละ 2 ครั้ง 
13. จัดประชุมสะท้อนผลงาน
บริการสิ่งอำนวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และความ

สอดคล้องกับความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ 
ของผู้เรียนแตล่ะ
บุคคล 
 
 

เหมาะสม และ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนแต่
ละบุคคล 

ก.ค. 65 - มี.ค.66 
 
 
 

ก.ค. 65 - มี.ค.66 
 

ก.ค. 65 - มี.ค.66 
 
 
 

ก.ค. 65 -มี.ค.66 
 
 
 
 

ก.ค. 65- มี.ค.66 
 
 
 
 
 
 

ก.ค. 65- มี.ค.66 
 
 

31 มี.ค .66 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
จำนวน 1 ครั้ง 
14. จัดทำสรุปรายงานผลงาน
บริการสิ่งอำนวยความสะดวก 
สื่อ บริการ และความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

 
 
 
 

30 เม.ย.2566 

13. งานการให้บริการ
ให้คำปรึกษา แนะ
แนวช่วยเหลือ
และส่งต่อผู้เรียน
ตามความต้อง
จำเป็นของแต่ละ
บุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.พัฒนารูปแบบและ
กระบวนการการ
ให้บริการช่วงเชื่อมต่อ
และการส่งต่อ 
2.เพื่อพัฒนางานการให้
คำปรึกษา แนะแนว
ช่วยเหลือ  

1.จัดประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานการให้บริการให้
คำปรึกษา แนะแนวช่วยเหลือ
และส่งต่อผู้เรียนตามความ
ต้องจำเป็นของแต่ละบคุคล 
ภาคเรยีนละ 2 ครั้ง 
2.จัดทำแผนงาน กิจกรรม 
และปฏิทินการปฏิบตัิงานให้
คำปรึกษาแนะแนวช่วยเหลือ
และส่งต่อผู้เรียนตามความ
ต้องจำเป็นของแต่ละบคุคล ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 
3. จัดทำคู่มืองานการ
ให้บริการให้คำปรึกษา แนะ
แนวช่วยเหลือและส่งต่อ
ผู้เรยีนตามความต้องจำเป็น
ของแต่ละบุคคล 1 เล่ม 
4. ประเมินคดักรองเด็กพิการ
เพื่อส่งต่อไปรับบริการของ

ผู้ปกครองได้รับบริการ
การให้คำแนะนำ
ปรึกษาทำให้ผู้เรียน
ได้รับบริการช่วง
เชื่อมต่อและบริการส่ง
ต่อด้านการฟื้นฟู
สมรรถภาพ บริการ
ทางการแพทย์ 
การศึกษา สังคม และ
อาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียน
และผูป้กครองได้รับ
คำปรึกษา แนะแนว
ช่วยเหลือ การให้บริการ
ช่วงเชื่อมต่อ และส่งต่อ
ผู้เรยีน ตามความจำเป็น
ต้องการของแต่ละบุคคล
ในด้านต่างๆ 
 

1.รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงานการ
ให้บริการให้
คำปรึกษา แนะ
แนวช่วยเหลือ
และส่งต่อผู้เรียน
ตามความต้อง
จำเป็นของแต่ละ
บุคคล  
2. การคัดกรอง
เด็กพิการเพื่อส่ง
ต่อไปรับบริการ
ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
3.การบันทึกการ
ให้คำปรึกษา 
4. การรายงานผล
ส่งต่อนักเรียน

1.แบบรายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงานการ
ให้บริการให้
คำปรึกษา แนะ
แนวช่วยเหลือ
และส่งต่อผู้เรียน
ตามความต้อง
จำเป็นของแต่ละ
บุคคล 
 
2.แบบคัดกรอง
เด็กพิการเพื่อส่ง
ต่อไปรับบริการ
ของศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
3.แบบบันทึกการ
ให้คำปรึกษา 

- เดือน พ.ค 2565 
 
 
 
 
 

เดือน พ.ค 
2565-30 เม.ย 

2566 
 
 
 

เดือน พ.ค 
2565-30 เม.ย 

2566 
 
 

เดือน พ.ค 
2565-30 เม.ย 

2566 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วย
บริการ ท่ีบ้าน   
5. ให้บริการให้คำปรึกษา 
แนะแนวด้านฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ การศึกษา 
สังคมและอาชีพแก่ผู้เรยีนและ
ผู้ดูแลเด็กพิการ 
6. ประเมินพัฒนาการคน
พิการที่ผ่านการฟื้นฟูเตรียม
ความพร้อมจาก ศูนย์
การศึกษาพิเศษ และประสาน 
ส่งต่อคนพิการให้กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
7. ให้บริการช่วงเชื่อมต่อกับ
ผู้เรยีน ได้แก่ บริการทาง
การศึกษา ด้านอาชีพ ด้าน
แพทย์ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
8. ให้บริการส่งต่อเด็กพิการที่
มีความประสงค์เข้าศึกษาต่อ
ในสถานศึกษาเฉพาะความ
พิการ รร.เรียนรวม หรือใน
ระดับการศึกษาที่สูงข้ึน 
9. ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เรยีนไดร้ับการติดตาม
พัฒนาการผู้เรียน
หลังจากการส่งต่อ 
3. ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปกครองและผู้เรียนมี
ความพึงพอใจในงานการ
ให้บริการให้คำปรึกษา 
แนะแนวช่วยเหลือและ
ส่งต่อผู้เรียนตามความ
ต้องจำเป็นของแต่ละ
บุคคล 
 

และการบริการ
ช่วงเชื่อมต่อ 
5.การประเมิน
ความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจต่อ
งานการให้บริการ
ให้คำปรึกษา แนะ
แนวช่วยเหลือ
และส่งต่อผู้เรียน
ตามความต้อง
จำเป็นของแต่ละ
บุคคล 

 

4. แบบรายงาน
ผลส่งต่อนักเรยีน
และการบริการ
ช่วงเชื่อมต่อ 
5.แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจต่อ
งานการให้บริการ
ให้คำปรึกษา แนะ
แนวช่วยเหลือ
และส่งต่อผู้เรียน
ตามความต้อง
จำเป็นของแต่ละ
บุคคล 

 

 
เดือน พ.ค 

2565-30 เม.ย 
2566 

 
 

เดือน พ.ค 
2565-30 เม.ย 

2566 
 
 
 

เดือน พ.ค 
2565-30 เม.ย 

2566 
 

เดือน พ.ค 
2565-30 เม.ย 

2566 
 
 

30 เม.ย.2566 
 

30 ต.ค 2566 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

10. ติดตามการพัฒนาการ
ผู้เรยีนหลังจากการส่งต่อภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
11.จัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
ข้อมูลนักเรยีนช่วงเชื่อมต่อ
และส่งต่อ 
12.จัดประชุมข้อมลูสะท้อนผล
การปฏิบัติงาน ปีการศึกษาละ 
1 ครั้ง 
13. จัดทำสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานของงานการ
ให้บริการให้คำปรึกษา แนะ
แนวช่วยเหลือและส่งต่อ
ผู้เรยีนตามความต้องจำเป็น
ของแต่ละบุคคล  
ปีการศึกษาละ 1 เล่ม 

เม.ย 2566 
 
 
 
 

เม.ย 2566 
 
 

เม.ย 2566 
 
 
 

14. งานการจัด
การศึกษาสำหรับ
เด็กใน
โรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 

เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการศึกษาสำหรับคน
พิการของศูนย์การเรยีน
สำหรับเด็กใน
โรงพยาบาล 

1.จัดประชุมทำแผน
ดำเนินงาน 
2.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน
เด็กศูนย์การเรยีนสำหรับเด็ก
ในโรงพยาบาล 1 เลม่ 
3.ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน
เด็กศูนย์การเรยีนสำหรับเด็ก
ในโรงพยาบาล 1 เลม่ 
4.จัดทำแผนพัฒนา
สมรรถภาพเฉพาะบุคคล ให้

ศูนย์การเรียนสำหรับ
เด็กในโรงพยาบาลมี
กระบวนการจดั
การศึกษาและให้
กระบวนการพัฒนา
เด็กเจ็บป่วยโรคทั่วไป
และเด็กเจ็บป่วยโรค
เรื้อรังตามคู่มือและมี
ปฏิทินการปฏิบตัิงาน
และสรุปการรายงาน

1.ร้อยละ 90 ของเด็ก
เจ็บป่วยเรื้อรังมีผลการ
พัฒนาศักยภาพตาม
แผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล  
2.ร้อยละ 90 นักเรียน
ที่มารับบริการใน
โครงการศูนย์การเรียน
สำหรับเด็กใน
โรงพยาบาลมีสุขภาพ

1.แผนการจดัการ
ศึกษาเฉพาะ
บุคคล 

 
 
 
2.การประเมิน
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

1.แบบประเมิน
ความสามารถ
พื้นฐานนักเรียน
ศูนย์การเรียน
สำหรับเด็กใน
โรงพยาบาล 

2.แบบประเมิน
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

เงินนอก
งบประมาณ 
(กระทรวง
สาธารณสุข) 
 

 

เดือน พ.ค. 65 
 

เดือน พ.ค. 65 
 
 

เดือน พ.ค. 65 
 
 

เดือน พ.ค. 65 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
 
 
 

สอดคล้องกับสภาพความ
เจ็บป่วยและความสามารถใน
การเรยีนรู ้
5.ส่งเสรมิสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต สำหรบัผู้เรียนใน
ศูนย์การเรียนสำหรับเด็ก
เจ็บป่วยโรคทั่วไปและเด็ก
เจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล 
6.ส่งเสรมิทักษะทางวิชาการ 
สำหรับผู้เรียนในศูนย์การ
เรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยโรค
ทั่วไปและเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง
ในโรงพยาบาล 
7.จัดประชุมสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อนำไปปรับปรุง
แก้ไข ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
8.จัดทำสรุปรายงานโครงการ
ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กใน
โรงพยาบาล 1 เล่ม 

โครงการศูนย์การ
เรียนสำหรับเด็กใน
โรงพยาบาลทำให้การ
ปฏิบัติงานเกิด
ประโยชนส์ูงสุดและมี
ประสิทธิภาพ 

กายและสุขภาพจติที่ดี
ขึ้น 
 
3.ร้อยละ 90 ของ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่อโครงการศูนย์
การเรยีนสำหรับเด็กใน
โรงพยาบาล 

3.ผลการ
ดำเนินงานศูนย์
การเรยีนสำหรับ
เด็กใน
โรงพยาบาล 
4.การประเมิน
ความพึงพอใจ
โครงการศูนย์การ
เรียนสำหรับเด็ก
ในโรงพยาบาล 
 

3.รายงานผลการ
ดำเนินงานศูนย์
การเรยีน
สำหรับเด็กใน
โรงพยาบาล 

4.แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
โครงการศูนย์การ
เรียนสำหรับเด็ก
ในโรงพยาบาล 

 

 
 
 

1 พ.ค. 65 – 
30 เม.ย 66 

 
 
 

1 พ.ค. 65 – 
30 เม.ย. 66 

 
 
เดือน เม.ย 66 

 
 
 

เดือน เม.ย. 66 

15. งานหน่วยบริการ 
(ท้ัง 4 หน่วย) 

1. เพื่อพัฒนา
กระบวนการการจัด
การศึกษาสำหรับคน
พิการของหน่วยบริการ 
 

1. จ ั ด ท ำ ค ำ ส ั ่ ง  แ ต ่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการงานหน ่วย
บริการ จำนวน 1 ฉบับ 
2. ประชุมคณะดำเน ินงาน
หน ่ วยบร ิการ  และจ ัดทำ
ปฏิทินการดำเนินงาน ตาราง
การให้บริการหน่วยบริการ 

หน่วยบริการมีระบบ
ในการดำเนินการที่
ชัดเจน ทำให้ครูและ
บุคลากรสามารถ
ดำเนินงานและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้

1 .  ร ้อยละ 100 ของ
นักเรียนมีผลการพัฒนา
ศักยภาพตามแผนการ
จ ัดการศ ึกษา เฉพาะ
บุคคล 
2 .  ร ้ อ ย ล ะ  80 ข อ ง
ค ร ู ผ ู ้ ส อ น ม ี ก า ร จั ด

1. การประเมินผล
ก า ร พ ั ฒ น า
ศักยภาพผู้เรียน 
 
 

1. แบบรายงาน
ตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะ
บุคคล 
 
2 .  แ บ บ น ิ เ ท ศ 
กำกับ และติดตาม 

80,000 
- ค่าเชื้อเพลิง
การค้นหา
นักเรียนพิการ
และให้ความ
ช่วยเหลือ เด็ก

9 พ.ค.65 
 
 

12 พ.ค.65 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

เยี่ยมบ้าน และคู่มือปฏิบัติงาน
หน่วยบริการจำนวน 1 เล่ม 
3. ค้นหานักเร ียนพิการ รับ
สมัครนักเรียนพิการ และให้
ความช ่วยเหล ือ เด ็กด ้อย
โอกาสหรือเด็กที ่ถูกทอดทิ้ง
รวมทั้งการประสานหน่วยงาน
ที ่ เก ี ่ยวข้องด ้านการศึกษา 
การแพทย์ ด้านอาชีพที่อยู่ใน
พื้นที่บริการของหน่วยบริการ
จำนวน 4 หน่วย 
4. จัดและส่งเสริม  สนับสนุน
ก า ร ศ ึ ก ษ า ใ น ล ั ก ษ ณ ะ
ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะ
แรกเริ่ม (Early Intervention 
: EI) และเตรียมความพร้อม
ของเด็กพิการที่หน่วยบริการ
ของศูนย์การศึกษาพิเศษทั้งที่
บ ้านและชุมชนจำนวน 125 
คน  
5. ส่งเสรมิ สนับสนุนการ
จัดทำแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล 
(Individualized Education 
Program: IEP) เพื่อขอรับสิ่ง
อำนวยความสะดวก สื่อ 

ผู้เรยีนในหน่วยบริการ
สามารถพัฒนาทักษะ
ด้านต่าง ๆ ได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 

กระบวนการการเร ียน
การสอนอย่างเป็นระบบ
ต า ม ห ล ั ก ส ู ต ร ข อ ง
สถานศึกษา 
3.  ร ้ อ ย ล ะ  8 0  ข อ ง
ผ ู ้ปกครองมีความพึง
พอใจการให ้บร ิการ
ช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม 

 
4. ร ้ อ ย ล ะ  8 0  ข อ ง
ผ ู ้ปกครองมีความพึง
พอใจต่อสภาพแวดล้อม
และแหล่งเร ียนรู ้ของ
หน่วยบริการ 

5. ร้อยละ 100 ของหน่วย
บริการได้รับการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม 

6. หน่วยบริการจำนวน 
4 หน่วย มีผลการนิเทศ
กำกับ ต ิดตามตั ้งแต่
ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

7. ร ้ อ ย ล ะ  100 ข อ ง
หน่วยบริการมีประชุม
ส ะ ท ้ อ น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานหน่วยบริการ 

 

2 .  ก า ร น ิ เ ท ศ 
ก ำ ก ั บ  แ ล ะ
ติดตาม 
 
 
 
3. การประเมิน
ความพึงพอใจการ
ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร
ช ่วยเหล ือระยะ
แรกเริ่ม 
4. การประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล ้อม
และแหล่งเรียนรู้
ของหน่วยบริการ 
5. ก า ร น ิ เ ท ศ 
ก ำ ก ั บ  แ ล ะ
ติดตาม 
6.ก า ร น ิ เ ท ศ 
ก ำ ก ั บ  แ ล ะ
ติดตาม 

 
7.การประชุม

สะท้อนผลการ

 
 
 
 
3. แบบประเมิน
ความพึงพอใจการ
ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร
ช ่วยเหล ือระยะ
แรกเริ่ม 
4. แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล ้อม
และแหล่งเรียนรู้
ของหน่วยบริการ 
5.แ บ บ น ิ เ ท ศ 
กำกับ และติดตาม 
 
6.แ บ บ น ิ เ ท ศ 
ก ำ ก ั บ  แ ล ะ
ติดตาม 

 
7.แบบสรุปการ

ประชุมสะท้อน
ผลการ
ปฏิบัติงาน
หน่วยบริการ 

ด้อยโอกาสหรือ
เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง  
- พัฒนา
สภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้
ของหน่วย
บริการ 

 

 
 

17พ.ค.65–
เม.ย.2566 

 
 
 
 
 

 
 

17พ.ค.65–
เม.ย.2566 

 
 
 
 
 
 
 

17พ.ค.65–
เม.ย.2566 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

บริการและความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษาสำหรับเด็ก
พิการที่หน่วยบริการของศูนย์
การศึกษาพิเศษทั้งที่บ้านและ
ชุมชนจำนวน 125 คน 
6.  บ ร ิ ก า ร ช ่ ว ง เ ช ื ่ อ มต่ อ 
( Transitional Services) 
สำหร ับเด ็กพ ิการท ี ่หน ่วย
บร ิการของศูนย ์การศึกษา
พิเศษทั ้งท ี ่บ ้านและช ุมชน
จำนวน 125 คน 
7.  จ ั ด ท ำ ศ ู น ย ์ ข ้ อ มู ล
สารสนเทศด ้านการศ ึกษา
สำหร ับคนพ ิการในพ ื ้นที่
บริการ 
8. พัฒนาสภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ของหน่วยบริการ
จำนวน 4 หน่วยให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
9.  น ิ เ ทศหน ่ วยบร ิ ก ารปี
การศึกษาละ 2 ครั้ง  
10. ประชุมสะท้อนผลการ
ปฏิบัต ิงานหน่วยบริการ ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 

8. ร ้ อ ย ล ะ  100 ข อ ง
หน่วยบริการมีการจัดทำ
รายงานผลการดำเนิน
ของหน่วยบริการทั ้ง 4 
หน่วย 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติงานหน่วย
บริการ 
 

8.หน่วยบริการมี
การจัดทำ
รายงานผลการ
ดำเนินของหน่วย
บริการทั้ง 4 
หน่วย 

 
 

8.รายงานผลการ
ดำเนินงานของ
หน่วยบริการ 

 
 
 
 
 

17พ.ค.65–
เม.ย.2566 

 
 
 
 

17พ.ค.65–
เม.ย.2566 

 
 

17พ.ค.65–
เม.ย.2566 

 
 

17พ.ค.65–
เม.ย.2566 
17พ.ค.65–
เม.ย.2566 

 
เม.ย.2566 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

11. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงานของหน่วยบริการ
ทั้ง 4 หน่วย 

 
 

16. งานให้ความ
ช่วยเหลือเด็กด้อย
โอกาสและเด็ก
พิการเป็นกรณี 
พิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อค้นหาเด็กพิการ 
เด็กด้อยโอกาสและเด็ก
พิการ ในจังหวัด
สุพรรณบุรี ใหไ้ด้รบั
บริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2.เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ส่งต่อเด็กพิการเด็กด้อย
โอกาสหรือเด็กท่ีถูก
ทอดทิ้งที่อายุไม่เกิน 18 
ปี การศึกษา การแพทย์ 
ด้านอาชีพ ด้าน
สงเคราะห์ และด้าน
สังคม 
3.พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อค้นหาเด็ก
พิการ เด็กด้อยโอกาส ใน
จังหวัดสุพรรณบรุ ี

1.จัดประชุม วางแผนและ
จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการ 
งานการให้ความช่วยเหลือเด็ก
ด้อยโอกาสและเด็กพิการเป็น
กรณีพิเศษ จำนวน 1 ฉบับ 
2.จัดทำแผนงานกิจกรรมและ
ปฏิทินปฏิบัติงาน  
ปีละ 1 ครั้ง 
3.ประสานความร่วมมือ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลเด็ก
ด้อยโอกาสและเด็กพิการ 
ได้แก่ รพสต. เทศบาล อบต. 
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
4.ลงพื้นที่ค้นหาเด็กพิการ เด็ก
ด้อยโอกาสหรือเด็กท่ีถูก
ทอดทิ้ง ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
5.ประชุมวางแผนให้ความ
ช่วยเหลือเด็กพิการ  
เด็กด้อยโอกาสหรือเด็กท่ีถูก
ทอดทิ้งรวมทั้งการประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าน

เด็กพิการเด็กด้อย
โอกาสหรือเด็กท่ีถูก
ทอดทิ้งได้รับการ
ช่วยเหลือ ส่งต่อ
ทางด้านการศึกษา 
การแพทย์ ด้านอาชีพ 
ด้านสงเคราะห์ และ
ด้านสังคม ให้กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
 

