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ชื่อโครงการ  : พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 5   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3,5,7 
ผู้รับผิดชอบ  :  .ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ระยะเวลา  :  ตลอดปีการศึกษา 2563 
สถานที ่   :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ : 160,000 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล : 
  การจัดการศึกษาในสถานศึกษา อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายระบบสาธารณูปโภค 
ในสถานศึกษาเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ช่วยเกื้อหนุนให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น 
การปรับปรุงพัฒนาด้านอาคารเรียนให้มีสภาพพร้อมใช้งานและสวยงามดูใหม่อยู่เสมอ  ตลอดจนถึง 
การบ ารุงรักษาให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติท าให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ 
2.  วัตถุประสงค์ :  
 1.  โรงเรียนมีอาคารเรียนที่สะอาดสวยงามและปลอดภัย 
 2.  โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ีดีและปลอดภัย 
  3. สภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนสะอาดสวยงาม 
3.  เป้าหมาย : 
 ด้านปริมาณ   
  1.  นักเรียนทุกคน 
  2.  ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
 ด้านคุณภาพ  

1. นักเรียนได้เรียนในอาคารเรียนที่สะอาดสวยงามและปลอดภัยอาคารเรียนที่สะอาดสวยงาม 
  และปลอดภัย 

  2. นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนได้ใช้ระบบสาธารณูปโภคท่ีดีและปลอดภัย 
   3. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงามเอ้ือต่อ 
    การจัดการเรียนการสอน 
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4.  กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ส ารวจตรวจสอบ 
- อาคารเรียน 
- ระบบสาธารณูปโภค 
- สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
ท าการซ่อมบ ารุงในส่วนที่ช ารุด 
ให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ 

1.นักเรียนได้เรียนในอาคารเรียน 
ที่ปลอดภัย ท าให้มีสภาพจิตใจที่ดี 
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
2.นักเรียนได้ใช้ระบบสาธารณูปโภค 
ที่เพียงพอ 
3.นักเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด
สวยงาม ท าให้มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส 

-อาคารสถานที่มี 
ความพร้อมส าหรับ 
การจัดการเรียนการสอน 
-ระบบสาธารณูปโภค 
มีความพร้อม  
-สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนมีความสะอาด
สวยงาม 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
  1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงาน 
 2) จัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานในโครงการที่วางไว้ โดยการส ารวจตรวจสอบสภาพอาคารเรียน 
ห้องเรียน ระบบสาธารณูปโภค เช่นระบบไฟฟ้า ระบบน้ าประปา ว่ามีส่วนไหนที่จะต้องซ่อมแซม  
เปลี่ยนอุปกรณ์เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ อีกทั้งส ารวจจุดที่จ าเป็นจะต้องพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ืออ านวย 
ความสะดวกให้แก่นักเรียน  
 7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8) สรุปรายงานผล 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ก.พ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ

ด าเนินงาน 

 
           

2 จัดท าโครงการ             

3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ก.พ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานใน

โครงการที่วางไว้ 

 

   

7 ประเมินผลการด าเนินงาน             

8 สรุปรายงานผล             

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 160,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว   160,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -    บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก
งบประม

าณ 
รวม ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1  ปรับปรุงซ่อมแซม ปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์อาคารสถานที่ ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบ
เครื่องปรับอากาศตามสภาพที่ช ารุด
และระยะของการใช้งานของ
อุปกรณ์ ให้กลับมาใช้งานได้
ตามปกติ 

 30,000 110,000 140,000  140,000 

2 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ภายในบริเวณโรงเรียนให้สวยงาม
อยู่เสมอ 

     20,000    20,000     20,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : .โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : .ฝา่ยบริหารทั่วไป 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ / ฝ่าย-งาน ทุกงาน 

 

Check (C) 
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11. การประเมินผล : ตรวจสอบจากสภาพจริง 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1. นักเรียนมีความสุขกับการจัดการเรียนการสอน 
  2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการจัดการเรียนการสอน 
 12.2 ผลผลิต    
  1.  นักเรียน-ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้ใช้อาคารสถานที่ 
  2.  นักเรียน-ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้ใช้สาธารณูปโภคท่ีพอเพียง 
  3.  นักเรียน-ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
     1.  พัฒนาผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 
 

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นายเวชวิทย์ บุญหนุน)                (นายเวชวิทย์ บุญหนุน)  
หัวหน้างานอาคารสถานที่  ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป          

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรงค์นุช  ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

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

   

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 5   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3,5,7 
ผู้รับผิดชอบ  :  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ระยะเวลา  :  ตลอดปีการศึกษา 2563 
สถานที ่   :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ : 4,000 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล : 
  การบริหารงานจะประสบผลส าเร็จได้จะต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างมาเป็นส่วนช่วย 
ในการด าเนินงาน วัสดุครุภัณฑ์ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยให้การบริหารการจัดการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ 
2.  วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
     1. เพ่ือให้การบริหารงานบริหารงานทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2. เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  1.  มีวัสดุครุภัณฑ์ส านักงานส าหรับบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการบุคลากร 
ในสถานศึกษา 
 ด้านคุณภาพ  

