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ชื่อโครงการ  :  การซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,4,5 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 7 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางจิราวรรณ  วัฒนสุระ 
ระยะเวลา :  เมษายน 2563 – มีนาคม2564 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  8,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 วัสดุ  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ที่ใช้อ านวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนการสอนมีจ านวนมากและ 
มีอายุการใช้งานมานาน  จึงจ าเป็นต้องซ่อม บ ารุง และรักษาให้คงสภาพการใช้งานได้ดี  การจัดการเรียน 
การสอนจึงจะด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยมีคุณภาพและประสิทธิภาพส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือให้วัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน ให้มีอายุการใช้งานได้ดี 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  ด้านปริมาณ วัสดุ  ครุภัณฑ์ส านักงานมีสภาพเหมาะกับการใช้งาน    
 ด้านคุณภาพ  
  ด้านคุณภาพ งานบริการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า
ทุกชนิด 
2.ซ่อมบ ารุงรักษาระบบประปา , 
ไฟฟ้า 
3.ซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์  และคอมพิวเตอร์ 

1.เพ่ือให้งานบริการรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพ 

1. วัสดุ ครุภัณฑ์มีสภาพ
เหมาะกับการใช้งานได้ 
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DO (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 

-ซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 
-ซ่อมบ ารุงรักษาระบบประปา , ไฟฟ้า 
-ซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  และคอมพิวเตอร์ 

7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
 

6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
เม.ย. 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 าเนินงานโครงการ 

            

2 จัดท าโครงการ             
3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและ

ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
            

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             
6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน

โครงการที่วางไว้ 
   

7 ประเมินผลการด าเนินงาน             
8 สรุปและรายงานผล             

 

 

 

 



432 
 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น :  8,000    บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว   8,000     บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 

 

ที ่

 

กิจกรรม / รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ค่าจ้างซ่อมบ ารุง
วัสดุ ครุภัณฑ์ 

 5,000  5,000  5,000 

2. ค่าวัสดุ อุปกรณ์   3,000 3,000  3,000 

             รวม  5,000 3,000 8,000  8,000 

 
 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางจิราวรรณ  วัฒนสุระ 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : ไม่มี 

Check (C) 
11. การประเมินผล : รายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  เพ่ือให้งานบริการมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 12.2 ผลผลิต    
  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ทุกชนิดมีสภาพการใช้งานได้ดีขึ้น   
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    นักเรียนได้รับการบริการทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางจิราวรรณ   วัฒนสุระ)                (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ)  
เจ้าหน้าที่แผนงานงบประมาณ  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานงบประมาณ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

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

   

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

   

(นายบดินทร์    นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนางานนโยบายและแผนงาน 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 4,5,6  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 7,8,9 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางวรงค์นุช  ก้อนตาล 
ระยะเวลา :  เมษายน 2562 – มีนาคม 2563 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  17,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง   
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล : 
 งานนโยบายและแผนงานเป็นกลุ่มงานที่ต้องประสานงานกับกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
เพ่ือวางแผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาชาติ เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายดังกล่าวจึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านบุคลากร กระบวนการด าเนินงานและวัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน   

2.  วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
 1.เพ่ือพัฒนางานนโยบายและแผนงานให้มีประสิทธิภาพ และ 
 2.เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีโรงเรียนและแผนกลยุทธ์ได้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้  

3.เพื่อด าเนินการวางแผนเสนอของบประมาณ ติดตามผลการด าเนินงานและการใช้งบประมาณ 
ของแต่ละโครงการให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่วางไว้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดแก่ทาง

ราชการ 
4.เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านนโยบาย และงบประมาณเพ่ือพัฒนาด้านต่างๆ 

ภายในโรงเรียน 

3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   

 1.มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 2562 และมีการติดตาม 
ผลการด าเนินงานของโครงการต่างๆ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
  2.ได้ติดตามผลการด าเนินงานและการใช้งบประมาณของแต่ละโครงการให้เป็นไปตาม
ก าหนดการด าเนินงานและงบประมาณที่ตั้งไว้ อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
  3.มีข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับงานด้านนโยบายและงบประมาณ 
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 ด้านคุณภาพ  
  1.มีแผนปฏิบัติการโรงเรียนได้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ของ กระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มงานต่างๆ ให้
เป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้ 
  2.ได้ติดตามผลการด าเนินงานและการใช้งบประมาณของแต่ละโครงการให้เป็นไปตาม
ก าหนดการด าเนินงานและงบประมาณที่ตั้งไว้ อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการอย่างน้อยร้อยละ 60 
ของโครงการในปีการศึกษา 2563 
  3.มีข้อมูลพื้นฐานเพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับงานด้านนโยบายและงบประมาณ 
ด้านต่างๆ โดยรวบรวมเป็นเอกสารประกอบการด าเนินงานอย่างน้อย 1 เล่มต่อปี 

4.  กิจกรรมในโครงการ 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1.เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา 
หรือศึกษาดูงานเกี่ยวกับงาน
นโยบายการจัดการศึกษาและ 
การท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
และแผนกลยุทธ์ 