1.จำนวนของเด็กพิการ 
เด็กด้อยโอกาสหรือเด็ก
ที่ถูกทอดทิ้งที่ได้รับ
บริการช่วยเหลือ
ทางด้านการศึกษา 
การแพทย์ ด้านอาชีพ 
ด้านสงเคราะห์ และดา้น
สังคม  
2. ร้อยละ 80 ของผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจเกี่ยวกับงานให้
ความช่วยเหลือเด็กด้อย
โอกาสและเด็กพิการเป็น
กรณี พิเศษ 
 

1.การรายงานการ
ค้นหา เด็กพิการ 
เด็กด้อยโอกาส
หรือเด็กที่ถูก
ทอดทิ้ง 
2. การประเมิน
ความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือ
เด็กพิการ เด็ก
ด้อยโอกาสหรือ
เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง 

1.แบบรายงาน
การค้นหาเด็ก
พิการ เด็กด้อย
โอกาสหรือเด็กท่ี
ถูกทอดทิ้ง 
2. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือ
เด็กพิการ เด็กด้อย
โอกาสหรือเด็กท่ี
ถูกทอดทิ้ง 

20,000 บาท 
- ค่าเชื้อเพลิง
การค้นหาเด็ก
พิการ เด็กด้อย
โอกาสหรือเด็กท่ี
ถูกทอดทิ้ง 
- ค่ากระดาษ 
 
 

 

1 มิถุนายน – 30 
มิถุนายน 2565 

 
 
 
 

1 มิถุนายน 
2565 – 30 

มิถุนายน 2565 
1 กรกฎาคม 
2565 – 30 

มีนาคม 2566 
 
 
 

1 กรกฎาคม 
2565 – 30 

มีนาคม 2566 
1 กรกฎาคม 
2565 – 30 

มีนาคม 2566 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

การศึกษา การแพทย์ ด้าน
อาชีพ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
6. ให้ความช่วยเหลือเด็ก
พิการ เด็กด้อยโอกาสหรือเด็ก
ที่ถูกทอดทิ้งรวมทั้งส่งต่อและ
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านการศึกษา การแพทย์ 
ด้านอาชีพ ด้านสงเคราะห์ 
และด้านสังคม  
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
7.จัดประชุมสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อนำไปปรับปรุง
แก้ไข ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
8.จัดทำสรุปและรายงานผล
การปฏิบัติงานในหน้าท่ีที่
รับผิดชอบ จำนวน 1 เลม่ 

 
 

1 กรกฎาคม 
2565 – 30 

มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 

ตุลาคม 2565 
และ 

เมษายน 2566 
1 – 30 เมษายน 

2566 
 

17. งานนิเทศ กำกับ 
ติดตาม สรุปผล
และรายงานผล 

เพื่อให้มีการปฏิบตัิงาน
ตามแผนงาน โครงการ 
ของกลุ่มบริหารงาน
วิชาการเป็นไปตาม
เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ และ
ระยะเวลาตามที่กำหนด
ไว้ในแผนปฏิบตัิการ 
 

1. จัดประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มงานวิชาการ ภาคเรียน 
ละ 1 ครั้ง 
2. จัดทำปฏิทินการปฏบิัติงาน 
จำนวน 1 เล่ม 
3. จัดทำแบบนิเทศ 
การปฏิบัติงานกลุ่ม 
บริหารงานวิชาการ  
จำนวน 1 ชุด 
4. จัดประชุมชี้แจง 

ผู้ปฏิบัติงานตาม
โครงสร้างกลุ่ม
บริหารงานวิชาการมี
ความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถ
ปฏิบัติงานตาม
แผนงาน โครงการที่
กำหนดไว้ให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และตาม

1. ร้อยละ 80 ของ
ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม
งานวิชาการที่มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 
2. จำนวน 17 แผนงาน 

......โครงการที่

1. การนิเทศ 
ติดตามตาม
ปฏิทิน 

 
 
 
 
 
2. การรายงานผล

การ

1.แบบนิเทศการ 
ปฏิบัติงานกลุม่ 
บริหารงาน
วิชาการ 
 
 
 
2. แบบรายงาน
ผลการ

ค่าวัสด ุ
500 บาท 

เดือน พ.ค.65 
 
 
เดือน พ.ค.65 
 
เดือน มิ.ย.65 
 
 
 
เดือน ก.ค.65 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง

คุณภาพ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

วิธีการ นิเทศ กำกับ  
ติดตาม การดำเนิน 
งานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  
จำนวน 1 ครั้ง 
5. ดำเนินงานนิเทศ กำกับ 
ติดตาม การดำเนินงาน
ปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ 
ตามปฏิทินท่ีได้กำหนดไว้ภาค
เรียนละ  2 ครั้ง 
6. จัดประชุมสะท้อนการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน
กลุ่มบรหิารงานงานวิชาการ 
ภาคเรยีนละ 2 ครั้ง 
7. จัดทำสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การกลุ่มบริหารวิชาการ  
ปีละ 1 ครั้ง และนำผลการ
ดำเนินงานไปพัฒนาต่อไป 

กำหนดเวลา ทำให้
ภาพรวมของการ
ดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  
 

สามารถปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน 
โครงการที่กำหนดไว้
ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และ
ตามกำหนดเวลา 

 
ร้อยละ 80 ของ
ผู้เกี่ยวข้องที่มีความพึง
พอใจต่อการบริหารงาน
วิชาการ 

ดำเนินงาน/
โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

การประเมินความ
พึงพอใจ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ดำเนินงาน/
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

3. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
 
 
 
เดือน ต.ค. 65 
และ เดือน มี.ค.
66 
 
 
เดือน เม.ย. 66 
 
 
 
เดือน เม.ย.66 
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4.2 แผนการดำเนินงานประจำปีตามโครงสร้างและการประมาณการรายจ่ายประจำปีการศึกษา 2565 
  4.2.1 แผนการดำเนินการและรายจ่ายงานประจำตามโครงสร้าง 

2) กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ที่/งาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. งานแผน 
ปฏิบัติการและ
สารสนเทศ 

เพ่ือให้การ
บริหารงานแผนงาน
และสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไปมี
ประสิทธิภาพ 

1. แต่งตั้งคณะทำงาน 1 
ครั้งต่อปี 
2.จัดประชุมวางแผน 2 
ครั้งต่อปี 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
จำนวน 1 ครั้ง 
4.จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
จำนวน 1 เล่ม 
5.จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
จำนวน 1 เล่ม 
6. จัดทำสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป จำนวน 
1 เล่ม 
7. รับการนิเทศจาก
ผู้บริหารหรือหัวหน้ากลุ่ม

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี มีการ
บริหารงานแผนงานและ
สารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานทั่วไปที่
รวบรวมข้อมูลและ
ประมวลผลอย่าง
ครบถ้วน และสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ 
ส่งผลให้การบริหาร
จัดการของศูนย์ฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 90 ของงาน
ตามโครงสร้างการ
บริหารกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป มี
การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระยะเวลาที่
กำหนด ใช้จ่าย
งบประมาณ ผลการ
ดำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย 
 
ร้อยละ 90 ของ
ผู้เกี่ยวข้องที่มีความ
พึงพอใจต่องาน
แผนงานและ
สารสนเทศ กลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 

- การตรวจสอบ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 
- การนิเทศ 
ติดตาม
ประเมินผล 
 
 
 
 
- การประเมิน
ความพึงพอใจ
ต่องานแผนงาน
และสารสนเทศ 

- แบบตรวจสอบ
ผลการดำเนินงาน 
 
 
- แบบนิเทศ 
กำกับติดตามการ
ดำเนินงาน 
 
 
 
 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

1,000 นางสาวรรณี  
สุทธิวงษ์สา 
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ที่/งาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

งานทั่วไป ปีการศึกษาละ 
2 ครั้ง 
8. จัดประชุมสรุปผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
จำนวน 1 ครั้ง   
9. จัดประชุมสะท้อนผล
การปฏิบัติงานเพ่ือนำไป
ปรับปรุงแก้ไข ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
10. จัดทำสรุปรายงานผล
การปฏิบัติงานของ
แผนงานและสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
จำนวน 1 เล่ม 

2. งานอาคาร
สถานที่ 

1. เพ่ือพัฒนา
สภาพแวดล้อม
อาคารสถานที่ที่เอ้ือ
และอำนวยความ
สะดวกต่อการรับ
บริการตามประเภท
ของความพิการได้

1. ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานงานอาคาร
สถานที ่จำนวน 1 ครั้ง 
2. จัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงานอาคารสถานที่ 
จำนวน 1 ฉบับ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5  
จังหวัดสุพรรณบุรี 
มีอาคาร สถานที่ที่มี
สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมปลอดภัย  

ร้อยละ 100 ของ
อาคารสถานที่มีความ
สะอาด เป็นระเบียบ
และปลอดภัย  
 
 
 

- การนิเทศงาน
อาคารสถานที่ 
 
-การรายงานผล
ดำเนินงาน
อาคารสถานที 
 

- แบบนิเทศงาน
อาคารสถานที่ 
 
-รายงานผล
ดำเนินงานอาคาร
สถานที่ 
 

48,000 นายพัฒนากร  
คำด้วง 
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ที่/งาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

อย่างเต็มศักยภาพ 
และปลอดภัย 
2. เพ่ือพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้ผู้พิการ
เข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มศักยภาพ และ
ปลอดภัย 

3. ปรับปรุงคู่มือ เอกสาร
ประกอบการปฏิบัติงาน 
อาคารสถานที่ จำนวน  1 
เล่ม 
4. ปรับสภาพแวดล้อม
และอาคารสถานที่ให้มี
ความปลอดภัยและเอ้ือต่อ
ผู้รับบริการทุกประเภท
ความพิการ 
5. ประชุมชี้แจงให้
บุคลากรเกิดความ
ตระหนักและร่วมมือใน
การใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
6. จัดให้บริการด้านอาคาร
สถานที่และสาธารณูปโภค 
แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของศูนย์ฯ 
ผู้เกี่ยวข้อง และบุคคลอ่ืน
ทั่วไป เมื่อมีการขอใช้
อาคารสถานที่ และ

เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
ของผู้เรียนตามสภาพ 
ความพิการ 

ร้อยละ 90 ของผู้มา
รับบริการมีความพึง
พอใจต่องานอาคาร
สถานที่ 
 
 

- การประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
 
 
 



 

50 
 

ที่/งาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

สาธารณูปโภค รวมทั้ง
อำนวยความสะดวกในการ
ใช้โดยไม่ขัดต่อระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการ 
7. พัฒนาควบคุม 
บำรุงรักษา และซ่อมแซม
อาคารสถานที่ ให้มีความ
ปลอดภัย อยู่ในสภาพ
สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น 
และสวยงามพร้อมใช้งาน 
8. การนิเทศติดตามการ
ปฏิบัติงานของบุคคลกรที่
ทำหน้าที่ปรับปรุง
ซ่อมแซมดูแลอาคาร
สถานที่ จำนวน 1 ครั้ง/
เดือน 
9. ประชุมสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานอาคารสถานที่ 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
10. จัดทำสรุปรายงานผล
การดำเนินงานอาคาร
สถานที่ จำนวน 1 เล่ม 



 

51 
 

ที่/งาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 
3.งานรักษาความ
ปลอดภัย 

เพ่ือจัดระบบรักษา
ความปลอดภัยของ
อาคาร สถานที่ 
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ และ
ผู้เรียน 

1. ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานงานรักษาความ
ปลอดภัย จำนวน 1 ครั้ง 
2. จัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงานรักษาความ
ปลอดภัย จำนวน 1 ฉบับ 
3. ปรับปรุงคู่มือ เอกสาร
ประกอบการปฏิบัติงาน
รักษาความปลอดภัย 
จำนวน 1 เล่ม 
4. ประชุมชี้แจงครูและ
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เวร
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
3. จัดทำคำสั่งปฏิบัติ
หน้าที่เวรประจำวันดูแล
ผู้เรียน เวรรักษาความ
ปลอดภัยในเวลากลางคืน 
เวรรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการ เวรหอพักผู้เรียน 
จำนวน 4 ฉบับ ต่อปีการศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
ปฏิบัติหน้าที่เวรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทำให้
อาคารสถานที่
สภาพแวดล้อม ผู้เรียน 
ครู บุคลากร และ
ผู้ปกครองได้รับความ
สะดวกและมีความ
ปลอดภัย 
 

ร้อยละ 100 ของครู
และบุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 90 ของผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่องานรักษา
ความปลอดภัย 
 

- การบันทึกเวร 
 
- การบันทึกเวร
เข้า – ออก
ประตูหน้า 
 
- การตรวจสอบ
ระบบความ
ปลอดภัย 
 
- การรายงานผล
การปฏิบัติหน้าที่
เวร 
 
- การประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
- การรายงานผล
การดำเนินงาน 
 

- สมุดบันทึกเวร 
 
- สมุดบันทึกเวร
เข้า – ออกประตู
หน้า 
 
- แบบตรวจสอบ
ระบบความ
ปลอดภัย 
 
- แบบรายงานผล
การปฏิบัติหน้าที่
เวร 
 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
- รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 
 

25,000 นายรณชัย  
ชาวบ้านซ่อง 
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ที่/งาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. จัดทำสมุดบันทึกการ
ปฏิบัติหน้าที่เวร จำนวน 4 
เล่ม/เดือน 
5. ตรวจสอบระบบรักษา
ความปลอดภัย จำนวน 2 
ครั้ง/เดือน 
6. จัดระบบปรับปรุง
ซ่อมแซมอุปกรณ์ จำนวน 
2 ครั้ง/ภาคเรียน 
7. กำกับ นิเทศ ติดตาม 
การปฏิบัติหน้าที่เวรทุกวัน 
8. กิจกรรมสถานศึกษา
ปลอดภัย จำนวน 1 
กิจกรรม 
9. ประชุมสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานรักษาความ
ปลอดภัย ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
10. จัดทำสรุปรายงานผล
การดำเนินงานรักษาความ
ปลอดภัย จำนวน 1 เล่ม 
 



 

53 
 

ที่/งาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 
 

4.งานยานพาหนะ ให้บริการด้าน
ยานพาหนะแก่
ผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาของศูนย์ฯ 
ผู้ปกครองเด็กพิการ
และติดต่อ
ประสานงาน
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ 

1. ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานงาน
ยานพาหนะ 
จำนวน 1 ครั้ง 
2. จัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงานยานพาหนะ 
จำนวน 1 ฉบับ 
3. จัดทำคู่มือ เอกสาร
ประกอบการปฏิบัติงาน
ยานพาหนะ 1 เล่ม 
4.ปรับปรุงระบบการขอใช้
รถยนต์ส่วนกลาง 1 ระบบ 
5. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
พนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลาง และบำรุงรักษา
รถยนต์ส่วนกลาง 
6. บำรุงดูแลรักษาสภาพ
รถยนต์ส่วนกลาง 
จำนวน 9 คัน 
7. ติดตั้งระบบความ 

ผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของศูนย์ฯ 
ได้รับบริการยานพาหนะ 
เพ่ือติดต่อประสานงาน
และจัดกิจกรรมต่างๆ
ของศูนย์ฯ ด้วยความ
ปลอดภัย 
 

รถยนต์ส่วนกลางทุก
คันมีความพร้อมและ
ความปลอดภัยในการ
ใช้งาน 
 
 
 
ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียน ครูและ
บุคลากรมีความพึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงาน
ยานพาหนะ 

- การตรวจบำรุง
ดูแลรักษาสภาพ
รถยนต์ ความ
พร้อมของ
รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ 
 
- การประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
- การรายงานผล
การดำเนินงาน 
 

- แบบบันทึกการ
ตรวจ บำรุงดูแล
รักษาสภาพ
รถยนต์ ความ
พร้อมของรถยนต์
และ
รถจักรยานยนต์ 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
-รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 

150,000 นายชนินทร์      
ศรีส่อง 
 



 

54 
 

ที่/งาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ปลอดภัยของรถยนต์
ส่วนกลาง 4 คัน 
8. จัดทำสรุปรายงานการ
ขอใช้รถและการใช้น้ำมัน
ประจำเดือนจำนวน 1 เล่ม 
9. ประชุมสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานยานพาหนะ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
10. จัดทำสรุปรายงานผล
การดำเนินงาน
ยานพาหนะ  
จำนวน 1 เล่ม 

5. งานสัมพันธ์
ชุมชนและ
เครือข่ายวิเทศ
สัมพันธ์ 

เสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน องค์กร
ภาครัฐ และเอกชน 
ให้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ 
 

1. ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานงานสัมพันธ์
ชุมชนและเครือข่ายวิเทศ
สัมพันธ์ จำนวน 1 ครั้ง 
2. จัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงานสัมพันธ์ชุมชน
และเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์
จำนวน 1 ฉบับ 
3. ปรับปรุงคู่มือ เอกสาร
ประกอบการปฏิบัติงาน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี ร่วมมือกับ
ภาคีเครือข่าย ในการมี
ส่วนร่วมการจัด
การศึกษาสำหรับคน
พิการ ทำให้คนพิการ
ได้รับการพัฒนาตาม
ศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 

ร้อยละ 90 ของภาคี
เครือข่าย ให้ความ
ร่วมมือในการ
ประสานงาน 
 
 
 
 
 
 

- การบันทึก
ประสานขอ
ความช่วยเหลือ 
หรือความ
ร่วมมือจาก
ชุมชน 
 
 
 
 

- แบบบันทึก
ประสานขอความ
ช่วยเหลือ หรือ
ความร่วมมือจาก
ชุมชน 
 
- สมุดบันทึกการ
เซ็นเยี่ยม 
 

40,000 นางสาววรันธร 
มีแก้ว 
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ที่/งาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

สัมพันธ์ชุมชนและเครือข่าย
วิเทศสัมพันธ์ 1 เล่ม 
4. ร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรม 
กีฬา นันทนาการกับ ชุมชน  
5. ให้บริการและให้ความ
ร่วมมือกับชุมชน เช่น 
ให้บริการด้านอาคาร
สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
ให้บริการทางวิชาการ 
ในรูปแบบต่างๆ กิจกรรม 
ทางสังคมอ่ืนๆ ตามโอกาส 
อันควร 
6. ประสานขอความ
ช่วยเหลือ หรือความ
ร่วมมือจากชุมชน เช่น 
ด้านอาคารสถานที่  
สิ่งอำนวยความสะดวก 
และวัสดุอุปกรณ์  
การจัดกิจกรรมด้านศิลปะ 
ศาสนา ประเพณี 

 
 
ร้อยละ 90 ของ
หน่วยงานภาคี
เครือข่ายมีความพึง
พอใจต่อการติดต่อ
ประสานงาน 
 

 
 
- การประเมิน
ความพึงพอใจ
ต่อการติดต่อ 
ประสานงาน 
 
- สรุปผลการ
ดำเนินงาน
สัมพันธ์ชุมชน
และเครือข่าย
วิเทศสัมพันธ์ 
 

- สมุดบันทึก
การศึกษาดูงาน 
 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
การติดต่อ 
ประสานงาน 
 
- รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 
 

33
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ที่/งาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

และวัฒนธรรม กีฬา 
นันทนาการ การเตรียม
ความพร้อมเด็กพิการ  
และกิจกรรมส่งเสริม
ทางการศึกษา  
7. ประชุมสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานสัมพันธ์ชุมชน
และเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
8. จัดทำสรุปรายงานผล
การดำเนินงานสัมพันธ์
ชุมชนและเครือข่ายวิเทศ
สัมพันธ์ จำนวน 1 เล่ม 

6. งาน
ประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ 

พัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ์ การ
ดำเนินงานโดยใช้
ช่องทางต่าง ๆ ที่
หลากหลาย  

1. ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานงาน
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ จำนวน 1 ครั้ง 
2. จัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงานงาน
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ จำนวน 1 ฉบับ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5  
จังหวัดสุพรรณบุรี  
มีระบบประชาสัมพันธ์ 
ที่มีประสิทธิภาพ และทำ
การประชาสัมพันธ์ได้
หลากหลายช่องทาง 
สามารถให้บริการข้อมูล

มีกระบวนการ
ปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์ ที่มี
ประสิทธิภาพ  
 
ร้อยละ 90 ของ
บุคลากรพึงพอใจต่อ
งานประชาสัมพันธ์
ของศูนย์ฯ 

- การนิเทศ 
กำกับ ติดตาม
การปฏิบัติงาน 
 
 
- การประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

- แบบนิเทศ  
กำกับ ติดตาม
การปฏิบัติงาน 
 
 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

15,000 นางสาวนิรดา 
จันทฤกษ์        
 



 