  1. การบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์      

4.  กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์  
เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรม
สนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอน 
 

1.เพ่ือให้การจัดการบริหารงานของฝ่าย
บริหารงานทั่วไปเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเรียบร้อย 

1.ร้อยละของจ านวนวัสดุ
ครุภัณฑ์ที่ใช้ในฝ่าย
บริหารงานทั่วไปมีความ
เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรม 
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DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงาน 
 2) จัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานในโครงการที่วางไว้ โดยการขอเสนอจัดซื้อวัสดุส านักงาน 
ตามข้ันตอนระเบียบพัสดุ 
 7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8) สรุปรายงานผล 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ก.พ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ

ด าเนินงาน 

 
           

2 จัดท าโครงการ             

3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานใน
โครงการที่วางไว้ 

  

 
        

7 ประเมินผลการด าเนินงาน             

8 สรุปรายงานผล             

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : ......................  บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว   4,000  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประม
าณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จัดซื้อวัสดุส านักงาน   4,000 4,000  4,000 
รวม   4,000 4,000  4,000 

8. สถานที่ด าเนินการ : .โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : .นายเวชวิทย์ บุญหนุน 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :                - 

Check (C) 

11. การประเมินผล : สังเกตจากการใช้วัสดุ 
Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์  การบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
  12.2 ผลผลิต มีวัสดุส านักงานใช้ในการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    การบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการจัด 
การเรียนการสอน 
 
13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นายเวชวิทย์ บุญหนุน)                (นายเวชวิทย์ บุญหนุน)  
หัวหน้างานอาคารสถานที่  ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป          

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรงค์นุช  ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

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

   

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : วันส าคัญและวัฒนธรรมประเพณีไทย 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1,3,5,7 
ผู้รับผิดชอบ  :  .ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ระยะเวลา  :  ตลอดปีการศึกษา 2563 
สถานที ่   :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ : 20,000 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
  เพ่ือด ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณ์ไทย ตลอดจนถึงวนัส าคัญต่างๆของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ผู้เรยีนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติและการร่วมมือช่วยเหลือกัน
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หนว่ยงานราชการอ่ืนๆ เปน็การจัดประสบการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรยีน
โดยตรง 
2.  วัตถุประสงค์ :  
  1.  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมงานวันส าคัญทางศาสนาและประเพณีไทย  
  2.  นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีและร่วมงานวันส าคัญของสถาบันหลักของชาติ 
  3.  นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจความส าคัญความเปน็มาของวันสถาปนาโรงเรียน 
 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  1.  นักเรียนทุกคน 
  2.  ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
 ด้านคุณภาพ  
  1.  นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นมาของวันส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 
  2.  นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   3.  นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 
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4.  กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.  ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบัน
หลักของชาติและขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยและสถานศึกษา 

1.เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วมงานวันส าคัญ 
ทางศาสนาและประเพณีไทยและร่วมงาน
วันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

1.ร้อยละของนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
และ รู้จักความส าคัญ 
ทางศาสนาและประเพณี
ไทยและรู้จักความส าคัญ
ของสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
  1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงาน 
 2) จัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานในโครงการที่วางไว้ โดยการจัดท าพานพุ่มหรือพวงมาลา 
ดอกไม้สด แผ่นป้ายไวน์นิลตามวันส าคัญต่างๆที่รัฐบาลก าหนดและตามที่โรงเรียนเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมภายใน
โรงเรียน 
  8)น าครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ วันส าคัญของสถานศึกษา 
 9) ประเมินผลการด าเนินงาน 
 10) สรุปรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ :   
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2563 2564 
ก.พ. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงาน 

 
           

2 จัดท าโครงการ             

3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  6           

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานใน
โครงการที่วางไว้ 

 
 4,6 3 

5,6, 
28 

12  23  5   

7 ประเมินผลการด าเนินงาน             

8 สรุปรายงานผล             

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : ...................... บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว   20,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -    บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประม
าณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ค่าจ้างเหมาท าพานพุ่มดอกไม้สด
และพวงมาลาดอกไม้สด 

 15,000  15,000  15,000 

2 ค่าวัสดุกิจกรรมวันส าคัญ      5,000   5,000     5,000 
 
8. สถานที่ด าเนินการ : .โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางประภากร พรหมโสภา 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ / ฝ่าย-งาน ทุกงาน 

Check (C) 

11. การประเมินผล : สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
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Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1. นักเรียนมีความรู้และเข้าใจความเป็นมาของวันส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 
  2.  นักเรียนเข้าใจถึงการแสดงความจงรักภักดีและร่วมงานวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 12.2 ผลผลิต    
  1.  นักเรียน-ครู ได้เข้าร่วมงานวันส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 

  2.  นักเรียน-ครู ได้เข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมงานวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  