1.เพื่อพัฒนาการด าเนินงานของงานนโยบายและ
แผนงานให้มีประสิทธิภาพ และจดัท าแผนปฏิบตัิ
การให้สอดคล้องกับนโยบาย  และยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ   

ร้อยละของเจ้าหน้าท่ีงานแผนงาน 
ที่เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดท า
แผนปฏิบัติการและแผนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. 
ตลอดจนสอดคล้องกับระเบียบการเงิน
และพัสดุปี 2560 

2.จัดท าเอกสารและข้อมูล 
ที่เกี่ยวข้องกับการท าแผนปฏิบตัิ
การประจ าปีและแผนกลยุทธ์ 

1.เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง ชัดเจนและ 
ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวข้องกับการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนกลยุทธ์ 

มีเอกสารประกอบการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ 
แผนการใช้งบประมาณ อย่างน้อยปีละ 
1 ชุด 

3.ประชุมชี้แจงข้ันตอนการจัดท า
โครงการเพื่อเสนอเข้าพิจารณา
งบประมาณและจัดท าแผนปฏิบตัิ
การประจ าป ี

1.เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง ชัดเจนเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าปีและ
แผนกลยุทธ์ 

2.เพื่อพัฒนาการด าเนินงานของงานนโยบายและ
แผนงานให้มีประสิทธิภาพ  

ได้จัดท าแผนปฏบิัติการโรงเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2560 และ 
มีการตดิตามผลการด าเนินงานของ
โครงการต่างๆ อย่างน้อยปีการศึกษา
ละ 1 ครั้ง 

4.ประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนกลยุทธ์เพื่อด าเนินการจัดท า
แผนกลยุทธ์ 

1.เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกับนโยบาย  
และยุทธศาสตร์ขอกระทรวงศึกษาธิการ   

มีการประชุมปฏิบตัิการเกีย่วกับการ
จัดท าแผนกลยุทธ์อย่างน้อย 4 ปี/ 
1ครั้ง 

5.จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและแผนกลยุทธเ์พื่อ
เผยแพร่ในและนอกองค์กร 

1.เพื่อเผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

มีเพื่อเผยแพร่ข้อมูลแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีอย่างน้อยปลีะ 1 ชุดและแผน
กลยุทธ์ 4ปี/ครั้ง 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

6.ติดตามและประเมินผล 

การด าเนินงานโครงการ 

1.เพื่อติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้กลุ่มงานตา่งๆ ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวาง
ไว ้

มีข้อมูลการติดตามผลการด าเนินงาน
ขอโครงการต่างๆ ในระบบ
คอมพิวเตอร์ที่สามารถตรวจสอบได้
อย่างเป็นปัจจุบัน 

7.สรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ต่างๆ  

1.เพื่อสรุปผลประเมินผลการด าเนนิงานโครงการ
ต่างๆ ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ทีต่ั้งไว้หรือไม่  มี
ความคุ้มค่าต่องบประมาณทีไ่ด้รับมากน้อย
เพียงไร  และมีปัญหาอุปสรรคหรอืข้อเสนอแนะ
ใดท่ีเป็นข้อมูลอันประโยชน์ต่อการด าเนินงานครั้ง
ต่อไปอย่างไร 

มีเอกสารสรุปงานของโครงการตา่งๆ 
อย่างน้อย ร้อยละ 80 

 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 

-ประชุมกลุ่มงาน , กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับการส่งโครงการ 
เพ่ือท าแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 
-กลุ่มงานงาน,กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ จัดท าโครงการและส่งโครงการ 
-ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดสรรงบประมาณ 
-น าเสนอข้อมูลขออนุมัติจากภาคีสี่ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
-รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูล เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและ 
แผนกลยุทธ์ 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องตามรายละเอียดการประมาณการ 
-จัดท าเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจ าปีการศึกษาแผนกลยุทธ์ 
-เผยแพร่แผนปฏิบัติการโรงเรียนสู่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนในแต่ละกลุ่มงาน 
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-ติดตามผลการด าเนินงานในโครงการและการใช้งบประมาณในโครงการให้เป็น 
ไปตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
-กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
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-สรุปภาครวมผลการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ด าเนินการในปีการศึกษาและ 
รายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา 

7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

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

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน
โครงการ  

14-20               

2 จัดท าโครงการ 25-31               

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

 17-24              

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน                

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน                 

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้

               

7 ประเมินผลการด าเนินงาน                

8 สรุปและรายงานผล                

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 30,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 30,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1.  ค่าวัสดุอุปกรณ์   4,000 4,000  4,000 

2.  ค่าลงทะเบียนเข้าอบรม  3,000  3,000  3,000 

3.  ค่าตอบแทนวิทยากร 2,000   2,000  2,000 

4.  ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม  5,000  5,000  5,000 

5.  ค่าจ้างท าเอกสาร 3,000   3,000  3,000 

รวม 5,000 8,000 4,000 17,000  17,000 
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8. สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวรงค์นุช  ก้อนตาล 
10. หน่วยงานหรือบุคคลที่ให้การสนับสนุน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  

