
 
แบบรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม 

ตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา 2562 
     
 

 
 

         กิจกรรม       วันวานที่พากเพียร สู่วัยเกษียณท่ีภาคภูมิ 
          โครงการ       พัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
          กลุ่มบริหาร    งานบุคคล   
          ครูผู้รับผิดชอบ  นางดวงแข สุขเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนาสาร  อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต 3 

เอกสารล าดับท่ี PNS………/2563 
 

 
 
 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ     โรงเรียนนาสาร  อ าเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ที่    วันที่       27  ธันวาคม   62 

เรื่อง   รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม  
 
 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนนาสาร 
   

ข้าพเจ้า นางดวงแข  สุขเจริญ  ต าแหน่ง  ครู  ได้รับมอบหมายใหเ้ป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมวันวานท่ีพากเพียร  
สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิโครงการ  พัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อการด าเนินงานกิจกรรมให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และการจดัการเรียนการสอนย่างมีคณุภาพโดยมี
ระยะเวลาเริ่มต้นด าเนินการตั้งแต ่เมษายน 2562 ถึง  มีนาคม 2563 นั้น  
  บัดนี้ กิจกรรม  วันวานท่ีพากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมไิด้ด าเนนิการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  ตามแบบ
รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม ดังแนบ 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
                         ลงชื่อ........................................................  
                            ( นางดวงแข   สุขเจริญ) 
                ผู้รายงาน 
ความคิดเห็นหัวหน้างานนโยบายและแผน 
............................................................... ................................................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................. 
                                 ลงชื่อ........................................................  
                           (นายกฤษฎา  ทองชุม) 
                      หัวหน้างานนโยบายและแผน 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการ 
............................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................ ...............................................................................................  

       ลงชื่อ........................................................ 
(นายวุฒิพร  ศฤงคาร) 

                                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนนาสาร 
 
 
 
 

 



 
                                               ค าน า 

 
 รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมวันวานที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ   จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวม
หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกิจกรรม  รูปแบบการประเมินกิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของครูบุคลากร ชุมชนและหน่วยงานภายนอก  รายงานฉบับนี้  ได้รวบรวมผลการด าเนินงาน การวิเคราะห์ผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรม การสรุปผลความส าเร็จและความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการน าข้อมูล
ส าหรับการวางแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนนาสาร เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ
ตัดสินใจต่าง ๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนาสารให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนา
นักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลส าหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้างความเชื่อม่ันต่อชุมชนต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนนาสาร  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต 3  
******************************************************************** 

 

กิจกรรมที่  ๒  ชื่อกิจกรรม        วันวานที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ       
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ         พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล 
สอดคล้องและสนองนโยบาย   
 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  
 นโยบายของสพฐ.    นโยบายที่  ๕  
 กลยุทธ์ของ สพป.สฎ.3    กลยุทธ์ที่   ๖ 
 กลยุทธ์ของโรงเรียน    กลยุทธ์ที่   ๔ 
 มาตรฐานการการศึกษา    มาตรฐานที่  ๒ ประเด็นพิจารณาที่   ๒.๒  
          ลักษณะกิจกรรม      กิจกรรมต่อเนื่อง  
          หน่วยงานที่รับผิดชอบ                                    กลุ่มงานบริหารบุคคล 
          ผู้รับผิดชอบกิจกรรม    นางดวงแข สุขเจริญ         
*************************************************************************************
* 
1. รายละเอียดของกิจกรรมที่ด าเนินการ 
     งานพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล เป็นงานที่พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพโดยสนับสนุนให้บุคลาพัฒนาตนเอง
ตามภาระหน้าที่และความสนใจเพื่อน าความรู้มาใช้ในการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงจัดบริการ
ต่างๆ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรต่อไป 
    โรงเรียนนาสารจึงไดจ้ัดกิจกรรมวันวานที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูม ิเพ่ือสร้างขวัญและก าลังให้แก่
บุคลากร ที่เกษียณอายุทุกป ี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จัดกิจกรรมเกษียณอายุให้กับ คุณครูอนงค์ลักษณ์ ไทยเกิด ใน
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนนาสาร 
2. ระยะเวลาด าเนินการ 
     เวลาด าเนินการตามแผน  เดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๒ 
     เวลาปฏิบัติจริง เดือนกันยายน ๒๕๖๒    
     √   เป็นไปตามแผน 
     เร็วกว่าแผน  เพราะ..............................................-............................................................................................ 
  ช้ากว่าแผน  เพราะ.............................................-.............................................................................................  
 
 



 
 
3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการ 

ประเภทของเงิน ตามแผน ใช้ไป คงเหลือ 
เงินอุดหนุน 3,000 บาท 3,000 บาท 0 บาท 
เงินรายได้สถานศึกษา - - - 
เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - 
เงินอ่ืน ๆ 
(ระบุ)........................................ 