    1.  เป็นการให้นักเรียนได้มีจิตใจรักในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย 
   2. นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
13.    งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นายเวชวิทย์ บุญหนุน)                (นายเวชวิทย์ บุญหนุน)  
หัวหน้างานกิจกรรมชุมชน  ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป          

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรงค์นุช  ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

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

   

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : อบรมนักเรียนแกนน าคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 5   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3,5,7 
ผู้รับผิดชอบ  :  .นางกัลยา  เพชรพรรณ   และ  นางวิไล  ชมภูราษฎร์ 
เวลา :  1  พฤษภาคม  2563 – 28  กุมภาพันธ์  2564 
สถานที ่  :  โรงอาหาร  ห้องประชุมพระธาตุดุม  หอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ : 5,000  บาท  (ห้าพันบาทถ้วน)  
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล : 
  ผู้บริโภคส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิของผู้บริโภคต่อสินค้าและบริการที่น าออกเผยแพร่ 
ซึ่งอาจเกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค ตลอดจนยังขาดความรู้ในการตรวจสอบ การเลือกซ้ือ การใช้สินค้าประเภท
เครื่องอุปโภค บริโภคอย่างปลอดภัย   นักเรียนส่วนมากไม่เห็นความส าคัญของสุขอนามัยส่วนบุคคลและ 
ท าให้เป็นนิสัย พฤติกรรมการบริโภคจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะส่งผลให้บุคคลมีสุขภาพแข็งแรง ช่วยป้องกันไม่ให้ 
เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยเพาะอย่างยิ่งด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) จึงจ าเป็น 
ต้องได้รับความรู้และปลูกฝัง ตลอดจนส่งเสริมให้มีจิตส านึกที่ดีในด้านนี้ทีละน้อยและถูกต้องภายในโรงเรียน  
พร้อมขยายวงกว้างออกสู่สังคมต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในการตรวจสอบ การเลือกใช้สินค้าบริโภคท่ีปลอดภัยห่างไกลโรค 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและตรวจสอบความสะอาดของอาหาร ภาชนะ มือ  
และบริเวณรอบ ๆ ตามหลักสุขาภิบาล 
   

3.  เป้าหมาย : 
 3.1  ด้านปริมาณ   
       นักเรียนระดับ ม.ต้น 25 คน นักเรียนระดับ ม.ปลาย 10 คน คณะกรรมการสภานักเรียน 10 คน  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส.พ.ฐ.น้อย 5 คน รวม 50 คน 
 3.2 ด้านคุณภาพ   
               นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีความตระหนักและมีนิสัยในการบริโภคที่ถูกต้อง ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยให้แข็งแรง ปลอดภัยจากการบริโภคอาหารที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)  
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4.  กิจกรรมในโครงการ 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. อบรมนักเรียนแกนน า
คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) 
   - สิทธิของผู้บริโภคต่อสินค้า
และบริการที่จะน าออกเผยแพร่  
ซึ่งอาจเกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค 
   - โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) 
   - สายด่วน อย. 

 

 

2. จัดป้ายนิเทศและเสียงตามสาย 
   - โรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCDs) 
   - สายด่วน อย. 
 
 
 
 

3. สุขาภิบาลอาหาร  
   - ตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์ม 
แบคทีเรียในมือ  ภาชนะ อุปกรณ์
ของผู้ประกอบอาหารจ าหน่ายใน
โรงเรียนและสารปนเปื้อนใน
อาหาร 
 

4. ตรวจสุขภาพ 
   - ตรวจสุขภาพประจ าปีของผู้
ประกอบอาหารจ าหน่ายประจ าปี 

1.1 เพ่ือให้นักเรียนแกนน า ได้รับความรู้
ด้านสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค 
1.2 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียน รู้จักเลือกบริโภคสินค้าได้อย่าง
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เพ่ือให้มีความรู้ด้านสุขอนามัย 
โภชนาการ โดยการจัดป้ายนิเทศ และ
ส่งเสริมรายการเสียงตามสาย 
 
 
 
 

3. เพ่ือตรวจสอบความสะอาดของอาหาร 
ภาชนะ มือ และบริเวณรอบ ๆ ตามหลัก
สุขาภิบาลอาหารทุกเดือน 
 
 
 
 

4. เพ่ือให้ผู้จ าหน่ายอาหารมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี ป้องกันโรคติดต่อที่อาจจะ
เกิดข้ึน 

1.1 ร้อยละของนักเรียน
แกนน า มีความรู้ความ
เข้าใจ ในสิทธิประโยชน์
ของผู้บริโภค  
1.2 ร้อยละของบุคลากร 
ในโรงเรียน มีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถเลือก
บริโภคสินค้าได้อย่าง
ปลอดภัย  
 
