
โครงการ               พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รหัสโครงการ     ดต.บบ04/63 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กร (แผนงาน)  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา ข้อที่ 2.4 
สนองจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ข้อที่    6  
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสกาวเดือน  วังป่าตาล 

 นางสาวฐิตาภา  สัญเพ็ญ 

 
หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันปัญหาการศึกษานับว่าเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายควรหันมาเอาใจใส่ดูแลแก้ไขจุดบกพร่อง
ที่มีผลกระทบต่อผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี ด้านบุคลากรครู ผู ้ทำหน้าที่ให้ความรู้ ชี ้แนะ
แนวทางในการศึกษา ที่จำเป็นต้องจัดระบบปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้ทันยุคทันสมัย เกิดความรู้
ด้วยตนเอง  
 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาความรู ้ความสามารถของ
บุคลากรในสถานศึกษานั ้นจำเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู ้เพิ ่มเติมทั ้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง  และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ  เพื่อจะได้นำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  
ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจ
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาระบบงานบุคลากร  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
3. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ 

 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้รับการพัฒนาตนเองและศึกษาดูงานอย่างน้อย

ภาคเรียนละ  1  ครั้ง   
2. มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจอย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง  
3. มีแฟ้มทะเบียนประวัติของบุคลากรรายบุคคล 
4. บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาและขอเสนอผลงานวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
2. ข้อมูลด้านทะเบียนประวัติ มีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถให้บริการแก่ข้าราชการครู

และบุคลากรได้อย่างมี 
3. ข้าราชการครูและบุคลากร มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  
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กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน   
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการไปราชการของ
ข้าราชการครู 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.ประชุมวางแผนกับคณะครูในฝ่าย 
2.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติใช้ต่อ
ผู้บริหาร 
3.ดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอ 
4.สรุปและประเมินผลการดำเนินงานตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
5.รายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อ
ผู้บริหาร 

 
 
 

ก.ค. 63 
ก.ค. 63 
เม.ย. 64 

สิ้นปีการศึกษา 
 

สิ้นปีการศึกษา 
 

งานบุคคล 

2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนางาน
บุคลากร 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.ประชุมวางแผนกับคณะครูในฝ่าย 
2.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติใช้ต่อ
ผู้บริหาร 
3.ดำเนินการจัดซื้อ จัดทำตามรายละเอียด
ของกิจกรรม 
4.สรุปและประเมินผลการดำเนินงานตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
5.รายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อ
ผู้บริหาร 

 
 

ก.ค. 63 
ก.ค. 63 
พ.ย. 63 

 
สิ้นปีการศึกษา 

 
สิ้นปีการศึกษา 

งานบุคคล 

3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ด้านระเบียบวินัยและการปฏิบัติหน้าที่ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.ประชุมวางแผนกับคณะครูในฝ่ายและ
ฝ่ายบริหาร 
2.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติใช้ต่อ
ผู้บริหาร 
3.ดำเนินการตามรายละเอียดของกิจกรรม 
4.สรุปและประเมินผลการดำเนินงานตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
5.รายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อ
ผู้บริหาร 

 
 
 

ก.ค. 63 
 

ก.ค. 63 
ก.ค. 63 

 
สิ้นปีการศึกษา 

 
สิ้นปีการศึกษา 

งานบุคคล 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

4 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.ประชุมวางแผนกับคณะครูในฝ่าย 
2.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติใช้ต่อ
ผู้บริหาร 
3.ดำเนินการจัดซื้อ จัดทำตามรายละเอียด
ของกิจกรรม 
4.สรุปและประเมินผลการดำเนินงานตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
5.รายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อ
ผู้บริหาร 

 
 

ก.ค. 63 
ก.ค. 63 
พ.ย. 63 

 
สิ้นปีการศึกษา 

 
สิ้นปีการศึกษา 

งานบุคคล 

5 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนางาน
สวัสดิการครู 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.ประชุมวางแผนกับคณะครูในฝ่าย 
2.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติใช้ต่อ
ผู้บริหาร 
3.ดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอ 
4.สรุปและประเมินผลการดำเนินงานตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
5.รายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อ
ผู้บริหาร 