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

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ผลลัพธ์ 
1.มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียนได้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การ

พัฒนาการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้กลุ่มงานต่างๆ ให้เป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้ 

2.มีเอกสารประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี  และเอกสารเกี่ยวกับ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตลอดจนระเบียบและค าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง   

3.มีการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจและประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4.มีเอกสารน าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานนโยบายและแผนงาน  
ให้บุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้อและสนใจได้รับทราบข้อมูล 

5.การการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือน าข้อมูลมาใช้พัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป 

12.2 ผลผลิต 
 การขับเคลื่อนงานนโยบายและแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ 
 

12.3 ผลกระทบ 
 การวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของโรงเรียนสอดคล้องกับสอดคล้องกับนโยบาย และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

13. กรรมการประเมิน 
 1.นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ 
 2.นางนวลจันทร์  ปะกิระคัง 
 3.นายสุทธิชัย  วิดีสา 
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14.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

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

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

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

   

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

   

(นายบดินทร์        นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  การสนับสนุนเพื่อบริหารงบประมาณในการจัดการศึกษา(พัฒนางานการเงิน) 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 4,6 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 7,9 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสดใส  รัตนวร , นางวรรณคนา   บุญเนาว์ 
ระยะเวลา :  เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  เงินอุดหนุนรายหัว 20,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง   
 

Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล : 
  เนื่องจากงานการเงินเป็นงานที่ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการรับ-เบิกจ่ายเงิน เพ่ือเป็นการ 
อ านวยความสะดวกในการท างานที่สอดคล้องกับระเบียบของสพฐ. จึงต้องมีการด าเนินการจัดท าเอกสาร 
การเบิกจ่ายเงิน ที่ใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
ตามระเบียบ 

2.  วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
1.  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการรับเงินบ ารุงการศึกษา-เบิกจ่ายเงินและปฏิบัติตามระเบียบได้ 
     อย่างถูกต้อง  

 2.  เพื่อเกบ็รวบรวมและรายงานการน าส่งข้อมูลทางการเงินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   

1. มีการจัดท าเอกสารตามแบบฟอร์มที่ สพฐ. ก าหนดในการปฏิบัติงานการเงินที่ถูกต้อง 
ตามระเบียบ 

2.  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินอย่างเป็นระบบ เพ่ือรายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ด้านคุณภาพ  
1. ส่งเสริมงานบริการทางการศึกษาด้านเงินงบประมาณโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอ 

2.  การรับ-จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายจากทางราชการ 
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 4.  กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

การปฏิบัติงาการเงิน 1. เพ่ือจัดหางบประมาณเสริมงานบริการ
การศึกษาได้สะดวก รวดเร็ว และเพียงพอ
กับความต้องการได้อย่างเหมาะสม 

2.เพ่ือบริการข้อมูลการศึกษาที่เป็นประโยชน์
และประสานงานระหว่างหน่วยงานอ่ืนได้ 
สะดวกยิ่งขึ้น 

1.ร้อยละของบุคลากรได้รับบริการเกี่ยวกับ
งบประมาณด้านการเงินได้สะดวก รวดเร็ว 

 

2.ร้อยละของงานบริการข้อมูลการศึกษา 
และประสานงานระหว่างหน่วยงานอื่น ๆ 

DO (D) 

5.  วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้  

จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานการเงิน-การบัญชีให้เพียงพอพร้อมทั้งจัดท า
เอกสารการรับเงิน การจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ทะเบียนคุมเงินประเภทต่าง ๆ 
ท ารายงานที่เกี่ยวข้องตามระบบควบคุมการเงินที่ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ และจัดส่ง
รายงานข้อมูลไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
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6.  ระยะเวลาด าเนินการ     

 

 

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

 
ที ่

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 
จัดซื้อวัสดสุ านักงานเพื่อใช้ในการจัดท า
ชุดเบิกจ่ายเงินของกลุ่มงานการเงิน 

- - 20,000 20,000  20,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสดใส  รัตนวร 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 
11. การประเมินผล : 1. จัดระบบในการท างานก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 

 2. แบบประเมินโครงการ 
Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1  ผลลัพธ์    
1. งานบริการทางการศึกษา จัดหางบประมาณการเงินตามภาระงานให้เพียงพอ  
   และเหมาะสมมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าอย่างสูงสุดต่อทางราชการ 
2. บุคลากรทุกคนท างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 

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

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

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน
โครงการ  

 
           

2 จัดท าโครงการ             

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

  
          

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน              

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้   

          

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            
 

8 สรุปและรายงานผล             
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12.2  ผลผลิต 
 บุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนและหน่วยงานอ่ืน ได้รับบริการทางการศึกษาทั่วถึง  สะดวก 

รวดเร็ว และสามารถจัดเก็บข้อมูลทางการเงินที่สะดวกยิ่งขึ้น 
 12.3  ผลกระทบ (ด้านบวก)  