2. จ านวนครั้งของ 
การให้ความรู้ด้าน
สุขอนามัย  โภชนาการ 
โดยการจัดป้ายนิเทศ และ
ส่งเสริมรายการเสียง 
ตามสายทุกสัปดาห์ 
3. จ านวนครั้งของการ
ตรวจสอบความสะอาด
ของอาหาร ภาชนะ มือ 
และบริเวณรอบ ๆ  
ตามหลักสุขาภิบาล 
 

4. ผู้ประกอบการจ าหน่าย
อาหารในโรงเรียนทั้ง 11 
คน มีสุขภาพอนามัยที่ดี 

 
Do (D) 
5.  วิธีการด าเนินงาน 
  5.1  ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 5.2  จัดท าโครงการ 
 5.3  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 5.4  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5.5  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
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 5.6  ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานในโครงการที่วางไว้  
                      -  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
                      -  รับสมัครตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับที่มีความสนใจ 
                      -  นักเรียนแกนน าคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) 
 5.7  ประเมินผลการด าเนินงาน 
 5.8  สรุปรายงานผล 
 

6.  ระยะเวลาด าเนินการ :   
 

ที ่

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

ก.พ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ  9-11           

2 จัดท าโครงการ  15-16           

3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

 
17-18           

4 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการที่
วางไว้ 
- ปรานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- รับสมัครตัวแทนนักเรียนแต่ละ
ระดับท่ีสนใจ 
- อบรม 

 

 12-15 
 

2-31 
 

 

 

 

 

9 

      

5 ประเมินผลการด าเนินงาน      14-15       

8 สรุปรายงานผล      20-24       

7.  งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น :  
 -  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 อบรมแกนน า อย.น้อย 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
(500 บาท * 5 คน) 
- ค่าจ้างเหมาท าอาหาร อาหารว่าง
ส าหรับนักเรียนที่เข้ารับการอบรม 
(45 บาท * 50 คน) 
- ค่าจ้างจัดท าป้ายอบรม 1 ผืน 

 
2,500 

 
 

 
 
 

2,500 
 
 

250 

  
2,500 

 
2,500 

 
 

250 

  
2,500 

 
2,500 

 
 

250 
2 จัดป้ายนิเทศและเสียงตามสาย - - - -  - 
3 เฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร - - - -  - 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

เงินนอก
งบประมาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

4 ตรวจสุขภาพ 
- ตรวจสุขภาพผู้ประกอบการ
จ าหน่ายอาหาร 

- - - -  - 

รวม 2,500 2,500 - 5,000 - 5,000 
 
8.  สถานที่ด าเนินการ : โรงอาหาร ห้องประชุมพระธาตุดุม และหอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ : .นางกัลยา เพชรพรรณ และ นางวิไล ชมภูราษฎร์ 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงพยาบาลสกลนคร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
           โรงพยาบาลศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองร่มเกล้า 
Check (C) 
11.  การประเมินผล : แบบสอบถาม การสังเกต แบบส ารวจ 
 

Act (A) 
12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1  ผลลัพธ์   
        นักเรียนมีความรู้และรู้จักเลือกบริโภคสินค้าได้อย่างปลอดภัย และบุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
 12.2  ผลผลิต    
        นักเรียนจ านวน 50 คน มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกบริโภคสินค้าที่ปลอดภัย 
 12.3  ผลกระทบ (ด้านบวก)  
          นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ นักเรียน 1,560 คน 
   และบุคลากรในรงเรียน 116 คน ได้รับประทานอาหารที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ 
 

13. กรรมการประเมิน 
 13.1  นางกัลยา เพชรพรรณ 
 13.2  นางวิไล ชมภูราษฎร์ 
 13.3  ผู้ประกอบการอาหารจ าหน่ายในโรงเรียน จ านวน 2 คน 
 13.4  คณะกรรมการนักเรียน จ านวน 5 คน 
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14.    งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    อ่ืนๆ ........................................ 

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางกัลยา เพชรพรรณ)                (นายเวชวิทย์ บุญหนุน)  
หัวหน้างานโภชนาการ   ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป          

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรงค์นุช  ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

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

   

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :   ฟันสวยยิ้มใส       
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 5   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3,5,7 
ผู้รับผิดชอบ   : นางสมชิต  เที่ยงตรง 
ระยะเวลา   :  กรกฎาคม 2563 
สถานที ่    : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  1,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :      โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล      
 ปัจจุบันนักเรียนมีภาวการณ์โภชนาการที่ผิดหลัก   เช่น  ชอบรับประทานอาหาร/ขนมหวานที่มีน้ าตาล  
ตลอดจนมีวิธีการแปรงฟันที่ไม่ถูกต้อง  ท าให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัย ในช่องปาก คือ  ฟันผุ/เหงือก
อักเสบ/หินน้ าลาย  เหล่านี้เป็นต้น   การจัดกิจกรรมประกวด “ ฟันสวยยิ้มใส” จึงเป็น 
วิธีการหนึ่งที่จะกระตุ้น  และสร้างความตระหนักให้นักเรียนหันมาสนใจใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพอนามัย 
ในช่องปากของตนให้มากข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของสุขภาพอนามัยในช่องปาก  
     2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักโภชนาการ 
     2.3 เพื่อให้นักเรียนที่มีสุขภาพอนามัยในช่องปากดี  สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอ่ืน ๆ  
 
