โครงการฝายบุคลากร
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โครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
สอดคลองกับยุทธศาสตร#ขอที่
สอดคลองมาตรฐาน อปท.ที่

สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฝายบุคลากร
นางสาววรรดี บัวทอง / นายพิเชษฐ% หงส%ทอง
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
งบประมาณ 2559
3
1.10, 2.3, 3.3, 8.2, 15.2, 16.4

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให:มีคุณภาพเป;นเรื่องที่มีความจําเป;นอยางยิ่ง โดยจะต:องพัฒนาศักยภาพที่มี
อยู ในตั ว คนให: ได: รั บ การพั ฒ นาอยางเต็ มที่ ทํ าให: เป; น คนที่ รู: จั ก การคิ ด วิ เคราะห% รู: จั ก แก: ป@ ญ หา มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม
สร:างสรรค% รู:จักการเรียนรู:ด:วยตนเอง สามารถเชื่อมโยงความรู: ทักษะและคานิยมที่ดีงาม เพื่อการดําเนินชีวิต
สามารถปรั บ ตั ว ให: ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น อยางรวดเร็ว มี คุณ ธรรม จริย ธรรม รู:จั กพึ่ งตนเอง และ
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได:อยางมีความสุข
พระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ได:กลาวถึงการจัดการศึกษาไว:ในหมวด 1 มาตรา 6 วา
“ การจัดการศึกษาต:องเป;นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให:เป;นมนุษย%ที่สมบูรณ%ทั้งรางกาย จิตใจ สติป@ญญา ความรู:และ
คุ ณ ธรรม มี จ ริ ย ธรรมและวั ฒ นธรรมในการดํ ารงชี วิ ต สามารถอยู รวมกั บ ผู: อื่น ได: อยางมี ความสุ ข” นอกจากนี้
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ได:กลาวถึงการจัดการเรียนรู:ไว:วา “ผู:สอนต:องคํานึงพัฒนาการ
ทางด:านรางกายและสติป@ญญา วิธีการเรียนรู: ความสนใจ ความสามารถของผู:เรียนเป;นระยะๆอยางตอเนื่อง ดังนั้น
การจัดการเรียนรู:ในแตละชั้น ควรใช:รูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เน:นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง
การเรียนรู:ด:วยตนเอง การเรียนรู:รวมกัน การเรียนรู:จากธรรมชาติ การเรียนรู:จากการปฏิบัติจริง และการเรียนรู:แบบ
บูรณาการ” การจัดการเรียนการสอนที่จะให:ผู:เรียนประสบความสําเร็จ จะเป;นวิชาใดก็ตามขึ้นอยูกับป@จจัยหลาย
อยาง ได:แก ครูผู:สอน ผู:เรียน วิธีการสอน เทคนิคการสอน สื่อการสอน เป;นต:น
การพัฒนาครูถือเป;นหน:าที่ของสถานศึกษาที่จะพัฒนาให:เป;นครูมืออาชีพ โดยศึกษาวิเคราะห%ระบบ
ตางๆ ของสถานศึกษาวามีจุดแข็งจุดออน รวมทั้งระบบการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ความรู:
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ตลอดจนเจตคติที่มีตอการเรียนการสอน เพื่อให:ได:ข:อมูลสําหรับการ
พิจารณาสนับสนุนให:มีการอบรมพัฒนาครูอยางตอเนื่อง
2. วัตถุประสงค#
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
2. เพื่อให:บุคลากรนําความรู:ที่ได:รับมาใช:ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. เพื่อให:ครูผู:สอนและบุคลากรสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให:รู:เทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิตอล
3. เป-าหมาย
1. บุคลากรทุกคนได:รับการพัฒนา
2. บุคลากรมีทักษะการจัดการศึกษาสูงขึ้น
3. บุคลากรสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให:รู:เทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิตอล
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4. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1 ประชุมจัดทํารายละเอียดโครงการ
2 เสนอโครงการ
3 ดําเนินการอบรมพัฒนาบุคลากร / สงบุคลากร
เข:ารวมอบรมกับหนวยงานอื่น
4 ประเมินผล

ระยะเวลา
สิงหาคม 2558
กันยายน 2558
พฤศจิกายน 58 – กันยายน 59

ผู:รับผิดชอบ
นางทองคํา ปรินแคน
นางทองคํา ปรินแคน
กลุมงานบุคลากร

กันยายน 2559

นางสาววรรดี บัวทอง

5. งบประมาณ
ได:รับงบประมาณจากเงินรายได:สถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานประจําปMงบประมาณ 2559 และเงิน
อุดหนุนสําหรับสงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท:องถิ่น(คาใช:จายในการพัฒนาข:าราชการครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท. ปรากฏในแผนงานบุคลากร โดยตั้งจายจากงานการศึกษาไมกําหนดระดับ จํานวน 200,000 บาท
เพื่อเป;นคาใช:จาย ดังนี้
งบประมาณ
งบดําเนินการ
กิจกรรมการใช:งบประมาณ
(บาท)
คาตอบแทน คาใช:จาย
คาวัสดุ
กิจกรรมการใช:งบประมาณการอบรม
200,000
200,000
1. คาอาหารกลางวันและอาหารวาง
2. คาวิทยากร/คาลงทะเบียน
3. เอกสารประกอบการอบรม
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจายได:
6. การประเมินผล / เครื่องมือ
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
1. บุคลากรได:รับการพัฒนา
2. บุคลากรมีทักษะการจัดการศึกษาสูงขึ้น