บุคลากรและนักเรียนได้ทราบข่าวสารการศึกษาที่ทั่วถึง ถูกต้องชัดเจนทันสมัยและรวดเร็ว 

 

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

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางสดใส     รัตนวร)                (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน        รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานและงบประมาณ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

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

   

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

   

(นายบดินทร์        นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 4,6   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 7 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสมศิริ วงษ์สุวรรณ 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา 2563 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  20,000.00 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 

Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 งานพัสดุและสินทรัพย์ เป็นงานส่วนหนึ่งของการบริหารงบประมาณ ตามนโยบายของรัฐบาล   
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นให้หน่วยงานและบุคลากร ผู้รับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านงบประมาณให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ให้เป็นไปอย่างมีระบบ 
 ดังนั้นการด าเนินการเก่ียวงานพัสดุและสินทรัพย์จึงต้องกระท าด้วยความรอบคอบ มีหลักฐานที่ชัดเจน  
ตรวจสอบได้  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้การด าเนินการเบิกจ่ายวัสดุ - คุรุภัณฑ์
ของโรงเรียนที่ใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมตามแผนงานโครงการต่าง ๆให้เป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วมีการตรวจรับ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การลงทะเบียน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
การพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดอย่างต่อเนื่อง 

2.  วัตถุประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1.  เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดหาพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีและปฏิทิน 
               ปฏิบัติงาน 
 2.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด 
 3.  เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  1.  ท าการเบิกจ่ายพัสดุและสินทรัพย์ถูกต้องตามระเบียบทางราชการร้อยเปอร์เซ็นต์ 
  2.  อ านวยความสะดวกในด้านพัสดุ  ครุภัณฑ์รวมทั้งสินทรัพย์อ่ืน ๆ แก่บุคลากรและนักเรียนได้ 

   อย่างทั่วถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ 
 ด้านคุณภาพ  
  1.  โรงเรียนท าการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์และสินทรัพย์ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของราชการ 
  2.  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้รับบริการด้านพัสดุและสินทรัพย์อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
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4.  กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

จัดซื้อจัดหาวัสดุในโครงการเพ่ือ
จัดท าชุดเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์
และสินทรัพย์ได้อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบของราชการ 

อ านวยความสะดวกในด้านพัสดุ  
ครุภัณฑ์รวมทั้งสินทรัพย์อ่ืนๆแก่บุคลากร
และนักเรียนได้อย่างทั่วถึง 

โรงเรียนใช้งบประมาณได้
เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
ส่งผลให้การบริหาร
โรงเรียนบรรลุตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
          6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
                      จัดหาวัสดคุรุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งจัดท า 
              เอกสารจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารการลงทะเบียนครุภัณฑ์ 
          7. ประเมินผลการด าเนินงาน 
          8.  สรุปและรายงานผล 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

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

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

โครงการ 

 
           

2 จัดท าโครงการ             

3 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

  
          

4 แต่งตั้งคณะด าเนินการ             

5 ประชุมคณะด าเนินการ             

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว้ 

  
          

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

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

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 20,000.00 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 20,000.00 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .................... บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 -จัดซื้อวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการ

จัดท าชุดเบิกจ่ายพัสดุของกลุ่ม
งาน/กลุ่มสาระ และจัดเก็บเอกสาร 

  20,000 20,000  20,000 

 ** หมายเหตุ  
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสมศิริ วงษ์สุวรรณ 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

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

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาปฏิบัติงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุอย่างถูกต้อง
และเป็นระบบ 
 12.2 ผลผลิต    
 ระบบงานพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ในระดับดี 
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12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานพัสดุได้อย่างรวดเร็ว 
และเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูดในระดับดี 
 

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

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางสมศิริ วงษ์สุวรรณ)                (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ)  
     หัวหน้างานพัสดุ       รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานและงบประมาณ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

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

   

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

   

(นายบดินทร์        นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :   จัดหาพัสดุเสริมส่วนงานบริการการศึกษา 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 4,6   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่  8 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวญานี  ประก่ิง,  นางสาววรรณิตา  เมืองโคตร 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา  2563 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
งบประมาณ :  30,000 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 ด้วยงานสารบรรณเป็นงานหลักท่ีด าเนินการจัดการในเรื่องการรับ – การส่งหนังสือราชการ 
ของโรงเรียน  เพ่ือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก  รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ                    
ที่ไม่เก่ียวข้องกับการศึกษาอยู่เสมอ  ดังนั้น  เพ่ือให้งานสารบรรณของโรงเรียน  มีการด าเนินงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามระบบการด าเนินงานสารบรรณ  จึงจัดท าโครงการพัฒนา
งานสารบรรณ  พัฒนาการบริหารการศึกษา  จัดหาพัสดุเสริมบริการการศึกษาข้ึน   
2.  วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 