57 
 

ที่/งาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. ปรับปรุงคู่มือ เอกสาร
ประกอบการปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ จำนวน 1 เล่ม 
4. จัดหาวัสดุและอุปกรณ์ 
ที่จำเป็นสำหรับงาน
ประชาสัมพันธ์ 
5. ประชาสัมพันธ์งาน/
กิจกรรม/โครงการ ของ
หน่วยงาน จำนวน 5 
ช่องทาง ดังนี้ เว็บไซต์ 
Facebook แอปพลิเคชัน 
Line Youtube และสื่อ
สิ่งพิมพ์ 
6. จัดทำทะเบียนคุมสื่อ 
สิ่งพิมพ์ จำนวน 1 เล่ม 
7. จัดทำวารสารข่าว
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือ
เผยแพร่ให้แก่หน่วยงาน 
ส่วนราชการ และ
สถานศึกษา จำนวน 1 
เล่ม /เดือน 

ข่าวสารให้แก่ผู้มาติดต่อ
ประสานงานได้ 
 

- การรายงานผล
การดำเนินงาน 

- รายงานผล
ดำเนินงาน 
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ที่/งาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8. ประชาสัมพันธ์บทบาท
หน้าที่การให้บริการของ
ศูนย์ฯในวาระและกิจกรรม
ต่างๆ จำนวน 12 ครั้ง 
9. ประชุมสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
10. จัดทำสรุปรายงานผล
การดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ จำนวน 1 เล่ม 

7.งานอนามัย เพ่ือเสริมสร้างให้
ผู้เรียนมีสุขนิสัย
และปฏิบัติตนให้มี
สุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 
 

1. ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานงานอนามัย 
จำนวน 1 ครั้ง 
2. จัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงานงานอนามัย
จำนวน 1 ฉบับ 
3. ปรับปรุงคู่มือ เอกสาร
ประกอบการปฏิบัติงาน
งานอนามัย จำนวน 1 เล่ม 

ผู้เรียน ได้รับการ
เสริมสร้างสุขนิสัยที่ดี 
และปฏิบัติตนให้มี
สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์
แข็งแรง และปลอดภัย 
 
 

ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียน ได้รับความรู้
เรื่องสุขภาพอนามัย
และโรคต่าง ๆ  
 
ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียน ได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพ 
 

- การ
ลงทะเบียนเข้า
ร่วมอบรม 
 
 
- การตรวจ
สุขภาพ 
 
 

- แบบลงทะเบียน
เข้าร่วมอบรม 
 
 
 
- แบบบันทึกการ
ตรวจสุขภาพ 
 
 

8,000 น.ส.พรรวดี  
จิตตะสุขีกุล 
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ที่/งาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. จัดทำคู่มือการ
ดำเนินงานและแผนเผชิญ
เหตุรองรับการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 
5. ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ
อนามัยและโรคต่าง ๆ 
ตามฤดูกาล ปีการศึกษา
ละ 10 ครั้ง 
6. จัดให้มีการตรวจ
สุขภาพประจำเดือนแก่
ผู้เรียนในสถานศึกษา 
เดือนละ 1 ครั้ง 
7. ประชุมสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานอนามัย 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
8. จัดทำสรุปรายงานผล
การดำเนินงานอนามัย 
จำนวน 1 เล่ม  

ร้อยละ 90 ของผู้ที่
เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่องานอนามัย  
 

- การประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
-การรายงานผล
การดำเนินงาน 
 

-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
- รายงานผล
ดำเนินงาน 

8.งานโภชนาการ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วนถูกหลัก
โภชนาการ ทำให้มี

1. ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานงานโภชนาการ 
จำนวน 1 ครั้ง 

ผู้เรียนที่มารับบริการ
ภายในศูนย์ได้โภชนาการ
ถูกสุขลักษณะและ

ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนได้รับบริการ
ทางโภชนาการที่ถูก
สุขลักษณะและ

- การควบคุม
ตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร 
 

- แบบบันทึกการ
ควบคุมตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร 
 

5,000 นางทิพาพร  
ชีพนุรัตน์
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ที่/งาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

สุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรง 

2. จัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงานงานโภชนาการ
จำนวน 1 ฉบับ 
3. ปรับปรุงคู่มือ เอกสาร
ประกอบการปฏิบัติงาน
งานโภชนาการ จำนวน 1 เล่ม 
4. จัดรายการอาหาร
ประจำวัน และควบคุมการ
จัดอาหารให้เป็นไปตาม
หลักโภชนาการ 
5. ควบคุมตรวจสอบ
คุณภาพอาหาร ปริมาณ
อาหารให้เพียงพอทุกวัน 
6. ควบคุมตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบ
อาหาร ความสะอาดของ
ภาชนะ และความสะอาด
ของโรงหุงต้มทุกวัน  
7. ประชุมสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานโภชนาการ 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

คุณภาพด้านโภชนาการ
ของอาหารครบถ้วน 
 
 

คุณภาพด้าน
โภชนาการของ
อาหารครบถ้วน 
 
 
ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรียนมีความพึง
พอใจในการ
ปฏิบัติงานโภชนาการ 
 

- การนิเทศ  
ติดตามการ
ดำเนินงาน 
 
 
- การประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
 
-การายงานผล 
การดำเนินงาน 

- แบบนิเทศ 
ติดตามการ
ดำเนินงาน 
 
 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
 
 
-รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
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ที่/งาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

8. จัดทำสรุปรายงานผล
การดำเนินงานโภชนาการ
จำนวน 1 เล่ม 
 
 
 
 

9. งานระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนให้
มีประสิทธิภาพ 
 

1. ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานงานระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน จำนวน 1 
ครั้ง 
2. จัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงานงานระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน จำนวน 1 
ฉบับ 
3. ปรับปรุงคู่มือ เอกสาร
ประกอบการปฏิบัติงาน
งานระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน จำนวน 1 เล่ม 
4. สำรวจเด็กพิการที่
ยากจน และเด็กพิการที่มี
ปัญหา หรือมีพฤติกรรมที่

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5  
จังหวัดสุพรรณบุรี  
มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่เป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพ 
องค์กรภาคีเครือข่ายมี
ส่วนร่วมในการทำงาน
ร่วมกัน โดยผ่าน
กระบวนการทำงานที่
ชัดเจน มีร่องรอย
หลักฐานการปฏิบัติงาน
สามารถตรวจสอบและ
ประเมินผลได้ 

ร้อยละ 100 ของการ
ดำเนินงานดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน
เป็นไปอย่างมีระบบ 
มีประสิทธิภาพ 
 
 

-การบนัทึกการ
ให้บริการ
ช่วยเหลือผู้เรียน 
 
-การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
 

แบบบันทึกการ
ให้บริการ
ช่วยเหลือผู้เรียน 
 
-รายงานผลการ
ดำเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
 

25,000 นายสหพัฒน์ 
เชยล้อมขำ 
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ที่/งาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ไม่เหมาะสม ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 
5. จัดประชุมวางแผนให้
ความช่วยเหลือ ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
6. ดำเนินการให้การ
ช่วยเหลือในกลุ่มปัญหา
และกลุ่มเสี่ยง 
7. ประชุมสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานงานระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
8. จัดทำสรุปรายงานผล
การดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 
จำนวน 1 เล่ม 

10. งาน
โสตทัศนูปกรณ์ 

เพ่ือพัฒนา
ระบบงาน
โสตทัศนูปกรณ์ 
ให้มีความพร้อมใช้
งานและมี
ประสิทธิภาพ 

1. ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานงาน
โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 
ครั้ง 
2. จัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงานงาน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี มีระบบงาน
โสตทัศนูปกรณ์ 
ให้มีความพร้อมใช้งาน
และมีประสิทธิภาพ 

อุปกรณ์งาน
โสตทัศนูปกรณ์มี
ความพร้อมในการใช้
งานได้อย่างสะดวก
และมีประสิทธิภาพ 
 

- การตรวจสอบ 
อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 
 
 

- แบบตรวจสอบ 
อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ 
 
-แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

60,000 นางสาวพิภัช   
ทรัพย์สกุลกิจ 
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ที่/งาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 
ฉบับ 
3. ปรับปรุงคู่มือ เอกสาร
ประกอบการปฏิบัติงาน
งานโสตทัศนูปกรณ์จำนวน 
1 เล่ม 
 
4. จัดทำระบบการ
ให้บริการงาน
โสตทัศนูปกรณ์ ระบบ
ออนไลน์จำนวน 1 ระบบ 
5. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
6. จัดซื้อชุดเครื่องเสียง
สำหรับทำกิจกรรมหน้า
เสาธงและอุปกรณ์งาน
โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1ชุด 
7. ให้บริการงาน 
โสตทัศนูปกรณ์ 
8.ประชุมสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์ 

 -การประเมิน
ความพึงพอใจ 
-การรายงานผล
การดำเนินงาน
โสตทัศนูปกรณ์ 

-รายงานผลการ
ดำเนินงาน
โสตทัศนูปกรณ์ 
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ที่/งาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
9. จัดทำสรุปรายงานผล
การดำเนินงานงาน
โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 
เล่ม 
 
 

11. งานกิจกรรม
ผู้เรียน 

เพ่ือจัดกิจกรรม
บูรณาการพัฒนา
ทักษะตามความ
ถนัดและ
ความสามารถ 
ของผู้เรียน  

1. ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานงานกิจกรรม
ผู้เรียน จำนวน 1 ครั้ง 
2. จัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงานงานกิจกรรม
ผู้เรียน จำนวน 1 ฉบับ 
3. ปรับปรุงคู่มือ เอกสาร
ประกอบการปฏิบัติงาน
งานกิจกรรมผู้เรียนจำนวน 
1 เล่ม 
4. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน 
ตามกิจกรรม จำนวน 9 
คำสั่ง 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะตามความถนัด
และความสามารถ 
ผ่านกิจกรรมบูรณาการท่ี
หลากหลาย ทำให้มี
พัฒนาการเป็นไปตาม
เป้าหมาย เต็มตาม
ศักยภาพของแต่ละ
บุคคล 

มฐ.1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาท่ี 
1.2  คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  

- การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
ตามท่ี
สถานศึกษา
กำหนด 

- แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

18,000 นางสาวเด่น
นภา ชาไชย 
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ที่/งาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
จำนวน 8 กิจกรรม ดังนี้ 
5.1 วันอาสาฬหบูชาและ
เข้าพรรษา  
5.2 วันแม่แห่งชาติ 
5.3 วันออกพรรษา 
5.4 วันลอยกระทง 
 
5.5 วันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพ (วันพ่อ) 
5.6  วันขึ้นปีใหม่และวัน
เด็กแห่งชาติ 
5.7 วันมาฆบูชา 
5.8 วันสงกรานต์ 
5.9 กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน 
6. ประชุมสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานกิจกรรมผู้เรียน 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
7. จัดทำสรุปรายงานผล
การดำเนินงานงาน
กิจกรรมผู้เรียน  
จำนวน 1 เล่ม 
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ที่/งาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

12. งานระดมทุน
และทรัพยากร 

เพ่ือระดมทุนและ
ทรัพยากรจากทุก
ภาคส่วนในการ
สนับสนุนการ
ดำเนินงานของการ
พัฒนาศักยภาพเด็ก
พิการ 

1. ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานงานระดมทุน
และทรัพยากร จำนวน 1 
ครั้ง 
2. จัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงานงานระดมทุน
และทรัพยากร  
จำนวน 1 ฉบับ 
3. ปรับปรุงคู่มือ เอกสาร
ประกอบการปฏิบัติงาน
งานระดมทุนและ
ทรัพยากร จำนวน 1 เล่ม 
4. จัดทำแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 
ปฏิบัติงาน 1 แผน 
5. ประสานงานระดม
ทรัพยากรจากทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน 
จำนวน 10 หน่วยงาน 
6. จัดทำบัญชี/รายการ
ทรัพยากรที่ได้จากการ
ระดมทุน จำนวน 1 เล่ม 

ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
สนับสนุนทรัพยากร
อย่างเหมาะสม ทำให้ 
สามารถนำไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี
ขึ้น 

ร้อยละ 100 ของ
ทรัพยากรที่ได้รับจาก
การระดมทุนนำมาใช้
ได้ตรงกับความ
ต้องการผู้เรียน 
 
ร้อยละ 90 ของ
ผู้ปกครองผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อการ
ได้รับสนับสนุน
ทุนการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพเด็ก
พิการ 
 

-การรายงานผล
การดำเนินงาน
ระดมทุนและ
ทรัพยากร 
 
 
-การประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

- แบบรายงาน
การดำเนินงาน
ระดมทุนและ
ทรัพยากร 
 
 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

1,000 นางสาว 
นวพัชร์ ชมตา         
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ที่/งาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

7. จัดทำข้อมูลผู้เรียน
พิการที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ จำนวน 1 เล่ม 
8. จัดทำข้อมูลประกาศ
เกียรติคุณบุคลากร 
หน่วยงาน องค์กร ผู้ทำ
คุณประโยชน์ 
 
9. ประชุมสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานกิจกรรมผู้เรียน 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
10. จัดทำสรุปรายงานผล
การดำเนินงานงาน
กิจกรรมผู้เรียน จำนวน 1 
เล่ม 

13. งานธุรการ
และสารบรรณ 

เพ่ือดำเนินการ
สนับสนุนให้ภารกิจ
หลักขององค์กร
และอำนวยความ
สะดวกแก่บุคลากร
และบุคคลภายนอก 

1. ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานงานธุรการและ
สารบรรณ จำนวน 1 ครั้ง 
2. จัดทำปฏิทินการ
ดำเนินงานงานธุรการและ
สารบรรณ จำนวน 1 ฉบับ 

งานธุรการและงานสาร
บรรณดำเนินการอย่าง
เป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ 

เอกสารงานธุรการ
และสารบรรณ
สามารถดำเนินงานได้
อย่างถูกต้องและ
เป็นไปตาม
กำหนดเวลา 
 

- การตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน 
 
 
-การนิเทศ 
กำกับ ติดตาม
การดำเนินงาน 

- แบบตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน 
 
- แบบนิเทศ 
กำกับ ติดตาม
การดำเนินงาน 
 

1,000 นางสาวศิริกุล  
พวงผกา   
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ที่/งาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ให้ได้รับความ
สะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน 

3. ปรับปรุงคู่มือ เอกสาร
ประกอบการปฏิบัติงาน
งานธุรการและสารบรรณ
จำนวน 1 เล่ม 
4. จัดทำทะเบียนหนังสือ
รับ จำนวน 1 เล่ม 
5. จัดทำทะเบียนหนังสือ
ส่ง จำนวน 1 เล่ม 
 
6. จัดทำและควบคุม 
การออกคำสั่งศูนย์ฯ จำนวน 
1 เล่ม 
7. จัดทำและจัดเก็บแฟ้ม
งานสารบรรณและเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับงานสาร
บรรณ จำนวน 1 แฟ้ม/เดือน 
8. จัดทำระเบียบวาระการ
ประชุม และรายงานการ
ประชุมประจำเดือน 
จำนวน 12 ครั้ง 
9. ตรวจสอบอายุเอกสาร 
และทำลายเอกสารตาม

 
ร้อยละ 90 ของครู
และบุคลากร พึง
พอใจต่องานธุรการ
และสารบรรณ 

 
- การประเมิน
ความพึงพอใจ
ต่องานธุรการ
และสารบรรณ 
 
-การายงานผล
การดำเนินงาน 
 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
งานธุรการและ
สารบรรณ 
 
-รายงานผล 
การดำเนินงาน 

44
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ที่/งาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ 1 ครั้ง/ปี 
9. ประชุมสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานธุรการและสาร
บรรณ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
10. จัดทำสรุปรายงานผล
การดำเนินงานงานธุรการ
และสารบรรณ จำนวน 1เล่ม 

14.งานการนิเทศ 
ติดตามประเมิน
และรายงานผล 

เพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนงาน โครงการ 
ของกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไปเป็นไปตาม
เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ และ
ระยะเวลาตามที่
กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 
 

1.จัดประชุม
คณะกรรมการกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
2.จัดทำปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน จำนวน 1 เล่ม 
3. จัดทำแบบนิเทศการ 
ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป จำนวน 1 ชุด 
4. จัดประชุมชี้แจงวิธีการ 
นิเทศ กำกับ ติดตาม การ
ดำเนินงานกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป จำนวน 1 ครั้ง 

ผู้ปฏิบัติงานตาม
โครงสร้างกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 
มีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน โครงการที่
กำหนดไว้ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
และตามกำหนดเวลา ทำ
ให้ภาพรวมของการ
ดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  

ร้อยละ 90 ของ
ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม 
บริหารงานทั่วไปที่มี
ความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
งาน โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ
จำนวน 14 งาน 3
โครงการ ที่สามารถ
ปฏิบัติงานให้เป็นไป

- การนิเทศ
ภายใน 
 
 
 
 
 
 
- การายงานผล
การดำเนินงาน
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ 
 

- แบบนิเทศ
ภายใน 
 
 
 
 
 
 
-แบบรายงานผล
การดำเนินงาน
โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ 
 

1,000 นายสุเมท  
สว่างอารมณ์ 
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ที่/งาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5. ดำเนินงานนิเทศ กำกับ 
ติดตาม การดำเนินงาน
ปฏิบัติการกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป ตามปฏิทินที่ได้
กำหนดไว้ ปีการศึกษาละ 
2 ครั้ง 
6. จัดประชุมสะท้อนการ
นิเทศ กำกับ ติดตาม การ
ดำเนินงานกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
7. จัดทำสรุปรายงานผล
การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป  
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
และนำผลการดำเนินงาน
ไปพัฒนาต่อไป 

ตามเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และ
ตามกำหนดเวลา 
 
ร้อยละ 90 ของ
ผู้เกี่ยวข้องที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
บริการงานกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
- การประเมิน
ความพึงพอใจ 
 

 
 
 
 
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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4.2 แผนการดำเนินงานประจำปีตามโครงสร้างและการประมาณการรายจ่ายประจำปีการศึกษา 2565 
  4.2.1 แผนการดำเนินการและรายจ่ายงานประจำตามโครงสร้าง 

3)กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ  

ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 

วิธีการ
วัดผล

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ งบประ

มาณ 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

1 งานแผน 
ปฏิบัติการและ
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้การ
บริหารงานแผนและ
สารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานแผนงาน
และงบประมาณมี
ประสิทธิภาพ 

1. แต่งตั้งคณะทำงาน
แผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศ 1 ครั้ง/ปี 
2. จัดประชุมวางแผนการ
ทำงานแผนปฏิบัติการและ
สารสนเทศ 1 ครั้ง/ปี 
3. จัดทำคู่มือ/ปฏิทินการ
ปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการ
และสารสนเทศ 1 เล่ม 
4. จัดทำสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานกลุ่มแผนงาน
และงบประมาณ 
5. รับการนิเทศจาก
ผู้บริหารหรือหัวหน้ากลุ่ม
งานแผนงานและ
งบประมาณ ปีละ 2 ครั้ง 
6. จัดทำแบบรายงานการ
ติดตามผลการดำเนิน
โครงการและงาน   

1. งานแผนปฏิบัติ
การและ
สารสนเทศ  
ดำเนินงานอย่าง
เป็นระบบ เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติ
งานกลุ่ม
บริหารงาน
แผนงานและ
งบประมาณจะทำ
ให้การบริหาร
จัดการ
สถานศึกษาเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

1. ร้อยละ 90  
ของงาน/
โครงการตาม
กลุ่ม
บริหารงาน
แผนงาน และ
งบประมาณ        
มีความถูกต้อง
ดำเนิน การ
ตามกำ หนด
เวลา 
 
 
2. ร้อยละ 80 
ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทีมี่
ความพึงพอใจ
ต่อการ
ปฏิบัติงาน

การ
วิเคราะห์
รายงานผล
การปฏิบัติ 
งานของ
แผน 
ปฏิบัติการ
กลุ่ม
บริหารงาน
แผนงาน
และ
งบประมาณ  
 
2. การ
ประเมิน
ความพึง
พอใจผู้มี
ส่วนเกี่ยว 
ข้อง 

แบบรายงานผล
การปฏิบัติงาน
ของแผน 
ปฏิบัติการกลุ่ม
บริหารงาน
แผนงานและ
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
2. แบบประ เมิน
ความ พึงพอใจ 

