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โครงการ  โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
แผนงาน    กลุ่มงานอ านวยการ 
กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม 

จากทุกภาคส่วน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
สนองมาตรฐานของ สพฐ.  
         มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                              2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ  นายวงศพัทธ์   วังวล    
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น  1  เมษายน   2565    สิ้นสุด  31  มีนาคม   2566 
 

1. หลักการและเหตุผล 
   งานบริหารบุคลากรเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องการพัฒนาระบบบุคคล งานอัตราก าลัง งานพัฒนา
ความก้าวหน้าทางงานอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า และครูอัตราจ้าง 
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การเสนอขอผลงานทางวิชาการ การพิจารณาขั้นเงินเดือน งานพัฒนา
ความก้าวหน้าทางอาชีพ เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการ การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบของข้าราชการในสังกัด ตลอดจนให้ค าปรึกษา แนะน าที่เกี่ยวกับงาน
บุคคล   ซึ่งเป็นงานที่มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาบุคลากรภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
พัฒนางานด้านการบริหารให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการบริการแก่บุคคลในด้าน
ต่าง ๆโดยยึดถือการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 งานบุคคลในฐานะเป็นงานที่ต้องดูแล และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ  
ในการปฏิบัติงาน ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวมาข้างต้น จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นก าลัง
ส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ตลอดถึงสนับสนุนการด าเนินงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อโรงเรียน 
 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  
  2.2 เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
     2.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการมีพัฒนาและขอเสนอผลงานทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน 
 2.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการครูและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่องานใน
หน้าที่ 
 2.5 เพ่ือป้องกันการกระท าผิดวินัย และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดข้ึนแก่ข้าราชการครู 
 2.6 เพ่ือให้ข้าราชการครูมีความรู้ความเข้าใจต่อการน าหลักคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการปฏิบัติงานใน
อยู่ในระเบียบวินัย ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี และถูกต้องต่อสังคม 
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3. เป้าหมาย 
    3.1 ด้านปริมาณ 
           1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 60 มีการพัฒนาและขอเสนอผลงานทางวิชาการ 
และ มวีิทยฐานะสูงขึ้น 
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเต็มใจ      
เต็มก าลังความสามารถ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป 
     3.2 ด้านคุณภาพ 
          1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือป้องกันการ
กระท าผิดวินัย 
 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรม มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประพฤติตนและ
ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคมได้ 
 

4. วิธีด าเนินงาน 
 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

ขั้นเตรียมการ (PLAN) 

1. ประชุม วางแผน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. เสนอโครงการ 

บุคลากร 
รร.เชียงม่วน
วิทยาคม 

พฤษภาคม
2565 

0 งานบุคลากร โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นด าเนินการ (DO) 

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร บุคลากร 
รร.เชียงม่วน
วิทยาคม 

พฤษภาคม
2565 – 

มีนาคม 2566 

15,000 งานบุคลากร โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

5. ประเมินผลการด าเนินโครงการ บุคลากร 
รร.เชียงม่วน
วิทยาคม 

มีนาคม 2566 0 นายวงศพัทธ์  
วังวล 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

6. สรุปและรายงานผลโครงการ บุคลากร 
รร.เชียงม่วน
วิทยาคม 

มีนาคม 2566 0 นายวงศพัทธ์  
วังวล 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 
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5. งบประมาณ จ านวนเงิน  15,000 บาท (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
    แหล่งงบประมาณ  (    )  สพฐ  จัดสรร   จ านวน  ..................... บาท 
        (    )  สพม.พะเยา  จัดสรร  จ านวน  ..................... บาท  
        ()  โรงเรียน  จัดสรร  จ านวน  15,000 บาท  

     (    )  หน่วยงานอื่นๆ ……........จ านวน  ..................... บาท 
ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวนที่ใช้ ราคา/

หน่วย 
จ านวน

เงิน 
หมายเหตุ 

1 ค่าด าเนินการจัดอบรมครู   15,000  
รวมทั้งสิ้น  (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 15,000 บาท 

 
๖. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 60 มีการพัฒนา
และขอเสนอผลงานทางวิชาการ และ มวีิทยฐานะสูงขึ้น 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีความตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเต็มใจ เต็มก าลังความสามารถ และปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป 
เชิงคุณภาพ 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาและขอเสนอ
ผลงานทางวิชาการ และ มีวิทยฐานะสูงขึ้น 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยความเต็มใจ เต็มก าลังความสามารถ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป 

 
สังเกต, 

ตรวจสอบ 
 

การตรวจสอบ 
สังเกต สัมภาษณ์ 

  
แบบส ารวจ 

 
 

แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาและขอเสนอผลงานทางวิชาการ และมีวิทยฐานะ     
มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเต็มใจ เต็มก าลังความสามารถ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และ
บุคคลทั่วไป 
 

ลงชื่อ              ผู้เสนอโครงการ 
                             (นายวงศพัทธ์   วังวล) 
                                 หัวหนา้งานบุคลากร 
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    ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                               (นางวินนา  เทพค า) 
                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานอ านวยการ 
 
 
             ลงชื่อ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                           (นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว) 
                    รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 
 
 
ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
 ……………………………………………………………………………………………..............................…………. 
 
                                  ลงชื่อ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                           (นายเฉลียว  วรรณทอง) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 


