
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรายงานผลการดำเนินโครงการ 

ตามแผนปฏิบัติการ ปการศึกษา 2565 

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

กลุมงานอำนวยการ 



 

1. โครงการ : การพัฒนาบคุลากร 

กลยุทธ 

โรงเรียน 
วัตถุประสงค เปาหมาย วัน เดือน ป/ 

สถานที ่
ผลที่เกิด ระดับคุณภาพ งบประมาณท่ีใช สรุปการใชงบฯ 

รอ
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แป
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กลยุทธ เพ่ือสงเสริมให  ดานปริมาณ มิ.ย.64-มี.ค.  ผลการดำเนินกิจกรรม - - -    

ท่ี 3,4 บุคลากรใน บุคลากรในสถานศึกษา รอย 65/ - ไมมีการดำเนินโครงการ เน่ืองจากอยู    

 สถานศึกษาได ละ 100 มีการพัฒนาตนเอง รร.สกลนคร ในชวงการแพรระบาดของโควิด-19    

 พัฒนาตนเองอยาง และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ พัฒนศึกษา     

 ตอเน่ือง และ ผูเชี่ยวชาญอยางนอยป   ผลบรรลุตามเปูาหมาย    

 ปฏิบัติงานได การศึกษาละ 2 ครั้ง  -    

 อยางมีประสิทธิภาพ  ดานคุณภาพ      

 ทันตอวิทยาการ บุคลากรในสถานศึกษา ได   ปญหาและอุปสรรค    

 ใหมๆและนวัตกรรม เปดโลกทัศนและมุมมองการ  -    

 ทางการศึกษาท่ีม ี จัดการศึกษา      

 การพัฒนาอยูเสมอ ไดเห็นความเจริญกาวหนา   ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข    

  ดานการจดการศึกษา  -    

  สามารถน าความรูและ      

  ประสบการณจากการอบรม      

  สัมมนา และศึกษาดูงานมา      

  พัฒนาโรงเรียนไดบรรล ุ      

  วัตถุประสงคของโครงการ      

  อยางมีประสิทธิภาพ      



 

2.โครงการ : การพัฒนางานบุคลากร 

กลยุทธ 

โรงเรียน 
วัตถุประสงค เปาหมาย วัน เดือน ป/ 

สถานที ่
ผลที่เกิด ระดับคุณภาพ งบประมาณ 

ที่ใช 
สรุปการใชงบฯ 

รอยละ แปลผล 
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กลยุทธ 1. เพ่ือใหมีโครงสราง  ดานปริมาณ มิ.ย.64-ก.พ.  ผลการดำเนินกิจกรรม 89 ดีมาก เงินอุดหนุนราย  √ √ 

ท่ี 3,4 การบริหารงานท่ี 1. มีวัสดุ อุปกรณ ท่ี 65/ -มีการทำงานอยางเปนระบบ วัสดุอุปกรณ   หัว   

 เหมาะสมมี จ าเปนในการปฏิบัติงาน รร.สกลนคร เอ้ือประโยชนและเพียงพอในการใหบริการ   ใช 96,630 บ.   

 ประสิทธภาพ มากกวารอยละ 90 พัฒนศึกษา ครูในการท าขอมูลพ้ืนฐานบคคล ท้ังยัง      

 2. เพ่ือใหมีการกำหนด 2. บุคลากรของ  สามารถจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความรัก      

 บทบาทหนาท่ี ความ สถานศึกษาไดรับบริการ  ความสามัคคีในหมูคณะ เชนกิจกรรมสราง      

 รับผิดชอบของ จากการปฏิบัติงาน  ขวัญและก าลังใจเน่ืองในวันเกิด การใหม ี      

 บุคลากรอยาง มากกวารอยละ 90  หรือเลื่อนวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน และงานมุฑิตา      

 เหมาะสม 3. มีการสรางขวัญและ  จิต เปนตน      

 3. เพ่ือใหมีการบริหาร ก าลังใจใหกับบคุลากร        

 จัดการในกลุมงาน  ดานคุณภาพ   ผลบรรลุตามเปูาหมาย      

 แบบครบวงจรและม ี 1. บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ี  -ต ากวาเปูาหมายเชิงปริมาณ      

 ประสิทธภาพ มีประสิทธิภาพในการ  -บรรลเปูาหมายเชิงคุณภาพ(ดีมาก)      

