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ชื่อโครงการ    พัฒนาและบำรุงขวัญบุคลากร 
สนองกลยุทธ์ระดับโรงเรียน จุดเน้นท่ี 5 จัดการอบรมครูโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐานควบคู่กับการให้

ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัย ด้านการเงินและการออม 
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 

สนองนโยบายระดับ สพป.ศก.3  ข้อท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองนโยบายระดับ สพฐ.  ข้อท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
สนองมาตรฐาน    ท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้     ข้อท่ี  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
ลักษณะโครงการ   (   )   โครงการใหม่     (  ) โครงการต่อเนื่อง   
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ    นางวิเรืองรอง  รัตนพนัธ ์
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาดำเนินการ     17 พฤษภาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
           ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 
2551 มาตรา 27 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาและมีอำนาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  การพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนถือว่าเป็นส่ิงสำคัญอันดับแรกของการพัฒนาโรงเรียนเพราะ
การดำเนินการต่างๆในโรงเรียนจะประสบความสำเร็จต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีคุณภาพมีความพร้อมท่ีจะได้รับการ
พัฒนาอยู่เสมอ การพัฒนาบุคลากร เช่นการฝึกอบรม การประชุม การจัดระบบงานฯลฯ  มีความจำเป็นท่ีต้องจัด
ให้มีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  นอกจากนี้รวมถึงการส่งเสริมขวัญกำลังใจ คือ การพิจารณาความดีความชอบการ
ให้บริการสวัสดิการ ฯลฯ  อีกท้ังยังรวมถึงการดำเนินการทางวินัยกับบุคลากรท่ีกระทำผิดอีกด้วยดังนั้นโรงเรียน
บ้านปรือใหญ่จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
           2. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในโรงเรียน 
           3. เพื่อสร้างเจตคติท่ีดีต่อภาระหน้าท่ีในการจัดการศึกษาของบุคลากรในโรงเรียน 

  

3. เป้าหมาย 
3.1 ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 

 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับการพัฒนาตนเองและ ศึกษาดูงาน ปีละ 1 ครั้ง 
 2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

3.2 ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
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 1. ครูได้รับการพัฒนาตนเองด้านความรู้ ประสบการณ์ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทาง  
             วิชาชีพครู 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 1. ประชุมวางแผน พฤษภาคม 2565 นายเอกภักด์ิ วังคะพันธ์ 

นางวิเรืองรอง  รัตนพนัธ ์
2 2. จัดทำโครงการขออนุมัติใช้งบประมาณ พฤษภาคม 2565 นายเอกภักด์ิ วังคะพันธ์ 

นางวิเรืองรอง  รัตนพนัธ์ 
3 3. จัดประชุมวางแผนการทำงานพัฒนา

บุคลากร 
มิถุนายน 2565 นายเอกภักด์ิ วังคะพันธ์ 

นางวิเรืองรอง  รัตนพนัธ ์
4 4. ทัศนศึกษา ดูงาน การศึกษาเปรียบเทียบ กรกฎาคม-สิงหาคม 2565 นายเอกภักด์ิ วังคะพันธ์ 

นางวิเรืองรอง  รัตนพนัธ ์
5 5. บำรุงขวัญและกำลังใจบุคลากรทาง

การศึกษา 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 นายเอกภักด์ิ วังคะพันธ์ 

นางวิเรืองรอง  รัตนพนัธ ์
6 6. วัด ประเมินผลและรายงานผล มีนาคม  2566 นายเอกภักด์ิ วังคะพันธ์ 

นางวิเรืองรอง  รัตนพนัธ ์
       
5. งบประมาณ 
         เงินงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 ที่มาของงบประมาณ  เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน. 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรม   
1. บำรุงขวญัและกำลังใจบุคลากร
ทางการศึกษา 
2. ทัศนศีกษา ดูงาน การศึกษา
เปรียบเทียบ 

 
 
 
 

15,000 

 
  5,000 

 
 

80,000 

 
 

   
5,000 

 
 

95,000 
รวมทั้งส้ิน 15,000- 85,000-    100,000 
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7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) 
ไตรมาสที่ 3 (2565) 

(1 เม.ย.64 – 30 มิ.ย.64) 
ไตรมาสที่ 4 (2565) 

(1 ก.ค.64 – 30 ก.ย.64) 
ไตรมาสที่ 1 (2566) 

(1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 (2566) 

(1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 
จำนวนเงิน  จำนวนเงิน 10,000

บาท 
จำนวนเงิน 5,000 จำนวนเงิน - 

บาท 
เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ เบิกจ่ายงบประมาณ 

อุดหนุนรายหัว  อุดหนุนรายหัว 90,000
บาท 

อุดหนุนรายหัว 5,000 อุดหนุนรายหัว  

ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  ระดมทรัพย์  ระดมทรัพย ์  

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

ผลผลิต ร้อยละของครูและบุคลากรท่ีเข้าร่วม 
          กิจกรรม 

สำรวจ 
 

แบบสำรวจ 
 

ผลลัพธ์ 1.ครูและบุคลากรนำความรู้ท่ีได้รับไปจัด 
          กิจกรรมการเรียนการสอนส่งผลให้ 
          นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
         2. ครูและบุคลากรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและ 
           ทำงานเป็นทีม 

สัมภาษณ์ 
สอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 

 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
         2. บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาและศึกษาดูงานจากภายนอกสถานศึกษาสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงาน 
          3. ครูและบุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพ 

 
 