3.  เป้าหมาย   
     3.1 ด้านปริมาณ   นักเรียนระดับ ม.1 ทุกคน 
     3.2 ด้านคุณภาพ   นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพอนามัยในช่องปากดี  ฟันสะอาดและแข็งแรง 
 
4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ประชาสัมพันธ์ 
2. รับสมัครนักเรียนเข้า
ประกวด 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 
4. ประสานงานผู้ประเมิน 
5. จัดการประกวด 
6. สรุปและรายงานผล 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องสุขภาพและอนามัย 
ในช่องปาก 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจ 
ในหลักโภชนาการ 
3. เพ่ือประกวดนักเรียนที่มี 
ฟันสวย อนามัยในช่องปากดี 

1. ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน 
ทุกระดับมีหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. ร้อยละ 100 ของหน่วยงาน 
ทุกระดับมีเครือข่ายความร่วมมือ
กับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 เครือข่าย
ขึ้นไป 
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DO (D) 

5.วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2) จัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
    จัดกิจกรรมให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน แปรงฟันในโครงการฟันสวย  ยิ้มใส    
              และจัดหารางวัลให้กับตัวแทนของห้องที่มีสุขภาพในช่องปากท่ีมีฟันสวยเพ่ือรับรางวัลต่อไป 
 7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
 8) สรุปและรายงานผล 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ    ก.ค. 2563 
 

 
ที ่
 

 

 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
พ.ศ.2563 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
 
1 

ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ 

       

3 
     

 
2 

 

จัดท าโครงการ 
       

21-24 
     

 
3 

 

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

     

18 
       

 
4 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 

       
6 

     

 
5 
 

 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
       

10 
     

 
6 

ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ
ในโครงการที่วางไว ้

       

21-24 
     

7 ประเมินผลการด าเนินงาน       21-24      

8 สรุปและรายงานผล       30      
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 1,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 1,000   บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .................... บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
   1. ชุดของขวัญส าหรับนักเรียนที่

มีฟันสวยประจ าห้องเรียน 
จ านวน 10 ชิ้น 

  
 

 
100 

 
1,000 

  
1,000 

 
8.  สถานที่ด าเนินการ      หอประชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสมชิต  เที่ยงตรง 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :   โรงพยาบาลเครือข่าย,นักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 

11. การประเมินผล 
        1. สังเกต       
 2. สัมภาษณ์      
 3. แบบสอบถาม      
 4. ประเมินตามสภาพจริง 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ผลลัพธ์  
   นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพและอนามัยในช่องปาก 

                ตลอดจนสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพฟัน 
       12.2 ผลผลิต  
    นักเรียนร้อยละ  90  มีสุขภาพฟันและอนามัยในช่องปากดี 
       12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)   
               1. นักเรียนให้ความสนใจดูแลสุขภาพฟันมากข้ึน 
               2. นักเรียนไม่มีปัญหาเรื่องฟันและอนามัยในช่องปาก มีสุขภาพกายและจิตดี 
               3. นักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนดีขึ้น 
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13.   เงินอุดหนุนรายหัว   เงินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน      อ่ืนๆ ................................. 
 

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางสมชิต  เที่ยงตรง)                (นายเวชวิทย์ บุญหนุน)  
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน             ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป          

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรงค์นุช  ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

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

   

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย           
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 5 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3,4,5,7 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสมชิต  เที่ยงตรง 
ระยะเวลา  :  ตลอดปีการศึกษา 2563 
สถานที ่   : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  15,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล :  
 การพัฒนาประชาชนของประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  จ าเป็นต้องอาศัยการพัฒนา ด้านสุขภาพอนามัย
เป็นขั้นพื้นฐาน  โดยเริ่มตั้งแต่เด็กหรือกลุ่มเยาวชน   ถ้าเยาวชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี จะเป็นทรัพยากรและ 
พลังอันส าคัญของประเทศชาติ  กลวิธีการพัฒนาสุขภาพที่ส าคัญ  คือการให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
เบื้องต้น เช่น การออกก าลังกาย  การตรวจสุขภาพ ซึ่งจะเป็นผลท าให้นักเรียนมีประสิทธิภาพ  แลประสิทธิผล
ของการเรียนดี   ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
     4.1 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้รับบริการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น  
   เมื่อเกิดการเจ็บป่วยอย่างกะทันหันและค้นหาความผิดปกติเบื้องต้น 
     4.2 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจรู้ทันข่าวสารด้านสุขภาพและ 
   สามารถดูแลรักษาตนเองหรือคนใกล้ชิดเมื่อเกิดการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 
3.  เป้าหมาย   

