
๑๒๔ 
 

หน่วยงาน    โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
โครงการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลยุทธ์   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาด าเนินการ  15 พฤษภาคม 2563– 31 มีนาคม 2564 
 
1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนางานกลุ่มบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพนั้น  จะต้องมีการวางแผนระบบการบริหารจัดการ
ที่ดี รวมทั้งจัดหาวัสดุ–ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นให้เพียงพอกับการใช้งาน เพ่ือให้งานด าเนินไปอย่างคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ สามารถที่จะบริการบุคลากรในหน่วยงานและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว  นอกจากนี้กลุ่มบริหารงานบุคคลจะต้อง  จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถ
อย่างต่อเนื่องและเต็มตามศักยภาพโดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนา  ตลอดจนศึกษาและดู
งานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก  มีการสร้างขวัญและก าลังใจในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม จะส่งผลให้
บุคลากรได้รับประสบการณ์ตรง มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับบุคลภายนอก ตลอดจนมีขวัญ
ก าลังใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ  ส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนและการ
พัฒนาโรงเรียนประสบผลส าเร็จและบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น กลุ่มบริหารบุคคลจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคลขึ้น  เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพและมีทักษะในการปฏิบัติงาน   และการจัดการเรียนรู้
ตลอดจนสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพและมีทักษะในการปฏิบัติงานและการ
จัดการเรียนรู้ 

2.2  เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร 
2.3  เพ่ือให้มีวัสดุครุภัณฑ์ที่จ าเป็นเพียงพอกับความต้องการในการด าเนินกิจกรรม 
2.4  เพ่ือให้ระบบการบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคลมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

 
3.  เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ 
 1. บุคลากรของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาร้อยละ ๑๐๐ ได้รับบริการที่ดี 
    ๒. ครูผู้ช่วยของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ร้อยละ ๑๐๐  ได้รับการพัฒนาอย่างเข้มเพ่ือให้ด ารงต าแหน่งครู  
     ๓. บุคลากรของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ร้อยละ ๑๐๐  ไดเ้ข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนาเพ่ือพัฒนา
ตนเอง พัฒนาผู้เรียน พัฒนางาน พัฒนาหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
    ๔. บุคลากรของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ร้อยละ ๘๐  ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ หรือรางวัลครูผู้สอนดีเด่น   
     ๕. บุคลากรของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาร้อยละ ๑๐๐  ได้รับขวัญก าลังใจโดยได้รับการ์ดอวยพรและของที่
ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดในการประชุมประจ าเดือนทุกเดือน 
    ๖.  บุคลากรของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาร้อยละ ๑๐๐  ได้ร่วมกิจกรรมเลี้ยงรับ–เลี้ยงส่งบุคลากรในโอกาส
ย้ายเข้าและย้ายออก ปีละ 2 ครั้ง 
 



 ๑๒๕ 

       ๗. บุคลากรของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาร้อยละ ๑๐๐ ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 1 ครั้ง 
       
เชิงคุณภาพ 
 

1. บุคลากรของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้รับบริการที่ดีและมีความพึงพอใจในการรับบริการ 
2. ครูผู้ช่วยของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้รับการพัฒนาอย่างเข้มเพ่ือให้ด ารงต าแหน่งครูอย่างมี

คุณภาพ  
3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
4. บุคลากรของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้รับยกย่องเป็นครูดีในดวงใจหรือครูผู้สอนดีเด่น   
5. บุคลากรของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ได้รับขวัญก าลังใจโดยได้รับการ์ดอวยพรและของที่ระลึกเนื่อง

ในวันคล้ายวันเกิดมีก าลังที่ดีในการท างาน 
6. บุคลากรมีได้รับการเลี้ยงรับเลี้ยงส่ง และมีก าลังใจในการปฏิบัติงานและมีสุขภาพจิตที่ดี 
7. บุคลากรน าประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาพัฒนางาน พัฒนาตนเอง และพัฒนากระบวนการ

ท างานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 

4. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรรมหลัก ระยะเวลา    หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ 
1 การบริหารจัดการส านักงานกลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
๑๕ พ.ค. ๖๔- ๓๑ มี.ค. ๖๕   

๒ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ให้ด ารงต าแหน่งครู 

๑๕ พ.ค. ๖๔- ๓๑ มี.ค. ๖๕  

๓ การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ 15พ.ค.63 – 31 มี.ค.64  
๔ การสรรหาครูดีในดวงใจและครูผู้สอนดีเด่น 15พ.ค.63 – 31 มี.ค.64  
๕ กิจกรรมการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ

บุคลากร 
15พ.ค.63 – 31 มี.ค.64  

๖ กิจกรรมเลี้ยงรับ–เลี้ยงส่งบุคลากร 15พ.ค.63 – 31 มี.ค.64  
๗ กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 2ม.ค.63– 31 มี.ค.64  
 
5. ระยะเวลาในการด าเนินการและสถานที่ในการด าเนินการ 
   วันที่  15 เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 256๔  ถึงวันที่  31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 256๕ 
 สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี   
 
6. งบประมาณที่ใช้ 

เงินงบประมาณจากรายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) ตามโครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคลงบด าเนินงาน  :  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ านวน 3๓๖,000 .– บาท  
(สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการจ่าย  ดังนี้ 

