
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด                                 หน้า 142 
 

โครงการ (23)  พัฒนาบุคลากร 
แผนงาน  ฝ่ายธุรการ 
สนองกลยุทธ์ข้อที่   2 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวปภัสรา  เจริญอาจ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานในด้านต่างๆ ของโรงเรียนต้องตั้งอยู่ในความถูกต้อง ตามหลักพ้ืนฐานในการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี หรือ “หลักธรรมาภิบาล” (Good Governance) ซึ่งประกอบด้วย 6 หลัก คือ 1. หลักนิติ
ธรรม (The Rule of Low) 2. หลักคุณธรรม (Morality) 3. หลักความโปร่งใส (Accountability) 4. หลักการ
มีส่วนร่วม (Partcipation) 5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibitity) 6. หลักความคุ้มค่า (Cost -
effectivenness of Economy) ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มุ้งเน้นการบริหารงานเป็นองค์คณะจากบุคลากร   การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ จึงเป็นปัจจัยในการบริหารงาน โดยก าหนดให้มีการจัดการศึกษาอบรมให้เกิด
ความรู้คู่คุณธรรม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ น าหลักธรรมาภิบาล   มาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะกับภารกิจ 
 ด้ังนั้น เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความถูกต้องตามระเบียบ โปร่งใส เป็นธรรมน าหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบาย การตัดสินใจตลอดจนแนวทางการให้บริการขององค์กร จึงจ าเป็นต้องก าหนดโครงการพัฒนา
ศักยภาพประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
โรงเรียนขึ้น 
 ในปีการศึกษา 2564  โรงเรียนได้ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ โดยให้เข้ารับ
การอบรมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ส่งเสริมให้มีการประเมินเพ่ือเลื่อนต าแหน่งและวิทยฐานะ  สร้าง
ขวัญก าลังใจ  ในปีการศึกษานี้จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือพัฒนาส่งเสริมให้บุคลกรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ร้อยเอ็ด ทุกคน 
  -  นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันต่างๆ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
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  - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด สามารถบริหารบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

1) บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการท างาน 

2) บุคลากรมีขวัญก าลังใจ สามัคคี เสียสละ และทุ่มเทเต็มก าลังความสามารถ 

3) บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของงานบุคลากร เฉลี่ยอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 
5. สถานที่ด าเนินการ 
 ภายในและภายนอกโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 1 เมษายน  2565  - 31  มีนาคม  2566 
 
7. กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 

อบรมสัมมนาของครู และบุคลากร 
จัดประชุมบุคลากรและสร้างขวัญก าลังใจ 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

20,000 
11,500 

ฝ่ายธุรการ 

 รวมทั้งสิ้น  31,500  
 
8. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2564 

ผู้รับผิดชอบ 
เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค 

1. เสนอโครงการ  •            น.ส.ปภสัรา 
2. ประชุมวางแผน •  

 
         คณะกรรมการ   

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ •  
 

         คณะกรรมการ  
4. ด าเนินการ • • • • • • • • • • • • คณะกรรมการ 
5. สรุป/รายงานผล  • • • • • • • • • • • ฝ่ายธุรการ 

หมายเหตุ  งบประมาณทุกรายการถัวเฉลี่ยกันได้ 
 
9. งบประมาณ  

งบประมาณ 31,500 บาท  
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10.  การติดตามและประเมินผล 
 

รายการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
การท างาน 

ตรวจประเมิน รายงานผลการไปราชการ รายงาน 
SAR 

2. บุคลากรมีขวัญก าลังใจ สามัคคี 
เสียสละ และทุ่มเทเต็มก าลังความสามารถ 

สอบถาม แบบสอบถาม 

3. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินงานของงานบุคลากร เฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป 

สอบถาม แบบสอบถาม 

11.  ความพร้อมของโครงการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์และมีความพร้อม 
 เครื่องมือมีความพร้อมและด าเนินการได้ทันที 

 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด  ได้รับการพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่  และนักเรียนที่เป็นตัวแทนรับความรู้ 
ประสบการณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 
 
                                           ลงชื่อ     ปภัสรา    เจริญอาจ    ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวปภัสรา    เจริญอาจ) 
                                                     หัวหน้างานบุคลากร 

 
                                           ลงชื่อ                                 ผู้เสนอโครงการ 

(นางมะลิ  ศรีสารคาม) 
                                                ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ 
   

 ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  

 (นายไกรกฤษณ์     ดุสิต) 
                  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 

 
  อนุมัติ  ไม่อนุมัติ  เพราะ.................................................................................... ............... 

 
ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี 
 

        ( พรเทพ     โพธิ์พันธุ์ ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 


