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1. ช่ือโครงการ   พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. ชื่อกิจกรรม   1. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
    2. พัฒนาปรับปรุงห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. ระยะเวลาด าเนินการ  มี.ค. 61 - มี.ค. 62 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางภัทรียา   ชาวดร  
5. หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นงานต้องด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากร ซึ่งต้องติดต่อส่ือสารกับ
หน่วยงานราชการ ในการด าเนินงานท่ีเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบราชการ และมีประสิทธิภาพนั้น  จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนา
ระบบการปฏิบัติงานโดยการน าเทคโนโลยี หรือส่ือมาใช้ในการปฏิบัติงานท่ีทันสมัย  ตลอดจนวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ  สะดวก  รวดเร็ว   

ดังนั้น  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนางานกลุ่มบริหารงานบุคคลขึ้น เพื่อให้งานด าเนินงานเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
6.1 เพื่อจัดหาวัสดุส านักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
6.2 เพื่อพัฒนางานบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
6.3 เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
6.4 เพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

7. เป้าหมาย 
7.1 เชิงปริมาณ 
  (1) การด าเนินงาน ร้อยละ 95 ประสบผลส าเร็จตามก าหนดเวลา 

   (2) บุคลากร ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการรับบริการในระดับมากขึ้นไป 
7.2 เชิงคุณภาพ 
  (1) การด าเนินงาน ประสบผลส าเร็จตามก าหนดเวลา 

   (2) บุคลากร มีความพึงพอใจในการรับบริการในระดับมากขึ้นไป 
 

8. วิธีด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 Plan 
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติโครงการ 
และก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 

 
มี.ค. 61 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2 Do 
1. จัดหาทรัพยากรในการด าเนินงาน 
2. ด าเนินกิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาปรับปรุงห้องส านักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

 
พ.ค.61-มี.ค. 62 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 



315 

ท่ี กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3 Ckeck 

1. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 
2. ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
มี.ค.62 

 
นางภัทรียา  ชาวดร 

4 Action 
น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป 

 
มี.ค.62 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
9. งบประมาณ 
 9.1 งบประมาณจ านวน 24,800 บาท จากแหล่งงบประมาณ ดังนี้ 
  () เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน จ านวน 24,800 บาท 

9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมท่ี 1 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 10,000 บาท 
กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาปรับปรุงห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 14,800 บาท 
 
10. การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1. การด าเนินงาน ร้อยละ 95 
ประสบผลส าเร็จตามก าหนดเวลา 

ร้อยละ 95 
 

ประเมินการปฏิบัติงาน แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

2. บุคลากร ร้อยละ 90 มีความพึง
พอใจในการรับบริการในระดับ
มากขึ้นไป 

ร้อยละ 90 
 

สอบถามความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

แบบสอบถามความพึง
พอใจของบุคลากร 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้ประโยชน์แก่โรงเรียน บุคลากรและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
2. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 

      ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 
                                              (นางภัทรียา   ชาวดร) 
                                                         ครู 
 

    ลงช่ือ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายบุญเทพ    พิศวง) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 1 
 

ชื่อกิจกรรม   จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางภัทรียา   ชาวดร  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อจัดหาวัสดุส านักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
2. เพื่อพัฒนางานบริหารบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
3. เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 Plan 

วางแผนการด าเนินงาน 
 

มี.ค. 61 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
2 Do 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ 

 
พ.ค.61-มี.ค. 62 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

3 Ckeck 
1. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 
2. ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
มี.ค.62 

 
นางภัทรียา  ชาวดร 

4 Action 
น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป 

 
มี.ค.62 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
งบประมาณ  10,000 บาท 
 
ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1. การด าเนินงาน ร้อยละ 95 ประสบ
ผลส าเร็จตามก าหนดเวลา 

ประเมินการปฏิบัติงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน 

2. บุคลากร ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจใน
การรับบริการในระดับมากขึ้นไป 

สอบถามความพึงพอใจ
ของบุคลากร 

แบบสอบถามความพึงพอใจของ
บุคลากร 
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11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้ประโยชน์แก่โรงเรียน บุคลากรและหน่วยงาน 
   ท่ีเกี่ยวข้อง 
2. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในด้านกระบวนการบริหารและ 
     การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
 
