
ชื่อ งาน/โครงการ /กิจกรรม โครงการสวัสดิการครูและบุคลากรโรงเรียนปทุมพิทยาคม 
............................................................................................................................. ................................... 
งาน    สวัสดิการครูและบุคลากร 
สนับสนุนภารกิจด้านกลุม่บริหารงาน 
 (  ) กลุ่มบริหารงานวิชาการ           (  ) กลุ่มบรหิารงานงบประมาณ      () กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 (  ) กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   (  ) กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

สนองยุทธศาสตร์ที่ สพม.อบอจ. ข้อที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สนองยุทธศาสตร์ที่.โรงเรียน      ข้อท่ี 6  ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร   
สนองนโยบายโรงเรียน             ข้อท่ี 4  จัดการบริหารสถานศึกษาเชิงคุณภาพบนหลักธรรมาภบิาล   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน              ข้อท่ี  6  สร้างความเข้มแข็งในการจัดการบริหารสถานศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา ที ่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                               ตัวบ่งช้ีที่   ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางกานดา  ขุนเมือง 
   2. นางสุชาดา  กจิเกียรติ์ 
                               3. นางสาวฐิติมากร  ทองล้วน 
ลักษณะโครงการ / กิจกรรม       ต่อเน่ือง 
ระยะเวลาในการด าเนินการ    ตลอดปีการศึกษา 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล   

การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีด่ีในองค์กรได้จะต้องอยูบ่นองค์ประกอบที่ เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และ
ยอมรับความแตกต่างระหว่างกันได้ บุคลากรในองค์กรมีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ ีย่อมสามารถท าให้บุคลากรเกิดความ
รัก ความสามัคคี ความรว่มแรงร่วมใจ  ลดปัญหาความขัดแย้งภายในองคก์ร  คนภายนอกให้ความเชื่อถือ ท า
ให้ประสบความส าเร็จในองค์กร 

การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปทุมพิทยาคม ท าให้
ทุกฝ่ายเกิดความรู้สึกทีด่ตี่อกัน ก่อให้เกิดก าลังใจในการปฏิบัติงาน อยา่งเต็มก าลังความสามารถ และเกิดความ
สัมพันธภาพ ทีด่ีต่อองคก์ร เช่น การมอบกระเช้าเยี่ยมไข้ การช่วยเหลือครอบครัวในกรณีที่เสียชีวติ การตรวจ
สุขภาพ การให้ความชื่นชมยินดีแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  
เป็นต้น 
          โรงเรียนปทุมพทิยาคม ได้เห็นความส าคญัของการสรา้งขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร จึงจดัให้มีการ
สร้างสัมพันธภาพในองคก์รแก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนข้ึน 

 
2.  วัตถุประสงค ์ 
 1. สรา้งความรัก ความสามัคคีของครูและบุคลากรในโรงเรียนปทุมพิทยาคม 
 2. สรา้งขวัญและก าลังใจให้แก่ครูและบุคลากรโรงเรียนปทุมพิทยาคม 



 
3.  เป้าหมาย   
 3.1  เชิงปริมาณ  

 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศกึษา โรงเรียนปทุมพิทยาคม ร้อยละ 90 มีความรัก  
ความสามคัคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน ร้อยละ 85 

 3.2  เชิงคุณภาพ   
                      ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนปทุมพทิยาคม มีความรัก ความสามัคคี  
ให้ความรว่มมือในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
 
4.  ข้ันตอนการด าเนินงาน แบบ PDCA 
 4.1  ขั้นวางแผน ( Plan ) 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข เมษายน 2565 โรงเรียน คณะท างาน 
2 เขียนโครงการ เมษายน 2565 ปทุมพิทยาคม คณะท างาน 

4.2  ขั้นปฏิบัติตามแผน ( Do ) 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ พฤษภาคม 2565 โรงเรียน คณะท างาน 
2 ประชุมและมอบหมายงาน พฤษภาคม 2565 ปทุมพิทยาคม คณะท างาน 
3 ด าเนินการตามโครงการ ตลอดปีการศึกษา  คณะท างาน 
          4.3  ขั้นตรวจสอบ ( Check ) 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผดิชอบ 
1. ติดตามผลการด าเนินงาน มีนาคม 2566 โรงเรียน คณะท างาน 
2. ประเมินผลความพึงพอใจ มีนาคม 2566 ปทุมพิทยาคม คณะท างาน 
     4.4  ขั้นปรับปรุง ( Action ) 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ ผู้รับผิดชอบ 
1. สรุปผลการประเมิน เมษายน 2566 โรงเรียน คณะท างาน 
2. รายงานโครงการ เมษายน 2566 ปทุมพิทยาคม คณะท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. งบประมาณ   
  จ านวน  70,000.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม/รายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช ้

งบประมาณท่ีใช้จ าแนกตาม 
เงินอุดหนุน รายได้

สถานศึกษา ค่าจัดการเรียน
การสอน 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

กิจกรรมที่ 1 สวัสดิการและการสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 
 

20,000.- 
 
 

   

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 1 20,000.    
กิจกรรมที่ 2 การสร้างสมัพันธภาพในองค์กร 
 

50,000.-    

รวมงบประมาณกิจกรรมที่ 2 50,000    
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 70,000    

 
6.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 6.1  ปัจจัยความเสี่ยง 
  1)  งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
 6.2  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

1)  ระดมทรพัยากรจากส่วนอื่น 
7.  ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
  

ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย 
ครูและบุคลากรไดร้ับรับบริการและมีขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 
 

ร้อยละ 90 

 
8.  การติดตามประเมินผล 

ประเด็น วิธีการ แบบติดตาม ประเมินผล ช่วงเวลา 
ประเมินความพึงพอใจ 
 
 

สอบถาม แบบประเมิน มีนาคม 2566 

 
 



 
 
9. ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ 

9.1.1 ครูและบุคลากรมคีวามรกั ความสามัคคี ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
9.1.3 ครูมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
 


