
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

 เอกสารรายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 

๒๕๖๔ ประกอบด้วย การวางแผนอัตราก าลังคน การสรรหาและคัดเลือกเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

การพัฒนาบุคลากร การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุงหวังว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 

                                                                                                  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



สำรบัญ 

ค าน า 

สารบัญ 

         ๑. ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

         ๒. การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

            - ด้านการวางแผนอัตราก าลังคน 
            - ด้านการสรรหาคน 
            - ด้านการพัฒนาบุคลากร 
            - ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
            - ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
            - ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 

จ านวนบุคลากรโรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 

 ชาย หญิง รวม 

ผู้อ านวยการโรงเรียน ๑  ๑ 

ข้าราชการครูผู้สอน ๑๐ ๑๐ ๒๐ 

พนักงานราชการ ๑ ๑ ๒ 

ลูกจ้างประจ า ๓  ๓ 

ลูกจ้างชั่วคราว  ๑ ๑ 
ครูอัตราจ้าง ๑ ๑ ๒ 

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ๔ ๔ 
รวมทั้งสิ้น   ๓๓ 

 

จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๒ ๑๒ ๓๔ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒๔ ๑๔ ๓๘ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๒ ๑๓ ๓๕ 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น ๖๘ ๓๙ ๑๐๗ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๒๐ ๑๑ ๓๑ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๒๑ ๑๓ ๓๔ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๒๘ ๑๔ ๔๒ 

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย ๖๙ ๓๘ ๑๐๗ 

รวม ๑๓๗ ๗๗ ๒๑๔ 
 

 

 

 

 



กำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 

                โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุงได้ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อก าหนดใช้เป็นแนว

ทางการปฏิบัติงาน การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใช้หลักธรรมาภิบาลในการประเมินผล การควบคุม 

ก ากับ ตรวจสอบและติดตามอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใส 

และมีคุณธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีการด าเนินการและ

ผลที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

           ๑. ด้ำนกำรวำงแผนก ำลังคน  

                 ด าเนินวางแผนอัตราก าลัง เพ่ือรองรับการปฏิบัติราชการตามกรอบโครงสร้างและตามภารกิจ 

ภายใต้ฐานข้อมูลอัตราก าลังคนและการบริหารอัตราก าลัง เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก .ค.ศ. ก าหนด ด้วยความยุติธรรม 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเป็นประโยชน์สูงสุดของทางราชการ โดยมีแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 

 ๑.๑ ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ

ทดแทนการสูญเสียอัตราก าลัง การก าหนดความต้องการรายวิชาเอกที่ควรมีในสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.

ศ. ก าหนด เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูลและแผนอัตราก าลังระยะยาว  

 ๑.๒ จัดท าเป็นฐานข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปีงบประมาณ

และฐานข้อมูลวิชาเอกท่ีมีและที่ควรมีในสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

 ๑.๓ จัดท าแผนการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๕ เพ่ือใช้ในการสรรหาและก าหนดต าแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

 ๑.๔ ตรวจสอบและรายงานข้อมูลบุคลากรต่อผู้บริหารและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

ตาก เป็นประจ าทุกปี เพื่อใช้ประกอบการพิจารณางานบริหารทรัพยากรบุคคล  

 

 

 



ข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินงานดังนี้ 

เรื่องท่ีปฏิบัติ ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค์ ข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

การส ารวจข้อมูล
สภาพอัตราก าลัง 
ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนถนอม
ราษฎร์บ ารุงส ารวจ
ข้อมูลอัตราก าลัง
เพ่ือวางแผนและ
บริหารจัดการ
อัตราก าลังให้มีความ
ชัดเจน 

การบริหารอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนถนอม
ราษฎร์บ ารุงขาดความ
ต่อเนื่องมีบุคลากรไม่
เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอนที่ตรงกับ
วิชาเอก 

1.ควรจัดสรร
ต าแหน่งข้าราชการ
ครูให้เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน 

2.บริหาร
อัตราก าลังให้
โรงเรียนมี
อัตราก าลังตาม
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนดการสรรหา
และการรับย้ายตาม
ความเหมาะสม 

บุคลากรที่รับผิดชอบงาน
อัตราก าลัง มีการ
ประสานความร่วมมือใน
การท างานภายในองค์กร
เพ่ือให้ด าเนินการลุล่วง
ได้ด้วยดี 

 

      ๒. กำรสรรหำบุคลำกร  

 มีระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้ได้คนดี คนเก่ง มีความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน โดยยึดหลักคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือรองรับภารกิจของสถานศึกษา และเพ่ือรองรับแผนการ

ปฏิรูปประเทศและตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

 ๒.๑ ด าเนินการสรรหาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ อัตราจ้าง 

ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน เพ่ือก าหนดแผนการด าเนินการและวิธี

ในการสรรหา  

 ๒.๒ มีการประกาศรับสมัคร ด าเนินการสอบคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้ง  

 ๒.๓ มีระบบการรับสมัครที่ทันสมัย โดยมีการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพ่ืออ านวยความสะดวก     

ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาและเป็นประโยชน์ต่อผู้สมัครและงานบริหารทรัพยากรบุคคล  

 ๒.๔ มีความชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  

 

 



ข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินงานดังนี้ 

เรื่องท่ีปฏิบัติ ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค์ ข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

การย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู ปี    
พ.ศ. 2564 

โรงเรียนถนอม
ราษฎร์บ ารุงรับย้าย
จ านวน 1 คน 

การก าหนดปฎิทินการ
ย้ายกระชั้นชิดเกินไป
อาจท าให้การจัดท า
ข้อมูล รายละเอียดเกิด
ความผิดพลาดได้ 

ตรวจสอบความถูก
ต้องก่อนน าเสนอ
ข้อมูลให้สพม.ตาก 

บุคลากรที่รับผิดชอบงาน
ให้มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนน าเสนอ
ข้อมูลให้สพม.ตาก 

 

        ๓. กำรพัฒนำบุคลำกร  

ด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือเตรี ยมความพร้อม

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะ และสมรรถนะสูง 

โดยใช้รูปแบบและวิธีการที่หลายหลากในการพัฒนาเพ่ือรองรับภารกิจของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษาตาก มีการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตั้งแต่การจูงใจ คัดสรรผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ

อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ ปรับเปลี่ยนบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

ตรงตามความต้องการเป็นมืออาชีพ มีทักษะวิชาชีพขั้นสูง โดยน า Digital Platform มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา 

อบรมครู และการจัดท าฐานข้อมูลก าลังคน เพื่อเก็บรวบรวมเป็นประวัติการพัฒนา การอบรม น าไปสู่การวิเคราะห์

การวางแผนก าลังคนได้อย่างต่อเนื่อง 

 ๓.๑ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีให้สอดคล้องกับความต้องการ ความจ าเป็นของสถานศึกษา 

 ๓.๒ ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ

วางแผนและพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร โดยค านึงถึงสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มี

คุณธรรมและจริยธรรม 

 ๓.๓ สนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา  

 ๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนา

รายบุคคล (ID PLAN) 



 ๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาทักษะและสมรรถนะ

ของตนเองด้วยรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) : PLC รวมถึงการพัฒนาใน

ด้านอ่ืนๆ ให้เหมาะสมกับความสามารถเพ่ือให้ บุคลากรได้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการท างานที่มีความ

หลากหลายทางลักษณะงาน  

ข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินงานดังนี้ 

เรื่องท่ีปฏิบัติ ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค์ ข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

การพัฒนาเตรียม
ความพร้อมของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู
ผู้ช่วย  

เตรียมความพร้อม
ของข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วยให้
สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมี
ทักษะและสมรรถนะ
สูงโดยใช้รูปแบบ
และวิธีการที่
หลากหลายในการ
พัฒนาเพื่อรองรับ
ภารกิจของ
สถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
เพ่ือให้ด าเนินการ
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ
ส านักงานคระกรรม
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และจุดเน้นและนโบ
บายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

การพัฒนาเตรียม
ความพร้อมของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ใน
บางครั้งไม่มีความ
ต่อเนื่องเนื่องจากมี
การย้ายของบุคลากร
ทางการศึกษาท าให้
ต้องท าการ
เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการในการ
ประเมิน 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาพัฒนาตนเอง 

(IDPLAN) ส่งเสริม
ให้ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
พัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของ
ตนเองให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพและ
พัฒนาครูทั้งระบบ
ที่เชื่อมโยงกับการ
เลื่อนวิทยฐานะ 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความก้าวหน้าในสาย
งานของตนเองและ
ปฎิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 



       ๔. กำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ 

 ด าเนินการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ

เสริมสร้างขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้ได้รับค่าตอบแทนในต าแหน่งสายงานอย่างเหมาะสม โดยมี

แนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 

 ๔.๑ สร้างการรับรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง

ถึงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและวิชาชีพของตนเองที่ชัดเจน เพ่ือให้สามารถมีความเจริญก้าวหน้าในสาย

อาชีพและวิชาชีพของตนเองอย่างเหมาะสม 

 ๔.๒ ควบคุมการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก าหนด และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด พร้อมทั้งดูแลสิทธิประโยชน์

ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 ๔.๓ สนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เพื่อสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 ๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดส่งผลงานและเข้ารับการ

คัดเลือกได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นประเภทต่างๆ การยกย่องเชิดชูเกียรติในวาระและโอกาสต่างๆ 

ข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินงานดังนี้ 

เรื่องท่ีปฏิบัติ ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค์ ข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีหรือเลื่อน
วิทยฐานะช านาญ
การ 

โรงเรียนถนอม
ราษฎร์บ ารุงมี
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการ
แต่งตั้งให้มีวิทย
ฐานะช านาญการ
จ านวน 2 คน 

การจัดส่งเอกสารของ
ข้าราชการครูไม่
ถูกต้องครบถ้วนจึงเกิด
ความล่าช้าในการ
ด าเนินงานส่งต่อสพม.
ตาก 

เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบในการ
จัดท าคู่มือ
รายละเอียดในการ
จัดส่งเอกสาร
ประกอบการ
ด าเนินการขอมีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะทุก
ระดับ 

ข้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความเข้าใจและ
ด าเนินการได้อย่าง
ถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบและวิธีการที่
ก าหนดซึ่งท าให้เกิด
ความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

 



       ๕. ด้ำนกำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร 

 ด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยด าเนินงาร่วมกับ

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) โดยมีอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) เป็นคณะกลั่นกรองการ

ท างาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของ กศจ. และร่วมปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ กศจ. และส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด ตามค าสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ โดยให้

ความร่วมมือในการท างานการประสานการด าเนินงานในการบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล ข้อมูลต่างๆ การ

สรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  ๕.๑ ก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินงานในการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

หน่วยงานและสถานศึกษา 

 ๕.๒ ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก กศจ . 

ตามท่ีมอบหมาย 

ข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินงานดังนี้ 

เรื่องท่ีปฏิบัติ ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค์ ข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

การแต่งตั้งครูผู้ช่วย
ให้ด ารงต าแหน่งครู 

ครูผู้ช่วยโรงเรียน
ถนอมราษฎร์บ ารุง
ผ่านการเตรียมความ
พร้อมและการ
พัฒนาอย่างเข้ม
จ านวน 2 คน 

การจัดส่งเอกสารของ
การประเมินอาจมีการ
ล่าช้าเนื่องจากมีการ
ส่งเอกสารที่ไม่ครบ 

เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบในการ
จัดท าคู่มือ
รายละเอียดในการ
จัดส่งเอกสาร
ด าเนินการการ
แต่งตัง้ครูผู้ช่วยให้
ด ารงต าแหน่งครู 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความเข้าใจและ
ด าเนินการได้อย่าง
ถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบและวิธีการที่
ก าหนดซึ่งท าให้เกิด
ความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 



       ๖. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 

 ๖.๑ ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ อัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการทุกต าแหน่งตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และส่วนราชการก าหนด  

 ๖.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ อัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการทุกต าแหน่ง โดยยึดหลักปฏิบัติตนที่เหมาะสมและ

ปฏิบัติราชการตามต าแหน่งหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 ๖.๓ ให้ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และน าเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่อง

ต่างๆ ได้แก่ การเลื่อนเงินเดือน และค่าตอบแทนอ่ืนๆ การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงาน การให้รางวัลจูงใจ และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์

และวิธีการ 

ข้อมูลรายละเอียดของการด าเนินงานดังนี้ 

เรื่องท่ีปฏิบัติ ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค์ ข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์การ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา/
พนักงานราชการ
เพ่ือประกอบการ
พิจารณาการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและพนักงาน
ราชการผ่านการ
ประเมินผลการ
ประเมินทุกรอบการ
เมินจ านวน 22 คน 
2. น าผลการ
ประเมินการ
ปฏิบัติงานมาเป็น
ข้อมูลประกอบใน
การพิจารณาในเรื่อง
ต่างๆเช่นการเลื่อน
เงินเดือนและ
ค่าตอบแทน 