 1.  เพื่อให้การด าเนินงานสารบรรณเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อพัฒนาระบบงานสารบรรณให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สามารถค้นหาหนังสือราชการ                      
     รวมถึงการจัดเก็บหนังสือได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 3.  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ผู้ที่มาติดต่อราชการ                       
     ได้รับการบริการด้านการศึกษาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 4.  มีวัสดุ  อุปกรณ์  ที่ใช้ในการบริการการศึกษาอย่างเพียงพอ 

3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ของโรงเรียนได้รับความสะดวกรวดเร็ว 
ของการติดต่อประสานงานท าให้สามารถติดต่องานที่ส าคัญ ๆ ได้อย่างดียิ่ง 
 ด้านคุณภาพ  
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
มีความพึงพอใจในการรับบริการของงานสารบรรณโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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4.  กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

งานธุรการ/สารบรรณ 
- รับ-ส่งหนังสือ    
- ร่าง  พิมพ์หนังสือราชการ   
- จัดเก็บเอกสาร/แฟ้มเสนอ         
- การท าลายหนังสือ  
- ดูแลส านักงาน   
- อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1.เพื่อสามารถจัดหาพัสดุเสริมงาน      
บริการการศึกษา แก่คณะครู นักเรียน                  
ผู้มาติดต่อราชการ ได้อย่างรวดเร็ว                        
2.เพ่ือบริการและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานอื่น  ได้สะดวกรวดเร็ว 
3.เพื่อให้การด าเนินงานสารบรรณเป็นไป
ด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ                   

1.ร้อยละ  100   
ของ คณะครู  นักเรียน   
ผู้มาติดต่อราชการ 
ได้รับการบริการการศึกษา  
วัสดุ ครุภัณฑ์  ได้รวดเร็ว 
2.ร้อยละ  100  ของงาน  
ที่บริการและประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

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

  -  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  ที่ใช้ในการจัดท าเอกสารในงานธุรการ/งานสารบรรณโรงเรียน               
  -  ให้บริการด้านการบริการการศึกษา                                                                                            
 7) ประเมินผลการด าเนินงาน 

8) สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ :   
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ก.พ. มี.

ค. 
เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.
ค. 

ก.
ย. 

ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

1 ประชุมวางแผน
ขอบเขตการด าเนินงาน 

  
            

2 จัดท าโครงการ               

3 เสนอโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ และผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

  

 

 

            

4 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

  
            

5 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

  
            

6 ด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงานใน
โครงการที่วางไว้ 

  
            

7 ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

  
            

8 สรุปรายงานผล               
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น :   30,000  บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว  30,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .........-........... บาท 
  - อ่ืนๆ  ............-................ บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 จัดหาพัสดุเสริมส่วนงานบริการการศึกษา 

- วัสดุ  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
- ค่ารับรองการประชุม 
- ค่าซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ ส านักงาน 
- ค่าใช้สอยอ่ืนๆ 

  
 
3,000 
1,500 
1,000 
1,000 

 
23,500 

   
23,500 
3,000 
1,500 
1,000 
1,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวญานี  ประก่ิง,  นางสาววรรณิตา  เมืองโคตร 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : คณะครู  นักเรียน  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา   

Check (C) 
11. การประเมินผล : การสังเกต ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน  และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   

1.  เพื่อสามารถจัดหาพัสดุเสริมงานบริการการศึกษา  แก่คณะครู  นักเรียน ได้อย่างรวดเร็ว                                        
2.  เพ่ือบริการและประสานงานระหว่างหน่วยงานอ่ืน  ได้สะดวกรวดเร็ว  

 12.2 ผลผลิต    
  นักเรียน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนภายในโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆได้รับ
การบริการทางการศึกษา  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ทั่วถึง 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    นักเรียน  คณะครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา  ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา  
ได้รวดเร็วเป็นปัจจุบัน 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   อ่ืนๆ ........................................ 

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางสาวญานี  ประก่ิง)                (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ)  
     หัวหน้างานสารบรรณ      รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานและงบประมาณ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

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

   

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

   

(นายบดินทร์        นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  การพัฒนาบุคลากร 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 8,9 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสิริลักษณ์  แว่นเรืองรอง, นางสาวอมรรัตน์ พจนา และนางสาวสุพิชชา  เอ้ืออารีย์กุล 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา 
สถานที ่ :  โรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
งบประมาณ :  140,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 ด้วยโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษามีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง 
ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้มีศักยภาพและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
น าความรู้มาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย งานบุคลากรจึงได้จัดท าโครงการศึกษาดูงานการบริหาร
และการจัดการสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในโรงเรียนและเพ่ือที่จะให้
บุคลากรทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการท างาน ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ เชื่อมโยง 
กับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย สร้างความเข้าใจในระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กร 
สามารถสร้างงานให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและองค์กรได้ 
2.  วัตถุประสงค์ : (เพ่ือเน้นการพัฒนานักเรียน) 
 1.  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติงานได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อวิทยาการใหม่ๆและนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  บุคลากรในสถานศึกษา จ านวน  83 คน มีการพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กับผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 ด้านคุณภาพ  
  บุคลากรในสถานศึกษา ได้เปิดโลกทัศน์และมุมมองการจัดการศึกษา ได้เห็นความ
เจริญก้าวหน้าด้านการจัดการศึกษา สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการอบรม สัมมนา และศึกษา    
ดูงานมาพัฒนาโรงเรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  
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4.  กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

