
แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานบุคคลประจําป�การศึกษา  2556 
โรงเรียนกาฬสินธุ$พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ$ เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค$ กลุ�มเป2าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู6รับผิดชอบ 

1 สรรหาและ
คัดเลือกครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาและ 
ลูกจ�างชั่วคราว 

1. เพื่อจัดจ�างครูผู�สอนสาขาที่ 
ขาดแคลน และลูกจ�างชั่วคราว 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนให�มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
3. เพื่อให�นักเรียนได�เรียนรู�จากครู
ที่มีความรู�ความสามารถ และมี
ความถนัดในสาขาวิชา 
4. เพื่อให�นักเรียนได�เรียนรู�จากครู
ที่มีความรู� สามารถสื่อสารกับครู
ชาวต4างชาติได� 

1.ครูอัตราจ�าง 
-ครูวิชาเอกคณิตศาสตร6  
-ครูวิชาเอกคอมพิวเตอร6    
-ครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ     
-ครูวิชาเอกดนตร-ีนาฏศิลป9   
-ครูวิชาเอกบรรณารักษ6 
-ครูต4างชาติ  
 2. ลูกจ�างชั่วคราว  
- แม4ครัว 
- พนักงานทําความสะอาด 
- ยามรักษาความปลอดภัย 
- คนดูแลสวน 
- พนักงานขับรถ 
- เจ�าหน�าที่พัสด ุ

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก
ลูกจ�างชั่วคราวผ4านเว็บไซด6  
www.pittayasai.ac.th 
2. ดําเนินการตามระเบียบ/
หลักเกณฑ6และวิธีการทาง
ราชการ 
3. แต4งตั้งผู�รับผิดชอบ ควบคุม  
ดูแล  กํากับ ติดตาม  และ
ประเมินการปฏิบัติงาน ลูกจ�าง 
4. คณะกรรมการสรุปและ
รายงานผลต4อผู�อํานวยการ
โรงเรียน 
 

23  มี.ค. 
2556 ถึง 
30 เม.ย. 
2557 

-เงินอุดหนุน
1,061,806 
-เงินESM 
948,000 

-เงินสนับสนุน
114,068 

-เงินอาหาร
320,320 
รวมทั้งสิ้น 
2,444,194   

หัวหน6าโครงการ 
-นายสายันต6 คงสมมาศ 
นายอภิรักษ6 จุลบุรมย6  
นางเยาวนา ศรีใคร 
นางสุพัตรา สินธุโคตร 
นางสาวจิตตา  สะอาดชื่อ
นายประกาย ดลเจิม 
และหัวหน�าสายชั้น 
ทุกสายชั้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานบุคคลประจําป�การศึกษา  2556 
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2 ศึกษาดูงานด�าน
การบริหารจัดการ 
การเรียนรู�
โรงเรียนที่ประสบ
ผลสําเร็จ 

1. เพื่อเปDนการเตรียมความพร�อม
ให�กับผู�บริหารครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได�มีความรู� เพื่อการ
เข�าสู4ประชาคมอาเซียน 
2. เพื่อนําประสบการณ6ตรงจาก
การศึกษาดูงานมาประยุกต6ใช�ให�เกิด
ประโยชน6ในการจัดการศึกษา 
3.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู�  ความรู�และ
ประสบการณ6กับโรงเรียนที่มีประสบ
ความสําเร็จในด�านการจัดการเรียนรู� 

1. ผู�บริหาร 
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ศึกษาดูงานด�านการศึกษา เพื่อ
เตรียมความพร�อมให�กับผู�บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได�
มีความรู�เพื่อการเข�าสู4ประชาคม
อาเซียน และนําประสบการณ6
ตรงจากการศึกษาดูงานมา
ประยุกต6ใช�ให�เกิดประโยชน6ใน
การจัดการศึกษา  
 

มิ.ย. 2556  
ถึง 

 พ.ย. 2556 

รวม 
130,000   

หัวหน6าโครงการ 
-นางสุพัตรา  สินธุโคตร
นางเยาวนา  ศรีใคร  
น.ส.จิตตา สะอาดชื่อ 
นายอภิรักษ6  จุลบุรมย6 
นายสายันต6  คงสมมาศ 
นายประกาย ดลเจิม 
และหัวหน�าสายชั้นทุก
สายชั้น 

3 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาสู4มืออาชีพ 

1. เพื่อให�ข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  มีศักยภาพและมี
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
2. เพื่อให�ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถใช�เทคโนโลยีในการ
พัฒนาตนเองและผู�เรียน 
  

1. ผู�บริหาร 
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กิจกรรมที่  1 
พัฒนาครูด�าน  ICT 
กิจกรรมที่ 2  อบรมภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
กิจกรรมที่ 3   
พัฒนาวินัย คุณธรรม  จริยธรรม
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

เม.ย. 2556 
ถึง 

ก.ย. 2556 

รวม 
60,000   

หัวหน6าโครงการ 
- น.ส.จิตตา สะอาดชื่อ,
นางเยาวนา  ศรีใคร 
นายประกาย ดลเจิม 
นายอภิรักษ6  จุลบุรมย6 
นายสายันต6  คงสมมาศ 
นางสุพัตรา  สินธุโคตร   
หัวหน�าสายชั้นทุกสายชั้น 
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3 
(ต4อ) 

 3. เพื่อให�ข�าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา มีทักษะภาษาที่สอง 
และมีความพร�อมต4อการเข�าสู4
ประชาคมอาเซียน 

 กิจกรรมที่ 4   
- ส4งเสริมสนับสนุนให�ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได�รับการ
พัฒนาด�านวิชาชีพ 
- ค4าเบี้ยเลี้ยง/พาหนะ 
- จัดทําทําเนียบครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

   

4 เสริมสร�างขวัญ
กําลังใจครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

1. เพื่อเปDนการสร�างขวัญและกําลังใจ
ให�แก4ครูและบุคลากร 
2. เพื่อเปDนแรงจูงใจให�บุคลากร
ปฏิบัติงานอย4างมีความสุขและมี
ประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให�บุคลากรปฏิบัติตนเปDน
แบบอย4างที่ดีมีความภาคภูมิใจ 

1. ผู�บริหาร 
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

กิจกรรมสร�างขวัญกําลังใจ 
- ช4อดอกไม�ของขวัญ 
- เงินสนับสนุน 
- เกียรติบัตร 

16 พ.ค. 
2556   
ถึง 

31 มี.ค. 
2557 

 

งบสวัสดิการ
10,000   

หัวหน6าโครงการ 
- นางเยาวนา  ศรีใคร, 
นางสาวจิตตา สะอาดชื่อ                                   
นายอภิรักษ6  จุลบุรมย6 
นายสายันต6  คงสมมาศ 
นางสุพัตรา  สินธุโคตร    
และหัวหน�าสายชั้นทุก
สายชั้น 

 