 4. เพ่ือใหมีวัสดุ ทำงานและมีผลงานตาม        

 อุปกรณ ในการปฏิบัติ มาตรฐานมากกวารอยละ   ปญหาและอุปสรรค      

 หนาท่ีอยางเพียงพอ 90  -      

 และมีคุณภาพ 2. ผูรับบริการมีความพึง        

  พอใจมากกวารอยละ 90   ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข      

  อยางมีประสิทธิภาพ  -      



 

3. โครงการ : สมทบกองทุนเงินทดแทนของสวนราชการ ( ลูกจางชั่วคราว ) 

กลยุทธ 

โรงเรียน 
วัตถุประสงค เปาหมาย วัน เดือน ป/ 

สถานที ่
ผลที่เกิด ระดับคุณภาพ งบประมาณ 

ที่ใช 
สรุปการใชงบฯ 

รอยละ แปลผล 
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กลยุทธ 1. เพ่ือใหมี  ดานปริมาณ มิ.ย.64-ก.พ.65/  ผลการดำเนินกิจกรรม 88 ดีมาก เงินอุดหนุนราย  / / 

ท่ี 3,4 ระบบการดูแล 1. ลูกจางท่ีสงสัยวาเจ็บปุวยดวยโรคจากการ รร.สกลนคร -มีการน าสงเงินสมทบ   หัว   

 สุขภาพเพ่ือ ทำงานสามารถเขารับบริการตรวจวินิจฉัยไดท่ี พัฒนศึกษา กองทุนทดแทนในป   ใช 8,328 บ.   

 ปูองกันและการ คลินิกโรคจากการทำงานโดยไมตองเสีย  การศึกษา 2565 จ านวน      

 วินิจฉัยโรคจาก คาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น  8,328 บาท แกส านักงาน      

 การทำงานของ 2. ลูกจางเขารับการตรวจวินิจฉัยโดยไมไดแจง  ประกันสังคม      

 ลูกจาง การประสบอันตราย หากผลการตรวจวินิจฉัย        

 2. เพ่ือดูแล พบวาลูกจางเจ็บปุวยจากการทำงานใหแจง   ผลบรรลุตามเปูาหมาย      

 รักษา หลังจาก นายจางเพ่ือย่ืนแบบการประสบอนตราย (กท.  -      

 การเกิดโรคและ 16) ตอส านักงานประกันสังคมภายใน 15 วัน        

 อุบัติเหตุ  ดานคุณภาพ   ปญหาและอุปสรรค      

  1. ลูกจางมี่สิทธิไดรับความคุมครองจาก  -      

  เงินกองทุนทดแทนจายเงินทดแทนใหแก        

  ลูกจางแทนนายจาง เมื่อลูกจางประสบ   ขอเสนอแนะ/แนว      

  อันตราย เจ็บปุวย ถึงแกความตาย   ทางแกไข      

  2. ลูกจางไดรับเงินทดแทน ประกอบดวยคา  -      

  รักษาพยาบาล คาทดแทนรายเดือน คาท าศพ        

  และคาฟนฟูสมรรถภาพในการทำงาน        



 

4. โครงการ : การจางครูอัตราจางและลูกจางชั่วคราว 

กลยุทธ 

โรงเรียน 
วัตถุประสงค เปาหมาย วัน เดือน 

ป/ 

สถานที ่

ผลที่เกิด ระดับคุณภาพ งบประมาณ 

ที่ใช 
สรุปการใชงบฯ 

รอยละ แปลผล 
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กลยุทธ 1. มีบุคลากรเพียงพอ  ดานปริมาณ พ.ค.64-มี.ค.  ผลการดำเนินกิจกรรม 90 ดีเย่ียม เงินอุดหนุนราย  √ √ 

ท่ี 3,4 ในการปฏิบัติงานดาน 1. มีบุคลากรเพียงพอในการ 65/ -ไดบุคลากรท่ีมีความรู   หัว   

 วิชาการ ดูแลระบบ ปฏิบัติงานดานวิชาการ, รร.สกลนคร ความสามารถในการปฏิบัติงาน   1,419,600 บ.   