1. ศึกษาดูงานโรงเรียน 
และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

1.เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษา 
ได้เปิดโลกทัศน์มีความรู้ ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของผู้เข้า 
ร่วมการศึกษาดูงาน 

2. ประชุมสัมมนาวิชาการ 2. เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษา 
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ 

ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

 1)ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
 6.1  การเข้าร่วมการอบรม ประชุม สัมมนา ของบุคลากรทางการศึกษา 
          6.2  การจัดอบรมขยายผลทางวิชาการให้บุคลากรในการขอเลื่อนวิทยะฐานะ 
          6.3  ศึกษาดูงานโรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
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6.ระยะเวลาด าเนินการ: 
   ศึกษาดูงาน..................................................  ระหว่างวันที่ ..............................................  

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       1 พ.ย. 62 – 20 ม.ค. 63   

2 จัดท าโครงการ        1 ธ.ค. 62 -20 
ม.ค.63 

  

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและผูบ้ริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

         1-28 
ก.พ. 

 

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน         20 ม.ค-20 ก.พ  

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน         20 ม.ค-20 ก.พ  

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่
วางไว ้

- อบรม สัมมนา 

 

๖ตลอดปีการศึกษา 2563 
 - ศึกษาดูงาน           1-30 

7 การประเมินผลการด าเนินงาน           25-30 

8 สรุปและรายงานผล           25-30 

 

7.งบประมาณ : 140,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว  เป็นเงินจ านวน 140,000 บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 อบรม – สัมมนา       
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง 120 คน  140,000  140,000   
        

 รวม  140,000  140,000   
 
8. สถานที่ด าเนินการ :  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสิริลักษณ์ แว่นเรืองรอง  , นางสาวอมรรัตน์  พจนา 
                                 และนางสาว สุพิชชา  เอ้ืออารีย์กุล 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา, 
                                 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา, 
                                 กองทุนสวัสดิการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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Check (C) 

11. การประเมินผล : .การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 12.1 ผลลัพธ์  บุคลากรในสถานศึกษา มีการพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
น ามาพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 12.2 ผลผลิต บุคลากรในสถานศึกษา จ านวน  คน มีการพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  

 1. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการท างานในหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 2. นักเรียนได้รับความรู้ตามหลักสูตรด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่อย่างมีคุณภาพและมี 
ผลสัมฤทธิ์ในเกณฑ์ท่ีดี 
 
13.    งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางสิริลักษณ์  แว่นเรืองรอง)                (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ)  
     หัวหน้างานบุคลากร  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานและงบประมาณ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

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

   

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

   

(นายบดินทร์        นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนางานบุคลากร 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 8,9 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวอมรรัตน์  พจนา, นางสาวสุพิชชา  เอ้ืออารีย์กุล, นางสาวสกลรัตน์  พูนทองอินทร์ 
ระยะเวลา :  1  มิถุนายน 2563 -  28  กุมภาพันธ์  2564 
สถานที ่ :  งานบุคลากร ห้องธุรการ   โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  40,000  บาท   
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 

Plan (P) 
1.หลักการและเหตุผล : 
 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี  2 ( พ.ศ.2552 – 2561 )  มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของคน           
โดยให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง ครูจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา                                 
และยกระดับคุณภาพของคน ซึ่งเกิดจากการศึกษาที่เป็นรากฐานส าคัญ จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปและวิทยาการ               
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบพฤติกรรมของนักเรียนซึ่งหลงใหลในอารยธรรมของต่างชาติ ที่ปรากฏทางสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี ท าให้ครูต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในทุก ๆ ด้าน ครูผู้ได้รับผลกระทบ                   
ทั้งทางตรงและทางอ้อม  จึงต้องมีขวัญ/ก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา   ให้มีพลังใจที่จะทุ่มเท  เสียสละ 
เพ่ือช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์  มีผลงานที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียน  ให้นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีหรือมีพัฒนาการที่สูงขึ้น   
เป็นพลโลกที่ดีและชุมชนพึงพอใจ 
 

2.วัตถุประสงค์ :  
2.1. เพ่ือให้มีโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
2.2. เพ่ือให้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างเหมาะสม 
2.3. เพ่ือให้มีการบริหารจัดการในกลุ่มงานแบบครบวงจรและมีประสิทธิภาพ 
2.4. เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ  และมีคุณภาพ 
 

3.เป้าหมาย : 
 ด้านปริมาณ    

1. มีวัสดุ  อุปกรณ์ ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานมากกว่าร้อยละ 90 
2. บุคลากรของสถานศึกษาได้รับบริการจากการปฏิบัติงานมากกว่าร้อยละ 90 
3. มีการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรมากกว่าร้อยละ 90 