วิธีการวัดผลประเมินผล
สอบถาม/รายงาน
สังเกต/สอบถาม

เครื่องมือวัดผล
แบบสอบถาม/รายงานการอบรม
แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรทุกคนได:รับการพัฒนา
2. บุคลากรมีทักษะการจัดการศึกษาสูงขึ้น
3. บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรู:เทาทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิตอล
ลงชื่อ……….......……......……….….ผู:เสนอโครงการ
( นางสาววรรดี บัวทอง )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด

ลงชื่อ................................................ผู:ตรวจโครงการ
( นางทองคํา ปรินแคน )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
หัวหน:าฝายบุคลากร

ลงชื่อ...............................................ผู:อนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณ% อินแสน )
รองผู:อํานวยการ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผู:อํานวยการ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
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โครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาการดําเนินงาน
สอดคลองยุทธศาสตร#ที่
สอดคลองมาตรฐานที่

สวัสดิการเงินกู: เพื่อการดํารงชีวิต
กลุมงานบุคลากร
นางทองคํา ปรินแคน / นางสาวสุรัชญา อวมแย:ม
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)
ตลอดปMงบประมาณ 2559
3
2.3, 8.1

1. หลักการและเหตุผล
จากการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) เมื่อ
คราวการประชุมครั้งที่ 10/2551 วันที่ 20 กุมภาพันธ% 2551 ณ ห:องประชุมโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
ได:มีการเสนอให:มีการจัดสวัสดิการเงินกู:ดอกเบี้ยต่ํา เพื่อชวยเหลือบุคลากรโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด ในคราว
คับขันหรือขัดสนทางด:านการเงิน นอกเหนือจากสวัสดิการอื่นๆ ที่จัดอยูแล:ว ด:วยตระหนักในคุณของบุคลากรที่มี
ความสําคัญตอหนวยงาน มีสวนผลักดันให:การดําเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให:เจริญก:าวหน:า และ
สงผลตอประสิทธิภาพของผลผลิตในหนวยงาน การที่บุคลากรมีขวัญและกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน:าที่การงาน ยอม
ทําให:หนวยงานมีความราบรื่นในการดําเนินกิจกรรมตางๆอีกด:วย
2. วัตถุประสงค#
1. เพื่อบรรเทาภาระด:านการเงินของบุคลากรโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
เมื่อมีเหตุจําเป;นหรือฉุกเฉิน
2. เพื่อสร:างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อสงเสริมการทํางานเป;นทีมและสร:างความสามัคคีให:กับบุคลากรโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
3. เป-าหมาย
1.
2.
3.
4.

บุคลากรโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัดทุกคน ได:รับสวัสดิการชวยเพื่อนครู
บุคลากรโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด ได:รับสวัสดิการชวยเพื่อนครู
บุคลากรโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัดทุกคน มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
บุคลากรโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด มีความสมัครสมานสามัคคีและทํางานเป;นทีมอยางมี
ประสิทธิภาพ

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
ข:อ
กิจกรรม
1. ประชุมคณะครูในกลุมงานบุคลากร
2. เสนอโครงการเพื่อขอนุมัติ
3. ตรวจสอบรายการขอกู:เงินสวัสดิการของสมาชิก
4. จัดสวัสดิการเงินกู:เพื่อการดํารงชีพ
5. ประเมินผล

ระยะเวลา
สิงหาคม 2558
กันยายน 2558
พฤศจิกายน 2558
ตลอดปMการศึกษา
กันยายน 2559

ผู:รับผิดชอบ
นางทองคํา
นางทองคํา
ฝายบุคลากร
นางสาวศิรินาถ
นางทองคํา
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5. งบประมาณ
ได:รับงบประมาณจากเงินนอกงบประมาณ ของโรงเรียน ตามมติที่ประชุม จํานวน 100,000 บาท เพื่อ
เป;นคาจัดสวัสดิการเงินกู: เพื่อการดํารงชีพ
กิจกรรมและคําชี้แจง
การใช:งบประมาณ

งบประมาณ

1. จัดสวัสดิการเงินกู:เพื่อการดํารงชีพ

100,000

ข:อ

งบดําเนินงาน
คาตอบแทน คาใช:จาย
-

คาวัสดุ
-

2. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร
( อบรม )
3. สวัสดิการขวัญกําลังใจ ด:านการเยี่ยมเมื่อ
เจ็บปวย การเป;นเจ:าภาพในการเสียชีวิต
4. สวัสดิการ การสอนซอมเสริม
5. สวัสดิการแบบฟอร%มบุคลากร
6. การประเมินผล
ข:อ

ตัวบงชี้ความสําเร็จ

1. ขวัญและกําลังใจของบุคลากร
2. ความสัมพันธ%ของบุคลากร

วิธีการวัดและประเมินผล
- ใช:แบบสอบถามบุคลากร

เครื่องมือที่ใช:วัดประเมินผล
- แบบประเมิน
- แบบสัมภาษณ%

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. บุคลากรมีขวัญและกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน
2. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ%ที่ดีรักใครกลมเกลียว สมานฉันท%
3. บุคลากรทํางานเป;นทีมอยางมีประสิทธิภาพ
ลงชื่อ………..……………………………ผู:เสนอโครงการ
( นางทองคํา ปรินแคน )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
ลงชื่อ ....................................... ผู:ตรวจโครงการ
( นางทองคํา ปรินแคน )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
หัวหน:าฝายบุคลากร
ลงชื่อ…………..…..…………......…..ผู:อนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณ% อินแสน )
รองผู:อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผู:อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด

