
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

1. ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ระนอง 
 กิจกรรม ประชุมสัมมนาปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่  
  ต าแหน่งครูผู้ช่วย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค  
   2. นางสาวกรรณิการ์  ชูศรี 

3. วัตถุประสงค์   
 3.1 เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครู มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
 3.2 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูในการบริหาร
ตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพและการด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับการเป็นครู 

4. เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ (คน, สิ่งของ ฯลฯ) 
 4.1 เชิงปริมาณ ( 61 คน) 

 - ครูบรรจุใหม่   จ านวน   31 คน 
 - วิทยากรและทีมงาน  จ านวน    6 คน 
 - เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  จ านวน   24 คน 

 4.2 เชิงคุณภาพ 
  ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ สังกัด สพป.ระนอง ให้เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

5. จ านวนเป้าหมายด าเนินการจริง 
 - ครูบรรจุใหม่   จ านวน    31 คน 
 - วิทยากรและทีมงาน  จ านวน  14 คน 
 - เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  จ านวน   26 คน 

6. งบประมาณ  

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ใช้จ่ายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

56,580.00   

 

/7. ระยะเวลา... 

แบบที่ 1 โครงการที่ด าเนินการแล้ว 
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7. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ จ านวน       2        วัน  ระหว่างวันที่   22 – 23 มิถุนายน 2563    ย  

8. วิธีการด าเนินการ (ระบุขั้นตอนและกิจกรรมหลัก ๆ ให้ชัดเจน)  
 8.1 วางแผนจัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
 8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร ออกแบบกิจกรรม 
 8.3 ประสานวิทยากร ตามหัวข้อในหลักสูตร 
 8.4 ด าเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
 8.5 สังเกตุ และตอบแบบสอบถาม 
 8.6 สรุป รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 

9. ผลการด าเนินการ (ผลส าเร็จการด าเนนิการ) 
 9.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครู มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
 9.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู ในการบริหาร
ตนเองการพัฒนาบุคลิกภาพและการด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับการเป็นครู 

10. ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินการ 
 - 

11. ข้อเสนอแนะ 
  โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ ต าแหน่งครูผู้ช่วย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นโครงการที่ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้น าความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังใช้เป็นแนวทาง
ในการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มต่อไป 

12. อ่ืน ๆ (อ้างอิงการด าเนินงาน เช่น คู่มือ, เอกสาร, สื่อ ฯลฯ) 
  คู่มือโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ ต าแหน่งครูผู้ช่วย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม   

13. ภาพประกอบกิจกรรม 
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    ลงชื่อ.......................................................ผู้รายงาน 
     (นางสาวกรรณิการ์  ชูศรี) 
      ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 

 

 



 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

1. ชื่อโครงการ  ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  
  ผู้สร้างผลงานดีเด่น 
 กิจกรรม  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์  
   เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. วัตถุประสงค์    

 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ที่มีความประพฤติดี
และปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  
 3.2 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพ 
 3.3 เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี เสริมสร้างความศรัทธาและความเชื่อม่ันในการประกอบวิชาชีพ 

4. เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ (คน, สิ่งของ ฯลฯ) 

 4.1 เชิงปริมาณ 
  4.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ   
 4.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีผลงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ  
 4.1.3 สถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น เชิงประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ 
 4.๒ เชิงคุณภาพ 
              ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และหน่วยงานทางการศึกษา ได้รับการยกย่อง 
ชมเชย เชิดชูเกียรติเป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน  

5. จ านวนเป้าหมายด าเนินการจริง 
 ผู้ส่งผลงานประกวดและคณะท างาน จ านวน 20 ราย 

6. งบประมาณ  

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ใช้จ่ายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

46,400.00   

 

 

/7. ระยะเวลา... 

 

แบบที่ 1 โครงการที่ด าเนินการแล้ว 



 

- 2 - 

7. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ จ านวน    5   เดือน  ระหว่างวันที่   20 กุมภาพันธ์ – 5 สิงหาคม 2563     

8. วิธีการด าเนินการ (ระบุขั้นตอนและกิจกรรมหลัก ๆ ให้ชัดเจน) 

 8.1 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการ คัดเลือกสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า  
 8.2 ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  
 8.3 ประกาศผลการคัดเลือก  
 8.4 สรุปผลการด าเนินงาน 

9. ผลการด าเนินการ (ผลส าเร็จการด าเนนิการ) 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และ
สถานศึกษาในสังกัด ตระหนักถึงความส าคัญในการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสามารถน าผลการคัดเลือกมา
ใช้วางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป  
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในระดับสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูล
สารสนเทศและผลการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริม บุคลากร
ภายในสังกัดส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีผลงานยอดเยี่ยม และมีความประพฤติในการครองตน 
ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้ง  เสริมสร้างขวัญก าลังใจ
ให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน  

10. ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินการ 
 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงท าให้การ
ประกวดฯ ในครั้งนี้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอผลงานในระดับชาติ เป็นการน าเสนอผ่านคลิปวิดีโอ 
(Clip Video) และหากคณะกรรมการตัดสินมีข้อสงสัยต้องการซักถามผู้เข้าประกวด โดยรผ่านระบบ Video Call            
ใน Application Line 

11. ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือน าผลการด าเนินการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จ เป็นที่ประจักษ์
เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2562 มาใช้เป็นแนวทางการส่งเสริม
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ ต่อไป  

12. อ่ืน ๆ (อ้างอิงการด าเนินงาน เช่น คู่มือ, เอกสาร, สื่อ ฯลฯ) 

 - 
 

 

/13. ภาพประกอบ... 
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13. ภาพประกอบกิจกรรม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ลงชื่อ.......................................................ผู้รายงาน 
     (นางสาวกรรณิการ์  ชูศรี) 
      ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 



 

รายงานผลการด าเนินโครงการ 
(รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

1. ชื่อโครงการ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวกรรณิการ์  ชูศรี 
 2. นางสาวเนตรทิพย์ วิชิต 

3. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือน าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ  ที่ได้รับจัดสรรในแต่ละชั้นตราของแต่ละปีมาพิจารณาจัดสรรให้กับผู้ที่
ได้รับพระราชทาน  ตามความจ าเป็นที่ต้องใช้ประดับและความเหมาะสม 
4. เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ (คน, สิ่งของ ฯลฯ) 

 4.1 เชิงปริมาณ  
    ประจ าปี ๒๕๖1 มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา จ านวน 
81 ราย ผู้เข้าร่วมพิธี จ านวน ๒0 ราย รวมทั้งสิ้นจ านวน ๑01 ราย 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
  ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2561                         
น าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไปใช้ประดับเพ่ือร่วมในงานพิธีที่ส าคัญต่าง ๆ ของทางราชการ 

5. ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ 

 เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ไม่ได้รับการจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 – 2563 จากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงไม่สามารถ
จัดโครงการดังกล่าวได้ 

 

 

    ลงชื่อ.......................................................ผู้รายงาน 
     (นางสาวกรรณิการ์  ชูศรี) 
      ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 

แบบที่ 2 โครงการที่ยังไมด่ าเนินการ
แล้ว 