1. ความเข้าใจในการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

2.ความชัดเจนของ
เอกสารที่ใช้
ประกอบการประเมิน 

1. ให้ผู้บริหารสร้าง
ความเข้าใจให้แก่
บุคลากร 

2. ผู้บริหารควร
ติดตามผลการ
ประเมินทุกครั้งใน
รอบการประเมินแต่
ละรอบเพ่ือน ามา
วิเคราะห์หรือ
ปรับปรุงต่อไป 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความเข้าใจมากขึ้น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 

 
  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยงำนติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ไตรมำสที่ 1- 2  ( 1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565 ) 
__________________________________________________________________ 

 

1.  ชื่อโครงกำร            พัฒนาศักยภาพของนักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลสู่นักกีฬาอาชีพ            
2.  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสารและนางสาวฐณิชชญาณ์  ปองผดุง         

3.  ปัจจุบันโครงกำรนี ้
  ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว        อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร      ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

4.  วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนและฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลให้แก่นักเรียน 

 2) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลกับองค์กร หน่วยงานภายนอก 

 3) เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล 
 4) เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในด้านกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล 
5.  เป้ำหมำย 

 5.1 เชิงปริมำณ 

  1) ด าเนินการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 1 คน  
  2) นักกีฬาฟุตบอลตัวแทนของโรงเรียน จ านวน 50 - 100 คน  
 5.2 เชิงคุณภำพ 

  1) นักกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลตัวแทนของโรงเรียน ได้แสดงความสามารถของตนเองอย่างเต็ม
ตามศักยภาพและมีมาตรฐานการเล่นในระดับที่สูงขึ้น 
  2) มีการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลของโรงเรียนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับใน
ระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ 

6. งบประมำณ 

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร    126,000   บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป  65,500   บาท 

 คงเหลือ     60,500    บาท 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565      

 
 
 
 
 
 

 
√ 



8.  กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกิจกรรม  
  

ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 จัดจ้างบุคลากรสนับสนุน

การศึกษา ฝึกซ้อมกีฬาฟุต

ซอล ฟุตบอล 

1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 

2.เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัต ิ

3.ประชุมวางแผนการด าเนินกจิกรรม 

4.ปฏิบัติตามแผนการด าเนินกิจกรรม 

5.สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค. 64 -   
30 ก.ย. 65 

นางสาวเสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสารและ
เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานบุคคล 

 

 

9.  ผลกำรด ำเนินกิจกรรม  
 

 1. นักเรียนมีความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีมาตรฐานการเล่นในระดับที่สูงขึ้น 
 2.โรงเรียนมีการพัฒนาวงการกีฬาฟุตบอลและฟุตซอลมีมาตรฐานที่สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัด 
 
10.  ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

  เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค 19 ท าให้การด าเนินการตามแผนไม่ค่อยสะดวก 

 
 
 

  ลงช่ือ .............................................. 
  (นำงสำวเสำวลักษณ์   ไม้แก่นสำร) 

      ต ำแหน่ง ครู 
       ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 
 
 
 

 

 

 

 



  
“โรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง” ปั้นนักบอลทีมชำติ “นำยชนำธิป ดีมั่น”  

นักเรียนห้องเรียนกีฬำ คว้ำรองแชมป์โลกครั้งแรกของทีมชำติไทย  

รำยกำร 2021 International Trophy Barcelona   ณ เมืองบำร์เซโลน่ำ รำชอำณำจักรสเปน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำรแข่งขันกีฬำฟุตซอลริมปิงคัพ รุ่น 18 ปีชำย 

โรงเรียนถนอมรำษฎร์บ ำรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมทดสอบสมรรถนะนักเรียนห้องเรียนกีฬำ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



รำยงำนติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ไตรมำสที่ 1- 2  ( 1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565 ) 
__________________________________________________________________ 

 

1. ชื่อโครงกำรพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
2.  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสารและนางสาวฐณิชชญาณ์  ปองผดุง         

3.  ปัจจุบันโครงกำรนี ้
  ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว        อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร      ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

4.  วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนาระบบงานบุคลากร และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 2) เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความสามัคคีและมีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
 เศรษฐกิจพอเพียง 
 3) เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ตรงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
5.  เป้ำหมำย 

 5.1 เชิงปริมำณ 

  1) ครูทุกคนได้รับการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพของตนเอง อย่างน้อย 20 ชั่วโมง 
  2) ครูทุกคนได้รับการพัฒนาการใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน  
  3) ครูมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง  
 5.2 เชิงคุณภำพ 

  1) ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษา
 สามารถ ก าหนดแนวทางเพ่ือการปฏิบัติและพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
 วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาของโรงเรียน ร้อยละ 80  
6. งบประมำณ 

