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ชื่อโครงการ
แผนงบประมาณ
ผูรับผิดชอบโครงการ

สรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาและ ลูกจางชั่วคราว
สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต#ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสายันต* คงสมมาศ, นายอภิรักษ* จุลบุรมย*, นางเยาวนา ศรีใคร,
นางสุพัตรา สินธุโคตร , นางสาวจิตตา สะอาดชื่อ,นายประกาย ดลเจิม
และหัวหนาสายชั้นทุกสายชั้น
สนองกลยุทธ สพฐ.
ขอที่ 5
สนองมาตรฐานการศึกษา
ขอที่ 10
ระยะเวลาดําเนินการ
23 มีนาคม 2556 – 30 เมษายน 2557
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนกาฬสินธุ*พิทยาสัย เป9นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ# เป<ดสอนทั้งหองเรียนคุณภาพ
และหองเรียนพิเศษ ส#งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร* คณิตศาสตร*ตามโครงการพัฒนาโรงเรียน
มาตรฐานสากล (World- Class Standard School) ซึ่งมีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปR โดยจัดการศึกษา
สนองนโยบายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ#งพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความสมดุล
ทั้งดานร#างกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป9นพลเมืองไทยและเป9นพลโลกยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งตองการบุคลากรและครูที่สอนตรงตามวิชา ดังนี้ วิชาเอก
คณิตศาสตร* วิชาเอกคอมพิวเตอร* วิชาเอกภาษาอังกฤษ วิชาเอกบรรณารักษ* วิชาเอกดนตรี-นาฏศิลปW
ครูชาวต#างชาติ สอนหองเรียนพิเศษ(ESM) ป.1 - 6 และลูกจางชั่วคราว เช#น แม#ครัว คนทําความสะอาด
ยามรักษาความปลอดภัย คนดูแลสวน พนักงานขับรถ เจาหนาที่พัสดุ
ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดใหมีโครงการนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการดานบุคลากรและ
ดานบริหารการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพเกิดแก#นักเรียนและสถานศึกษาต#อไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อจัดจางครูผูสอนสาขาที่ขาดแคลน และลูกจางชั่วคราว
2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2.3 เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูจากครูที่มีความรูความสามารถ และมีความถนัดในสาขาวิชา
2.4 เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูจากครูที่มีความรู สามารถสื่อสารกับครูชาวต#างชาติได
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3. เป/าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนกาฬสินธุ*พิทยาสัย จะดําเนินการจัดจางครูอัตราจางสาขาที่ขาดแคลน
ดังนี้
●ครูวิชาเอกคณิตศาสตร*
1
อัตรา
●ครูวิชาเอกคอมพิวเตอร*
1
อัตรา
●ครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ
2
อัตรา
●ครูวิชาเอกดนตรี-นาฏศิลปW
2
อัตรา
●ครูวิชาเอกบรรณารักษ*
1
อัตรา
●ครูชาวต#างชาติ สอนหองเรียนพิเศษ (ESM) ป.1 - 6
3
อัตรา
●จัดจางลูกจางชั่วคราว
12
อัตรา
●แม#ครัว
5
อัตรา
●พนักงานทําความสะอาด
2
อัตรา
●ยามรักษาความปลอดภัย
2
อัตรา
●คนดูแลสวน
1
อัตรา
●พนักงานขับรถ
1
อัตรา
●เจาหนาที่พัสดุ
1
อัตรา
3.2 เชิงคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และผูเรียนไดรับ
การพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอเกิดความคล#องตัวในการบริหารจัดการมี
คุณภาพตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
4. ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ
โรงเรียนกาฬสินธุ*พิทยาสัย กําหนดจัดกิจกรรมในระหว#างวันที่ 23 เดือน มีนาคม 2556 ถึง
วันที่ 30 เดือน เมษายน 2557 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ*พิทยาสัย อําเภอเมืองกาฬสินธุ* จังหวัดกาฬสินธุ*
มีขั้นตอนและวิธีดําเนินการ ดังนี้
4.1 ประชุมวางแผนจัดทําแผนการบริหารงานบุคคล
4.2 จัดทําแผนกลยุทธ*การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษานําเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ
4.3 แต#งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนงาน/โครงการ
4.4 จัดทําประกาศรับสมัครสอบ
4.5 สรุปและรายงานโครงการ
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5. งบประมาณ (งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 2,444,194 บาท)
โดยใชเงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ#าย ดังนี้
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินสนับสนุนค#าใชจ#ายจัดการศึกษา
5.3 เงินรายไดสถานศึกษา(ESM)
5.4 เงินอาหารฯ

1,061,806 บาท
114,068 บาท
948,000 บาท
320,320 บาท

กิจกรรมและรายละเอียดค#าใชจ#ายงบประมาณ
ที่
1

2

3

4

5

6

กิจกรรม

ลักษณะการจ#าย
ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ
งบบุคคล งบดําเนินการ งบลงทุน

