
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร 

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

ประจำปีงบประมาณ 2564 

( 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ) 



ข้อมูลครูประจำการและลูกจ้าง  

4.3.1) ข้อมูลผู้บริหารและครูประจำการ  

ข้อมูลผู้บริหาร ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลครูประจำการ ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4.3.2) ข้อมูลครูอัตราจ้าง 

ครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.3) ข้อมูลพนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำ 

 

 

 

 

 

 

4.3.4) ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี   สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 

ประเด็นนโยบาย โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงาน 
1. ด้านการวางแผนอัตรากําลัง จัดทําแผนอัตรากําลังเพื ่อใช้ในการ

รองรับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ดําเนินการปรับปรุงแผนอัตรากําลังเพื่อให้มี 
บุคลากรท่ีตรงต่อการจัดการศึกษาตามท่ี 
กคศ.กําหนดและเป็นไปตามหลักการจัด 
การศึกษาของโรงเรียน 
 

2. ด้านการกําหนดโครงสร้างการ 
บริหารงานในโรงเรียน 

กําหนดโครงสร้างการบริหารงานใน
โรงเรียน ตามกฎกระทรวง 

กําหนดโครงสร้างการบริหารงานในโรงเรียน 
เป็น 4 ฝ่าย คือ 
   ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
   ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
   ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
   ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
โดยจัดให้ครูและบุคลากรรับผิดชอบงานใน 
ฝ่ายต่างๆตามความสามารถและความถนัด 
 

3. ด้านการสรรหา -จัดทําแผนอัตรากําลังตามมาตรฐาน
ว ิ ช า เ อกและคว ามต ้ อ ง การของ
สถานศึกษาท่ีขาดแคลนวิชาเอกเฉพาะ 
-แต่งต้ังคณะกรรมการในการคัดเลือก 
- แ ต ่ ง ต ั ้ ง คณะ ก ร ร ม ก า ร ใ น การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

-ดําเนินการตามแผนอัตรากําลังเพื่อกําหนด 
ตําแหน ่งใหม ่  เพ ื ่อรองร ับภารก ิจของ
หน่วยงาน 

4. ด้านการย้าย เตรียมแผนรองรับการโอนย้าย/การ
เกษียณอายุราชการ 

นําเกณฑ์การย้ายสายงานการสอนและสาย 
บริหารท่ีเป็นปัจจุบันมาเผยแพร่ในโรงเรียน 
จัดทําแผนสํารองกรณีมีการโอนย้ายและ
การเกษียณอายุราชการ 
 

5. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร 
ตามสมรรถนะสายงาน 

จัดทําแผนพัฒนาครูเป็นรายบุคคล 
(lndividual Development 
Plan: ID PLAN) 

มีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง 
รายบุคคล (lndividual Development 
Plan: ID PLAN) ประจําปีการศึกษา 2564 
(พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565)  
 



6. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากร 
ตามมาตรฐานความรู้ 

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี 
และดําเนินการตามแผน 

มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ ําป ี  โดยจ ัดให ้ข ้าราชการคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม 
พัฒนาตนเองตามหลักสูตรต่างๆที ่สนใจ 
ประจําปีการศึกษา2564 (พฤษภาคม 
2564 - มีนาคม 2565) 
 

7. ด้านการรักษาวินัย -แจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศ ึกษาในหน ่วยงานทราบ
ข้อบังคับจรรยาบรรณวิชาชีพคุณธรรม 
จริยธรรมข้าราชาการ 
-ผ ู ้บ ังค ับบ ัญชามอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม และ
ควบคุม กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงาน
ของผู ้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
-ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตาม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
บุคลากรทางการศึกษา 
 

- ประชาส ัมพันธ ์ให ้ข ้าราชการคร ูและ
บุคลากร 
ทางการศึกษาทราบเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
วิชาชีพครู 
- แบ่งงานและมอบหมายงานในหน้าท่ีอย่าง 
ชัดเจนตามโครงสร้างการบริหาร 
- มีการดําเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 

8. ด้านการส่งเสริมและสร้างขวัญ 
กําลังใจ 

- ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของ
สายงานอาชีพให้แก่ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลการ 
ปฏิบัติราชการอย่างเป็นธรรม โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได้ 

- มีการประชาสัมพันธ์เส้นทางความก้าวหน้า 
ในสายงาน จัดอบรมถึงวิธีการในการเก็บ 
รวบรวมผลงานเพื่อการเล่ือนวิทยฐานะ 
- มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดโดยผู้บริหาร ดูแล 
ก ํ าก ั บ  ต ิ ดตามและประ เม ิ น ผลกา ร
ปฏิบัติงานจนถึงคณะกรรมการกล่ันกรองผล
การพิจารณาอย่างเป็นธรรม เสมอภาคและ
เป็นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนด 
 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม 

พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1.กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุข้ันตอนตามแบบวงจรคุณภาพ PDCA) 
   1.1 ข้ันวางแผน 

1.1.1 จัดทำบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารตามลำดับข้ันเพื่อขออนุมัติดำเนินการ 
1.1.2 จัดทำใบผ่านแผนแนบบันทึกขอความสงงานนโยบายและแผน และงานพัสดุตามลำดับข้ันตอน 

   1.2 ข้ันดำเนินการ 
1.2.1 หาข้อมูลการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ 
1.2.2 ออกคำส่ังให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาอบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงานตามหน่วยงานท่ีจัด 

   1.3 ข้ันกำกับ ติดตาม ตรวจสอบดำเนินการ 
1.3.1 รายงานการอบรมสัมมนารายบุคคล 

   1.4 ข้ันประเมินผลการดำเนินการ พิจารณาจาก (action) 
1.4.1 รายงานผลการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

 
แบบรายงานสรุปผลการดำเนนิโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 
ชื่อโครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพื่อให้ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาท่ีรับผิดชอบ 
2. เป้าหมาย 
   2.1 เชิงปริมาณ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100 ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน อย่าง
น้อย 20 ช่ัวโมงต่อปี 
   2.2 เชิงคุณภาพ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
3. กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน 
 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 วางแผนการการดำเนิน  ต.ค.63 

นางธิดารัตน์  นุชโสภา 
2 ดำเนินการ พ.ย.63 - ส.ค. 64 
3 ตรวจสอบการดำเนินงาน พ.ย.63 - ส.ค. 64 
4 สรุปผลการดำเนินงาน ก.ย.64 



√ 

4. ระยะเวลาดำเนินงาน เร่ิมดำเนินการ เมื่อ 1 ตุลาคม 2563 เสร็จส้ินเมื่อ 30 กันยายน 2564 
การดำเนินการในระยะเวลาตามแผน ตามกำหนดเวลา  ก่อนกำหนดเวลา  หลังกำหนดเวลา 
5. งบประมาณ 
5.1 งบประมาณรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติ จำนวน......150,000..........บาท 
5.2 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง จำนวน......150,000...........บาท 
5.3 คงเหลือ จำนวน...... ...-.......................บาท 
6. ผลการดำเนินงาน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการอบรมไม่ต่ำกว่า 20 /ปี จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อย 100 
7. สรุปผลในภาพรวม 
7.1 จุดเด่นของโครงการ/กิจกรรม 
ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและผล
คะแนน 0-net ภาพรวมทุกกลุ่มสาระสูงขึ้นกว่าปีท่ีผ่านมา 
7.2 จุดท่ีควรพัฒนาของโครงการ/กิจกรรม 
สนับสนุนให้บุคลากรครุมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา และทุกส้ินปีมีการสรุปการการพัฒนาของตนเองรายงาน
เป็นแฟ้มงานต่อไป 
7.3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
- 