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร    27,200   บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป  18,432   บาท 

 คงเหลือ     8,768    บาท 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565      

 
 
 
 
 
 

 
√ 



8.  กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกิจกรรม  
  

ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง แนวทางการ
ออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ 
เพ่ือพัฒนาผลงานทาง
วิชาการตามการพัฒนา
งานตามข้อตกลง (PA) 

1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
2.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
4.ปฏิบัติตามแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
5.สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค64 -   
30 ก.ย 65 

นางสาวเสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสารและ
นางสาวฐณิชชญาณ์  
ปองผดุง 

 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การใช้โปรแกรม 
PADLET และการตัดต่อ
คลิปวิดีโอด้วยสมาร์ท
โฟน โดยใช้โปรแกรม 
KINEMASTER 

1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
2.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
4.ปฏิบัติตามแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
5.สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค64 -   
30 ก.ย 65 

นางสาวเสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสารและ
นางสาวฐณิชชญาณ์  
ปองผดุง 

 

 

9.  ผลกำรด ำเนินกิจกรรม  
 1) ครูได้รับความรู้จากการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 และเกิดประสิทธิผล 
 2) ครูและบุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 3) โรงเรียนมีระบบการบริหารการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
10.  ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

  - เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค 19 ท าให้การด าเนินการตามแผนไม่ค่อยสะดวกและมีค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการที่เพ่ิมข้ึนจึงท าให้ใช้งบประมาณมากกว่าที่ก าหนดไว้ 
 
 

  ลงช่ือ .............................................. 
  (นำงสำวเสำวลักษณ์   ไม้แก่นสำร) 

      ต ำแหน่ง ครู 
       ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



รำยงำนติดตำมผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ไตรมำสที่ 1- 2  ( 1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565 ) 
__________________________________________________________________ 

 

1. ชื่อโครงกำรศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลกรทางการศึกษา 
        สู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 

2.  ผู้รับผิดชอบ  นางสาวเสาวลักษณ์  ไม้แก่นสารและนางสาวฐณิชชญาณ์  ปองผดุง         

3.  ปัจจุบันโครงกำรนี ้
  ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว        อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร      ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

4.  วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา  เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ น าแนวทางและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ 
    มาพัฒนาตนเอง 
2) เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ  บุคลากรมีคุณธรรม  จริยธรรมและมีความสามัคคีและน าศาสตร์พระราชา  
    มาพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงาน 

 3) เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 

5.  เป้ำหมำย 

 5.1 เชิงปริมำณ 

  1) ครูทุกคนได้รับเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์น าแนวทางและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาพัฒนา 
     ตนเอง 
  2) ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีข้ึน  
 5.2 เชิงคุณภำพ 

  1) ครูทุกคนได้รับเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์น าแนวทางและเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาพัฒนา 
  ตนเอง 
         2) ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีข้ึน
6. งบประมำณ 

 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร    25,416.28   บาท  
 งบประมาณท่ีใช้ไป      -    บาท 

 คงเหลือ    25,416.28   บาท 

7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร 

   1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565       

 
 
 

 
√ 



 
 
 
 

8.  กิจกรรมและวิธีกำรด ำเนินกิจกรรม  
  

ที ่ กิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ศึกษาดูงานและ 

การสัมมนา 
1.ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม 
2.เสนอกิจกรรมเพ่ือขออนุมัติ 
3.ประชุมวางแผนการด าเนินกิจกรรม 
4.ปฏิบัติตามแผนการด าเนินกิจกรรม 
5.สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค. 64 -  
30 ก.ย 65 

นางสาวเสาวลักษณ์  
ไม้แก่นสารและ
นางสาวฐณิชชญาณ์ 
ปองผดุง 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ
เนื่องจากติด
สถานการณ ์
โควิด 

 

9.  ผลกำรด ำเนินกิจกรรม  
 

 1. ครูทุกคนได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์น าแนวทางและเทคนิควิธีการใหม่ๆมาพัฒนาตนเอง 
 2. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีข้ึน 
 3. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
10.  ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

  เนื่องด้วยสถานการณ์โควิค 19 ท าให้การด าเนินการตามแผนไม่ค่อยสะดวก 

 
 

  ลงช่ือ .............................................. 
  (นำงสำวเสำวลักษณ์   ไม้แก่นสำร) 

      ต ำแหน่ง ครู 
       ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

 

 