 
 
 

ก.ค. 63 
ก.ค. 63 
ส.ค. 63 

 
สิ้นปีการศึกษา 

 
สิ้นปีการศึกษา 

งานบุคคล 

6 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเสริมสร้าง
ขวัญ และกำลังใจแก่ครู 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.ประชุมวางแผนกับคณะครูในฝ่าย 
2.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติใช้ต่อ
ผู้บริหาร 
3.ดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอ 
4.สรุปและประเมินผลการดำเนินงานตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

 
 
 

ก.ค. 63 
ก.ค. 63 
พ.ย. 63 

สิ้นปีการศึกษา 
 

สิ้นปีการศึกษา 

งานบุคคล 
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ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
5.รายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อ
ผู้บริหาร 

7 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมจ้างครูและ
บุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.ประชุมวางแผนกับคณะครูในฝ่าย 
2.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติใช้ต่อ
ผู้บริหาร 
3.ดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอ 
4.สรุปและประเมินผลการดำเนินงานตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
5.รายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อ
ผู้บริหาร 

 
 
 

พ.ค. 63 
พ.ค. 63 
มิ.ย. 63 

สิ้นปีการศึกษา 
 

สิ้นปีการศึกษา 

งานบุคคล 

8 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมงานวันครู 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.ประชุมวางแผนกับคณะครูในฝ่าย 
2.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติใช้ต่อ
ผู้บริหาร 
3.ดำเนินการตามโครงการที่เสนอขอ 
4.สรุปและประเมินผลการดำเนินงานตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
5.รายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อ
ผู้บริหาร 

 
 
 

ก.ค. 63 
ม.ค. 64 
ม.ค. 64 

สิ้นปีการศึกษา 
 

สิ้นปีการศึกษา 

งานบุคคล 

 
ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 
 ตลอดปีการศึกษา (กรกฎาคม 2563 – เมษายน 2564) โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 
 
งบประมาณ 
 

กิจกรรมย่อย
ที ่

ภาคเรียนที่ 
1 

ภาคเรียนที่ 
2 

รวมเงิน 
แหล่งที่มาของงบประมาณ 

อุดหนุน กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ระดม
ทรัพยากร 

อื่นๆ 

1 100,000 100,000 200,000 ✓ 
 

 เงิน
ค่าตอบแทน

ฯ 

2 3,000 - 3,000 ✓    
3 - 3,000 3,000 ✓    
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4 120,000 - 120,000 ✓    
5 10,000 10,000 20,000   ✓  
6 30,000 - 30,000   ✓  
7 444,600 444,600 889,200   ✓  
8 - 16,200 16,200 ✓    

รวมทั้งสิ้น 607,600 473,800 1,081,400     
 
 
 
 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ครูได้รับการพัฒนาและเพ่ิมพูนประสบการณ์อย่างน้อย 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

-รายงานการประเมินตนเอง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน 

2. ครูใหม่ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง -รายงานผลการปฏิบัติงาน
โครงการ 

3. มีวัสดุที่ดีมีคุณภาพเพียงพอในการใช้พัฒนางานบุคลากร -รายงานผลการปฏิบัติงาน
โครงการ 

4. ครูทุกคนมีการพัฒนาตนเองและขอเสนอผลงานวิชาการ 
เพ่ิมมากข้ึน 

-รายงานผลการปฏิบัติงาน
โครงการ 
-รายงานการประเมินตนเอง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน 

 
ผู้รับผิดชอบ 
 1. นางสกาวเดือน  วังป่าตาล   
 2. นางสาวฐิตาภา  สัญเพ็ญ  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ครูและบุคลากรได้พัฒนาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 
2.  ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
3.  ระบบงานบริหารบุคลากรเป็นปัจจุบัน 
4.  โรงเรียนมีระบบการบริหารการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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ผู้เสนอโครงการ 
 
 

ลงชื่อ...........................................................  
                (นางสกาวเดือน  วังป่าตาล)  
                    ตำแหน่ง  ครู คศ.3 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