500 พ.ค.65 
 

 
พ.ค.65 

 
 

พ.ค.65 
 
 

 
มิ.ย.65 

 
 

ครั้งที่ 1 
พ.ย.65 
ครั้งที่ 2 
มี.ค.66 
เม.ย.65 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 

วิธีการ
วัดผล

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ งบประ

มาณ 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 

งานแผน 
ปฏิบัติการและ
สารสนเทศ 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

กลุ่มบริหารงาแผนงานและ
งบประมาณปีการศึกษาละ 
2 ครั้ง 
7. จัดทำสรุปและรายงาน
ผลการดำเนินงานตาม
แผนงานและสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ ปีละ 1 
ครั้ง 
8. ประชุมสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อนำไป
ปรับปรุงแก้ไข ปีละ 1 ครั้ง 
9. จัดทำสรุปรายงานผล
การปฏิบัติงานของแผนงาน
และสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานแผนงานและ
งบประมาณ จำนวน 1 เล่ม 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ
กลุ่มบริหาร 
แผนงานและ
งบประมาณ 
 

  
 

 
มี.ค.66 

 
 
 
 
 

มี.ค.66 
 

 
เม.ย.66 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 

วิธีการ
วัดผล

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 
2 งานแผนงาน

และจัดตั้ง
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือจัดทำแบบเสนอขอ
จัดตั้งงบประมาณให้
ครอบคลุมกับภาระงาน
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี 
 
 

 

1. จัดประชุมวางแผน 
และจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินการการจัดตั้ง
งบประมาณ 
2. สรุปรายการที่ขอ
จัดตั้งงบประมาณ ปีที่
ผ่านมา 
3. ประชุมชี้แจงการขอ
จัดตั้งงบประมาณ 
4. กรอกข้อมูล
รายละเอียดคำขอจัดตั้ง
งบประมาณ 
5. จัดทำเอกสารการ
ขอจัดตั้งงบประมาณ
ประจำปี 1 ครั้ง 
6. รับการนิเทศจาก
ผู้บริหารหรือหัวหน้า
กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ ปีละ 1 
ครั้ง 

1. ศูนย์การศึกษา
พิเศษ              
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี          
มีการปฏิบัติงาน
แผนงานและจัดตั้ง
งบ ประมาณมี
ความถูกต้อง
โปร่งใสและเป็นไป
ตามกำหนดเวลา 
และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
 
2. ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจต่องานแผน 
ปฏิบัติการและ
สารสนเทศ 
 

ร้อยละ 100 
ของการจัดตั้ง
งบ ประมาณ
ครอบคลุมทั้ง 
4 กลุ่มงาน 

1. การตรวจ 
สอบผลการ
ดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การ
ประเมิน
ความพึง
พอใจ 

1. แบบตรวจ 
สอบผลการ
ดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. แบบประ 
เมินความพึง
พอใจ 

1,000 พ.ค.65 
 
 
 
 

 
 

ก.ค.65 
 
 

ส.ค.65 
 

ก.ย.65 
 
 

ก.ย.65 
 
 

ก.ย.65 
 
 
 

 
เม.ย.66 



 

  74 
 

ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 

วิธีการ
วัดผล

ประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 

ระยะเวลา
การ

ดำเนินงาน 
งานแผนงาน
และจัดตั้ง
งบประมาณ 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 

7. ประชุมสะท้อนผล
การปฏิบัติงานเพ่ือ
นำไปปรับปรุงแก้ไข ปี
ละ 2 ครั้ง 
8. จัดทำสรุปรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของ
งานแผนงานและการ
จัดตั้งงบประมาณ 
จำนวน 1 เล่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เม.ย.66 

 



 

  75 
 

 

ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา

การ
ดำเนินงาน 

3 งานศูนย์ข้อมูล
และระบบ
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เพ่ือพัฒนา
ระบบ
สารสนเทศให้
สามารถใช้
ประโยชน์ได้
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดทำคำสั่งปฏิบัติงาน
ศูนย์ข้อมูลและ
สารสนเทศ 1 ฉบับ 
2. จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
ศูนย์ข้อมูล และระบบ
สารสนเทศ 1 เล่ม 
3. ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศนักเรียน   
(ปักหมุด) ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
1 ระบบ 
4. จัดทำระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารและการ
จัดการ 1 ระบบ 
5. ประชุมสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อนำไป
ปรับปรุงแก้ไข ปีละ 2 ครั้ง 
6. สรุปรายงานการ
ดำเนินงานศูนย์ข้อมูล
ระบบสารสนเทศ จำนวน  
1 เล่ม 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี  
มีระบบสารสนเทศท่ี
ใช้ประโยชน์ได้อย่าง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. ร้อยละ 80 
งานศูนย์ข้อมูล
และระบบ
สารสนเทศมีการ
รวบรวมข้อมูล
และประมวลผล
อย่างครบถ้วน
และสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์
ได้ 
 
 
2. ร้อยละ 80 
ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องที่มี
ความพึงพอใจต่อ
งานศูนย์ข้อมูล
และระบบ
สารสนเทศ 
 

1.การตรวจ 
สอบข้อมูลใน
ระบบ
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การ
ประเมินความ
พึงพอใจผู้มี
ส่วนเกี่ยว ข้อง 
 

1. แบบ
ตรวจสอบผล
ข้อมูล
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. แบบประ 
เมินความพึง
พอใจ 

- พ.ค.65 
 
 

 
มิ.ย.65 

 
 

ก.ค.65 
 

 
 
 

มี.ค.66 
 
 

มี.ค.66 
 

 
เม.ย.66 

 

 



 

  76 
 

ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

4 งานการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้การ
บริหาร งาน
การเงินมีประ 
สิทธิภาพ 

1. จัดประชุม
วางแผน และจัดทำ
คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนิน การงาน
การเงิน 
2. ประชุมบุคลากร
งานการเงินและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
วางแผนการ
ดำเนินงาน             
ปีละ 1 ครั้ง 
3. ประชุมชี้แจง
เกี่ยวกับแนว
ปฏิบัติงานการเงิน 
ให้กับบุคลากร ปี
ละ 1 ครั้ง 
4. ปรับปรุงคู่มือ
การปฏิบัติงาน
การเงิน  
5. จัดทำปฏิทินงาน
การ เงิน 1 ฉบับ 

การบริการงาน
การเงินถูกต้องเป็น
ปัจจุบันส่งผลให้
การบริหารการ
จัดการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
ถูกต้องตามหลัก
ธรรมาภิบาล พร้อม
รับการตรวจสอบ 

1. งานการเงิน
มีการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ี
ได้รับอย่าง
ถูกต้อง
ครบถ้วนตาม
กำหนดเวลา 
 
2. ร้อยละ 80 
ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจ
ต่องานการเงิน 
 

1. การตรวจ สอบ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การประเมิน
ความพึงพอใจผู้มี
ส่วนเกี่ยว ข้อง
งานการเงิน 
 

1. แบบรายงาน
หน่วยรับงบ 
ประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. แบบประ เมิน
ความพึงพอใจ 

6,000 ต.ค.65 
 
 
 
 

 
ต.ค.65 

 
 
 
 

 
ต.ค.65 

 
 
 

 
พ.ย.65 

 
 

พ.ย.65 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

 
งานการเงิน 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ดำเนินการ
เกี่ยวกับการขอรับ
เงินสวัสดิการต่าง ๆ 
ของข้าราชการ 
และลูกจ้างประจำ 
(ค่าช่วยเหลือบุตร/
ค่าการศึกษาบุตร/
ค่ารักษาพยาบาล) 
ภายในวันที่ 10 
ของทุกเดือน 
6. จัดทำเอกสาร
การเบิกเงิน (ขบ.01 
ขบ.02  ขบ.03 ) 
ผ่านระบบ New 
gfmis Thai และ
รายละเอียด
ประกอบ การเบิก
เงินต่าง ๆ 
7. จัดทำปฏิทินการ
จ่ายเงินเดือน 
8. รวบรวม
รายละเอียดการ
เบิกจ่ายเงินเพ่ือขอ

ตลอดปี 
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

 
 

 
 
 
 

ต.ค.65 
 

ตลอดปี 
งบประมาณ 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

 
 
งานการเงิน 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติการจ่ายเงิน
งบประมาณ และ
เงินนอก
งบประมาณ 
9. จัดทำทะเบียน
คุมการเบิก-จ่ายเงิน
งบประมาณ ( ขบ.
01 ขบ.02 และ 
ขบ.03) จำนวน 1 
เล่ม  
10. จัดทำการโอน
เงินผ่านระบบKTB 
Corporate 
Online และเช็ค
ให้แก่เจ้าหนี้และผู้มี
สิทธิได้รับ  
11. จัดทำการขอ
จ่ายชำระหนี้ ผ่าน
ระบบ New 
GFMIS Thai (ขจ.
05) ทุกรายการเพ่ือ
ใช้เป็นหลักฐานใน
การล้างหนี้  

 
 
 
 

 
ตลอดปี 

งบประมาณ 
 
 

 
ตลอดปี 

งบประมาณ 
 

 
 
 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

 
 
 
 

 



 

  79 
 

ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

 
 
 
งานการเงิน 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. จัดทำทะเบียน
คุมเงินประจำงวด
ส่วนจังหวัดแยก
ตามประเภทและ
หมวดเงินทุก
ประเภท เดือนละ 
1 ครั้ง 
13. จัดทำทะเบียน
คุมลูกหนี้เงินยืม 
ทะเบียนคุมเอกสาร
แบบ 8 ทะเบียนคุม
เอกสารแบบ 9 
ทะเบียนคุมเช็คเงิน
งบประมาณ  
ทะเบียนคุมเช็คเงิน
นอกงบประมาณ  
ทะเบียนคุมเงิน
อุดหนุน  
14. จัดทำสรุป
ยอดเงิน กยศ.ของ
พนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว 
เดือนละ 1 ครั้ง 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ตลอดปี 

งบประมาณ 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

 
 
 
 
งานการเงิน 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. จัดทำการขอ
เบิกเงินบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ
ในระบบDpention 
เดือนละ 1 ครั้ง 
16. ออก
ใบเสร็จรับเงิน
(สพฐ.) พร้อมจัดทำ
ทะเบียนคุม  
17. จัดทำการ
จ่ายเงินสมทบ
ประกันสังคม ผ่าน
ระบบ e-payment 
เดือนละ 1 ครั้ง 
18. จัดทำ ภ.ง.ด. 
53, ภ.ง.ด. 3 นำส่ง
กรมสรรพากร
จังหวัด เดือนละ 1 
ครั้ง 
19. จัดทำ ภ.ง.ด. 1 
ก ,ภ.ง.ด. 90, 
ภ.ง.ด. 91 นำส่ง
กรมสรรพากร

ตลอดปี 
งบประมาณ 

 
 

 
ตลอดปี 

งบประมาณ 
 
 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

 
 

 
ตลอดปี 

งบประมาณ 
 
 

 
มี.ค.66 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
งานการเงิน 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด ผ่านระบบ 
e-filing ปีละ 1 
ครั้ง 
20. เบิกจ่ายเงิน
เพ่ิมพิเศษสำหรับ
ครูซึ่งดำรงตำแหน่ง
ครูการศึกษาพิเศษ 
(พ.ค.ก. และ พ.ค.ศ.) 
ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 
21. รายงานสถานะ
ทางการเงินที่เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือเสนอ
ให้ฝ่ายบริหาร
รับทราบเดือนละ 1 
ครั้ง 
22. จัดทำรายงาน
ทางการเงินให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัด
ตามท่ีราชการ
กำหนดเดือนละ 1 
ครั้ง 

 
 
 
 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

 
 
 
 

 
ตลอดปี 

งบประมาณ 
 
 
 

ตลอดปี 
งบประมาณ 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
งานการเงิน 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. รับการนิเทศ
จากผู้บริหารหรือ
หัวหน้ากลุ่มงาน
แผนงานและ
งบประมาณ อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 
24. ประชุมสะท้อน
ผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือนำไปปรับปรุง
แก้ไข ปีละ 2 ครั้ง 
25. สรุปและ
รายงานผลการรับ- 
จ่ายเงินงบประมาณ
และเงินนอก
งบประมาณ เดือน
ละ 1 ครั้ง 
26. จัดทำรายงาน
สรุปผลการ
ปฏิบัติงานงาน
บริหารงานการเงิน
และการควบคุม
งบประมาณ 
จำนวน 1 เล่ม 

ครั้งที่ 1 
มี.ค.65 
ครั้งที่ 2 
ก.ย.66 

 
 

ครั้งที่ 1 
มี.ค.65 
ครั้งที่ 2 
ก.ย.66 
ตลอดปี 

งบประมาณ 
 

 
 
 

ก.ย.66 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

5 งานบัญชี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานบัญชี 
(ต่อ)  
 
 
 

1. เพ่ือพัฒนางาน
บัญชีให้เป็นระบบ
มีความชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพ 
 

2. เพื่อให้ศูนย์
การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
มีผลการ
ปฏิบัติงานบัญชี
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

1. จัดประชุมวางแผน 
และจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินการงานการเงิน 
2. ปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงานบัญชี 
3. บันทึกรายการ
ใบสำคัญรับ – จ่าย ใน
ระบบ New GFMIS 
Thai เดือนละ 1 ครั้ง 
4. จัดทำงบทดลอง 
เดือนละ 1 ครั้ง 
5. จัดทำรายงานงบ
พิสูจน์ยอดเงินฝาก
ธนาคาร เดือนละ 1 
ครั้ง 
6. จัดทำรายงานการรับ
และนำส่งเงินรายได้
แผ่นดิน  เดือนละ 1
ครั้ง 
7. จัดทำรายงานเงิน
คงเหลือประจำวัน  

การบริหารงาน
บัญชีที่ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 
ส่งผลให้ การ
บริหารจัดการ
ของโรงเรียน 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขต
การศึกษา 5 
จังหวัด
สุพรรณบุรีผลการ
ประเมินการ
ปฏิบัติงานด้าน
บัญชีภาครัฐของ
กรมบัญชีกลาง 
ได้คะแนน
ประเมิน 450 
คะแนนขึ้นไป 
 
2. ร้อยละ 80 
ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานบัญชี 

1. การรายงาน
ผลการ
ประเมินบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. การ
ประเมินความ
พึงพอใจผู้มี
ส่วนเกี่ยว ข้อง 

1. แบบราย 
งานผลการ
ประเมินบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. แบบประ 
เมินความพึง
พอใจ 

4,000 ต.ค.65 
 
 

 
ต.ค.65 

 
ตลอดปี 

งบประมาณ 
 
 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

 
 
 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

 
ตลอดปี 

งบประมาณ 
 



 

  84 
 

ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

งานบัญชี 
(ต่อ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ตรวจสอบงบทดลอง
ทุกเดือน และจัดส่งให้ 
สตง. เดือนละ 1 ครั้ง 
9. สรุปรายงานการ
เบิกจ่ายงบ ประมาณ
ประจำเดือน ส่งให้
สำนักงานคลังจังหวัด 
เดือนละ 1 ครั้ง 
10. เปิดเผยงบทดลองสู่
สาธารณะ เดือนละ 1 
ครั้ง 
11. จัดทำงบทดลอง
ก่อน – หลังปิดบัญชี ปี
ละ 1 ครั้ง 
12. จัดทำรายงานผล
การปฏิบัติงานด้าน
บัญชี ตามเกณฑ์การ
ประเมินการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีภาครัฐ ปีละ 
2 ครั้ง 
13. รับการนิเทศจาก
ผู้บริหารหรือหัวหน้า
กลุ่มงานแผนงานและ

 
ตลอดปี 

งบประมาณ 
 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

 
 
 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

 
 

ต.ค.66 
 
 

ครั้งที่ 1 
มี.ค.66 
ครั้งที่ 2 
ก.ย.66 

ไตรมาสที่1 มี.ค.66 
ไตรมาสท2ี มิ.ย.66 
ไตรมาสที3่ ก.ค.66 



 

  85 
 

ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

งานบัญชี (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณ อย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
14. ประชุมสะท้อนผล
การปฏิบัติงานเพ่ือ
นำไปปรับปรุงแก้ไข 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
15. จัดทำรายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน
งานบริหารงานบัญชี 
จำนวน 1 เล่ม 

ไตรมาสที4่ ต.ค.66 
 
 

ก.ย.66 
 

 
 

ก.ย.66 
 
 

 
 
 

 



 

  86 
 

ที ่ ชือ่งาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

6 งานพัสดุและ
สินทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานพัสดุและ
สินทรัพย์ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือพัฒนา
งานพัสดุและ
สินทรัพย์ให้
เป็นระบบ
ชัดเจนมี
ประสิทธิภาพ
และเป็น
ปัจจุบัน 

1. จัดประชุม
วางแผน และ
จัดทำคำสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินการงาน 
2. ประชุม
บุคลากรในงาน
พัสดุและ
สินทรัพย์ และผู้
ที่เก่ียวข้อง เพื่อ
วางแผนการ
ดำเนินงาน ปีละ 
1 ครั้ง 
3. ปรับปรุงคู่มือ
การปฏิบัติ งาน
พัสดุและ
สินทรัพย์ 
4. จัดทำปฏิทิน
การปฏิบัติงาน
พัสดุและ
สินทรัพย์ 

ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขต
การศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี       
มีหลักฐานการ
ปฏิบัติงานพัสดุที่
ถูกต้องครบถ้วน
ถูกต้อง     ตาม
ระเบียบทำให้
สามารถ
ดำเนินงานอย่าง
เป็นระบบตาม
ระเบียบงานพัสดุ
และสินทรัพย์เป็น
ระบบ ถูกต้อง
ชัดเจน ส่งผลให้
การบริหารจัดการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. งานพัสดุและ
สินทรัพย์มีการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราช บัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐถูกต้อง
ตามกำหนดเวลา 
2. พัสดุครุภัณฑ์
ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขต
การศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี
ได้รับการ
ตรวจสอบครบทุก
ประเภท 
3. ร้อยละ 80 ของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่
มีความพึงพอใจต่อ
งานพัสดุและ
สินทรัพย์ 
 
 

1. การตรวจ 
สอบรายงานผล
การดำ เนินงาน 
 
 
 
 
 
2. การรายงาน
การตรวจสอบ
พัสดุประจำปี 
 
 
 
 
 
3. ความพึง
พอใจผู้มีส่วน
เกี่ยว ข้อง 
 

1. แบบตรวจ 
สอบผลการดำ 
เนินงาน 
 
 
 
 
 
2. แบบราย 
งานการ
ตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี 
 
 
 
 
3. แบบประ 
เมินความพึง
พอใจ 
 
 
 
 

10,000 ต.ค.65 
 
 
 

 
 

ต.ค.65 
 
 
 
 
 
 

 
 

พ.ย.65 
 

 
พ.ย.65 

 
 

 



 

  87 
 

ที ่ ชือ่งาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

 
 

งานพัสดุและ
สินทรัพย์ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ดำเนินการ
จัดซื้อ จัดจ้าง 
จัดหา จัดทำ
เรื่องเช่า การ
แลกเปลี่ยนวัสดุ
ครุภัณฑ์ พร้อม
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ในการจัดซื้อ จัด
จ้าง และตรวจ
รับ 
6. จัดทำบัญชี
วัสดุและ
ทะเบียนครุภัณฑ์  
7. ดำเนินการขึ้น
ทะเบียนที่ราช
พัสดุ  
8. จัดทำ
ทะเบียนอาคาร
สิ่งปลูกสร้างและ
การรื้อถอน
อาคารสิ่งปลูก
สร้างปีละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

 
ม.ค.66 

 
 

ส.ค.66 
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ที ่ ชือ่งาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

 
งานพัสดุและ
สินทรัพย์ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. จัดทำสรุป
รายงานขอซื้อ-
ขอจ้าง เดือนละ 
1 ครั้ง 
8. แต่งตั้งคณะ
กรรม 
การตรวจสอบ
พัสดุ   
  - ครุภัณฑ์
สำนักงาน  
  - ครุภัณฑ์
การศึกษา  
 - ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 
 - ครุภัณฑ์
การเกษตร 
 - ครุภัณฑ์
ก่อสร้าง 
 - ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ 
 - ครุภัณฑ์
โฆษณาและ 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

 
 

ต.ค.66 
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ที ่ ชือ่งาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

งานพัสดุและ
สินทรัพย์ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัสดุและ
สินทรัพย์ (ต่อ) 

 
 