 ด้านคุณภาพ    
1.  บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพในการท างานและมีผลงานตามมาตรฐานมากกว่าร้อยละ 90 
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 90 
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4. กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. จัดหาวัสดุที่ดีมีคุณภาพเพียงพอใน
การใช้ปฏิบัติงานพัฒนางานบุคลากร 
2. พัฒนาระบบงานบริหารบุคลากรที่
เป็นปัจจุบัน 
3. ส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจครู 

1. เพ่ือจัดซื้อจัดหาวัสดุที่ดีมีคุณภาพ
เพียงพอในการใช้ปฏิบัติงานพัฒนา
ระบบงานบุคลากร 
2. มีข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน  
3. เพ่ือชื่นชมยินดีกับครูในวันส าคัญและ
การเลื่อนต าแหน่งต่างๆ 

1. มีวัสดุที่ดีมีคุณภาพเพียงพอ 
ในการใช้พัฒนางานบุคลากร 
2. การบริหารงานบุคลากร           
มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน 
3. ขวัญและก าลังใจให้ของ 
บุคลากร 

 

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. ด าเนินงานตามกิจกรรม  ดังนี้ 

1. จัดหาวัสดุที่ดีมีคุณภาพเพียงพอในการใช้ปฏิบัติงานพัฒนางานบุคลากร 
2. พัฒนาระบบงานบริหารบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน 
3. ส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจครู 

5.8. ประเมินผลการด าเนินงาน 
5.9. สรุปและรายงานผล 
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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. 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงานโครงการ  27-31          

2 จัดท าโครงการ  3-4         

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

 4-15         

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  18-22         

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน   25-29         

6   6.1. เตรยีมแผนการจัดซื้อ   2-6        

  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          1-28 
 

7. งบประมาณ :  - 40,000  บาท  
 - เงินอุดหนุนรายหัว    40,000 บาท 

   - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ............................. บาท 
   - อ่ืนๆ     ..........................................................บาท 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์       
1 หมึกเครื่องปริ้นเตอร์  รุ่น HP laserjet   5,000 5,000  5,000 
2 กระดาษ A4   3,600 3,600  3,600 
3 กระดาษการ์ดสี ขนาด A4     800 800     800 
4 แฟ้มแบบห่วง ขนาด 2 นิ้ว   840 840  840 
5 ที่เย็บกระดาษ HD - 10   70 70  70 
6 ลวดเย็บกระดาษ MAX No.10-1 M   120 120  120 
7 กระดาษท าปกการ์ดสีขาว (180 แกรม)   300 300  300 
8 คลิปหนีบสีด า No. 108   120 120  120 
9 มีดคัตเตอร์   80 80  80 
10 ใบมีดคัตเตอร์   20 20  20 
11 POST IT  Flags ตราช้าง    300 300  300 
12 กรรไกร   80 80  80 
13 ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ าเงิน (หัวกลม)   120 120  120 
14 เทปกาวสองหน้าอย่างบาง   90 90  90 
15 เทปกาวสองหน้าอย่างหนา   100 100  100 
16 แผ่น CD -ROM   360 360  360 
17 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร   5,000 5,000  5,000 
18 ท าเนียบบุคลากรปี 2563   1,000 1,000  1,000 

 19 ของขวัญ-ของที่ระลึกต่างๆ   12,000 12,000  12,000 
20 งานมุฑิตาจิต  10,000  10,000  10,000 

 รวมเป็นเงิน  10,000 30,000 40,000  40,000 
 

8. สถานที่ด าเนินการ : ห้องธุรการ  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอมรรัตน์ พจนา 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  - 

Check (C) 
11. การประเมินผล : แบบบันทึกการเบิก / การใช้วัสดุ .แบบประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานบุคลากร 
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Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1. ผลลัพธ์       
มีวัสดุในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ 

 12.2. ผลผลิต      
ปฏิบัติงานด้วยตนเองมีอุปกรณ์เครื่องมือส านักงานที่พร้อมส าหรับบุคลากร  

          12.3. ผลกระทบ (ด้านบวก)     
พัฒนาระบบการปฏิบัติงานท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 

13.    งบอุดหนุนรายหัว            งบกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน           อ่ืนๆ....................................... 
 

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางสาวอมรรัตน์       พจนา)                (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ)  
     เจ้าหน้าที่งานบุคลากร  รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานและงบประมาณ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

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

   

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

   

(นายบดินทร์        นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :   สมทบกองทุนเงินทดแทนของส่วนราชการ ( ลูกจ้างชั่วคราว ) 
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ.  :  นโยบายที่ 3 กลยุทธที่ 2  
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสดใส   รัตนวร ,นางวรรคนา   บุญเนาว์ 
ระยะเวลา :  เมษายน 2563 – มีนาคม 2564 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  เงินอุดหนุนรายหัว 7,000 บาท                                                                                                                                                                                                   
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  

Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้          
ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2561 ได้ขยายความคุ้มครองไปยังลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีลูกจ้างต้องน าส่ง
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนทุกๆ ปี ตามที่มีการแจ้งประเมินค่าจ้างในระหว่างปีนั้นๆ กับส านักงาน
ประกันสังคมและกรมบัญชีกลางให้เบิกจ่ายตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน า
เงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ให้เบิกจากงบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาขึ้นทะเบียน
นายจ้างกองทุนเงินทดแทน           ของส่วนราชการใน ปีพ.ศ.2561  

2.  วัตถุประสงค์ :  
 1. เพ่ือให้มีระบบการดูแลสุขภาพเพ่ือป้องกันและการวินิจฉัยโรคจากการท างานของลูกจ้าง 

2. เพ่ือดูแล รักษา หลังจากการเกิดโรคและอุบัติเหตุ 

3.  เป้าหมาย : 
ด้านปริมาณ  

1. ลูกจ้างที่สงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการท างานสามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยได้ที่คลินิค
โรคจากการท างานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

2. ลูกจ้างเข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยไม่ได้แจ้งการประสบอันตราย หากผลการตรวจวินิจฉัยพบว่า
ลูกจ้างเจ็บป่วยจากการท างานให้แจ้งนายจ้างเพ่ือยื่นแบบการประสบอันตราย (กท.16) ต่อส านักงาน
ประกันสังคมภายใน 15 วัน เพ่ือโรงพยาบาลเรียกเก็บเงินจากส่วนของกองทุนทดแทนจากประกันสังคม
โดยตรง 

ด้านคุณภาพ 

1. ลูกจ้างมี่สิทธิได้รับความคุ้มครองจากเงินกองทุนทดแทนจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทน
นายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแก่ความตาย 

2. ลูกจ้างได้รับเงินทดแทน ประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนรายเดือน ค่าท าศพ และ              
ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างาน 
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4.  กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

  สมทบกองทุนเงินทดแทน                   
ที่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างแทน
นายจ้าง 

1. จัดระบบการดูแลสุขภาพเพ่ือป้องกันและ
การวินิจฉัยโรคจากการท างาน ทุกปี ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. จัดดูแลรักษาหลังจากการเกิดโรคและ
อุบัติเหตุ 

1. สิทธิเกิดข้ึนทันทีนับแต่วันแรก 
ในการท างานให้ลูกจ้างทุกคนได้รับ
ความคุ้มครองจากเงินทดแทน  
เมื่อประสบอันตรายเจ็บป่วย  
ถึงแก่ความตาย 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
 2. จัดท าโครงการ 

3. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติและผู้บริหารอนุมัติโครงการ 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

 5. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6. กองทุนเงินทดแทนจะเรียกเก็บเงินสมทบจากนายจ้างรายปี (ปีละ 1 ครั้ง) และนายจ้างต้องรายงาน
ค่าจ้างท่ีจ่ายจริงภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีถัดไป 

6. ระยะเวลาด าเนินการ    

 
  

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

เม.ย. 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              

2 จัดท าโครงการ             

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

  
          

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน              

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่
วางไว ้   

          

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            
 

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

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ รวม 

1 สมทบกองทุนทดแทนของส่วนราชการ 
(ลูกจ้างชั่วคราว) 

 7,000  7,000  7,000 

 

8.  สถานที่ด าเนินการ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสดใส รัตนวร ,  นางวรรณคนา  บุญเนาว์ 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 
11. การประเมินผล :  1. จัดระบบในการท างานก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 

2. แบบประเมินโครงการ 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1.  โรงเรียนส่งเงินกองทุนทดแทนให้ลูกจ้างกับส านักงานประกันสังคมของทุกปี 
  2.  ลูกจ้างมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากกองทุนทดแทนเมื่อประสบอันตราย เจ็บป่วย 
ถึงแก่ความตาย รับเงินทดแทนที่ส านักงานประกันสังคม   

12.2 ผลผลิต    
1.  นายจ้างโรงเรียนรายงานค่าจ้างของลูกจ้างส่งประกันสังคมภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  

การส่งเงินสมทบกองทุนทดแทนตามจ านวนเงินค่าจ้างระหว่างปีของลูกจ้างทุกคน ที่ประกันสังคมแจ้งค่าจ้าง 
ในปีนั้นๆ ส่งสมทบร้อยละ 0.2 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
   1.  ลูกจ้างทุกคนที่ท างานในโรงเรียนได้รับสิทธิประโยชน์จากการคุ้มครองทันทีตั้งแต่วันแรกที่เข้า
ท างานให้นายจ้าง เมื่อเกิดประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแก่ความตาย 
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13.     งบอุดหนุนรายหัว    งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   อ่ืนๆ ........................................ 

   ผู้เสนอโครงการ  ผู้เห็นชอบโครงการ 

   

   (นางสดใส       รัตนวร)                (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ)  
     หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน        รองผู้อ านวยการฝ่ายอ านวยการแผนงานและงบประมาณ 

   

 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรอนุมัติ 

   

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

   

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

   

(นายบดินทร์        นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 

 
 
 

 

 