3.1 ด้านปริมาณ    
            -  ได้ยาเวชภัณฑ์เพียงพอต่อการให้บริการปฐมพยาบาลร้อยละ 100 
            -  นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้รับบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นร้อยละ 80 
            -  จัดกิจกรรมเสียงตามสายอย่างน้อย 9 เรื่อง/ภาคเรียน–จัดป้ายนิเทศอย่างน้อย 4 เรื่อง/ภาคเรียน 
            -  เชิญวิทยากรให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพอย่างน้อย 2 เรื่อง/ภาคเรียน 
            -  แจกเอกสารแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพกาย-จิต อย่างน้อย 3 เรื่อง/ภาคเรียน 
            -  จัดแข่งขันการตอบ-ปัญหาชิงรางวัล  ประกวดค าขวัญ  หรือค าคมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
                อย่างน้อย ระดับละ 1 ครั้ง/ภาคเรียน 
 

 3.2 ด้านคุณภาพ   
 นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเล็งเห็นความส าคัญและตระหนักถึงผลดีของ 

การใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพอนามัย  ตลอดจนท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  เพ่ือสามารถน าไปใช้ในชีวิต 
ประจ าวันและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. จัดซื้อยา-เวชภัณฑ์ 
2. ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
เมือ่นักเรียนและบุคลากร 
ของโรงเรียนเกิดการเจ็บป่วย 

1. เพ่ือให้การปฐมพยาบาลแก่
นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
เมื่อเกิดการเจ็บป่วย 

1. ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานทุกระดับ 
มีหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้การสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 
2. ร้อยละ 100 ของ
หน่วยงานทุกระดับมี
เครือข่ายความร่วมมือ 
กับภาคส่วนต่างๆ ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 
1 เครือข่ายขึ้นไป 

3. จัดกิจกรรมเสียงตามสายอย่างน้อย   
9 เรื่อง/ภาคเรียน  
4. จัดป้ายนิเทศอย่างน้อย 4 เรื่อง/
ภาคเรียน  
5. เชิญวิทยากรให้ความรู้ด้านการ
ดูแลรักษาสุขภาพอย่างน้อย 2 เรื่อง/
ภาคเรียน  

2. เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากร 
ในโรงเรียนตลอดจนบุคลากรใน
ชุมชนธาตุดุมท่ีอยู่ใกล้โรงเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจและทักษะ
เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ 
และแนวทางในการป้องกันมิให้เกิด 
การเจ็บป่วยเรื้อรังได้ 

6. แจกเอกสารแผ่นพับความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพกาย-จิต  
อย่างน้อย 5 เรื่อง/ภาคเรียน  
7. จัดแข่งขันการตอบ-ปัญหา  
ชิงรางวัล ประกวดค าขวัญ  
หรือค าคมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 

3. สร้างความตระหนัก 
ในการป้องกันพิษและอันตราย 
ของโรคร้ายแรงบางชนิด เช่น  
โรคเอดส์ หรือโรคระบาด  
ตามฤดูกาล เช่น โรคไข้หวัดนก   
โรคระบบทางเดินหายใจชนิด
เฉียบพลัน 

8. ปรับปรุงฝ้าเพดาน - ท าให้มีห้องพยาบาลที่แข็งแรง
สมบูรณ์แบบ เหมาะกับการไว้ปฐม
พยาบาลเบื้องต้นได้ 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
          2) จัดท าโครงการ 
          3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
          4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
          5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
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  6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
               ส ารวจและจัดซื้อวัสดุ เวชภัณฑ์ยา เพ่ือไว้ประจ าห้องอนามัยโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 
          7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
          8) สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :  ตลอดปีการศึกษา 2563 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น :  15,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 15,000  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ................... บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 เวชภัณฑ์    15,000 15,000  15,000 

 
8.  สถานที่ด าเนินการ      1. โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา     2. ชุมชนธาตุดุม 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสมชิต  เที่ยงตรง 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          

        -  ครูอนามัยโรงเรียน บุคลากร และนักเรียน 
Check (C) 

11. การประเมินผล 
 1. สังเกต         
 2. สัมภาษณ์      
 3. แบบสอบถาม       
 4. ประเมินตามสภาพจริง 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         12.1 ผลลัพธ์  
     1. นักเรียนและบุคลากรที่เจ็บป่วยได้รับบริการปฐมพยาบาลได้ทันท่วงที 
     2. นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ  รู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง 
     และครอบครัว  ตลอดจนชุมชนให้ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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12.2 ผลผลิต      

นักเรียนและบุคลากรที่เจ็บป่วยได้รับการปฐมพยาบาลทุกคน 

12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  

นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนและชุมชนมีสุขภาพอนามัยทางกาย       และจิตใจดี  
ส่งผลให้ประสิทธิภาพการเรียน 
 

13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 
 

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางสมชิต  เที่ยงตรง)                (นายเวชวิทย์ บุญหนุน)  
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน  ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป          

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรงค์นุช  ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

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

   

