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รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2562 
โครงการ พัฒนางานด้านบริหารงานบุคคล 
ลักษณะงาน / โครงการ   ปกต ิ
สนองกลยุทธ์ของ สพม.12 ข้อที่ 13 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 2 
สนองเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อที ่5 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 12                
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางพยอม    มณีฉาย 
วันเวลา และสถานที่ในการดำเนินการ โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม   พ.ค.2562  มีนาคม  2563 
สรุปค่าใช้จ่าย        ได้รับจัดสรรจำนวน  461,800 บาท    งบประมาณท่ีใช้ไป  472,959  บาท  

        คงเหลือ……………-…………..บาท           เกินงบประมาณ ............159.-............  บาท 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

ประกอบด้วย งาน /กิจกรรม 
 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 

1.งานสารบรรณ 

- รับ และลงทะเบียนหนังสือราชการให้ถูกต้องตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 

-ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
หนังสือราชการ เพื่อให้การดำเนินงานทัน
กำหนดเวลา 

- แยกประเภทหนังสือราชการ เอกสาร และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ สามารถท่ีจะค้นหา 

ได้สะดวกและรวดเร็ว 

 

 

- 
 

/ / ครูสรุีรัตน ์

 

 



กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2 

- ติดตามประสานงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ
เกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ 

    

 2.งานวางแผนอัตรากำลัง 

- บรรจุ  สรรหา และแต่งตั้ง  

- จัดจ้างลูกจ้าง ครูอัตราจ้าง   
ค่าจ้างจ้างลูกจ้าง  ยาม  พนักงานขับรถ  แม่บ้าน 

-จัดจ้างครูชาวต่างชาต ิ

-จัดจ้างครูสอนภาษาจีน 

 

1,011,400 
/ / ครูพยอม 

3.งานสำนักงานกลุ่ม 

จัดทำ จัดหา จดัซื้อ จัดจ้าง 
3,893 / / ครูนพรัตน ์

4.สารสนเทศ 

-จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร 

-จัดทำทำเนียบคร ู

-สรุปวันลา 
 

27,940 / / ครูอทิตตา   
ครูนพรัตน ์

ครูปาริฉตัร 

ครูอุทัย 

6. เชิดชูเกียรต์ิสร้างขวัญและกำลังใจ 

-จัดทำ ข้อมูลบุคลกรรับ    เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ฯ ประจำป ี

-.สร้างขวัญ กำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

-ค่าดำเนินการงานเกษียณอายุราชการ 

-จัดงานเลี้ยงส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

72,200 / / ครูปาริฉตัร 

ครูอทิตตา   
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้การดำเนินงานในฝ่ายบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ    และมีวัสดุ-

อุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 

          2. เพ่ือให้มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา 

 3.เพื่อให้การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้เหมาะสม

สอดคล้องกับการจัดการศึกษาและให้มีข้าราชการครูตรงตามมาตรฐานวิชาเอก    

 4.เพื่อช่วยส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาละส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงาน

เต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ   
     ด้านปริมาณ     
 1 มีข้อมูลวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา โดยสามารถจัดการ
เรียน  ตรงวิชาเอก 
  2  มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลทะเบียนประวัติ และข้อมูลพื้นฐานด้านการบริหารงานบุคคลอ่ืนๆ 
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
     ด้านคุณภาพ          
         1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรภายในฝ่ายบริหารงานบุคคลมีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน  
         2. บุคลากรของโรงเรียนมีความพึงพอใจในการรับข้อมูลของงานสารสนเทศในระดับดี  

สรุปผลการดำเนินโครงการ  
 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. ขั้นวางแผน (Plan) 
1.1  ประชุมร่วมวางแผนในการปฏิบัติงาน 
1.2  เสนอกิจกรรมตามโครงการ 
1.3  ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
1.4  ประสานผู้เกี่ยวข้อง 
 



2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
 2.1 จัดทำปฏทิินปฏิบัติงานประจำปี 

2.2 สร้างและพัฒนาแบบฟอร์มเก่ียวกับกลุ่มงาน 
2.3 จดัท ำขอ้มูลครูและบคุลำกร 
2.4 ป้ายทำเนียบบุคลากร 
2.5  สรุปการลาของบุคลากร 
2.6      จัดทำคู่มือการบริหารงานบุคคล 

3. ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 
3.1 ประเมินผลการดำเนินการตามวัตถุประสงค์  

วัตถุประสงค์ สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพ่ือให้การดำเนินงานในฝ่ายบริหารงาน
บุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ    
และมีวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงานตามความ
เหมาะสม 