 คอมพิวเตอรและงาน คอมพิวเตอรและงานพัสดุ พัฒนศึกษา ดานวิชาการ คอมพิวเตอรและ      

 พัสดุ 2. มีบุคลากรเพียงพอในการ  ดานงานพัสดุ      

 2. เพ่ือพัฒนาอาคาร ปฏิบัติงานดานบริหารท่ัวไป  - ไดบุคลากรท่ีมีความรู      

 สถานท่ี และ  ดานคุณภาพ  ความสามารถในการปฏิบัติงาน      

 สภาพแวดลอมภายใน 1. งานดานวิชาการ คอมพิวเตอร  ดานการบริการ      

 โรงเรียนใหเหมาะสมกับ และงานพัสดุ มีคุณภาพ สะดวก        

 การจัดการเรียนรู รวดเร็ว เกิดความคลองตัวตาม   ผลบรรลุตามเปูาหมาย      

  ระเบียบของทางราชการ ท าให  -บรรลเปูาหมายเชิงปริมาณ      

  งานเปนไปอยางมีประสิทธภาพ  -บรรลเปูาหมายเชิงคุณภาพ(ดี)      

  2. งานบริหารงานท่ัวไป มีคุณภาพ        

  อาคารสถานท่ี หองน า-หองสวม   ปญหาและอุปสรรค      

  เกิดความสะอาด รมรื่น ตาม  -      

  ระบบงานและเปนระเบียบ   ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข      

  เรียบรอยตามแบบแผนของทาง  -      

  ราชการ ท าใหงานเปนไปอยางมี        

  ประสิทธภาพ        



 

5. โครงการ : การบริการอินเตอรเน็ตเพ่ือการสืบคนของนักเรียนและครู 

กลยุทธ 

โรงเรียน 
วัตถุประสงค เปาหมาย วัน เดือน 

ป/ 

สถานที ่

ผลที่เกิด ระดับคุณภาพ งบประมาณ 

ที่ใช 
สรุปการใชงบฯ 

รอยละ แปลผล 
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กลยุทธ 1. เพ่ือนักเรียนสามารถ  ดานปริมาณ พ.ค.64-มี.ค.  ผลการดำเนินกิจกรรม 89 ดีมาก เงินพัฒนา √   

ท่ี 2,3,4 ใชอินเตอรเน็ตใน ครูและนักเรียนโรงเรียน 65/ 1.นักเรียนเขาใชบริการอินเตอรเน็ตเพ่ือ   ผูเรยน  

 การศึกษาคนควาขอมูล สกลนครพัฒนศึกษาทุก รร.สกลนคร การศึกษาคนควาขอมูล ขาวสาร รอยละ   180,000 บ.  

 ขาวสาร ได คน มีความรูความเขาใจ พัฒนศึกษา 100     

 2. เพ่ือนักเรียนสามารถ เกี่ยวกับระบบ  2. ครูสามารถคนควาขอมูลขาวสารได รอย     

 พัฒนาองคความรูของ อินเตอรเน็ต สามารถน า  ละ 100     

 ตัวเองใหสูงข้ึน ความรูไปศึกษาคนควา   ผลบรรลุตามเปูาหมาย     

 3. ครูสามารถศึกษา เพ่ือพัฒนาองคความรู  -บรรลเปูาหมายเชิงปริมาณ     

 คนควาองคความรูใหม และความสามารถ  -บรรลเปูาหมายเชิงคุณภาพ(ดี)     

 ๆ ไดอยางมี ของตนเองใหกาวทัน   ปญหาและอุปสรรค     

 ประสิทธภาพ เทคโนโลยีสมัยใหมได  - คุณภาพของสัญญาณอินเตอรเน็ตท้ังแบบ     

 4. นักเรียนใชอินเตอร  ดานคุณภาพ  ไรสาย (wi-fi)และระบบเชื่อมสาย (LAN)ไม     

 อยางสรางสรรคและ ครูและนักเรียนโรงเรียน  ตอเน่ือง ติดขัดบอยครั้ง เชื่อมตอไดแต     

 เรียนรูไดอยางขีดจากัด สกลนครพัฒนศึกษาทุก  บางครัง้ไมสามารถสืบคนได ใหรับบริษัท     

 ท้ังเวลาและสถานท่ี คน สามารถศึกษา  ผูรับผิดชอบมาปรับปรุงแกไข แตก็ยังม ี     

  คนควาขอมูลขาวสาร  ปญหาอยู     

  และสื่อสารกันบน   ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข     

  อินเตอรเน็ตได  - ใหบริษัทเจาของสัญญาณหาวิธีแกไขใหตรง     

    จุด     
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