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. : นโยบายที่ 4,5 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3,5,7 
ระยะเวลา : เมษายน 2563 -มีนาคม 2564 
ผู้รับผิดชอบ  : นางสาววารุณี   จ าปาเรือง 
สถานที ่  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ : 15,000 
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง   

Plan (P) 

1.หลักการและเหตุผล : 
การประชาสัมพันธ์เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการสร้าง 

ความเข้าใจในภาคีเครือข่าย คือ โรงเรียน  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานราชการ   
รวมถึงการพัฒนาโรงเรียนโดยมีเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนได้รับข่าวสารที่ชัดเจน
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  อีกทั้งให้ความส าคัญในการพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะการประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่ดี
ยิ่งขึ้น  
2.วัตถุประสงค์ :  
 1.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก  
 2.เพื่อส่งเสริมทักษะในด้านการประชาสัมพันธ์  
 3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นนักประชาสัมพันธ์  
3.เป้าหมาย : 
 3.1 ด้านปริมาณ   นักเรียนจ านวน 1,500 คน ได้รับข่าวสาร และได้เข้าร่วมกิจกรรม  
 3.2 ด้านคุณภาพ  บุคลากรในโรงเรียนได้ยินข่าวสารชัดเจน  ชุมชนรู้จักโรงเรียนมากขึ้น 
4.กิจกรรมในโครงการ 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.จัดรายการเสียงตามสาย 1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้าน
ประชาสัมพันธ์ 

2.เพื่อก าหนดแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์ 

1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับข่าวสาร
ชัดเจนถูกต้องตามเวลา 
2.ร้อยละของนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม 
มีความรักสถานศึกษาและชุมชน 
3.ร้อยละของนักเรียนและครูบุคลากรมีวัสดุ 
ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการบริการงาน
ประชาสัมพันธ์ 

2.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 

3.จัดป้ายนิเทศในโอกาสต่างๆ  

4.ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 3.เพื่อจัดซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ที่ใช้
ในงานประชาสัมพันธ์ 
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Do (D) 

5.วิธีการด าเนินงาน 

 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
   1.จัดรายการเสียงตามสาย 

    2.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
    3.จัดป้ายนิเทศในโอกาสต่างๆ  
    4.ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 

7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

6.ระยะเวลาด าเนินการ : พฤษภาคม 2563 - มีนาคม 2564 
 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 

8 พ.ค. มิ.ย. 1 ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 30ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 31มี.ค. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงานโครงการ             

2 จัดท าโครงการ            

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่
วางไว ้

           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            

8 สรุปและรายงานผล            

7.งบประมาณที่ได้รับท้ังสิ้น : 15,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว   15,000  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ............-................. บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ   15,000 15,000  15,000 
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8.สถานที่ด าเนินการ : โรงเรยีนสกลนครพัฒนศึกษา 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววารุณี   จ าปาเรือง 

10.บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 
11.การประเมินผล : การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ผลลัพธ์ 
  บุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนได้รับข่าวสารที่ชัดเจนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
12.2 ผลผลิต 
  1.มีอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 
  2.มีสื่อประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน  

   3.นักเรียนจ านวน 1500 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
12.3 ผลกระทบ 
 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนมีประสิทธิภาพดีขึ้นส่งเสริมให้การด าเนินงานต่างๆ 

ของโรงเรียนมีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้  
13.     เงินอุดหนุนรายหัว     เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ................... 

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางสาววารุณี   จ าปาเรือง)                (นายเวชวิทย์ บุญหนุน)  
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป          

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

(นางวรงค์นุช  ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

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

   

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานโสตทัศนูปกรณ์(งบอุดหนุนรายหัว) 
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. :  นโยบายข้อที่ 2   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน :  กลยุทธ์ที่ 3,5,7 
ผู้รับผิดชอบ  : นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี 
ระยะเวลา  : 1  มิถุนายน 2563 -  28  กุมภาพันธ์  2564 
สถานที ่   : งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ : 10,000  บาท   
ลักษณะโครงการ :      โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 

Plan (P) 
1.หลักการและเหตุผล : 
 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาเป็นโรงเรียนที่มีหน่วยงานทั้งภายนอกภายในมาใช้บริการด้านงานโสตฯ  
เป็น จ านวนมาก ซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนางานให้ดีพร้อมใช้งาน และให้บริการงานกิจกรรมทางโรงเรียน ชุมชน  
และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น งานโสตฯได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดท าโครงการขึ้นโดยมีแนวคิด
ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เพื่อน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งถือได้ว่า เป็นภารกิจ 
ใน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน ในเรื่องการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีทันสมัย  
เพ่ือให้ทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์และการก้าวไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล WORLD-CLASS STANDARD SCHOOL  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.วัตถุประสงค์ :  

2.1 เพ่ือให้ครู และบุคลากรสามารถมีอุปกรณ์ระบบมัลติมีเดียและสื่อการเรียนการสอน พร้อมใช้งาน  
2.2 เพ่ือให้หน่วยงานภายในและภายนอกโรงเรียนได้ใช้งานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น  
2.3 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนหรือกิจกรรมที่อยู่นอกสถานศึกษา 

