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ชื่อโครงการ  : พัฒนางานธนาคารโรงเรียน 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มาตรฐานที ่3 ข้อที่ 3.1 
ความสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสพฐ. : นโยบายที่ 2,3    
ความสอดคล้องตามกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่  2.10 
ระยะเวลา : ตลอดปีการศึกษา  2564 

ผู้รับผิดชอบ  : นางลักขณา  ศรีมามาศ , นางสิริลักษณ์  แว่นเรืองรอง 

สถานที ่ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

งบประมาณ : งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3,000 

ลักษณะโครงการ : ☐โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 

Plan (P) 
1. หลักการและเหตุผล  

ธนาคารโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาจึงมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักการประหยัดและอดออม
เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเล็งเห็นคุณค่าของเงิน เห็นประโยชน์ของการเก็บออมและเป็นการปลูกฝังนิสัย
และค่านิยมในการประหยัดและอดออมให้กับนักเรียนและมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในเวลาที่จำเป็นจึงต้องปรับปรุง
พัฒนาห้องธนาคารโรงเรียนเพ่ือเป็นแหล่งฝึกทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนที่เป็นพนักงานธนาคารโรงเรียน
และได้ปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนที่มาใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
2. วัตถุประสงค์ : เพ่ือส่งเสริมงานธนาคารโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อครู - นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง             
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ  ครู-นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้ใช้บริการงานธนาคารโรงเรียนทุกคน 

 3.2 ด้านคุณภาพ  การปฏิบัติหน้าที่งานธนาคารโรงเรียนมีประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจ 

4. กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

พัฒนางานธนาคารโรงเรียน                     

ให้มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อครู-นักเรยีนและ

ผู้เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ห้องธนาคารโรงเรียน               

มีการให้บริการแก่ครู-นักเรียนและ

ผู้เกี่ยวข้องอย่างมีคุณภาพท้ังด้าน

ความรู้และบริการอื่นๆ 

ร้อยละของบุคลากรที่

ปฏิบัติงานธนาคารเรียน

ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีความพึง

พอใจ 

100 
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Do (D) 

5. วิธีการดำเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 

2) จัดทำโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
6) ดำเนินการตามแผนการดำเนินการในโครงการที่วางไว้ 
โครงการพัฒนางานธนาคารโรงเรียน มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการดังนี้ 
 6.1 มีกิจกรรมให้ความรู้และส่งเสริมการออมในการปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน                       
          อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.2 ให้บริการต่อผู้ใช้บริการธนาคารโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
7) ประเมินผลการดำเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาดำเนินการ    

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินการ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

ดำเนินงานโครงการ 
 

           

2 จัดทำโครงการ             
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและ

ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ
โครงการ 

 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน             
5 ประชุมคณะกรรมการ

ดำเนินงาน 
 

  
 

 
     

  

6 ดำเนินการตามแผนการ
ดำเนินการในโครงการ 

 
           

7 ประเมินผลการดำเนินงาน             
8 สรุปและรายงานผล             
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 3,000 บาท 

- งบอุดหนุนรายหัว   -   บาท 
- เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3,000  บาท 
- อ่ืนๆ      -  บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์

ค่า 
ใช้

สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานฝ่ายกิจการนักเรยีน  
1 วัสดุ/อุปกรณ์ สำนักงาน 3,000       3,000 
 รวม 3,000     /  3,000 

8. สถานที่ดำเนินการ : โรงเรยีนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางลักขณา  ศรีมามาศ , นางสิริลักษณ์  แว่นเรืองรอง 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง : งานกิจการนักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

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

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 12.1 ผลลัพธ์ 
งานธนาคารโรงเรียน  บุคลากรทำงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้

อย่างมีคุณภาพ 

12.2 ผลผลิต 

- สามารถให้บริการงานธนาคารโรงเรียนแก่ครู-นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ประโยชน์สูงสุด 

- คร-ูนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความพึงพอใจในการให้บริการงานธนาคารโรงเรียน 

12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก) 

บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ภาระงานในหน้าที่มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นต้องใช้ใน

การปฏิบัติงานได้อย่างเพียงพอ และผู้ใช้บริการงานธนาคารโรงเรียนได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น 

13. ☐ เงินอุดหนุนรายหัว    เงินกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน  ☐  อ่ืนๆ 
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               ผู้เสนอโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                                                           

   
(นางลักขณา  ศรีมามาศ)                                     (นายกฤษฎา  ศรีพานิชย์)                                                                                                     

           ตำแหน่ง  คร ู                        รองผู้อำนวยการฝ่ายงานกิจการนักเรียน 
                                                                                                

        เห็นควรอนุมัติ                                เห็นควรอนุมัติ 

               

                 (นางสุมาลี  ดวงจินดา)          (นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ)  
            หวัหน้างานแผนงานงบประมาณ              รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนงานงบประมาณ 

 
 อนุมัติ           ไม่อนุมัติเพราะ....................................... 
 
    
       (นายบดินทร์  นารถโคษา) 

                ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 


