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รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
โรงเรียนอนุบาลยะลา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  
 

1.  ชื่อโครงการพัฒนาบุคลากร  
2.  สนอง  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

          มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ตัวชี้วัด 2.4 
3. วัตถุประสงค (จากโครงการ)  

3.1  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการอบรม  
สัมมนา  ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา 
 3.2  เพ่ือส่งเสริมการทำผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ การส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ยกย่อง
เชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและปฏิบัติราชการเต็มเวลา  
 3.3  เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูและบุคลากร เช่น การเยี่ยมป่วย ตรวจสุขภาพ
ประจำปี  ทำบุญสงเคราะห์ผู้เสียชีวิต จัดหาของขวัญแก่บุคลากรที่ย้ายและเกษียณอายุราชการ จัดหาของขวัญ
เพ่ือบุตร / หลานของบุคลากร 

4. เปาหมาย (จากโครงการ)  
4.1  ด้านปริมาณ 

        ครูและบุคลากร จำนวน 129 คน  
 4.2  ด้านคุณภาพ 
       4.2.1  บุคลากรทุกคนได้พัฒนาตนเองมีความรู้ความเข้าใจ มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการสอน 
ที่หลากหลาย 
       4.2.2  บุคลากรได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันและรางวัล  “ผู้ปฏิบัติ
ราชการเต็มเวลา” 
      4.2.3  บุคลากรมีขวัญและกำลังใจ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

5. แนวทางการดําเนินงาน (ขั้นตอนการดําเนินงาน/สรุปรายงานผล)     
5.1 เตรียมความพร้อมของบุคลากร แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการและประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
5.2 สำรวจปัญหา/ความต้องการในการอบรม 
5.3 วางแผนพัฒนาบุคลากร 
5.4 ดำเนินการพัฒนาบุคลกรตามแผน 
5.5 ประเมินผล 
5.6 การปรับปรุงการดำเนินการ 
 
 
 



6. งบประมาณดําเนินการ  
6.1 งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร.............................................................. จํานวน...119,000.......... บาท  
6.2 งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจาก............................................... ... จํานวน....300,000......... บาท  
6.3 งบประมาณท่ีเบิกจายจริง............................................................... จํานวน.......119,000.......บาท  
6.4 งบประมาณคงเหลือ.................................................................. ...... จํานวน..............-.............บาท  

7. ผลการดําเนินงาน  
7.1 จําแนกตามกิจกรรม  
 

ลำดับที่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผลการดำเนินงาน 
ได้รับ ใช้จ่ายจริง คิดเป็น % 

1 กิจกรรมที่  1 อบรมสัมมนา/
PLC/ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

119,000 119,000 100 1. โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์
บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีและนโยบายของ
เรียน มีความรักความ
สามัคคีและเกดิความ
สัมพันธภาพที่ดีต่อองค์ 
2.ครูผู้สอนได้รับการ
พัฒนาและเป็นผู้มี
ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2 กิจกรรมที่  2 ส่งเสริม
ความกา้วหน้าในวิชาชีพ 

นอกงบ   บุคลากรมีขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัติงานและได้รับ
การเลื่อนวิทยฐานะ เกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุขและส่งผล
ให้งานที่ดำเนินการในแต่
ละกิจกรรมมีประสิทธิภาพ
ดีขึ้น 

3 กิจกรรมที่  3 สร้างขวัญ
กำลังใจ 

นอกงบ   บุคลากรทุกคนเกิดความรัก 
ความสามัคคี มีกำลังใจใน
การปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถเต็มกำลังเต็ม
ความสามารถ 

 
 
 
 



7.2 ผลการดําเนินงานที่เปนผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายโครงการ  
7.2.1 เชิงปริมาณ  

ครูและบุคลากรจำนวน 129 คน 
7.2.2 เชิงคุณภาพ   
 1. บุคลกรทุกคนได้พัฒนาตนเอง มีความรู้ความเข้าใจ มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการ

สอนที่หลากหลาย 
 2. บุคลากรได้รับการยกย่องให้ได้รับรางวัลการจากการประกวด แข่งขันและรางวัล

ผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลา 
 3. บุคลากรมีขวัญกำลังใจ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข  

7.3 ผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Practice)  
7.3.1 ชื่อผลงาน สร้างขวัญและกำลังใจ 
7.3.2 กิจกรรม/วิธีการ/ขั้นตอนสําคัญ  

   - ประชุมชี้แจง บุคลากรในสถานศึกษา 
   - จัดกระเช้า สำหรับบุคลากรที่เจ็บป่วย คลอดบุตร หลานคนแรก เงินทำบุญบิดา
มารดา สามีภรรยาเสียชีวิต 
   - ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน 
  7.4 ผลการดําเนินงาน  

7.4.1 เชิงปริมาณ ครูและบุคลกรจำนวน 129 คน 
  7.4.2 เชิงคุณภาพ  บุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

ในการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น มีกำลังใจเสมอ เกิดความรักต่อองค์กร 
8. สภาพปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ  

8.1 สภาพปญหา/อุปสรรค  
 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ได้ส่งผลกระทบให้การดำเนิน 

กิจกรรมบางส่วนในโครงการไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่  
8.2 ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข  

ดำเนินกิจกรรมตามสถานการณ์ที่ปฏิบัติได้  
9.   ฝ่ายบริหารงานผรูับผิดชอบ 
 นางสาวมะลิวรรณ์  จิตกุล  
10.  ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
  นางเสาวนารถ  บุตรมาตา 
          นางอามาล      โต๊ะตาหยง 
11.  เอกสารประกอบรายงาน  

11.1 สําเนาโครงการ/แผนปฏิบัติงาน/ปฏิทินดําเนินงาน  
11.2 สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน  
11.3 ตารางกําหนดการจัดกิจกรรม/หลักสูตรการประชุม/อบรม/สัมมนา  
11.4 รายชื่อกลุมเปาหมายของกิจกรรม/โครงการ  
11.5 อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  
 
 



12.  ภาพถ่ายผลการดำเนินงาน 
  
     
      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ   ผู้รายงาน      ลงชื่อ   หน.งาน 
     (นางเสาวนารถ  บุตรมาตา)                   (นางเสาวนารถ   บุตรมาตา) 
ตำแหน่ง  ครู  โรงเรียนอนุบาลยะลา   ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  

 
 
ลงชื่อ   รอง ผอ.รร.   ลงชื่อ   ผอ.รร. 
   (นางสาวมะลิวรรณ์  จิตกุล)                 (นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล) 
ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา 
 


