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ชื่อโครงการ  :  พัฒนางานนโยบายและแผนงาน 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 2 ข้อที่  2.1,2.2 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่  4   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.1 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสุมาลี  ดวงจินดา 
ระยะเวลา :  1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  งบอุดหนุนรายหัว 30,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล  

งานนโยบายและแผนงานเป็นกลุ่มงานที่ต้องประสานงานกับกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
เพ่ือวางแผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาชาติ เพ่ือพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายดังกล่าวจึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านบุคลากร กระบวนการดำเนินงานและวัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  

2.  วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนางานนโยบายและแผนงานให้มีประสิทธิภาพ และ 
 2. เพื ่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนและแผนกลยุทธ์ได้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
กลุ่มงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้  

3. เพื่อดำเนินการวางแผนเสนอของบประมาณ ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของ
แต่ละโครงการให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่วางไว้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดแก่ทางราชการ 

4. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านนโยบาย และงบประมาณเพื่อพัฒนาด้าน
ต่างๆ ภายในโรงเรียน 

5. เพ่ือให้มีแผนปฏิบัติการมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน   ใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน  และใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศ  ติดตาม  กำกับ  ดูแลการปฏิบัติงาน 
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3.  เป้าหมาย  

  ด้านปริมาณ   

 1. มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2564 และมีการติดตาม 
ผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
  2. ได้ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของแต่ละโครงการให้เป็นไปตาม

กำหนดการดำเนินงานและงบประมาณที่ตั้งไว้ อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 

  3. มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับงานด้านนโยบายและงบประมาณ 

 ด้านคุณภาพ  

  1. มีแผนปฏิบัติการโรงเรียนได้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มงานต่างๆ ให้เป็นไป
ตามแผนงานที่วางไว้ 
  2. ได้ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของแต่ละโครงการให้เป็นไปตาม

กำหนดการดำเนินงานและงบประมาณที่ตั้งไว้ อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการอย่างน้อยร้อยละ 80 

ของโครงการในปีการศึกษา 2564 

  3. มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับงานด้านนโยบายและงบประมาณ 

ด้านต่างๆ โดยรวบรวมเป็นเอกสารประกอบการดำเนินงานอย่างน้อย 1 เล่มต่อป ี

          4. มีแผนปฏิบัติการทีมี่  เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน   ใช้

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  และใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศ  ติดตาม  กำกับ  ดูแลการปฏิบัติงาน 

4.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

1. จัดทำเอกสารและข้อมลูที่
เกี่ยวข้องกับการทำแผนปฏบิัติการ
ประจำปีและแผนกลยุทธ ์

1 .เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
ชัดเจนและให้ข้อมลูที่เป็น
ประโยชน์เกีย่วข้องกับการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีและแผน
กลยุทธ์ 

ร้อยละของเอกสารประกอบการจดัทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีและแผนการใช้
งบประมาณ (อย่างน้อยปีละ 1 ชุด) 

100 

2. ประชุมชี้แจงข้ันตอนการจัดทำ
โครงการเพื่อเสนอเข้าพิจารณา
งบประมาณและจัดทำแผนปฏิบตัิ
การประจำป ี

1. เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
ชัดเจนเกี่ยวกับข้ันตอนการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีและแผน
กลยุทธ์ 

ได้จัดทำแผนปฏบิัติการโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา 2564 และ 
มีการตดิตามผลการดำเนินงานของ
โครงการต่างๆ  

อย่างน้อย
ปี

การศึกษา
ละ 1 ครั้ง 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

2.เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของ
งานนโยบายและแผนงานให้มี
ประสิทธิภาพ  

3.ประชุมคณะกรรมการจัดทำ
แผนกลยุทธ์เพื่อดำเนินการจัดทำ
แผนกลยุทธ์ 

1.เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับนโยบาย  และ
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ   

มีการประชุมปฏิบตัิการเกีย่วกับการ
จัดทำแผนกลยุทธ์อย่างน้อย 4 ปี/ 
1ครั้ง 

80 

4.จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจำปีและแผนกลยุทธ์เพื่อ
เผยแพร่ในและนอกองค์กร 

1.เพื่อเผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติการประจำปีและ 
แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

มีเพื่อเผยแพร่ข้อมูลแผนปฏิบตัิการ
ประจำปีอย่างน้อยปลีะ 1 ชุดและ 
แผนกลยุทธ์ 4ปี/ครั้ง 