✓  การดำเนินงานในฝ่าย
บริหารงานบุคคลเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ    และมีวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามความเหมาะสม 

2. เพ่ือให้มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และ
ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

✓  ระบบข้อมูลสารสนเทศเป็น
ปัจจุบัน และสามารถใช้
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

3.เพื่อให้การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้
เหมาะสมสอดคล้องกับการจัดการศึกษาและให้
มีข้าราชการครูตรงตามมาตรฐานวิชาเอก  

✓  การวางแผนอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน
สถานศึกษาให้เหมาะสม
สอดคล้องกับการจัด
การศึกษาและให้มี
ข้าราชการครูตรงตาม
มาตรฐานวิชาเอก 



วัตถุประสงค์ 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

4.เพ่ือช่วยส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาละส่งเสริมให้มีการ
ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นใน
ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐาน
แห่งวิชาชีพ 

✓  ส่งเสริมให้ขวัญกำลังใจ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาละส่งเสริมให้
มีการปฏิบัติงานเต็มตาม
ศักยภาพ โดยยึดมั่นใน
ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ 
อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

3.2 ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ  
เป้าหมาย สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
ด้านปริมาณ 
1 มีข้อมูลวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา โดย
สามารถจัดการเรียน  ตรงวิชาเอก 
2  มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูล
ทะเบียนประวัติ และข้อมูลพ้ืนฐานด้านการ
บริหารงานบุคคลอ่ืนๆ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

✓   
ระดับคุณภาพ ดี 

ด้านคุณภาพ 
1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรภายในฝ่าย
บริหารงานบุคคลมีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน  
2. บุคลากรของโรงเรียนมีความพึงพอใจในการ
รบัข้อมูลของงานสารสนเทศในระดับดี  

✓   
ระดับคุณภาพ ดี 

               

 
 
 



4.  ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)     
     จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม     

บริหารงานบุคลากรเป็นไปอย่างมีคุณภาพ  มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมในการปฏิบัติงาน 
     จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

     -  จัดทำกรอบงาน และ แบ่งขอบเขตการปฏิบัติอย่างชัดเจน 
      ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ  

- ผู้รับผิดชอบไม่มีความเข้าใจและความรู้ความชำนาญแความเข้าใจในกรอบของงาน 
      ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

-      -   เพ่ิมการประสานงาน และการติดตาม 
 
 

  ลงชื่อ ………..……………..………………………. 
          (  นางพยอม   มณีฉาย  ) 

                    ผู้รายงานโครงการ 
 
 
 
 
 

เสนอ  ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 

- เพ่ือโปรดทราบ 
 
        ลงชื่อ ............................................ 
      ( นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ) 
             หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 
          

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

             ลงชื่อ ............................................... 
            ( นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

 



       
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีการศึกษา 2562 

โครงการ  พัฒนาสมรรถนะครตูรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ลักษณะงาน / โครงการ   โครงการปกติ    
สนองกลยุทธ์ของ สพม.12 ข้อท่ี  ข้อที่ 3 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรยีนข้อที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 
สนองเป้าประสงค์ของโรงเรียนข้อท่ี 

5.ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความรู้ความ    

    สามารพัฒนาผู้เรียน และพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ 

6. การจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ที่มีหน่วยงานและองค์กร  ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการจัด 
   การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ี 1   โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนมีแผนการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ  ( ID-pland )  อย่างน้อย   

               ปลีะ 1 ครั้ง  
         2  โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบคุลากรได้รับการพัฒนาตนเองให้ทีความ   เช่ียวชาญทางวิชาชีพ ไม่ต่ำ 

             กว่า คนละ 12- 20  ช่ัวโมงต่อป ี

        3  โรงเรียนส่งเสรมิและสนบัสนุนให้ครูทุกคนจดัทำรายงานผลการประเมินตนเอง  (SAR )  ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางพยอม   มณีฉาย 
วันเวลา และสถานท่ีในการดำเนินการ      พ.ค.2562 – มี.ค. 2563 

สรุปค่าใช้จ่าย        ได้รับจดัสรรจำนวน......... 120,000 ……..บาท    งบประมาณที่ใช้ไป……..120,000 …………...บาท  
        คงเหลือ……………-…………..บาท           เกินงบประมาณ ............-............  บาท 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
ประกอบด้วย งาน /กิจกรรม 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2  

1. พัฒนาวิชาชีพครู พ.ค.2563-ต.ค.2563  ครูพยอม 

2. ศึกษาดูงาน  พ.ย.2563- มี.ค. 2564 ครูปาริฉัตร 
 

 