 

   ลงช่ือ..............................................ผู้รับผิดชอบ 
(นางภัทรียา   ชาวดร) 

ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 

 
ท่ี รายการ จ านวน 

(หน่วย) 
ราคา/
หน่วย 

 

จ านวนเงินที่ใช้(บาท) รวม 
(บาท) 

หมาย
เหตุ ภาคเรียน

ท่ี 1 
ภาคเรียน

ท่ี 2 
1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4(AA)  4 รีม 150 600  600  
2 กระดาษโรเนียว A4 10 รีม 95 950  950  
3 กระดาษท าปก การ์ด180 g A4

สีฟ้า,สีชมพู,สีเหลือง 3 ห่อ 120 360 
 
 360 

 

4 กระดาษโฟโต้ 180 g A4 1 ห่อ 320 320  320  
5 เทปผ้าคละสี 1.5 นิ้ว 3 ม้วน 35 105  105  
6 โพสต์-อิท โน้ต 3M 1 อัน 40 40  40  
7 น้ ายาลบค าผิด 1 แท่ง 85 85  85  
8 คลิปหนีบด า ขนาดเล็ก 10 ตัว 4 40  40  
9 ลวดหนีบกระดาษเล็ก 2 กล่อง 30 60  60  
10 มีดคัตเตอร์ 1 อัน 75 75  75  
11 แฟ้มคลิปบอร์ดหนัง A4 1 อัน 80 80  80  
12 แฟ้มตราช้าง 2 ห่วง A4 น้ าเงิน 4 แฟ้ม 50  200 200  
13 แม็กเย็บเบอร์ 10 1 อัน 95 95  95  
14 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 5 กล่อง 8 40  40  
15 พลาสติกสันรูด 5 อัน 10 50  50  
16 Flash Drive 1 อัน 250 250  250  
17 แผ่นใสท าปก ขนาด A4 1 ห่อ 1 150  150  
18 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ EPSON  

4 สี 6 ขวด 120 360 
 

360 
 

720 
 

19 ปรินเตอร์ EPSON แท้งค์ หมึก 1 เครื่อง 4,200  4,200 4,200  
20 ค่าท าโฟมบอร์ด 3 แผ่น 500 1500  1500  
21 เทปกาวสองหน้า หนา 1 ม้วน 80 80  80  

รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 5,240 4,760 10,000  
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รายละเอียดการด าเนินกิจกรรมที่ 2 
 

ชื่อกิจกรรม   พัฒนาปรับปรุงห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางภัทรียา   ชาวดร  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูและบุคลากรโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 Plan 
วางแผนการด าเนินงาน 

 
มี.ค. 61 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2 Do 
1. ด าเนินการตามแผนท่ีวางไว้ 

 
มิ.ย.- ส.ค.61 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

3 Ckeck 
1. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 
2. ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
ก.ย.-ต.ค.61 

 
นางภัทรียา  ชาวดร 

4 Action 
น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในครั้งต่อไป 

 
มี.ค.62 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
งบประมาณ  14,800 บาท 
 
ระดับความส าเร็จ 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
1. ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคลได้รับ
การปรับปรุงพัฒนา  

ประเมินการปฏิบัติงาน แบบประเมินการปฏิบัติงาน 

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

การด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้ประโยชน์แก่โรงเรียน บุคลากรและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 

   ลงช่ือ..............................................ผู้รับผิดชอบ 
(นางภัทรียา   ชาวดร) 

ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาปรับปรุงห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
ท่ี รายการ จ านวน 

(หน่วย) 
ราคา/
หน่วย 

 

จ านวนเงินที่ใช้(บาท) รวม 
(บาท) 

หมาย
เหตุ ภาคเรียน

ท่ี 1 
ภาคเรียน

ท่ี 2 
1 งานเปล่ียนหน้าต่าง 4 2500 10,000  10,000  
2 งานทาสีภายใน 80 60 4,800  4,800  

รวมเป็นเงิน (หนึ่งหม่ืนสี่พนัแปดร้อยบาทถ้วน) 14,800  14,800  
 

 