เผยแพร่ 
 - ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 
  - ครุภัณฑ์
โรงงาน 
  - ครุภัณฑ์
ดนตรีและ
นาฎศิลป์ 
 - ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 
9. ประชุมชี้แจง
แนวทางการ
ตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี ปีละ 1 
ครั้ง 
10. ประสานงาน
คณะกรรม การ
เพ่ือตรวจสอบ
และจำหน่าย
พัสดุ 
11. ควบคุม 
ดูแลการ
ปฏิบัติงานที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ย.66 
 
 
 
 

พ.ย.66 
 
 
 
 

ก.ย.66 
 
 



 

  90 
 

ที ่ ชือ่งาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

เกี่ยวกับงานพัสดุ
ตามหมวดงบ  
ประมาณ ปีละ 1 
ครั้ง 
12. รวบรวม
เอกสารเกี่ยวกับ
งานพัสดุ เพ่ือ
เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ งาน
ให้ถูกต้องตาม 
ระเบียบฯ ปีละ 
1 ครั้ง 
13. โต้ตอบ
เอกสารที่
เกี่ยวกับงานพัสดุ 
14. รายงานการ
ตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี ปีละ 1 
ครั้ง 
15. รับการนิเทศ
จากผู้บริหาร
หรือหัวหน้ากลุ่ม
งานแผนงานและ

 
 
 

 
ก.ย.66 

 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีงบ 
ประมาณ 

 
พ.ย.66 

 
 

 
ไตรมาสที่1 มี.ค.66 
ไตรมาสที่2 มิ.ย.66 
ไตรมาสที่3 ก.ค.66 
ไตรมาสที่4 ต.ค.66 
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ที ่ ชือ่งาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

งบประมาณ 
อย่างน้อยไตรมา
สละ 1 ครั้ง 
16. ประชุม
สะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
นำไปปรับปรุง
แก้ไข ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
17. จัดทำสรุป
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของ
งานบริหารพัสดุ
และสินทรัพย์ 
จำนวน 1 เล่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคเรยีนที่1 
ต.ค.65 

ภาคเรยีนที่2 
เม.ย.66 

 
 

ก.ย.66 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

7 งานควบคุม
ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการงาน
ควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพ  

1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานควบคุม
ภายใน 
2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานควบคุม
ภายใน 1 ชุด 
3. ประชุมคณะกรรมการ 
วิเคราะห์ความเสี่ยง และ
จัดระบบควบคุมภายใน 
ปีละ 1 ครั้ง 
4. ดำเนินการควบคุม
ภายใน 1 ครั้ง โดย
ดำเนินการดังนี้ 
   4. 1  ต ิ ด ต า ม ก า ร
ประเมิน ผลการควบคุม
ภายใน (แบบต ิดตาม 
ปค.5)  
   4.2 แบบประเมินการ
ควบคุมภายในด้วย

งานตามโครงสร้าง
ของศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 
5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
มีการดำเนินงาน
ควบคุมภายใน 
อย่างเป็นระบบ 
ถูกต้อง มีระบบ
บริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และ
สามารถรายงานผล
การดำเนินงาน
ควบคุมภายในต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด
ได้อย่างถูกต้อง 

1. ร้อยละ100  
ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการดำ 
เนินงานการ
ควบคุมภายใน 
2. ร้อยละ 80 
ของงานในกลุ่ม
ตามโครงสร้าง
การบริหาร 
งานปฏิบัติ งาน
ได้ถูกต้อง 
ยุติธรรม 
โปร่งใส และ
สามารถ
ตรวจสอบได้ 
3. ร้อยละ 80 
ของผู้เกี่ยว ข้อง
มีความพึง
พอใจต่อระบบ
การควบคุม
ภายใน 

1. การ
รายงานผล
การดำเนิน 
งานควบคุม
ภายใน 
 
2. การ 
ตรวจสอบ
เอกสารแบบ
ติดตาม ปค.5 
 
 
 
 
 
 
3. ความพึง
พอใจผู้มีส่วน
เกี่ยว ข้อง 
 

1. แบบ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน
ควบคุมภายใน 
 
 
2. แบบ
ตรวจสอบ
เอกสารแบบ
ติดตาม ปค.5 
 
 
 
 
 
 
3. แบบประ 
เมินความพึง
พอใจ 

500 ก.ย.66 
 
 

 
ก.ย.66 

 
 

 
ต.ค.66 

 
 
 

 
พ.ย.66 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

 
 

งานควบ 
คุมภายใน 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

งานควบ 
คุมภายใน 

(ต่อ) 

ตนเอง (แบบ CSA) 4 
ชุด 
   4.3 รายงานการ
ประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.5)  
   4.4 รายงานผลการ
ประเมินองค ์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค.4)  
5. รายงานผลการ
ดำเนินงานควบคุม
ภายในต่อหน่วยงานต้น
สังกัด 
   5.1 หนังสือรับรอง
การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ 
ปค.1) 
6.  ร ั บการน ิ เทศจาก
ผ ู ้บร ิหารหร ือห ัวหน้า
กลุ ่มงานแผน งานและ
งบประมาณ อย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 

พ.ย.66 
 
 

 
ธ.ค.66 

 
 
 

 
 
 
 

ไตรมาสที่1 มี.ค.66 
ไตรมาสที่2 มิ.ย.66 
ไตรมาสที่3 ก.ค.66 
ไตรมาสที่4 ต.ค.66 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

 
 
 

งานควบ 
คุมภายใน 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7. ประชุมสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อนำไปปรับ 
ปรุงแก้ไข ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
8. จัดทำรายงานสรุปผล
การปฏ ิบ ั ต ิ ง าน  งาน
ควบคุมภายในจำนวน 1 
เล่ม 

พ.ย.66 
 
 

ธ.ค.66 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

8 งานการนิเทศ 
ติดตาม
ประเมินผล 
และรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนงาน โครงการ 
ของกลุ่มบริหารงาน
เป็นไปตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ 
และระยะเวลาตามที่
กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 

1. จัดประชุม
คณะกรรมการกลุ่ม
บริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
2. จัดทำปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน จำนวน 
1 เล่ม 
3. จัดทำแบบนิเทศ
การปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ 
จำนวน 1 ชุด 
4. จัดประชุมชี้แจง
วิธีการนิเทศ กำกับ 
ติดตามการ
ดำเนินงานกลุ่ม
บริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ 
จำนวน 1 ครั้ง 
5. ดำเนินงานนิเทศ 
กำกับ ติดตาม การ
ดำเนินงาน

ผู้ปฏิบัติงานตาม
โครงสร้างกลุ่ม
บริหารงาน
แผนงานและ
งบประมาณมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ และ
สามารถ
ปฏิบัติงานตาม
แผนงาน 
โครงการที่กำหนด
ไว้ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และ
ตามกำหนดเวลา 
ทำให้ภาพรวม
ของการ
ดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

1. ร้อยละ 100 
ของผู้ปฏิบัติ 
งานในกลุ่ม
บริหารงาน
แผนงานและ
งบประมาณมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ และ
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
2. งาน โครง 
การตามแผน 
ปฏิบัติการ
จำนวน 8 งาน 
2 โครงการ ที่
สามารถ
ปฏิบัติงานให้
เป็นไปตาม
เป้าหมาย วัตถุ

1. การนิเทศ
ติดตามตาม
ปฏิทิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การ
รายงานผล
การ
ดำเนินงาน/
โครงการ 
 
 

 
 
 

1. แบบนิเทศ
การ
ปฏิบัติงาน
กลุ่ม
บริหารงาน
แผนงานและ
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
 

2. แบบ
รายงานผล
การ
ดำเนินงาน/
โครงการ 

 
 
 
 
 

500 ต.ค.65 
 
 
 

 
ต.ค.65 

 
 

ต.ค.65 
 
 
 

 
ต.ค.65 

 
 
 
 
 

 
ภาคเรียนที่1 

ต.ค.65 
ภาคเรียนที่2 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย เชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัดผล
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

งานการนิเทศ 
ติดตาม

ประเมินผล 
และรายงานผล 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปฏิบัติการกลุ่ม
บริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ 
ตามปฏิทินที่ได้
กำหนดไว้ภาคเรียน
ละ  2 ครั้ง 
6. จัดประชุม
สะท้อนการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม การ
ดำเนินงานกลุ่ม
บริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
7. จัดทำสรุป
รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการกลุ่ม
บริหารกิจการ
นักเรียนปีละ 1 
ครั้ง และนำผลการ
ดำเนินงานไป
พัฒนาต่อไป 

ประสงคและตา
กำหนดเวลา 
3. ร้อยละ 90 
ของผู้เกี่ยวข้อง
ที่มีความพึง
พอใจต่อการ
บริการงานกลุ่ม
บริหารงาน
แผนงานและ
งบประมาณ 

 
3. การประ 
เมินความพึง
พอใจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. แบบประ 
เมินความพึง
พอใจ 

เม.ย.66 
 

 
 
 

 
ภาคเรียนที่1 

ต.ค.65 
ภาคเรียนที่2 

เม.ย.66 
 
 
 
 

เม.ย.66 
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4.2 แผนการดำเนินงานประจำปีตามโครงสร้างและการประมาณการรายจ่ายประจำปีการศึกษา 2565 
  4.2.1 แผนการดำเนินการและรายจ่ายงานประจำตามโครงสร้าง 

4) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

1. งาน
แผนปฏบิัติ
การและ
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
แผนงานและ
สารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานบุคคล
มีประสิทธิภาพ 

1.แต่งตั้งคณะทำงาน 
1 คร้ังต่อปี 
2.จัดประชุมวางแผน 2 
คร้ังต่อปี 
3. ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดทำ
แผนปฏบิัติงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
จำนวน 1 คร้ัง  
4.จัดทำปฏิทนิ
ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
จำนวน 1 เล่ม 
5.ปรับปรุงคู่มือ
ปฏิบัติงานบริหารงาน
บุคคล จำนวน 
1 เล่ม 
6.จัดทำสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
จำนวน 1 เล่ม 

งานแผนปฏบิัติการ
และสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานบุคคล
ดำเนินงานอยา่งเปน็ 
ระบบเปน็ไปตาม
แผนปฏบิัติการกลุ่ม
บริหารงานบุคคลทำให้
การบริหารจัดการ
สถานศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพ 
 

1.มีแผนปฏิบัติการ
คู่มือปฏิบัติงาน ปฏิทนิ
และรายงานผล
แผนปฏบิัติการและ
สารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
จำนวนอย่างละ  1 
เล่ม 
 
 
2. ร้อยละ 80 ของผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง มีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานแผนปฏบิัติ
การและสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

1.การตรวจ
เอกสารเอกสาร
คู่มือปฏิบัติงาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
และรายงานผล
แผนปฏบิัติการ
และสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
 
การประเมินความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน
แผนปฏบิัติการ
และสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
 

1.แบบตรวจ
เอกสารเอกสาร
คู่มือปฏิบัติงาน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
และรายงานผล
แผนปฏบิัติการ
และสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 
 
แบบประเมนิความ
พึงพอใจ 

- พ.ค.65 
 

พ.ค.65 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

7. รับการนิเทศจาก
ผู้บริหารหรือหัวหน้า
กลุ่มงานแผนงานและ
งบประมาณ อย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 คร้ัง 
8. จัดประชุมสะท้อน
ผลการปฏบิัติงานเพื่อ
นำไปปรบัปรุงแก้ไข 
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
9.จัดทำสรุปรายงาน
ผลการปฏบิัติงานของ
แผนงานและ
สารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
จำนวน 1 เล่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค.65 (ครั้งที่1) 
และ 

ม.ค.66(ครั้งที่2) 
 
 

เม.ย.66 
 
 
 

เม.ย. 66 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

2 งานสรรหา 
บรรจุ 
แต่งตั้ง 

1.เพื่อพัฒนางาน
สรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง 
 2.เพื่อให้มีแผน
อัตรากำลังที่
เหมาะสม 

1.จัดประชุมวางแผน
อัตรากำลังครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง  
2. ปรับปรุงทำเนียบครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษา  
3.จัดทำคำสั่ง
มอบหมายงานให้กับ
ครูและบุคลากร 
จำนวน 1 ฉบับ 
4. ประชุม วางแผน 
ดำเนินการเก่ียวกับ
การสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง โอนยา้ย/รับ
ย้าย จัดทำสัญญาจ้าง 
ปีละ 1 ครั้ง 
5. ดำเนินการสรรหา 
บรรจุ แต่งตั้ง 
โอนย้าย/รบัย้าย ตาม
ความต้องการในการ
จัดอัตรากำลัง ปีละ 1 
คร้ัง 

กระบวนการวางแผน
อัตรากำลังของบุคลากร
ดำเนินอย่างเป็นระบบ
ถูกต้อง ตามระเบียบทำ
ให้มีอัตรากำลังครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
มีจำนวนเพียงพอและ
เหมาะสมส่งผลให ้การ
บริหารจัดศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5
จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพ 

การบริหารงานสรรหา 
บรรจุแต่งตั้ง เป็นไป
อย่างถูกต้อง 

การนิเทศการ
ปฏิบัติงาน ปี
การศึกษาละ 2 
คร้ัง  

แบบรายงานการ
นิเทศการ
ปฏิบัติงานสรรหา 
บรรจุแต่งตั้ง 

- พ.ค.65 
 
 
 

พ.ค.65 
 
 

มิ.ย.65 
 
 

ธ.ค.65 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

6. จัดให้มีการ
ปฐมนิเทศครูและ
บุคลากรที่ได้รับการ
บรรจุแต่งตั้งและการ
สรรหา ทุกคร้ังที่มีการ
รับครูและบุคลากรมา
ใหม่ 
7. จัดบุคลากรเข้าสู่
งานตามโครงสรา้ง 
8.รับการนิเทศจาก
หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานบุคคล ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง 
9.ประชุมสะท้อนผล
การดำเนินงานปี
การศึกษาละ 1คร้ัง 
10. จัดทำรายงานผล
การดำเนินงาน จำนวน 
1 เล่ม 
 
 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
 
 
 

พ.ย.66 
 
 
 
 
 
 

เม.ย.66 
 
 

เม.ย.66 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
 
 
 

 

ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

3. งาน
ทะเบียน
ประวัติ
บุคลากร 

เพื่อให้การ
ดำเนินงานทะเบียน
และประวัตบิุคลากร 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี มี
ความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเปน็
ปัจจุบนั 

1.ประชุมวางแผน
คณะกรรมการงานทะเบียน
ประวัติบุคลากร 1 คร้ังต่อปี 
2.จัดทำประวัติ ปรับปรุงและ
ตรวจสอบความถูกต้องของ
แฟ้มประวัติบุคลากรเป็น
รายบุคคลและจัดเก็บอย่าง
เป็นระเบียบภาคเรียนละ 1 
คร้ัง 
3. ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลบุคลากร ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง 
4 ดำเนินการกรอกข้อมูล
และประวัติการศึกษาของครู
และบุคลากร ในระบบ
สารสนเทศดา้นการศึกษา

ข้อมูลครูและ
บุคลากรเป็นปัจจบุัน 
ครบถ้วน สามารถ
ตรวจสอบได้และ
สามารถเข้าถึงการใช้
ข้อมูลประวัติได้
รวดเร็ว   
 

1.ร้อยละ 90 ของ
ทะเบียนประวัตบิุคลากร 
มีความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบนั 
 
2.ร้อยละ 80 ของครู
และบุคลากร พึงพอใจ
ต่อการปฏิบัติงาน
ทะเบียนประวัตบิุคลากร 

1. ตรวจสอบข้อมูล
ทะเบียนประวัต ิ
 
 
2.การประเมิน
ความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงาน
ทะเบียนประวัติ
บุคลากร 

1.แบบตรวจสอบข้อมูล
ทะเบียนประวัต ิ
 
 
2.แบบประเมินความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานทะเบียน
ประวัติบุคลากร 

- มิ.ย. 65 
 

 
 

มิ.ย. 65 
 
 

 
 

 
พ.ย.65  

และ มี.ค.66 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

พิเศษ (SET) เมื่อครูและ
บุคลากรในวนัเร่ิมเข้าทำงาน 
5.ตรวจสอบข้อมูลทะเบียน
ประวัติของครูและบุคลากร 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
6. จัดให้มีการสะท้อนผล
ข้อมูลทะเบียนประวัติของครู
และบุคลากร และข้อมูล
อย่างน้อยปลีะ 1 ครั้ง 
7. สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงาน จำนวน 1 เล่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ต.ค.65 
และ  

มี.ค.66 
เม.ย.66 

 
 

 
เม.ย.66 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

4. งานพฒันาครู 
บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาครูและ
บุคลากร ให้มีความรู้  
ความเชี่ยวชาญ ใน
การการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ  
และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1. ประชุมวางแผนและ
จัดทำปฏิทินปฏิบัตงิาน 1 
คร้ัง/ป ี
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ติดตาม ตรวจสอบ 
รายงานแผนการพัฒนา
ตนเองปีละ 1 ครั้ง 
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิควิธีการสอนที่หลาก 

ครู และบุคลากร
ได้รับการพัฒนาด้วย
รูปแบบวิธีการต่าง ๆ 
และนำมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.ร้อยละ 90 ของครูมี
ความรู้ความเข้าใจจัด
เก่ียวกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนตาม
กระบวนการถูกต้อง 
 
2. ร้อยละ 90 ครูและ
บุคลากรมีระยะเวลา
เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผล

1.การนิเทศการ
จัดการเรียนการสอน 
 
 
 
2.การบันทึกข้อมูล 
 
 

1. รายงานการ
นิเทศการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 
 
2.แบบลงทะเบียน 
 

10,000 บาท พฤษภาคม 65 
 
 
มิถุนายน 65 
 
 
 
กรกฎาคม 65 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

หลายเหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน 
จำนวน 3 วัน 
4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลการประชุม 
อบรม สัมมนา ของครูและ
บุคลากรเดือนละ 1 ครั้ง 
5.นิเทศติดตามผลการ
ดำเนินงานพัฒนาครู 
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 
6.ประชุมสะท้อนผลการ
ดำเนินงาน จำนวน 2 
คร้ัง/ป ี
7. สรุปผลการดำเนินงาน 
จำนวน 1 เล่ม 

การประชุม อบรม 
สัมมนาไม่ไมน่้อยกว่า 
10 ครั้ง 

 
 
 
พฤษภาคม 2565- 
เมษายน 2566 
 
 

มีนาคม 66 
 
พฤศจิกายน 65

และ 
มีนาคม 66 
มีนาคม 66 

 

 

ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

5. งานสวัสดิการ
ครูและ
บุคลากร 

เพื่อเสริมสร้าง
ขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรใน
องค์กร 

1.จัดประชุมวางแผนการการ
ปฏิบัติงานสวัสดิการครูและ
บุคลากรปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
2.จัดทำคำสั ่งการปฏิบัติงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ค ั ด ก ร อ ง 

ครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี 
ได้รับสวสัดิการอย่าง

1.ร้อยละ 100 ของ
ครูและบุคลากรศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัด

1. การรายงานผลการ
จัดทำทะเบียนงาน
สวัสดิการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในการจัดเก็บข้อมูล 

1.บัญชีควบคุมรายรบั
รายจ่ายงานสวัสดิการ 
 
 
 

1,000 บาท 
 

1 เม.ย. 65  
– 

31 มี.ค. 66 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 ตรวจสอบการเข้าพักอาศัย
บ้านพักครู 1 ฉบับ 
3. จัดทำเอกสารและคู่มือการ
จ ัดสวัสด ิการให้ก ับคร ูและ
บุคลากร  
4. ตรวจสอบคุณสมบัติครูและ
บ ุคลากรที ่ต ้องการเข ้าพัก
อาศัยบ้านพักครู 
5. จัดเก็บเงินสวัสดิการครูและ
บุคลากรประจำเดือน 
6. ให้สวัสดิการต่าง ๆ สำหรับ
ครูและบุคลากร เช่น แสดง
ความยินดี เยี่ยมเมื่อเจ็บป่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั่วถึงเพื่อเสริมสร้าง
ความรัก ความ
สามัคคีภายใน
หน่วยงาน 
 

สุพรรณบุรีได้รับ
สวัสดิการอย่างทั่วถึง 
2.ร้อยละ 100 ของ
ครูและบุคลากรมี
ความพึงพอใจในงาน
สวัสดิการ 
 

 
2.การประเมินความพึง
พอใจในงานสวัสดิการ 
 

 
2.แบบประเมินความ
พึงพอใจในงาน
สวัสดิการ 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

6. งานวนิัยและ
รักษาวินัย 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้และความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
วินัย การรักษา
วินัยและแนว
ปฏิบัติของ             
ส่วนราชการ 

1. ประชุมงานระเบียบ
วินัยและการรักษาวินัย 
2. จัดทำคำสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานวินัย  
3. จัดทำคู่มืองานวนิัย
และรักษาวินยัจำนวน 
1 เล่ม 
4. ดำเนินการให้
ความรู้และส่งเสริม
วินัยและการรักษาวินัย 
5. จัดทำปฏิทนิการ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานวนิัยและ
รักษาวินัย 
6. ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานวนิัยและ
รักษาวินัย 
7. ดำเนินการตาม
ขั้นตอนการดำเนนิทาง
วินัย (ถ้ามี) 
8. สรุปรายงานผล                  
การปฏิบัติงานวนิัย

ครูและบุคลากรมี
ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบวินยั 
จรรยาบรรณมาตรฐาน
วิชาชีพแต่ละตำแหน่ง
และนำไปปฏิบตัิงาน
ทำให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ
ราชการ 
 

ร้อยละ 100 ของครู
และบุคลากรปฏิบัติตน
ตามระเบียบวินัย 
จรรยาบรรณได้อย่าง
ถูกต้อง 
 
 
 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 

แบบประเมนิผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 

500 พฤษภาคม 2565 
 

พฤษภาคม 2565 
 
 

มิถุนายน 2565 
 
 

กรกฎาคม 2565 
 
 

กรกฎาคม 2565 
 
 
 

ตลอดปี
การศึกษา 

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 

เมษายน 2566 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 

เป้าหมายเชิง
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

และรักษาวินยัจำนวน 
1 เล่ม 

 

ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

7. งานพิจารณา
ความดี
ความชอบ 

เพื่อพัฒนางาน
พิจารณาความดี
ความชอบให้เป็น
ระบบ มีความ
ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดทำประกาศ
เกณฑ์การประเมินและ
แนวปฏิบัติในการ
พิจารณาความดี
ความชอบให้แก่
ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงานราชการ ครู
อัตราจ้าง และพี่เลี้ยง
เด็กพิการ 
2. จัดทำคำสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงานพิจารณา
ความดีความชอบ
จำนวน 1 ฉบับ 
3. ประชุม
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน
ประกอบการพิจารณา

กระบวนการการ
พิจารณาความดี
ความชอบของผูบ้ริหาร 
ข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ ครูอัตราจ้าง 
และพี่เลี้ยงเด็กพิการ
เป็นไปด้วยความ
ยุติธรรม โปร่งใสเป็น
ระบบ ทำให้ขวัญและ
กำลังใจในการ
ปฏิบัติงานให้มีความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป 

ร้อยละ 100 ของ
ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงานราชการ ครู
อัตราจ้าง และพี่เลี้ยง
เด็กพิการมีการรายงาน
ผลการปฏบิัติงานที่เปน็
ระบบมีความชัดเจนและ
มีประสิทธิภาพ 
 
ร้อยละ 90 ของ 
ข้าราชการครู พนักงาน
ราชการ ครูอัตราจ้าง 
และพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ได้รับการประเมนิผลการ
ปฏิบัติงานทีโ่ปร่งใสและ
เป็นธรรม 
 

การรายงานผล
การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
ความพึงพอใจต่อ
กระบวนการ
พิจารณาความดี
ความชอบ 

แบบประเมนิผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
แบบประเมนิความพึง
พอใจต่อกระบวนการ
พิจารณาความดี
ความชอบ 
 
 

- กรกฎาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
สิงหาคม2565 
 
 
 
 
กันยายน2565, 
มีนาคม 2566 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ความดีความชอบ 2 
คร้ัง/ปีการศึกษา 
4. ติดตาม 
ประสานงานเพื่อให้
ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงานราชการ ครู
อัตราจ้าง และพี่เลี้ยง
เด็กพิการส่งเอกสาร
ขอรับการประเมินและ
คณะกรรมการ
ดำเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานตาม
ระยะเวลาที่กำหนด
จำนวน 2 ครั้ง/ปี
การศึกษา 
5. ตรวจแฟ้มรายงาน
ผลการปฏบิัติตนและ
ปฏิบัติงานจำนวน 82 
เล่ม 
6. สรุปผลการประเมนิ
การพิจารณาความดี
ความชอบและเสนอ
ผลการประเมินการ
ปฏิบัติงานเพื่อขอ

 
 
กันยายน2565, 
มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กันยายน2565, 
มีนาคม 2566 
 
 
กันยายน2565, 
มีนาคม 2566 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

เลื่อนเงินเดือน/
ค่าตอบแทน 2 ฉบบั/ปี
การศึกษา 
7. จัดทำประกาศผล
การประเมินผลของ
บุคลากรที่ปฏบิัติตน
และปฏิบตัิงานเป็น
แบบอย่าง 2 ฉบบั/ปี
การศึกษา 
8. จัดส่งรายงานผล
การขั้นเลื่อนขั้น
เงินเดือนของ
ข้าราชการ จำนวน 2 
ครัง และผลการเลื่อน
ค่าตอบแทนของ
พนักงานราชการ  
จำนวน 1 ครั้ง 
9. จัดประชุมสะท้อน
ผลการขั้นเลื่อนขั้น
เงินเดือนของ
ข้าราชการ จำนวน 2 
คร้ัง และผลการเลื่อน
ค่าตอบแทนของ

 
 
กันยายน2565, 
มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 
กันยายน2565, 
มีนาคม 2566 
 
 
 
 
 
 
เมษายน 2566 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

พนักงานราชการ 
จำนวน 1 ครั้ง 
10. สรุปและรายงาน
ผลการดำเนนิงาน 
จำนวน 1 เล่ม 
 
 
 
 
 
 

 
เมษายน 2566 

 

 

ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

8. งาน
เครื่องราชอิสริยา

ภรณ์ 

เพื่อพัฒนางาน
เครื่องราชอิสริยาภ
รณ์ ให้เป็นระบบมี
ประสิทธิภาพ 

1. ประชุมวางแผน
คณะกรรมการ
ปฏิบัติงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา  
จังหวัดสุพรรณบุรี  
จำนวน 1 ครั้งต่อป ี
2. จัดทำแฟ้ม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากร ศูนย์
การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี
ได้รับเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ตาม
ระเบียบกฎเกณฑ์ที่
กำหนด 
 

1.ร้อยละ 90 ของงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ม ีความถูกต ้อง เป็น
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
2.ร้อยละ 100 ของครู
และบุคลากรที่มีสิทธิ์ 

1. การสำรวจ
ตรวจสอบการ
เสนอรายชื่อ
ขอรับ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริ 
ยาภรณ์ 
 
2. การประเมิน
ความพึงพอใจ

1. แบบสำรวจ
ตรวจสอบการเสนอ
รายชื่อขอรับ
พระราชทานเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ ์
 
 
 

500 มิถุนายน 65 
 
 
 
 
 
 
 

มิถุนายน  65 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

เป็นรายบุคลลและ
จัดเก็บอย่างเป็นระเบยีบ 
3.ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากร ปลีะ 1 ครั้ง 
4. ตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรเพื่อดำเนิน 
การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
ปีละ 1 ครั้ง 
5.ดำเนินการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ ของ 
ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรที่อยู่ในเกณฑ์ ปี
ละ 1 ครั้ง 
6.จัดทำบัญชีรายชื่อผู้
ได้รับการจ่าย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
และ รายชื่อผูส้่งคืน

ได้ขอเสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ในแต่ละปี ได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตามที่เกณฑ์กำหนด 
 
3. ร้อยละ 80 
บุคลากรมีความรู้
เก่ียวกับขอ
พระราชทานเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ ์

ของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 
 
 
 
3. การทดสอบ
ความรู ้

2. แบบประเมินความ
พึงพอใจของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
4. แบบทดสอบความรู้ 

 
 

กรกฎาคม 65 
 
 
 

 
สิงหาคม  65 

 
 
 
 
 
 

สิงหาคม – 
กันยายน  65 

 
 
 

กุมภาพันธ์ – 
มีนาคม 66 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นรอง ปีละ 1 ครั้ง/ป ี
7.จัดให้มีการสะท้อนผล
ข้อมูลผู้ได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปี
ละ 1 ครั้ง 
8.จัดทำสรุปรายงานผล
การปฏิบัติงาน  
งานเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ 1 เล่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มีนาคม  66 

 
 
 

มีนาคม  66 

 

ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

9. งานมาตรฐาน
วิชาชีพ และ
วิทยฐานะ 

เพื่อส่งเสริมให้ครู
และบุคลากร 
มีมาตรฐาน

1.สำรวจข้อมูลครูที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์การขอ
มีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ 

ครูที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ได้รับการ
ประเมินเพื่อเปลี่ยน

ร้อยละ 100 ของครูที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์การ
ขอมีหรือขอเลื่อนวิทย

การายงานผล
การปฏิบัติงาน 

แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

- พ.ค.-มิ.ย.65 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
เป้าหมายเชิง
คุณภาพ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

วิชาชีพและวทิย
ฐานะที่สูงขึน้ตาม
ระยะเวลาที่
กำหนด 
 

2.แจ้งครูให้ดำเนินการยื่น
เอกสารเพื่อขอรับการ
ประเมินปลีะ 1 ครั้ง 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประเมินเพื่อขอมีหรือขอ
เลื่อนวิทยฐานะหรือเปลี่ยน
ตำแหน่งให้สูงขึ้น 
4.ดำเนินการเก่ียวกับ 
 4.1การเปลี่ยนตำแหน่งให้
สูงขึ้น ปลีะ 1 ครั้ง    
 4.2 การประเมินวิทยฐานะ
เพื่อขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะ 
ปีละ 1 คร้ัง    
5. ติดตาม ตรวจสอบการ
ดำเนินงาน 
6.ประชุมสะท้อนผลการ
ดำเนินงานปีการศึกษาละ 1
คร้ัง 
7. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 
 

ตำแหน่งให้สูงขึ้นหรือ
มี/เลื่อนวิทยฐานะ
ได้รับการประเมนิ
อย่างเป็นระบบถูกต้อง   

ฐานะได้รับการดำเนนิการ
อย่างถูกต้อง 

ก.ค.65 
 
 

ก.ค.65 
 
 
 
 

ก.ย.65 
 
 
 

 
มี.ค.66 

 
มี.ค.66 

 
 

เม.ย.66 

 



114 
 

ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

10. งานขอรับ
เงินเพิ่ม
พิเศษ 

เพื่อดำเนินการให้
ครูได้รับเงินเพิ่ม
พิเศษ พ.ค.ก./
ค.ค.ศ./พ.ค.ศ ให้
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

1.จัดประชุมวางแผนการ
ปฏิบัติงานเงนิเพิ่มพิเศษ พ.ค.ก./
ค.ค.ศ./พ.ค.ศ. ปีการศึกษาละ 1 
คร้ัง  
2. ตรวจสอบคุณสมบัติของครู 
และบุคลากรที่มีวุฒิทาง
การศึกษาพิเศษ และมีวุฒบิัตร
ผ่านการอบรมด้านการสอนคน
พิการ 1 คร้ัง/ปีการศึกษา 
3. ประชุมจัดทำทะเบียนครูและ
บุคลากรที่มีวฒุิครูการศึกษา
พิเศษและครูด้านการสอนคน
พิการ เก่ียวกับเอกสารการยื่น 
และการจัดทำเอกสารขอรับเงิน
เพิม่พิเศษ พ.ค.ก./ค.ค.ศ./พ.ค.ศ. 
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4.จัดทำเอกสาร รวบรวมเอกสาร
ของคณะครูและบุคลากร
เก่ียวกับขอรับเงินเพิ่มพิเศษ 
พ.ค.ก./ค.ค.ศ./พ.ค.ศ. เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสาร ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
5.จัดส่งเอกสารขอรับเงินเพิ่ม
พิเศษ พ.ค.ก./ค.ค.ศ./พ.ค.ศ. ไป

การจัดทำขอรับเงินเพิ่ม
สำหรับตำแหนง่ที่มีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติหนา้ที่สอนคนพิการ 
พ.ศ.2556 (พ.ค.ก.) ขอรับเงิน
ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่
มีเหตุพิเศษของครูการศึกษา
พิเศษ (ค.ค.ศ.) และขอรับเงิน
ค่าตอบพิเศษหรือเงินเพิ่ม
สำหรับตำแหนง่พิเศษ (พ.ค.
ศ.) ดำเนินการอย่างเป็นระบบ 
มีประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละ 100 ของครู
และบุคลากรที่ผ่าน
การอบรมได้รับเงิน
เพิ่มสำหรับตำแหน่งที่
มีเหตุพิเศษฯ(พ.ค.
ก.,ค.ค.ศ. และ พ.ค.ศ.) 
เป็นไปตามระเบยีบ 
 

การตรวจสอบ
คุณสมบัติของครู 
และบุคลากร 
 

แบบสำรวจ
ตรวจสอบ
คุณสมบัติของ
ครู และ
บุคลากร 
 

- พฤษภาคม 2565 
 
 
 
พฤษภาคม 2565 
 
 
 
 
พฤษภาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
มิถุนายน 2565 

 
 
 
 
 

มิถุนายน 2565 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ยังหน่วยงานตน้สังกัด สำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  
6.ตรวจสอบผลการปฏบิัติงาน
ของครูและบุคลากรที่ขอรับเงิน
เพิ่มพิเศษ พ.ค.ก./ค.ค.ศ./พ.ค.ศ. 
ร่วมกับกลุ่มบริหารงานวิชาการ
และกลุ่มบริหารงานแผนงานและ
งบประมาณ  
7. จัดประชุมสะท้อนผลการ
ดำเนินงานเงนิเพิ่มพิเศษ พ.ค.ก./
ค.ค.ศ.ปีการศึกษา 
ละ 1 ครั้ง  
8.จัดทำสรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานเงนิเพิ่มพิเศษ พ.ค.ก./
ค.ค.ศ./พ.ค.ศ. จำนวน 1 เล่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 

มีนาคม 2566 
 

 
 

มีนาคม - เมษายน
2566 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

 
 
 

 

ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

11. งานการ
นิเทศ 
ติดตาม
ประเมิน
และ
รายงานผล 

เพื่อให้มีการ
ปฏิบัติงานของกลุ่ม
บริหารงานบุคคล
เป็นไปตามเปา้หมาย
และวัตถุประสงค์ 
และระยะเวลาตามที่
กำหนดไว้ใน
แผนปฏบิัติการ 

1.จัดประชุมคณะกรรมการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล ปีละ 1 
คร้ัง 
2.จัดทำปฏิทนิการปฏิบตัิงาน 
จำนวน 1 เล่ม 
3. จัดทำแบบนิเทศการ 
ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล จำนวน 1 ชุด 
4. จัดกิจกรรมชี้แจงวิธีการ 
นิเทศ กำกับ ติดตาม การ
ดำเนินงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล จำนวน 1 ครั้ง 

ผู้ปฏิบัตงิานตาม
โครงสร้างกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
มีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถปฏิบัตงิาน
ที่กำหนดไว้ให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และตาม
กำหนดเวลา ทำให้
ภาพรวมของการ
ดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธผิล 

1. ร้อยละ 90 ของ
ผู้ปฏิบัตงิานในกลุ่ม
บริหารงานบุคคลที่มี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถปฏบิัต ิ
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
 
 
2. แผนงานโครงการตาม
แผนปฏบิัติการ 11 งาน
........โครงการ ที่สามารถ

1.การนิเทศ 
ติดตามตามปฏิทนิ 

 
 
 
 
 

 
 
 

2.การรายงานผล
การดำเนินงาน
และโครงการ 

1.แบบนิเทศการ
ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหาร 
งานบุคคล 

 
 

 
 
 
 
2.แบบรายงานผล
การดำเนินงาน
และโครงการ 

500 บาท มิ.ย. 65 
 

 
ต.ค.65 

 
 

 
 

ต.ค.65  
และ มี.ค.66 

 
 

เม.ย.66 
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ที ่ ชื่องาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

5.ดำเนินงานนิเทศ กำกบั 
ติดตาม การดำเนินงาน
ปฏิบัติการกลุ่มบริหารงาน
บุคคล ตามปฏิทินที่ได้กำหนด
ไว้ปีการศึกษาละ  2 คร้ัง 
6. จัดประชุมสะท้อนการ
นิเทศ กำกับ ติดตาม การ
ดำเนินงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล ปีละ 1 ครั้ง 
7. จัดทำสรุปรายงานผลการ
นิเทศภายใน จำนวน 1 เล่ม 
และนำผลการดำเนนิงานไป
พัฒนาต่อไป 

ปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ให้
เป็นไปตามเปา้หมาย
วัตถุประสงค์และตาม
กำหนดเวลา 
 
3.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เกี่ยวข้องที่มีความพึง
พอใจต่องานนิเทศกำกับ
ติดตามประเมนิผล 

 
 
 
 
 
3.การประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
3.แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 

เม.ย.66 
 
 
 

เม.ย.66 
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4.2 แผนการดำเนินงานโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
โครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 

กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาสำหรับ
คนพิการ 

1 โครงการคัดเลือกครูต้นแบบการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 
 

1. นายวรรณธนุ  วรรณกิจ 
2. นางสาวมณฑา  คชาชัย 
3. นางสาววันวิสาข์  ธชาภินทร์ 

4. นางสาวกนกอร  สว่างอารมณ ์

2 โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดศึกษาสำหรับนักเรียนพิการ 1.นายณัฐพร  อินต๊ะวิกุล 
2.นางสาวศศินัฎฐ์  ชูขาว 
3.นางสาววิรชา เมืองมูล 
3.นางภัณฑิรา ธรรมมา 
4.นางสาวพิชญาภา  พจน์มณีรัตน์ 

3 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอนแบบ Active Learning  1. นางสาวพิกุล      ทำบุญตอบ   
2. นางสาวขนิษฐา  แสงโยธ ี
3. นางสาวกานพิชชา กิตตสาโร 

4 โครงการพัฒนาครูผู้สอนสู่มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานวิชาชีพ 1. นายนพธนพงษ์ ภูรัชต์ธนาธิป 
2. นางอัจฉรินทร์  คำด้วง 

5 โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1. นางสาวดวงรัตน์  ยาแสง 
2. นางสาวศศิธร   พงษ์เพียร 
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กลยุทธ์ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 

1 โครงการดนตรีเพ่ือการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ  1. นายศุภสัณห์ เที่ยงตรง 
2. นางสาวนิรชา โรจนสิร ิ

2 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลผู้พิการที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหวหรือสุขภาพโดยครอบครัวและชุมชน 

1. นายพัศพงศ์   สังข์ประเสริฐ 
2. นางสาวกาญจนา ใจตรง 

3 โครงการขยายการบริการในการศึกษาในลักษณะหน่วยบริการ 1. นางสาวดนิตา  ศรีภุมมา 
2. นางสาวอรพิน  ศรีเกตุสุข 
3. นายสันติ แว่นแก้ว 
4. นางสาวรัตนาภรณ์   โพธิพันเมฆ 
5. นายเมธี   ขันทอง 
6. นางสาวเรณู   นาคปานวงศ์ 
7. นางสาวพัชรี   ศรีสร้อย 

4 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 1. นายนพธนพงษ์ ภูรัชต์ธนาธิป 
2. นางสาวนิรดา  จันทฤกษ์ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย 

 

1 โครงการสถานศึกษาปลอดขยะ 
 

1. นางสาววรันธร   มีแก้ว 
2. นางสาวเกศดา จันทร์ทรง 

2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 1. นายชนินทร์  ศรีส่อง 

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  1. นางปุณยนุช ศิริโรจนมงคล 
2. นางสาวชญานิศศรีมณี 
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4.2 แผนการดำเนินงานโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

   1) โครงการคัดเลือกครูต้นแบบการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือ               
ที่ใช้ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

โครงการคดัเลือก
ครูต้นแบบการนำ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ 

เพื่อส่งเสริมให้ครูน้อม
นำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
และจัดการเรียนการ
สอน 

1. ประชุมคณะกรรมการ
จัดทำแนวทาง และเกณฑ์การ
ประเมินคัดเลือกครตู้นแบบใน
การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 
ด้าน ดังน้ี  
  ด้านที ่1 ด้านการประพฤติตน 
  ด้านที่ 2 ด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
ด้านที่ 3 ด้านการน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
2. ประชุมชี้แจงเกณฑ์การ
คัดเลือกครูต้นแบบ 1 ครั้ง 
3. จัดกิจกรรมนำเสนอผลการ
ดำเนินงาน 2 วัน(จัด
นิทรรศการนำเสนอผลงาน) 
 