วัตถุประสงค์  
1. เพื่อพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

     2. เพื่อพัฒนาครูให้มีคณุธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอยางที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน  
           3. เพื่อพัฒนาครูให้มีวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับความผดิชอบรบัผิดชอบ  
     4. เพื่อพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

5. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม 

6.เพื่อให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาได้รับการประกาศเกยีรตคิุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพ หรอื จรรยาบรรณ
วิชาชีพ จากหน่วยงานภายในหรือองค์กรภายนอก 

7. เพื่อให้ครูไดร้ับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 

เป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ   
     ด้านปริมาณ     
         - บุคลากร ครู บุคลากรทางการศึกษา  38 คน 

     ด้านคุณภาพ          
                 1. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิ ภาพและเกิดประสิทธิผล 
                 2. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 
                 3. ครูสอนตามวิชาเอก โท หรือตามความถนัด 
                 4. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 40 ชม. 

สรุปผลการดำเนินโครงการ  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. ขั้นวางแผน (Plan) 
1.1 ประชุมร่วมวางแผนในการปฏิบัติงาน 

          1.2  เสนอกิจกรรมตามโครงการ 
          1.3  ประสานผู้เกี่ยวข้อง 

 
2. ขั้นดำเนินการ (Do) 
 2.1 กำหนดวันในการจัดกิจกรรม อบรมสัมมนา , ศึกษาดูงาน 

2.2 ติดต่อประสานงาน 
3.2  ดำเนินการอบรมสัมมนา และศกึษาดูงาน 

 

 



3. ขั้นประเมิน ตรวจสอบ (Check) 
        3.1 ประเมินผลการดำเนินการตามวัตถุประสงค์  

วัตถุประสงค์ สภาพความสำเร็จ ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
      

✓  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

2. เพื่อพัฒนาครูให้มีคณุธรรม จริยธรรม ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอยางท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
โรงเรียน  

✓  ครูมีคณุธรรม จริยธรรม ประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอยางท่ีดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน  

3. เพื่อพัฒนาครูให้มีวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับ
ความผิดชอบรบัผิดชอบ  

✓  ครูมีวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรง
กับความผิดชอบรบัผิดชอบ  

4. เพื่อพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

✓  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีการปฏบิัติงานเตม็ตาม
ศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพโดยยดึ 
มั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ 
อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

5. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาคณุภาพชีวิตที่เหมาะสม 

 

✓  ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสม 

6.เพื่อให้ครูและบคุลากรทางการศกึษาได้รับการ
ประกาศเกยีรตคิุณยกย่องด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
หรือ จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานภายในหรือ
องค์กรภายนอก 

 

✓  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั
การประกาศเกียรติคณุยกย่องด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ หรือ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงาน
ภายในหรือองค์กรภายนอก 
 

7. เพื่อให้ครูไดร้ับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

✓  ครูไดร้ับการพัฒนาตนเองโดยการ
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

 
 



3.2   ผลการดำเนินการตามเป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ  

เป้าหมาย 
สภาพความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ด้านปริมาณ 
1 มบีุคลากร ครู บุคลากรทางการศึกษา  38 คน ได้เข้า
อบรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพ 

 
✓ 

  
ระดับคุณภาพ ดี 

ด้านคุณภาพ          
 1. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประ
สิทธิ ภาพและเกิดประสิทธิผล 
2. ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอยางที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
โรงเรียน 
3. ครูสอนตามวิชาเอก โท หรือตามความถนัด 
4. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 40 ชม. 
 

 
✓ 
 
✓ 
 
 
 

✓ 
✓ 

  
ระดับคุณภาพ ดี 
 
ระดับคุณภาพ ดี 
 
 
ระดับคุณภาพ ดี 
ระดับคุณภาพ ดี 

               

4.  ขั้นปรับปรุงพัฒนา (Action)     
     จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม     

- ครไูด้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ ตามท่ีกำหนด 
     จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 

     -   ควรจัดอบรมพัฒนาครูในภาคเรียนที่ 1 
      ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ  

- ยังขาดงบประมาณสนับสนุนในกิจกรรม ศึกษาดูงาน 
      
 ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป 

-        -     วางแผนในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมทั้งเวลา และงบประมาณ 
 
 

  ลงชื่อ ………..……………..………………………. 
                ( นางพยอม  มณีฉาย ) 

                         ผู้รายงานโครงการ 
 



 
 

เสนอ  ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 
 

- เพ่ือโปรดทราบ 
 
        ลงชื่อ ............................................ 
      ( นางอมรรัตน์  พิกุลทอง ) 
             หัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 
          

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

             ลงชื่อ ............................................... 
            ( นายประเสริฐ  ธานีรัตน์ ) 
                           ผู้อำนวยการโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 

 
 