ลงชื่อ.............................................................            
  (นางคุณาลักษณ์  ตรีวงค์) 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 การเงินและสินทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดวัสดุ / ค่าใช้จ่าย 
โครงการ    พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการไปราชการของข้าราชการครู 
ภาคเรียนที่  1-2 
 

ที ่ รายการ ราคา / หน่วย จำนวน จำนวนเงิน 
1 ค่าดำเนินกิจกรรม  ตลอดปี

การศึกษา 
142,200 

รวมทั้งหมด 142,200 
 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนางานบุคลากร 
ภาคเรียนที่  1 

ที ่ รายการ ราคา / หน่วย จำนวน จำนวนเงิน 
1 ค่าอาหาร และอาหารว่างในการอบรม

บุคลากรด้านระเบียบวินัยและการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
- ค่าอาหารบุคลากร 60 คนๆ ละ 50 
บาท  จำนวน 1 วัน 

 
 
 

3,000 
 

 
 
 

1 วัน 
 

 
 
 

3,000 

รวมทั้งหมด 3,000 
 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลากรด้านระเบียบวินัยและการปฏิบัติหน้าที่  
ภาคเรียนที่  2 

ที ่ รายการ ราคา / หน่วย จำนวน จำนวนเงิน 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

ลงชื่อ........................................................... 
(นายวิทยา  พัฒนเมธาดา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 
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1 ค่าอาหาร และอาหารว่างในการอบรม
บุคลากรด้านระเบียบวินัยและการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
- ค่าอาหารบุคลากร 60 คนๆ ละ 50 
บาท  จำนวน 1 วัน 

 
 
 

3,000 
 

 
 
 

1 วัน 
 

 
 
 

3,000 

รวมทั้งหมด 3,000 
 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 
ภาคเรียนที่  1 
 

ที ่ รายการ ราคา / หน่วย จำนวน จำนวนเงิน 
1 ค่าดำเนินกิจกรรม 120,000 - 120,000 

รวมทั้งหมด 120,000 
 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมพัฒนางานสวัสดิการครู 
ภาคเรียนที่  1 

ที ่ รายการ ราคา / หน่วย จำนวน จำนวนเงิน 
1 ค่าอาหาร 5,000 - 5,000 
2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 5,000 - 5,000 

รวมทั้งหมด 10,000 
 
ภาคเรียนที่  2 

ที ่ รายการ ราคา / หน่วย จำนวน จำนวนเงิน 
1 ค่าอาหาร 5,000 - 5,000 
2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 5,000 - 5,000 

รวมทั้งหมด 10,000 
 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจ แก่ครู 
ภาคเรียนที่  1 
 

ที ่ รายการ ราคา / หน่วย จำนวน จำนวนเงิน 
1 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เช่น ช่อดอกไม้, ของที่

ระลึกครูย้าย, ของที่ระลึกเนื่องในวันเกิด 
ฯลฯ 

30,000 - 30,000 

รวมทั้งหมด 30,000 
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กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
ภาคเรียนที่  1 
 

ที ่ รายการ ราคา / หน่วย จำนวน จำนวนเงิน 
1 ค่าจ้างครู - - 444,600 

รวมทั้งหมด 444,600 
 
ภาคเรียนที่  2 
 

ที ่ รายการ ราคา / หน่วย จำนวน จำนวนเงิน 
1 ค่าจ้างครู - - 444,600 

รวมทั้งหมด 444,600 
 

  
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมงานวันครู 

ภาคเรียนที่  2  
 

ที ่ รายการ ราคา / หน่วย จำนวน จำนวนเงิน 
1 - ค่าอาหารบุคลากร 42 คนๆ ละ 210 

บาท  จำนวน 1 วัน 
210 42 คน 8,820 

2 ค่านำมันเชื้อเพลิง สำหรับการเดินทาง 
พาหนะ 14 คัน คันละ 500 บาท 

500 14 คัน 7,000 

3 ค่าวัสดุอุปกรณ์  380 - 380 
รวมทั้งหมด 16,200 

 
 

 