ครูมีการครูน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัตติน 
ปฏิบัติงาน และ
จัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง 

1. ร้อยละ 100 ของครูมี
การน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ตน ปฏิบัติงาน และ
จัดการเรียนการสอน 
 
 
 
2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี มีครูต้นแบบ
การนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ 
 
 

1. การประเมินการ
น้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติตน 
ปฏิบัติงาน และ
จัดการเรียนการ
สอน 
 
2. ผลการคดัเลือก
ครูต้นแบบการนำ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ 
 
 
 

1. แบบประเมินครู
ต้นแบบการน้อมนำ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอนและการ
ปฏิบัติงาน 
 
2. รายงานผลการ
คัดเลือกครูต้นแบบ
การนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไป
ประยุกต์ใช้ 
 
 

 
 

 

มิ.ย. 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิ.ย.65 
 
 
26-27 
ม.ค.66 

2,000 นายวรรณธนุ  
วรรณกจิ 
น.ส.มณฑา 
คชาชัย 
น.ส.กนกอร 
สว่างอารมณ ์
น.ส.วันวิสาข์   
ธชาภินทร์  
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
 2) โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนพิการ 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

โครงการประกวด
นวัตกรรมการจดั
การศึกษาสำหรับ
นักเรียนพิการ 

1.กิจกรรมอบรม
ให้ความรู้วิธีการ
จัดทำนวัตกรรม
สำหรับเด็กพิการ 
9 ประเภท 

2.กิจกรรมผลติสื่อ
และนวัตกรรม
สำหรับเด็กพิการ 
9 ประเภท 

3.กิจกรรม
ประกวดนวัตกรรม
จัดการศึกษา
สำหรับนักเรียน
พิการ 

1. เพื่อให้ครูมีความรู้
เกี่ยวกับการจดัทำ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
นักเรียนพิการแต่ละ
ประเภท 

2. เพื่อให้ครูสามารถ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อ
นำไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนา
นักเรียนพิการแต่ละ
ประเภท 

1. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี จำนวน 50 คนมี
ความรู้ในการจดัทำนวัตกรรม
สำหรับเด็กพิการ 9 ประเภท 

2. สนับสนุนให้ครูพัฒนา
นวัตกรรมกลุ่มละ 1 รายการ
โดยจดัครูออกเป็น 9 กลุ่มตาม
ประเภทความพิการ กลุ่มละ  
5-6 คน 

3. นำนวัตกรรมทั้ง 9 รายการ 
ไปใช้จริงในการจัดการเรยีนการ
สอน 

4. จัดทำรายงานการใช้
นวัตกรรมเชิงวิจัยจำนวน 9 เล่ม 

5. นำเสนอผลงานนวัตกรรม 

 

1. ครูศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบรุี มี
ความรู้ในการจดัทำ
นวัตกรรมและสามารถ
นำนวัตกรรมไปใช้ได้
เหมาะสมกับความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ
ของแต่ละประเภท
ความพิการ  

1. ร้อยละ 90 ครูศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรมีีความรู้ใน
การจัดทำนวัตกรรม
สำหรับเด็กพิการ 9 
ประเภท 

2.ร้อยละ 90 ครูศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรสีามารถพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ใน
การจัดการเรยีนการสอน
ได ้

1.การทดสอบ
ความรู้ก่อนและหลัง
การอบอบรมให้
ความรู้วิธีการจดัทำ
นวัตกรรมสำหรับ
เด็กพิการ 9 
ประเภท 

2.นิเทศติดตามการ
จัดทำและการ
นำไปใช้นวัตกรรม 

 
3.การนำเสนอ
ผลงานนวัตกรรม
สำหรับเด็กพิการ 

 

1.แบบทดสอบ
ความรู้ก่อนและ
หลังการอบอบรม
ให้ความรู้วิธีการ
จัดทำนวัตกรรม
สำหรับเด็กพิการ 
9 ประเภท 

2.แบบบันทึก
นิเทศติดตามการ
จัดทำและการ
นำไปใช้นวัตกรรม 

3.แบบประเมิน
คุณภาพนวัตกรรม
สำหรับเด็กพิการ 

1 ส.ค.65 
- 

30 ม.ค.66 

10,250 
บาท 

1.นายณัฐพร  
อินต๊ะวิกุล 
2.น.ส.ศศินัฎฐ์  
ชูขาว 
3.น.ส.วิรชา 
เมืองมูล 
3.นางภัณฑิรา 
ธรรมมา 
4.น.ส.พิชญาภา  
พจน์มณีรตัน ์



 

122 
  

 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

  3) โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอนแบบ Active Learning 
ชื่อโครงการ/

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

โครงการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
รูปแบบการสอน
แบบ Active 
Learning 

  

1. เพื่อพัฒนาครูให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับรูปแบบการ
สอนแบบ Active 
Learning มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
อย่างถูกต้อง 

2. เพื่อพัฒนาครูให้
สามารถจัดการเรยีน
การสอนตามรูปแบบ
การสอนแบบ Active 
Learning ในการ
พัฒนาผู้เรียนได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ
ของผู้เรียนแตล่ะ
บุคคล 

 

1. ครูจำนวน 51 คน 

2. จัดอบรมให้ความรู้การ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบ
การสอนแบบ Active 
Learning จำนวน2 วัน 
ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

2.1 การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้กลวิธีการรับรู้
ผ่านการมอง (Visual 
Strategies) 

2.2 การแลกเปลีย่นรูปภาพ
เพื่อการสื่อสาร (PECS) 

2.3 การเรียนรูโ้ดยวิธสีอน
แบบทีช(TEACCH ) 

2.4 การจัดรูปแบบการ
เรียนรูโ้ดยใช้ระบบกล่องงาน 
(Work Boxes System) 

1. ครูมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับ
รูปแบบการสอนแบบ 
Active Learning มาใช้
ในการจัดการเรียน
การสอนอย่างถูกต้อง 

2. ครูสามารถจัดการ
เรียนการสอนตาม
รูปแบบการสอนแบบ 
Active Learning ใน
การพัฒนาผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ
ของผู้เรียนแตล่ะ
บุคคล 

 

 

1. ร้อยละ 80 ของครู
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกี่ยวกับ
รูปแบบการสอนแบบ 
Active Learning  

 
2. ร้อยละ 80 ของครู
สามารถจัดการเรยีน
การสอนตามรูปแบบ
การสอนแบบ Active 
Learning เพื่อพัฒนา
ผู้เรยีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตอบสนองความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ
ของผู้เรียนแตล่ะ
บุคคล 

 

- การทดสอบ
ความรู ้
ก่อน – หลัง  

 

 

- การนิเทศการ
จัดการเรียนการ
สอน 

 

 

 

 

 

 

 

- แบบทดสอบ
ความรู้  
ก่อน – หลัง 

 

 

- แบบนิเทศการ
จัดการเรียนการ
สอน 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ค. - ธ.ค.65 

มิ.ย.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,000 1.น.ส.พิกุล  
ทำบุญตอบ 
2.น.ส.ขนิษฐา 
แสงโยธ ี
3.น.ส.กานพิชชา 
กิตตสาโร 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

2.5 การเรียนรูเ้ทคนิคการ
สอนเชิงพฤติกรรมสำหรับ
นักเรียนท่ีมีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 

3. ครูนำการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบการสอน
แบบ Active Learning ไปใช้
ในภาคเรียนที่ 1  

4. นิเทศการนำการจดัการ
เรียนการสอนรูปแบบการ
สอนแบบ Active Learning 
ในภาคเรียนที่ 2  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ก.ค.- ต.ค. 65 
 

 

ธ.ค. 65 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
 4) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

โครงการพัฒนา
ครผูู้สอน          
สู่มาตรฐาน 
วิทยฐานะและ
มาตรฐานวิชาชีพ 

กิจกรรม 

1.อบรมให้ความรู้ 
เกี่ยวกับการ
จัดทำแผนการ
สอน โดยแบ่งเป็น 
2 ระยะ ดังนี้ 

1.เพ่ือพัฒนาให้คร ู 
สามารถเขียนแผนการ
สอนได้อย่างถูกต้อง 
และจัดการเรียนการ
สอนได้สอดคล้องกับ
แผนการสอน 

2.เพื่อพัฒนาให้ครู
สามารถจัดทำวีดิทัศน์
การเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับแผนการ
สอนและมี
ประสิทธิภาพ 

 

1.ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
จำนวน 48 คน
ประกอบด้วย 
- ข้าราชการครู 
จำนวน 28 คน 
- พนักงานราชการ 
จำนวน 15 คน  
- ครูอัตราจ้าง 
จำนวน 5 คน  

2.จัดอบรมให้
ความรู้ เกี่ยวกับ
การจัดทำแผนการ
สอน 

ครูมีความรู้เกี่ยวกับ
แนวแนวทางการ
พัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพ นำไป
เตรียมความพร้อม
เพ่ือความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพของ
ตนเอง โดยการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนที่รับผิดชอบ
อย่างเป็นระบบ 
ถูกต้อง ชัดเจนเป็น
กระบวนการ ส่งผลให้
ผู้เรียนได้รับการ

1. ร้อยละ 90 ของ
ครูและบุคลากร
เข้าร่วมกิจกรรม 

2.ร้อยละ 90 ของ
ครูและบุคลากร
ทา งก า รศ ึ กษ า
ส า ม า ร ถ เ ข ี ย น
แผนการสอนได้
อย่างถูกต้องและ
นำไปจัดการเรียน
การสอนได้อย่าง
สอดคล้อง 

การ
ลงทะเบียน 

 

การนิเทศ
การสอน 

 

 

 

 

 
การประเมิน

แบบ
ลงทะเบียน 

 

แบบนิเทศการ
สอน 

 

 

 

 
 

แบบประเมิน 

พ.ค.-ก.ย.65 

 

 

 

 

 

 

 

22,600 บาท 

 

- ค่าวิทยากร  
3วันx 6ชั่วโมง

x1,200 บาทต่อ
ชั่วโมง 

=21,600 บาท 

- ค่าเอกสาร 
1,000 บาท 

 

 

นายนพธนพงษ์ 
ภูรัชต์ธนาธิป 
นางอัจฉรินทร์ 
คำด้วง 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

1.1 ภาคทฤษฎี 
ฝึกเขียนแผนการ
สอน จำนวน 2 วัน 

1.2 ภาคปฏิบัติ 
ฝึกสอนตามแผน 

2. อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง
การจัดทำคลิป
การสอน จำนวน 
1 วัน 

 

 

 

 

 

 

3.จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทำวีดี
ทัศน์การเรียนการ
สอน จำนวน 1 วัน 

พัฒนาตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 

3.ร้อยละ 90 ของ
ครูสามารถจัดทำ
วีดิทัศน์การเรียน
การสอน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 

วีดิทัศน์การ
สอน 

 

 

 

วีดิทัศน์การ
สอน 

 

 

 



 

126 
  

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

 

 

 

 

 
 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

 5) โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่
ใช้ 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

โครงการพัฒนาครูสู่
ความเป็นเลิศด้าน
การจ ัดการศ ึกษา
สำหรับคนพิการ 

 

 

1. เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูมีมี
การศึกษาค้นคว้า
ความรู้ด้าน
การศึกษาพิเศษ                 
2. เพ่ือให้ครู

1. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
กำหนดเกณฑ์การ
นำเสนอกิจกรรม
ค้นคว้าความรู้
ด้านการจัด

ครูมีการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ด้านการจัด
การศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย
และนำมารวบรวมเป็น
หมวดหมู่นำมาเผยแพร่
ให้กับบุคคลใน 

1. ร้อยละ 100 ของ
คร ูท ี ่ม ีการศ ึกษา
ค้นคว้าความรู้และ
นำมารวบรวมเป็น
ห ม ว ด ห ม ู ่ แ ล ะ
เผยแพร่ด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ 

1.การตรวจสอบ
ข้อมูลความร ู ้ที่
ครูนำมาเผยแพร ่

 
 
 

1. แบบสรุป
จำนวน
บันทึก
ความรู้ 
 
 
 

พฤษภาคม 
2565 

- 
ตุลาคม 
2565 

1,000 บาท น.ส.ดวงรัตน์  
ยาแสง 
น.ส.ศศิธร 
พงษ์เพียร 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่
ใช้ 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

 

 

 

สามารถรวบรวม
ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้า 
สังเคราะห์และ
บันทึกการเรียนรู้
และจัดเป็น  
E-Book หรือ  
E-Learning                     
3. เพ่ือจัดกิจกรรม
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ที่เป็นแบบอย่าง
ด้านการพัฒนา
ตนเองสู่กร
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 

 

การศึกษาสำหรับ
คนพิการ 

2. ประชุมชี้แจง
แนวทางการ
พัฒนาตนเอง 1 
ครั้ง พร้อมทั้ง
จัดทำบันทึก
ข้อตกลงการ
พัฒนาตนเอง 

3. จัดกิจกรรมยก
ย่องเชิดชูเกียรติที่
เป็นแบบอย่าง
ด้านการพัฒนา
ตนเองสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

4. สรุปและ
รายงานผลการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี  
ทำให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการศึกษา
เกี่ยวกับเด็กพิการที่
หลากหลายนำความรู้ 
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาการเรียน
ทีต่นเองรับผิดชอบให้มี
พัฒนาการที่ดีข้ึน 

 
2. ศูนย์มคีลังความรู้
ด้านการศึกษา
พิเศษที่สอยคล้อง
กับความต้องการ
ของบุคลากร 
 

  

 
2. การ
ตรวจสอบ
คลังข้อมูลจาก 
E-Book หรือ E-
Learning                      

 
2. การ
รายงานผล
การจัดทำ 
E-Book 
หรือ E-
Learning                      
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
1) โครงการดนตรีเพื่อการพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

โครงการดนตรีเพื่อ
การพัฒนาเด็กที่มี

1. เพื่อให้ครู และ
ผู้ปกครองมีความรู้
เก่ียวกับการประดิษฐ์

1. ครศููนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรีจำนวน 50 คน  

ครูและผู้ปกครองมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
ประดิษฐ์และการเล่น

1. ร้อยละ 80 
ของครู บุคลากร
และผู้ปกครองมี

การทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกับ
การประดิษฐ์

แบบทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกับ
การประดิษฐ์

สิงหาคม
2565 

 

5,000 นายศุภสัณห์ 
เที่ยงตรง 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่
ใช้ 

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ดำเนินงาน 
จำนวน 1 เล่ม 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ความต้องการ
พิเศษ 
 
 
 
 
 
 

และเล่นเครื่องดนตรี
ท้องถิ่น 
2. เพื่อให้ครู และ
ผู้ปกครองสามารถ
ประดิษฐ์เครื่องดนตรี
จากวัสดุในท้องถิน่ได ้
3. เพื่อให้ครูและ
ผู้ปกครองสามารถ
นำเครื่องดนตรีจาก
วัสดุในท้องถิ่นไปใช้
ในการจัดการศึกษา
ได ้
 

2. ผู้ปกครองของผู้เรียนที่
มีความสนใจ จำนวน 50 
คน  
3. ผู้เรียน จำนวน 109 
คน 
 

เครื่องดนตรีท้องถิ่น 
สามารถประดิษฐ์
เครื่องดนตรีจากวัสดุ
ในท้องถิ่นได้และนำ
เครื่องดนตรีจากวัสดุ
ในท้องถิ่นไปใช้ใน
การจัดการศึกษาได้
ทำให้ผู้เรียนได้รับ
การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพได้
อย่างเหมาะสม  
 
 

ความรู้เกี่ยวกับ
การประดิษฐ์และ
เล่นเครื่องดนตรี
ท้องถิ่น 

2. ร้อยละ 80 
ของครูบุคคลากร
และผู้ปกครอง
สามารถประดิษฐ์
เครื่องดนตรีจาก
วัสดุในท้องถิ่นได ้

3. . ร้อยละ 80 
ของครูบุคคลากร
และผู้ปกครองนำ
เครื่องดนตรีจาก
วัสดุในท้องถิ่นไป
ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนได ้

4. ร้อยละ 80 
ของผู้เรียนผ่าน
การพัฒนา

และการเล่น
เครื่องดนตรี
ท้องถิ่น 
 
การประเมิน 
ผลงานการ
ประดิษฐ์เครื่อง
ดนตรีจากวัสดุ
ในท้องถิ่นได ้
 
 
การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
 
 
 
 

การประเมิน
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

และการเล่น
เครื่องดนตรี
ท้องถิ่น 
 
แบบประเมนิ        
ผลงานการ
ประดิษฐ์เครื่อง
ดนตรีจากวัสดุ
ในท้องถิ่นได ้
 
 
แบบประเมนิ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 
 
 
 
 

แบบประเมนิ
คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 

 
 
 

 
กันยายน 
2565 

 
 
 
 
 

ตุลาคม  
- 

พฤศจิกายน 
2565 

น.ส.นิรชา  
โรจนสิร ิ
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

กิจกรรมดนตรี
เพื่อการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 

   2) โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลผู้พิการที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพโดยครอบครัวและชุมชน 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

โครงการฟื้นฟู
สมรรถภาพและ
การดูแลผู้พิการที่มี
ความบกพร่องทาง
ร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหวหรือ
สุขภาพโดย
ครอบครัวและ
ชุมชน 

กิจกรรม การจัด
อบรมให้ความรู้
ด้านการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและ
การดูแลผู้พิการที่มี
ความบกพร่องทาง
ร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหวหรือ
สุขภาพ 

1. เพ่ือให้ผู้ปกครอง
และผู้ดูแลคนพิการ
มีความรู้เกี่ยวกับ
การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและ
การดูแลผู้พิการ
ด้านร่างกายหรือ
การเคลื่อนไหวหรือ
สุขภาพ 

2. เพ่ือให้ผู้ปกครอง
และผู้ดูแลคนพิการ
สามารถนำความรู้
ไปใช้ในการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและ
การดูแลผู้พิการ
ด้านร่างกายหรือ
การเคลื่อนไหวหรือ
สุขภาพ 

1. ผู้ปกครองและ
ผู้ดูแลคนพิการ 
จำนวน 50 คน 

2. การจัดอบรมให้
ความรู้ด้านการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
และการดูแลผู้
พิการที่มีความ
บกพร่องทาง
ร่างกายหรือการ
เคลื่อนไหวหรือ
สุขภาพ  
จำนวน 1 วัน  
 

1. ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
เบื้องต้นในการ
ดูแลผู้พิการ 

2. ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถนำ
ความรู้ไปใช้ใน
การฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและ
การดูแลผู้พิการ
ด้านร่างกายหรือ
การเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ
เบื้องต้นได้ 

1. ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมการ
อบรมมีผลการ
ทดสอบหลังการ
อบรม มากกว่า
ก่อนการอบรม 

2.ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถนำความรู้
ไปใช้ในการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและ
การดูแลผู้พิการ
ด้านร่างกายหรือ
การเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ
เบื้องต้นได้ 

การทดสอบ 
ก่อน - หลัง  
การอบรม 
 
 
 

การนิเทศ  
การการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพและ
การดูแลผู้พิการ
ด้านร่างกาย
หรือการ
เคลื่อนไหวหรือ
สุขภาพเบื้องต้น 
 

แบบทดสอบ 
ก่อน - หลัง 
การอบรม 
 
 
 

แบบนิเทศการ
ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ
และการดูแลผู้
พิการด้าน
ร่างกายหรือ
การเคลื่อนไหว
หรือสุขภาพ
เบื้องต้น 

17 พ.ค. 
65  
– 

30 เม.ย. 
66 

จากกองทุน
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบางเลน
ปีงบประมาณ
2565  
(16,100 บาท) 

นายพัศพงศ์  
สังข์ประเสริฐ 
น.ส.กาญจนา 
ใจตรง 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
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   3) โครงการขยายการบริการในการศึกษาในลักษณะหน่วยบริการ 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

โครงการขยายการ
บริการใน
การศึกษา ใน
ลักษณะหน่วย
บริการ 
 

1.  เพ่ือขยายโอกาส
ทางการศึกษาพิเศษ
ให้กับนักเรียนผู้
พิการในพ้ืนที่
ห่างไกล 
 
2.เพ่ือให้นักเรียน
พิการได้รับการ
พัฒนาตาม
ศักยภาพของแต่
ละบุคคลและอยู่
ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 