- - - 

รวม 3,000 บาท 3,000 บาท 0 บาท 
ร้อยละ 100   

  4. ผลการด าเนินงานกิจกรรม 
 ผลการด าเนินงานของกิจกรรม วันวานที่พากเพียร สู่วัยเกษียณท่ีภาคภูมิ มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 4.1 ด้านทรัพยากร  มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ.....ยอดเยี่ยม..........  ค่าเฉลี่ย.....๕....... 
 4.2 ด้านกระบวนการด าเนินงาน  มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ.......ยอดเยี่ยม... ค่าเฉลี่ย.....๕..........  
 4.3 ด้านผลการด าเนินงาน  มีผลการด าเนินงาน  อยู่ในระดับ....ยอดเยี่ยม......  ค่าเฉลี่ย.........๕............ 
 4.4 ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้อง  อยู่ในระดับ......ยอดเยี่ยม....  ค่าเฉลี่ย.........๕........... 
 4.5 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ   
               ตัวชี้วัดความส าเร็จทั้งหมด..๑.ตัวชี้วัด  บรรลคุ่าเป้าหมาย....๑.... ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย..-....
ตัวชี้วัด  แสดงได้ดังตาราง 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ผลส าเร็จ บรรลุ/ไม่บรรลุ 
1.บุคลากรเห็นความส าคัญและร่วมกิจกรรมอย่างมี
ความสุข 
 

ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๙๕ บรรลุ 

 

5. สรุปในภาพรวม 
จากการด าเนินงานกิจกรรวันวานที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ แสดงให้เห็นถึงความรัก ความห่วงใย

ของบุคลากรที่มีต่อกันอย่างสม่ าเสมอ 
 
1. จุดเด่นของกิจกรรม 

                 ครูและบุคลากรมีความรัก ความสามัคคี ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข 

2. จุดควรพัฒนาของกิจกรรม 

            - 

3. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนากิจกรรม  

       - 



 

 6. สภาพปัญหา/อุปสรรค 

ปัญหา/อุปสรรค 
สาเหตุของปัญหา/

อุปสรรค 
การแก้ไข 

ผลการแก้ไข 
ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ 

ด้านงบประมาณ - -   -  
ด้านบุคลากร - -   -  
ด้านวัสดุอุปกรณ์ - -   -  
ด้านอาคารสถานที่ - -   -  
ด้านการประสานงาน และ
การบริการ 

- -   -  

ด้านอื่น ๆ........................ - -   -  
 

                    
                                                                 ลงชือ่................................................................. 

               (นางดวงแข สุขเจริญ) 
            ผู้รายงาน 

ความเห็นของหัวหน้าโครงการ 
...............เป็นกิจกรรมทีส่ร้างความรักความผูกพันและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม เห็นควรจัดขึ้นทุกปีท่ีครูและ
บุคลากรเกษียณ
.............................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
................................................................................................................................................ .................................... 

 

                                                               ลงชื่อ.............................................................. 
                            (นางดวงแข สุขเจริญ) 
                        หวัหน้าโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบประเมินกิจกรรม 
เกณฑ์การประเมิน 

ระดับ 1 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับต่ ากว่า 50 %  
ระดับ 2 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 50 - 59 %  
ระดับ 3 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 60 - 69 %  
ระดับ 4 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 70 - 79 %  
ระดับ 5 หมายถึง ประเมินผลอยู่ในระดับ 80 % ขึ้นไป 

รายการประเมิน ระดับคะแนน 
1. ด้านทรัพยากร 
    1.1 ความเพียงพอและความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้ ระดับ๕ 
    1.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมกับสภาพการด าเนินงานจริง ระดับ๕ 
    1.3 ความร่วมมือของบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน ระดับ๕ 
    1.4 ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน ระดับ๕ 
    1.5 ความเหมาะสมของสถานที่ท่ีใช้ในการด าเนินงาน ระดับ๕ 

เฉลี่ยด้านทรัพยากร ๕ 
2. ด้านกระบวนการด าเนินงาน 
   2.1 มีการวางแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน ระดับ๕ 
   2.2 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ระดับ๕ 
   2.3 การด าเนินงานตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด ระดับ๕ 
   2.4 มีการประเมินผลและติดตามการปฏิบัติทุกขั้นตอน ระดับ๕ 
   2.5 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระดับ๕ 

เฉลี่ยด้านกระบวนการด าเนินงาน ๕ 
3. ด้านผลการด าเนินงาน 
   3.1 ผลการด าเนินงานตอบสนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ระดับ๕ 
   3.2 ผลการด าเนินงานตอบสนองมาตรฐานการศึกษา ระดับ๕ 
   3.3 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด ระดับ๕ 
   3.4 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด ระดับ๕ 

เฉลี่ยด้านผลการด าเนินงาน ๕ 
สรุปผลการประเมินโดยเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน ๕ 

 
 
 
 
 
 



 
สรปุ 

ระดับผลการประเมิน 
√ ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม (4.50–5.00) 

              ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดีเลิศ ( 3.50 – 4.49 ) 
 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ดี ( 2.50 – 3.49 ) 
 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ปานกลาง (1.50 – 2.49 ) 
 ผลการด าเนินงานอยู่ในระดับ ก าลังพัฒนา (1.00 – 1.49 ) 

 
 
ลงชื่อ................................................................. 

               (.นางดวงแข สุขเจริญ ) 
               ผู้ประเมิน 

 
 

 

 

 