3.เป้าหมาย : 
3.1 ด้านปริมาณ นักเรียนและผู้ใช้จัดกิจกรรมในร้อยละ 90 ได้มีอุปกรณ์ท่ีดีด้านโสตทัศนูปกรณ์ใช้งาน  
3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนและผู้ใช้จัดกิจกรรมภายในมีอุปกรณ์งานโสตทัศนูปกรณ์ใช้ในการท ากิจกรรม 

และระบบเสียงที่สมบูรณ์ 
4. กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ปรับปรุงซ่อมบ ารุงและพัฒนาวัสดุ
อุปกรณ์ด้านงานโสตฯให้พร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

เพ่ือพัฒนาอุปกรณ์ด้านโสตฯให้มีคุณภาพ
และศักยภาพในการท างานที่ดีขึ้น  

ร้อยละของนักเรียน ครู หน่วยงาน
ภายในและภายนอกที่ปฏิบัติ 
กิจกรรมได้ใช้ระบบเสียง แสง  
และภาพในการท ากิจกรรม 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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Do (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 5.1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

5.2. จัดท าโครงการ 
5.3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
5.4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
5.6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
 5.6.1. เตรียมแผนการจัดซื้อ 
 5.6.2. ตรวจสอบราคา/ร้านค้าเสนอใบราคาพัสดุ 
 5.6.3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อภายในวงเงินที่ก าหนด 
 5.6.4. ด าเนินการจัดซื้อพัสดุตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
 5.6.5. ตรวจรับ/ส่งมอบพัสดุ 
 5.6.6. เสนอการเงินเพ่ือเบิกจ่าย 
 5.6.7. รวบรวมเอกสารหลักฐานใบเสร็จต่างๆส่งการเงิน 
 5.6.8. ลงทะเบียนพัสดุ 
5.7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
5.8. สรุปและรายงานผล 

6.ระยะเวลาด าเนินการ :   
 

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงานโครงการ  21-

25 
          

2 จัดท าโครงการ 28 พ.ค.- 1 
มิ.ย. 

         

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

 
4-
15 

         

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 

18-
22 

         

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  
 

25-
29 

         

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่
วางไว ้   

 
 
 

 
 
 

       

  6.1. เตรยีมแผนการจัดซื้อ   2-6         
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
  6.2. ตรวจสอบราคา/ร้านค้าเสนอใบราคาพัสดุ 

  
9-
13 

        

  6.3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อภายในวงเงินท่ี 
        ก าหนด 

  
16-
20 

        

  6.4. ด าเนินการจัดซื้อพัสดุตามวงเงินท่ีได้รับ 
        อนุมัติ 

  
23-
31 

        

  6.5. ตรวจรบั/ส่งมอบพัสด ุ
   

1-
10 

       

  6.6. เสนอการเงินเพื่อเบิกจ่าย 
   

13-
24 

       

  6.7. รวบรวมเอกสารหลักฐานใบเสรจ็ต่างๆ 
        ส่งการเงิน 

    
3-
14 

      

  6.8. ลงทะเบียนพสัด ุ
     

1-
12 

     

7 ประเมินผลการด าเนินงาน 
         

1-
28 

 

8 สรุปและรายงานผล 
          

1-
29 

 

7. งบประมาณ :  10,000  บาท   
- เงินอุดหนุนรายหัว  10,000    บาท 

  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ............................. บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................................................. บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 ถ่านไมค์ลอย   1,000 1,000  1,000 
2 ไมค์สาย   6,000 6,000  6,000 
3 สายไมค์   3,000 3,000  3,000 

 รวมเป็นเงิน   10,000 10,000  10,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี  
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  - 
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ChecK (C) 
11. การประเมินผล : แบบบันทึกการเบิก / การใช้วัสดุ .แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1. ผลลัพธ ์   นักเรียนและบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ได้มี โอกาสใช้อุปกรณ์โสต
ที่ดีและทันสมัยมากยิ่งข้ึนขึ้น 

12.2. ผลผลิต    นักเรียนและบุคลากร โรงเรียน 100 % มีโอกาสได้ใช้อุปกรณด้์านโสตในการท า
กิจกรรมต่างที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน 
    12.3. ผลกระทบ (ด้านบวก)  ทุกหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนได้รับได้ใช้ระบบแสง สี และภาพ                      
ในการท ากิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
13.   งบอุดหนุนรายหัว งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

 
   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ  

   

 

   (นายเจษฎา  งอยจันทร์ศรี))                (นายเวชวิทย์ บุญหนุน)   

หัวหน้าโสตทัศนูปกรณ์  ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารทั่วไป           

   
 

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ  

   

 

(นางวรงค์นุช  ก้อนตาล)   (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ)  

หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ  
   

 

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

   

 

(นายบดินทร์  นารถโคษา)  
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  

 