80 

5.ติดตามและประเมินผล 
การดำเนินงานโครงการ 

1.เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุม่งาน
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวาง
ไว ้

มีข้อมูลการติดตามผลการดำเนินงาน
ของโครงการต่างๆ ในระบบ
คอมพิวเตอร์ที่สามารถตรวจสอบได้
อย่างเป็นปัจจุบัน 

80 

6.สรุปผลการดำเนินงาน 
โครงการต่างๆ  

1.เพื่อสรุปผลประเมินผลการ
ดำเนินงานโครงการต่างๆ ว่าบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่  มี
ความคุ้มค่าต่องบประมาณทีไ่ด้รับ
มากน้อยเพียงไร  และมีปญัหา
อุปสรรคหรือข้อเสนอแนะใดท่ีเปน็
ข้อมูลอันประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานครั้งต่อไปอย่างไร 

ร้อยละของเอกสารสรุปงานของ
โครงการต่างๆ  

80 

DO (D) 

5. วิธีการดำเนินงาน 
1) ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 

2) จัดทำโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
6) ดำเนินการตามแผนการดำเนินการในโครงการที่วางไว้ 
    -ประชุมกลุ่มงาน , กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการส่งโครงการเพ่ือทำแผนปฏิบัติ

การโรงเรียนประจำปีการศึกษา 



464 
 

   -กลุ่มงานงาน,กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ จัดทำโครงการและส่งโครงการ 
   -ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดสรรงบประมาณ 
   -นำเสนอข้อมูลขออนุมัติจากภาคีสี่ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   -รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูล เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนกลยุทธ์ 
   -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องตามรายละเอียดการประมาณการ 
   -จัดทำเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจำปีการศึกษาแผนกลยุทธ์ 
   -เผยแพร่แผนปฏิบัติการโรงเรียนสู่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนในแต่ละกลุ่มงานและกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 
   -ติดตามผลการดำเนินงานในโครงการและการใช้งบประมาณในโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ

การโรงเรียน 
   -กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
   -สรุปภาครวมผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการในปีการศึกษาและรายงานผลต่อ

ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา 
7) ประเมินผลการดำเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการดำเนินงาน 
ระยะเวลาดำเนินการ 

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ค 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการดำเนนิงาน
โครงการ  

14-
20 

              

2 จัดทำโครงการ 25-
31 

              

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

 17-
24 

             

4 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน                

5 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน                 

6 ดำเนินการตามแผนการดำเนินการใน
โครงการที่วางไว ้

               

7 ประเมินผลการดำเนินงาน                

8 สรุปและรายงานผล                

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 30,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 30,000  บาท 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หวั

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ 2,000 18,000      20,000 
2 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืม่   5,000     5,000 
3 ค่าจ้างทำเอกสาร   5,000     5,000 
 รวม 2,000 18,000 10,000  /   30,000 

 
8. สถานที่ดำเนินการ   โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสุมาลี  ดวงจินดา 
10. หน่วยงานหรือบุคคลที่ให้การสนับสนุน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  

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

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ผลลัพธ์ 
1. มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียนได้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กาพัฒนา

การศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มงาน
ต่างๆ ให้เป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้ 

2. มีเอกสารประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี  และเอกสารเกี่ยวกับข้อมูล
สารสนเทศที่เกี ่ยวข้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น
พ้ืนฐาน  ตลอดจนระเบียบและคำสั่งต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   

3. มีการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจและประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์  และ
แผนปฏิบัติการประจำปี 

4. มีเอกสารนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับงานนโยบายและแผนงาน  
ให้บุคลากรหรือผู้เกีย่วข้อและสนใจได้รับทราบข้อมูล 

5. การการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือนำ
ข้อมูลมาใช้พัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป 
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12.2 ผลผลิต 
       การขับเคลื่อนงานนโยบายและแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ 
 

12.3 ผลกระทบ 
       การวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของโรงเรียนสอดคล้องกับสอดคล้องกับนโยบาย และ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

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

 

             ผู้เสนอโครงการ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      

 

 

          (นางสุมาลี  ดวงจินดา)                              (นายณัฐพนธ์  หลา้ชาญ)                                                                                                                          

                 ตำแหน่ง  ครู               รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายอำนวยการแผนงานงบประมาณ      

 

   

            เห็นควรอนุมัต ิ                     เห็นควรอนุมัต ิ           

 

                    

         (นางสุมาลี  ดวงจินดา)                    (นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ)  

     หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ      รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการแผนงานงบประมาณ 

 

 

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

 

 

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 