 



 ๑๒๖ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณที่ใช้ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการส านักงาน 
                 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
             ๑.๑ ปรับปรุงท าเนยีบบุคลากร 
             ๑.๒  จัดซื้อวัสดุส านักงาน  

 
 
- 
- 

 
 

๑,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 
- 

๕,๐๐๐ 
กิจกรรมที่ 2 การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้
ด ารงต าแหน่งครู 
              ๒.๑  ค่าอาหารและอาหารว่างรับรอง
คณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย   จ านวน 7 คน  

 
 
– 

 
 

๓,๐๐๐ 

 
 
- 

กิจกรรมที่ 3  การพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ 
             ๓.1  ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก ค่า
พาหนะในการไปราชการ 

 
- 

 
๙๐,๐๐๐ 

 
- 

กิจกรรมที่ 4 การสรรหาครูดีในดวงใจและครูผู้สอนดีเด่น 
             ๔.๑  รางวัลครูดีในดวงใจ กระดาษและกรอบใส่
เกียรติบัตร  

 
- 
 

 
๕,๐๐๐ 

 
- 

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
บุคลากร การอวยพรวันเกิดในการประชุมประจ าเดือน 
             ๕.1 ค่ากระดาษท าการ์ด และค่าของที่ระลึก 

 
 

       - 

 
 

๗,๐๐๐ 

 
 
- 

กิจกรรมที่ ๖  กิจกรรมเลี้ยงรับ–เลี้ยงส่งบุคลากร 
             ๖.1 ค่าวัสด ุค่าของที่ระลึก 

– ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๗  กิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่ 
             ๗.1 ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก  
                   ค่าเข้าเยี่ยมชม ค่าของที่ระลึก 

– 200,000  

รวมงบประมาณ – 3๓๖,000  
3๓๖,000 .– บาท  (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
    ปัจจัยเสี่ยง 
  ๑. บุคลากรที่เข้าร่วมพัฒนาตนเองด้วยการอบรม/ประชุม/สัมมนาไม่ได้น าความรู้ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี 
 ๒.  เกิดภาวะโรคระบาดโควิด -19 
 
    แนวทางการบริหารความเสี่ยง  

  ๑. ควรมีการประชุมชี้แจงสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาตนเองด้วยการ อบรม/
ประชุม/สัมมนา ให้น าความรู้ที่ได้มาพัฒนางานในหน้าที่อย่างเต็มท่ี อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
กับตนเองและหน่วยงาน 
      ๒.  ด าเนินการภายใต้สภาวะการเกิดโรคระบาดอย่างเคร่งครัด  

 



 ๑๒๗ 

8.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
 1. บุคลากรของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้รับบริการที่ดี 
    ๒. ครูผู้ช่วยของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้รับการพัฒนาอย่างเข้มเพ่ือให้ด ารง
ต าแหน่งครู  
     ๓. บุคลากรของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้เข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา
เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน พัฒนางาน พัฒนาหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
    ๔. บุคลากรของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ หรือรางวัล
ครูผู้สอนดีเด่น   
     ๕. บุคลากรของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ได้รับขวัญก าลังใจโดยได้รับการ์ด
อวยพรและของที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดในการประชุมประจ าเดือนทุกเดือน 
    ๖.  บุคลากรของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ได้ร่วมกิจกรรมเลี้ยงรับ–เลี้ยงส่ง
บุคลากรในโอกาสย้ายเข้าและย้ายออก ปีละ 2 ครั้ง 
     ๗. บุคลากรของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 1 ครั้ง 
       
เชิงคุณภาพ 
     ๑. บุคลากรของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้รับบริการที่ดีและมีความพึงพอใจ
ในการรับบริการ 
     ๒.  ครูผู้ช่วยของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้รับการพัฒนาอย่างเข้มเพ่ือให้
ด ารงต าแหน่งครูอย่างมีคุณภาพ  
     ๓.  บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
     ๔.  บุคลากรของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาได้รับยกย่องเป็นครูดีในดวงใจหรือ
ครูผู้สอนดีเด่น   
    ๕. บุคลากรของโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา ได้รับขวัญก าลังใจโดยได้รับการ์ดอวย
พรและของที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดมีก าลังที่ดีในการท างาน 
    ๖. บุคลากรมไีด้รับการเลี้ยงรับเลี้ยงส่ง และมีก าลังใจในการปฏิบัติงานและมี
สุขภาพจิตที่ดี 
    ๗.  บุคลากรน าประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาพัฒนางาน พัฒนาตนเอง 
และพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. กลุ่มบริหารงานบุคคลด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกดิความคล่องตัวในการท างาน  
     ๒.  บุคลากรมีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

๓. บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและมีสุขภาพจิตที่ดี 
 ๔. มีท าเนียบบุคลากรที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
             



 ๑๒๘ 

 
                                     ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 
              ( นางเสาวคนธ์  สมาน ) 
        ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
                                     ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ           
                                           ( นายชาญชัย เที่ยงธรรม )                                   
                                     ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  
 
 
 
                                      ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             ( นายจรัสธชัย  เสิกภเูขียว ) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 