ขยายหน่วยบริการ
เพ่ิมเติมจำนวน.......แห่ง 
โดยดำเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

1.จัดทำสารสนเทศ
จำนวนนักเรียนแต่ละ
อำเภอเพ่ือตัดสินใจ 

2.จัดประชุม
คณะกรรมการบริหาร
เพ่ือคัดเลือก/ตัดสินใจ 

3.ประสานหน่วยงาน  
ในพ้ืนที่ เช่น 
นายอำเภอ นายก
องค์การบริหารส่วน
ตำบล ผู้อำนวยการรพ.
สต เขตผู้อำนวยการ
พ้ืนที่การศึกษาเพ่ือ
ประสานการจัดหาพ้ืนที่
จัดตั้งหน่วยบริการ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี มี
หน่วยบริการที่ขยาย
โอกาสทางการศึกษา
พิเศษให้กับนักเรียนผู้
พิการในพ้ืนที่ห่างไกล
และได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพตาม
ความต้องการของแต่
ละบุคคลและสามารถ
อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
อย่างน้อย 1 หน่วย
บริการ 

1. ศูนย์ฯมีหน่วย
บริการเพิ่มข้ึนอย่าง
น้อย 1 ศูนย์ 
 
 
2. ร้อยละ80ของ 
ผู้พิการในพ้ืนที่
ห่างไกลได้รับ
บริการได้อย่าง
ทั่วถึง 
 

การรายงาน
การจัดตั้ง
หน่วยบริการ 
 
 
การรายงาน
ข้อมูล
นักเรียนใน
หน่วยบริการ 

แบบการ
รายงานการ
จัดตั้งหน่วย
บริการ 
 
แบบรายงาน
ข้อมูลนักเรียน
ในหน่วย
บริการ 

เมษายน 
2565 

- 
 ธันวาคม 

2566 

เงินนอก
งบประมาณ 

1. น.ส.ดนิตา   
ศรีภุมมา 
2. น.ส.อรพิน   
ศรีเกตุสุข 
3. นายสันติ  
แว่นแก้ว 
4. น.ส.รัตนาภรณ์   
โพธิพันเมฆ 
5. นายเมธี    
ขันทอง 
6. น.ส.เรณู   
นาคปานวงศ์ 
7. น.ส.พัชรี    
ศรีสร้อย 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

4.ปรับปรุงสภาพหน่วย
บริการให้พร้อมรับ
บริการ 

5.จัดบุคลากรเพ่ือ
เตรียมการจัดการเรียน
การสอนในหน่วยบริการ
ต่อไป 

 

 

 

 

 

 
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในทุกรูปแบบ 
  4) โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

โครงการโรงเรียน
คุณธรรรม สพฐ. 
กิจกรรมที่ 1  
1.ส่งเสริมโครงงาน
โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 13 โครงงานลงสู่
ครอบครัว 

1. เพ่ือให้
ผู้ปกครอง มีส่วน
ร่วมในการปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรมให้กับ
นักเรียน 

2. เพ่ือทำ
ข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษาและผู้
ครองในพัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 

1.ผู้ปกครอง
นักเรียนทั้ง 283 
คนได้รับการ
ส่งเสริมโครงงาน
โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 13 โครงงาน
ลงสู่ครอบครัวและ
มีส่วนร่วมในการ
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้กับ
นักเรียน 

2.ผู้ปกครอง
นักเรียนทั้ง 283 
คนทำบันทึก
ข้อตกลง 

ผู้ปกครองที่
เข้าร่วมทำ
บันทึก
ข้อตกลงได้รับ
การส่งเสริม
กิจกรรม 
โครงการ
โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ 
 

1.ร้อยละ 100 
ผู้ปกครอง
นักเรียนร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
โครงงาน
โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
13 โครงงานลง
สู่ครอบครัว 
และมีพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ดี
ขึ้น มากกว่า
ร้อยละ 90 

2. ผู้ปกรองทุก
ระดับทำบันทึก
ข้อตกลง  
 

1.การติดตาม
การดำเนิน
โครงงาน
คุณธรรม
ตามอัตลักษณ์
นักเรียน ลงสู่
ครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
2.บันทึก
ข้อตกลง
ผู้ปกครอง 

1.แบบรายงาน
ผลโครงงาน
คุณธรรมตามอัต
ลักษณ์นักเรียน
ในครอบครัวทุก
ห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 

 
2.แบบบันทึก
ข้อตกลง  

  พ.ค. 65  
ถึง 

ก.พ. 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ค. 65  
 
 

 

11,200 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. นายนพธนพงษ์ 
ภูรัชต์ธนาธิป 
2. นางสาวนิรดา  
จันทฤกษ์ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมส่งเสริมขวัญ
กำลังใจผู้ปกครอง
ต้นแบบและนักเรียน
ต้นแบบโดยร่วม
กิจกรรมดังนี้ 
* การทำบุญตักบาตร 
* การบำเพ็ญประโยชน์ 
* การสร้างวินัย 
“กิจกรรมทำความดี” 
 
 

เพ่ือสร้างขวัญ
กำลังใจผู้ปกครอง
และนักเรียน  
ที่เป็นแบบอย่าง
ได้ 

มีผู้ปกครองและ
นักเรียนต้นแบบ
จำนวน 2 ระดับ 

1.รางวัลผู้ปกครอง
และนักเรียน
ต้นแบบยอดเยี่ยม  

2.รางวัลผู้ปกครอง
นักเรียนต้นแบบ
สำหรับผู้เข้าร่วม  
 

ผู้ปกครอง
นักเรียน ได้รับ
ขวัญกำลังใจ
ในการร่วม
กิจกรรมการ
ปลูกฝัง
คุณธรรม
จริยธรรมและ 
สามารถนำไป
ปรับใช้ใน
ครอบครัว 

1.การรายงาน 
ผลการ
ดำเนินงาน
โครงงาน
คุณธรรมของ
ผู้ปกครอง
นักเรียน 

2.มีผู้ปกครอง
นักเรียนได้รับ
รางวัล
ผู้ปกครองและ
นักเรียนต้นแบบ
ยอดเยี่ยม  
อย่างน้อย 1 
ครอบครัว 

1.การบันทึกผล
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนเป็น
คนดี 

2.การรายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน
โครงงาน
โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ 

3.การบันทึก
การคะแนนเพื่อ
คัดเลือก
ผู้ปกครอง
นักเรียนได้รับ
รางวัล
ผู้ปกครองและ
นักเรียนต้นแบบ
ยอดเยี่ยม  
 

1.บันทึกผล
พฤติกรรมการ
ปฏิบัติตนเป็น
คนดี 

2.แบบรายงาน
ผลการ
ดำเนินงาน
โครงงาน
โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ 

3.บันทึกการให้
คะแนนนักเรียน
ต้นแบบ 

พ.ค. 65 
ถึง 

ก.พ. 66 
 

5,000 บาท 1. นายนพธนพงษ์ 
ภูรัชต์ธนาธิป 
2. นางสาวนิรดา  
จันทฤกษ์ 
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กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

1) โครงการสถานศึกษาปลอดขยะ 
โครงการ /
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด
ความสำเร็จ 

วิธีการวัด
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ 
ระยะเวลา งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ
สถานศึกษา
ปลอดขยะ 

1. เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครู 
นักเรียนและบุคลากร 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี มี
ความรู้ความเข้าใจ 
แนวทางการลด
ปริมาณขยะ การแยก
ขยะ และการนำขยะ
กลับไปใช้ประโยชน์
ใหม่ 

2. เพ่ือลดปริมาณขยะ
ภายในศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

1. จำนวนนักเรียน  
ครู และบุคลากร 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ  
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี  
จำนวน 100 คน  
เข้าร่วมโครงการ
สถานศึกษาปลอด
ขยะ 
 

ครู บุคลากรและ
นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ และตระหนักถึง
การมีส่วนร่วม การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ดำเนินการตาม
แนวทาง การจัดการ
ขยะแต่ละประเภทได้ 
อย่างถูกต้องทำให้
ปริมาณขยะในศูนย์
ลดลง  
 

1. ร้อยละ 80 
ของ ครูบุคลากร
และนักเรียน ที่มี
ส่วนร่วมในการ
จัดการขยะได้อย่าง
ถูกต้อง 
2.สถานที่ทำงาน 
ห้องเรียน อาคารที่
พักอาศัยของครู 
บุคลากร และ
นักเรียนมีระบบ
การจัดการขยะที่
ถูกต้องและ
เหมาะสม 
3.ปริมาณขยะแต่
ละประเภท
ภายในศูนย์ลดลง 

1.การสังเกต
พฤติกรรมการ
จัดการขยะตาม
สถานที่ต่างๆ
ภายในศูนย์ 
 
2.การตรวจการ
ดำเนินงานการ
จัดการขยะราย
สัปดาห์ 
 
 
 
 
3.การตรวจสอบ
ปริมาณขยะราย
สัปดาห์ 

1.แบบสังเกต
พฤติกรรมการ
จัดการขยะตาม
สถานที่ต่างๆ
ภายในศูนย์ 
 
2.แบบตรวจการ
ดำเนินงานการ
จัดการขยะราย
สัปดาห์ 
 
 
 
 
3.แบบตรวจสอบ
ปริมาณขยะราย
สัปดาห์ 

1 ส.ค.65 
-  

31 ม.ค.66 

 

3,000 น.ส.วรันธร  
มีแก้ว 
น.ส.เกศดา 
จันทร์ทรง 
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กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
  2) โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการ
จัดการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 2 
ให้ความรู้การนำ
ระบบไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานทุกกลุ่ม
บริหาร 

กิจกรรมที่ 3 
ติดตามการนำ
ระบบไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

เพ่ือพัฒนาระบบ
สารสนเทศให้
สามารถใช้
ประโยชน์ได้
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดทำระบบ
เก็บข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร ใน
มาตรฐานที่ 2 
และ 3  

2. จัดทำคู่มือการ
ใช้งานระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร 1 เล่ม 

3. จัดประชุมให้
ความรู้การนำ
ระบบข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ 1 
ครัง้ (1วัน) 

4. ติดตามการนำ
ระบบข้อมูล

ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขต
การศึกษา 5 
จังหวัด
สุพรรณบุรี 
มีระบบ
สารสนเทศที่
สามารถใช้
ประโยชน์ได้
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของ
ครู บุคลากร 
สามารถนำข้อมูล
เข้าระบบได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. ร้อยละ 80 ของ
ผู้เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจต่อระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร
และการจัดการ
เรียนรู้ 
 

1. ตรวจสอบ
ข้อมูลในระบบ 

 
 

 

2. การประเมิน
ความพึงพอใจ 

แบบตรวจสอบการ
นำเข้าข้อมูล 

 
 

 
แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

พฤษภาคม 
2565  
– 

กันยายน 
2565 

ไม่มี นายชนินทร์ 
ศรีส่อง 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

 
 

สารสนเทศไปใช้ 1 
ครั้ง/ภาคเรียน 

5. สรุปรายงาน
การดำเนินงาน
ศูนย์ข้อมูลระบบ
สารสนเทศ 
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กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
    3) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา  
 
 
 
 

1 เพ่ือให้สถานศึกษา
กำหนดเป้าหมาย ทิศ
ทางการจัดการศึกษา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าประสงค์การ
ดำเนินของ
สถานศึกษา 5 ปี (ปี
การศึกษา 2566-
2570) ให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์
ของต้นสังกัดและ
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
 
2 เพ่ือกำหนดกลยุทธ์
การพัฒนา เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด ของโครงการ

1 ครู บุคลากร และ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัด
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ 5 
ปี  
(ปีการศึกษา2566 – 
2570) จำนวน 70 
คน 
 
2 จัดประชุมการ
จัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 1 
ครั้ง 3 วัน 
 
3 รวบรวมข้อมูล
สารสนเทศจัด
ประชุมการจัดทำ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา  5 
จังหวัดสุพรรณบุรี มี
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ 5 ปี 
(ปีการศึกษา2566 – 
2570) ที่กำหนดแนว
ทางการพัฒนาที่
ชัดเจนสอดคล้องกับ
บริบทสภาพแวดล้อม 
การเปลี่ยนแปลง
เป็นไปตามนโยบาย
ของหน่วยงานต้น
สังกัดเพ่ือนำไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดย
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 

1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 5 
จังหวัดสุพรรณบุรี มี
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระยะ 5 ปี 
(ปีการศึกษา 2566 – 
2570) พร้อม
ดำเนินงานในระยเวลา 
5 ปี 
 
2 ร้อยละ 90 ของ
บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 

- การการ
ตรวจสอบ
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
- การตรวจสอบ
ข้อมูลการเข้า
ร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
 

- แบบการ
ตรวจสอบ
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
- แบบลายมือ
ชื่อเข้าร่วม 
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา 
 

1-3 
มีนาคม 
2566 

26,100.- นางปุณยนุช  
ศิริโรจนมงคล 
น.ส.ชญานิศ 
ศรีมณี 
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ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
วิธีการวัด/
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

ใ ห ้ ต อ บ ส น อ ง กั บ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของสถานศึกษา 
 
3 เพ่ือให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในการกำหนด
ทิศทางในการบริหาร
จัดการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ 
จำนวน 1 เล่ม 
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4.3 รวมค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2565 

รายละเอียด จำนวน 
ประเภทเงิน 

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินอื่น ๆ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ งาน 17 370,500.- - - 

โครงการ 7 53,450.- 16,100.- - 
กลุ่มบริหารงานท่ัวไป งาน 14 398,000.- - - 

โครงการ 1 3,000.- -  
กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ งาน 8 22,500.- - - 

โครงการ 2 26,100.- -  
งานกลุ่มบริหารงานบุคคล งาน 11 12,500.- - - 

โครงการ 2 23,600.- -  
รวม 62 909,650.- 16,100.- - 

 



 

152 
 

ส่วนที่ 6  
การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน 

 
 เพ ื ่อให้แผนปฏิบัต ิการประจำป ีการศึกษา 2565 ประสบผลสำเร ็จเป ็นไปตามวัตถุประสง ค์  
ได้กำหนดวิธีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้  
 
 การกำกับ 
 1. จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อกำกับขั้นตอน วิธีการ เวลา และผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

2. จัดให้ผู ้ร ับผิดชอบงาน โครงการ รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ เพื ่อทราบความก้าวหน้า 
และปัญหาอุปสรรคของงาน 

 
 การติดตาม ตรวจสอบ 
       1. การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
มีลักษณะเป็นการประเมินตนเอง   เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกขั้น ตอน ได้แก่ การวางแผน  
การจัดองค์กรการจัดหาบุคลากร การนำไปปฏิบัติ การควบคุมงาน การจัดสรรงบประมาณ การติดตาม 
และประเมินผล เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนางาน โดยมีกระบวนการดังนี้ 
 1.1 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี กำหนดให้มีการติดตาม 3 ระดับ คือ 
  1.1.1 ระดับผู้ปฏิบัติ ให้มีการรายงานความก้าวหน้าตามไตรมาส และสรุปงานเมื่อสิ ้นสุด
โครงการ 
  1.1.2 ระดับหัวหน้ากลุ ่มงาน ให้มีการติดตามตรวจสอบการการปฏิบัติงานอย่างน ้อย  
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง และรายงานความก้าวหน้า 
  1.1.3 ระดับผู้บริหาร ให้มีการติดตาม ตรวจสอบ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 1.2 การติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง คือ 
  1.2.1 ครั้งท่ี 1 ระหว่างเดือน กันยายน-ตุลาคม โดยบุคลากรภายใน 
  1.2.2 ครั้งท่ี 2 ระหว่างเดือน มีนาคม-เมษายน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมด้วย 
 2. การติดตามตรวจสอบจากภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี  
จะได้รับการติดตามตรวจสอบ จากหน่วยงานต้นสังกัด และคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
การประเมิน และรายงาน 
 1. ผู้รับผิดชอบงาน โครงการท่ีกำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัด
สุพรรณบุรี จัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงานทุกส้ินโครงการ 
 2. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรีจัดทำรายงานประจำปี เพื่อรายงานภาพรวม 
การดำเนินงานตามกลยุทธ์ท้ังผลสำเร็จ อุปสรรค ปัญหา และส่ิงท่ีจะดำเนินการในปีต่อไป เสนอต่อสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ 
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การบริหารจัดการการดำเนินของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ จึงกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ให้เป็น
แนวทางเดียวกันดังต่อไปนี้ 

 
1) ปฏิทินการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
ท่ี 

 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 
พ.ค. 
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ต.ค. 
65 

พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

1 งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ            
2 งานบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (EI) และเตรียมความพร้อม            
3 งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรวมและการจัด

การศึกษาในห้องเรียนคู่ขนาน 
   

      
  

4 งานส่งเสริม สนับสนุนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
โดยครอบครัวและชุมชน ด้วยกระบวนการทางการศึกษา 

   
      

  

5 งานหลักสูตร            
6 งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม            
7 งานทะเบียนนักเรียน            
8 งานวัดผลและประเมินผล            
9 งานห้องสมุด            
10 งานแหล่งเรียนรู ้            
11 งานประกนัคุณภาพการศึกษา            
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ท่ี 

 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 
พ.ค. 
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ต.ค. 
65 

พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

12 งานบริการส่ิงอำนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (ระบบคูปองการศึกษา) 

   
      

  

13 งาน ให้คำปรึกษา แนะแนว ช่วยเหลือและส่งต่อ            
14 งานการจัดการศึกษาสำหรับเด็กในโรงพยาบาล            
15 งานหน่วยบริการ            
16 งานให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการเป็นกรณีพิเศษ             
17 งานการนิเทศ ติดตามประเมินและรายงานผล            
18 โครงการคัดเลือกครูต้นแบบการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยกุต์ใช้ 
   

      
  

19 โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดศึกษาสำหรับนักเรียนพิการ            
20 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอนแบบ 

Active Learning 
   

      
  

21 โครงการดนตรีเพื่อการพัฒนาเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ             
22 โครงการขยายการบริการในการศึกษา ในลักษณะหน่วยบริการ            
23 โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลผู้พิการท่ีมีความ

บกพร่องทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพโดย
ครอบครัวและชุมชน 

   
      

  

24 โครงการโรงเรียนคุณธรรม            
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2) ปฏิทินการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 
ท่ี 

 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 
เม.ย.
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ต.ค. 
65 

พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

1. งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ             
2. งานอาคารสถานท่ี             
3. งานรักษาความปลอดภัย             
4. งานยานพาหนะ             
5. งานสัมพันธ์ชุมชน เครือข่าย และวิเทศสัมพันธ์             
6. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่              
7. งานอนามัย             
8. งานโภชนาการ             
9 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน             

10. งานโสตทัศนูปกรณ์             
11. งานกิจกรรมนักเรียน             
12. งานระดมทุนและทรัพยากร             
13. งานธุรการและสารบรรณ              
14. งานการนิเทศ ติดตามประเมินและรายงานผล             
15. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย             
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3) ปฏิทินการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ 
 

 
ท่ี 

 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 
พ.ค. 
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ต.ค. 
65 

พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

เม.ย.
66 

1. งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ               

2. งานแผนงานและจัดต้ังงบประมาณ             

3. งานศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ             

4. งานการเงินบญัชี             

5. งานบัญชี             

6. งานพัสดุและสินทรัพย์             

7. งานควบคุมภายใน             

8. งานการนิเทศ ติดตามประเมินและรายงานผล             

9. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร             

10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา              
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4) ปฏิทินการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 
ท่ี 

 
งาน/โครงการ 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติ 
เม.ย
.65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

ต.ค. 
65 

พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ.
66 

มี.ค.
66 

1. งานแผนปฏิบัติการและสารสนเทศ               

2. งานสรรหา บรรจุ และแต่งต้ัง             

3. งานทะเบียนประวัติบุคลากร             

4. งานพัฒนาครู บุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง             

5. งานสวัสดิการครูและบุคลากร             

6. งานวินัยและรักษาวนิัย             

7 งานพิจารณาความดีความชอบ             

8. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์             

9. งานมาตรฐานวิชาชีพและวิทยฐานะ             

10. งานขอรับเงินเพิ่มพิเศษ             

11. งานการนิเทศ ติดตามประเมินและรายงานผล              

12. โครงการ พัฒนาครูผู้สอนสู่มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐาน
วิชาชีพ 

   
      

   

13. โครงการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาสำหรับ
คนพิการ 
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