
งาน/โครงการ:  โครงการจ้างบุคลากรทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจาก 

                    ทุกภาคส่วน  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ: เริ่มต้น  1  เมษายน   2564    สิน้สุด  31  มีนาคม   2565 

ผู้รับผิดชอบโครงการ: นางวินนา  เทพค า 

 
1. วัตถุประสงค์ 
     1.1 เพ่ือจัดจ้างครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาที่ขาดแคลน 
 1.2 เพ่ือให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ 
 1.3 เพ่ือให้มีบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอต่อความต้องการ 
 
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
           1) ครูอัตราจ้าง จ านวน  3 อัตรา (ครูภาษาฝรั่งเศส ครูภาษาอังกฤษ และครูดนตรี  ) 

        2) เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 อัตรา 

  3) แม่บ้าน / คนสวน / ยาม   จ านวน 6 อัตรา       

    เชิงคุณภาพ 
          โรงเรียนมีครูและบุคลากรเพียงพอตามอัตราก าลังครูที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  สามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
 
  3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
 1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา 
  

    ขั้นด าเนนิการ (DO) 
 3. ด าเนินงานตามโครงการ 
       3.1 ประกาศรับสมัคร 
       3.2 สรรหา คัดเลือกบุคลากรจ านวน 10 อัตรา 
       3.3 จัดจ้าง ท าสัญญา จ านวน 10 อัตรา  ได้แก่ 
   3.3.1 ครูภาษาฝรั่งเศส 1 อัตรา 



          3.3.2 ครูภาษาอังกฤษ 1 อัตรา 
          3.3.3 ครูดนตรี 1 อัตรา 
          3.3.4 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 อัตรา 
          3.3.5 แม่บ้าน 3 อัตรา 
          3.3.6 คนสวน 2 อัตรา 
          3.3.7 ยามฯ  1 อัตรา     
 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

 4.นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ 

    ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
 5. ประเมินผลและสรุปโครงการ 
    - รายงานผลการจัดท าโครงการ 
    - ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 
 
 
4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียด
โครงการ  

 
เมษายน 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

ผู้บริหารประชุมปรึกษาหารือ
ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด
โครงการ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาครูอัตราจ้างและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
เมษายน 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

คณะกรรมการได้ด าเนินการ
สรรหาลูกจ้างและครู 

3. 3. ด าเนินงานตามโครงการ 
   3.1 ประกาศรับสมัคร 
   3.2 สรรหา คัดเลือก
บุคลากรจ านวน 10 อัตรา 
   3.3 จัดจ้าง ท าสัญญา 
จ านวน 10 อัตรา  ได้แก่ 
 3.3.1 ครูภาษาฝรั่งเศส 1 
อัตรา 

1,094,550 ตลอดปี
การศึกษา 
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

กิจกรรมได้ด าเนินการไปอย่าง
ลุล่วง 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

 3.3.2 ครูภาษาอังกฤษ 1 
อัตรา 
3.3.3 ครูดนตรี 1 อัตรา 
3.3.4 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
1 อัตรา 
3.3.5 แม่บ้าน 3 อัตรา 
3.3.6 คนสวน 2 อัตรา 
3.3.7 ยามฯ  1 อัตรา 

4. นิเทศติดตามประเมินผล
โครงการ 

 
เมษายน 
2564 – 
มีนาคม 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

มีการนิเทศติดตามผลการ
คัดเลือกจากผู้บริหาร 

5. ประเมินผลและสรุป
โครงการ 
  - รายงานผลการจัดท า
โครงการ 
  - ปรับปรุงการด าเนิน
โครงการ 

 
มีนาคม 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

 

รวม 1,094,550 
   

 
 
 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานเทียบ

กับเป้าหมาย 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้ว  บรรลุ เป็นไปตามวงเงินที่
ก าหนด 

เป็นไปตามช่วงเวลาที่
ก าหนด 

 
 
 



    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

       ร้อยละของผลการประเมินของครูอัตราจ้าง
และบุคลากรทางการศึกษา (ลูกจ้างชั่วคราว) อยู่ใน
เกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 

       ร้อยละของผลการประเมินของครู
อัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา 
(ลูกจ้างชั่วคราว) อยู่ในเกณฑ์ระดับดีข้ึน
ไป 

บรรลุ 

 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนมีครูและบุคลากรเพียงพอตามอัตราก าลัง
ครูที่ระทรวงศึกษาธิการก าหนด  สามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียน
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง
และผู้อ่ืน มีจิตส านึกต่อสังคม และสามารถน า
ความรู้ไปปรับใช้ได้อยากมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนมีครูและบุคลากรเพียงพอตาม
อัตราก าลังครูที่ระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด  สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียน
เชียงม่วนวิทยาคมได้รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์
ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน มีจิตส านึกต่อ
สังคม และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้
อยากมีประสิทธิภาพ 

บรรลุ 

 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

- - - 

ผลการประเมินโครงการ (ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ 
 
ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
 

 
  

- 

 

 

- 



ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