ดําเนินการจางตามโครงการ
ครูผูสอนดนตรี 2 อัตรา เป9นเวลา 12 219,360
เดือนๆละ 9,140 บาท
-สมทบเงินประกันสังคม
8,775
ครูสอนคอมพิวเตอร* 1 อัตรา เป9นเวลา 109,680
12 เดือน ๆ 9,140 บาท

-

-

-

-

-สมทบเงินประกันสังคม
4,388
ครูสอนภาษาอังกฤษ 2 อัตราเป9นเวลา 219,360
12 เดือน ๆ ละ 9,140 บาท
- สมทบเงินประกันสังคม
8,775

-

-

-

-

ครูคณิตศาสตร* 1 อัตราเป9นเวลา 12 109,680
เดือน ๆ ละ 9,140 บาท
- สมทบเงินประกันสังคม
4,388
ครูบรรณารักษ* 1 อัตราเป9นเวลา 12 109,680
เดือน ๆ ละ 9,140 บาท
- สมทบเงินประกันสังคม
4,388
ครูต#างชาติ 3 อัตราเป9นเวลา 10
900,000
เดือน ๆ ละ 30,000 บาท
- ค#าใบอนุญาต 3,500 บาท
10,500
- ค#าใชสอย 5,000 บาท
15,000
- สมทบเงินประกันสังคม
22,500

-

-

-

-

-

-

1 ตุลาคม 2556
30 กันยายน 2557

1 พฤษภาคม 2556
31 มีนาคม 2557
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ที่

กิจกรรม

7

เจาหนาที่พัสดุ 1 อัตราเป9นเวลา
12 เดือน ๆ ละ 6,000 บาท
- สมทบเงินประกันสังคม
พนักงานขับรถ 1 อัตรา เป9นเวลา
12 เดือน ๆ ละ 6,000 บาท
- สมทบเงินประกันสังคม
ยามรักษาความปลอดภัย 2อัตรา
เป9นเวลา 12 เดือนๆ ละ 6,000 บาท
- สมทบเงินประกันสังคม

8

9

ลักษณะการจ#าย
ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ
งบบุคคล
งบดําเนินการ งบลงทุน
72,000
2,880
72,000

-

-

2,880
144,000

-

-

5,760

-

-

10 พนักงานทําความสะอาด 2 อัตรา
88,000
เป9นเวลา 11 เดือนๆ ละ 4,000 บาท
- สมทบเงินประกันสังคม
3,520
11 แม#ครัวประกอบอาหาร 5 อัตรา
220,000
เป9นเวลา 11 เดือนๆละ 4,000 บาท
- สมทบเงินประกันสังคม
8,800
12 พนักงานดูแลสวน
72,000
เป9นเวลา 12 เดือนๆ ละ 6,000 บาท
- สมทบเงินประกันสังคม
2,880
13 ค#าดําเนินการสรรหาและคัดเลือก
3,000
ครูอัตราจางและลูกจางชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น
2,444,194
(รายละเอียดใชจ#ายงบประมาณ ถัวจ#ายทุกรายการตามจ#ายจริง)

-

1 ตุลาคม 2556
30 กันยายน 2557
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6. การวัดผลและการประเมินผล
ตัวบ#งชี้ความสําเร็จ

เครื่องมือวัดผลและประเมินผล

1. โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอ เกิดความคล#องตัวใน - แบบประเมิน
การการบริหารจัดการ มีคุณภาพตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
2. นักเรียนไดเรียนรูจากครูที่มีความรูความสามารถ
และมีความถนัดในสาขาวิชามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น
3. นักเรียนไดรับการพัฒนาตามศักยภาพและ
ส#งเสริมผูที่มีความสามารถพิเศษอย#างต#อเนื่อง

วิธีวัดและประเมินผล
- ประเมินผล
การปฏิบัติงาน

7. ผลที่คาดว<าจะไดรับ
7.1 มีบุคลากรเพียงพอ เกิดความคล#องตัวในการการบริหารจัดการ มีคุณภาพตามโครงการ
7.2 มีครูสอนตรงตามความสามารถ ความถนัดทําใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
7.3 โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอเกิดความคล#องตัวในการบริหารจัดการมีคุณภาพตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
.....................................................................................

(ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ (ลงชื่อ)
ผูเสนอโครงการ
(นายสายันต* คงสมมาศ)
(นายอภิรักษ* จุลบุรมย*)
ตําแหน#ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ*พิทยาสัย
ตําแหน#ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ*พิทยาสัย
(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบโครงการ

(นางไพรวัลย* ชิณฤทธิ์)
ตําแหน#ง รองผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ*พิทยาสัย
(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติโครงการ

(นายพีรพงษ* โลหะมาศ)
ตําแหน#ง ผูอํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ*พิทยาสัย

