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ชื่อโครงการ  :  ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 2  ข้อที่ 2.5 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.6, 4.7 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายวินัย พรหมโคตร 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา 2565 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  225,060 บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันหกสิบบาทถ้วน) 
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล  
 การจัดการศึกษาในสถานศึกษา อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายระบบสาธารณูปโภค 
ในสถานศึกษาเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ช่วยเกื้อหนุนให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นการ
ปรับปรุงพัฒนาด้านอาคารเรียนให้มีสภาพพร้อมใช้งานและสวยงามดูใหม่อยู่เสมอ  ตลอดจนถึงการบ ารุงรักษา
ให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติท าให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ 
 
2.  วัตถุประสงค์   
    1.  โรงเรียนมีอาคารเรียนที่สะอาดสวยงามและปลอดภัย 
    2.  โรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคท่ีดีและปลอดภัย 
     3. สภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียนสะอาดสวยงาม 
 

3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   
  1.  นักเรียนทุกคน 
  2.  ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
 ด้านคุณภาพ  
             1. นักเรียนได้เรียนในอาคารเรียนที่สะอาดสวยงามและปลอดภัย ห้องเรียนที่สะอาดสวยงาม 

   และปลอดภัย 
  2. นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนได้ใช้ระบบสาธารณูปโภคท่ีดีและปลอดภัย 
   3. นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงามเอ้ือต่อ 
    การจัดการเรียนการสอน 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมที่ 1 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 

 
เพื่อให้มีอาคารเรียนท่ีปลอดภัย  

 
มีแหล่งเรียนรูภ้ายในและภายนอก
โรงเรียน ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 
100 

กิจกรรมที่ 2 
จัดหาอุปกรณ์ท าความสะอาด
ห้องเรียน ห้องพักครู 
ห้องปฏิบัติการ 

 
เพื่อให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
ห้องพักครู สะอาด 

 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพักครู 
สะอาด 

 
ร้อยละ 
100 

กิจกรรมที่  3 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ภายในโรงเรียน 

 
เพื่อให้โรงเรียนมีระบบไฟฟ้าที่ใช้
งานได้เป็นปกติ ปลอดภัย 

 
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกมี
ระบบไฟฟ้าท่ีดี เพียงพอและ
ปลอดภัย 

 
ร้อยละ 
100 

กิจกรรมที่ 4 
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาภายในโรงเรียน 

 
เพื่อให้โรงเรียนมีระบบน้ าประปาที่
ใช้งานได้เป็นปกติ ปลอดภัย 

 
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกมี
ระบบประปาใช้อย่างเพียงพอและ
ปลอดภัย 

 
ร้อยละ 
100 

กิจกรรมที่ 5 
ดูแลพัฒนาสวนหย่อม 

 
เพื่อให้บรรยากาศ สภาพแวดล้อใข
องโรงเรียนสวยงาม สะอาด 

 
มีแหล่งเรียนรูภ้ายในและภายนอก
โรงเรียน ท่ีมีประสิทธิภาพสวยงาม 

 
ร้อยละ 
100 

กิจกรรมที่ 6 
ปรับปรุงซ่อมบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศในโรงเรียน 

 
เพื่อให้เครื่องปรับอากาศภายใน
โรงเรียนสามารถใช้ใด้เป็นปกติ
อายุกรใช้งานยาวนาน 

 
การท างาน และอายุการใช้งานของ
เครื่องปรับอากาศ 

 

ร้อยละ 
100 

กิจกรรมที่ 7 
ปรับภูมิทัศน์ ปูอิฐตัวหนอน
ข้างอาคารกิจการนักเรียน 

 
เพื่อให้สภาพสิ่งแวดล้อมรอบ
อาคารกิจการนักเรียน  สะอาด  
สวยงาม  และสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรูไ้ด ้

 
สภาพ สิ่งแวดล้อมรอบอาคารกิจการ
นักเรียน สะอาด  สวยงามร่มรื่น 
 

 

ร้อยละ 
100 

 
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  
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เปลี่ยนอุปกรณ์เพ่ือให้ใช้งานได้ตามปกติ อีกทั้งส ารวจจุดที่จ าเป็นจะต้องพัฒนาเพ่ิมเติมเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่นักเรียน  
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 กิจกรรมที่ 2 จัดหาอุปกรณ์ท าความ
สะอาดห้องเรียน ห้องพักครู 
ห้องปฏิบัติการ 

 

√ √ - - - - √ √ - - - 

3 กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าภายในโรงเรียน 

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4 กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาภายในโรงเรียน 

 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5 กิจกรรมที่  5 ดูแลพัฒนาสวนหยอ่ม  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
6 กิจกรรมที่ 6 ปรับปรุงซ่อมบ ารุงรกัษา

เครื่องปรับอากาศในโรงเรียน 
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7 กิจกรรมที่ 7 ปรับภูมิทัศน์ ปูอิฐตวัหนอน
ข้างอาคารกิจการนักเรียน 

√ 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 
 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น  225,060 บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว 225,060  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  -  บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 
ภัณ
ฑ ์

ค่า 
ใช้

สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน งบ

อุด
หน

ุน 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 กิจกรรมที่ 1  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร  
 1.1 จัดหาอุปกรณ ์ 50,000        
 รวม 50,000    √   500,000 
2                                        กิจกรรมที่ 2 จัดหาอุปกรณ์ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องพักครู ห้องปฏิบัติการ 
 2.1 จัดหาอุปกรณ์ท าความสะอาด 20,000        
 รวม 20,000    √   20,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 
ภัณ
ฑ ์

ค่า 
ใช้

สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน งบ

อุด
หน

ุน 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

3                                        กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน  
 3.1 จัดหาอุปกรณเ์พื่อปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน 
40,000        

 รวม 40,000    √   40,000 
4                                     กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาภายในโรงเรียน 
 4.1จัดหาอุปกรณเ์พื่อปรับปรุงซ่อมแซม

ระบบประปาภายในโรงเรียน 
20,000        

 รวม 20,000    √   20,000 
5                                     กิจกรรมที่  5 ดูแลพัฒนาสวนหย่อม 
 5.1 จัดหาพันธ์ไม้ ปุ๋ย ดิน 20,000    √   20,000 
 รวม 20,000    √    
6                                     กิจกรรมที่ 6 ปรับปรุงซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศในโรงเรียน 
 6.1   จัดจ้างซ่อมมาตรวจสอบและ

ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
20,000    √   20,000 

 รวม 20,000       20,000 
7                                     กิจกรรมที่ 7 ปรับภูมิทัศน์ ปูอิฐตัวหนอนข้างอาคารกิจการนักเรียน 
 7.1 ส ารวจพ้ืนท่ีจัดซื้อแบบอิฐตัวหนอน

เพื่อมาท าอิฐตัวหนอนพร้อมปูให้
เรียบร้อย 

150,000    √   95,060 

 รวมท้ังสิ้น สองแสนสองหมื่นห้าพันหกสิบบาทถ้วน 225,060  

 8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานอาคารสถานที่ 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : งานแผนงานงบประมาณ งาพัสดุโรงเรียน 

Check (C) 

11. การประเมินผล : ตรวจสอบจากสภาพจริงAct (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
     1. นักเรียนมีความสุขกับการจัดการเรียนการสอน 
      2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการจัดการเรียนการสอน 
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 12.2 ผลผลิต    
     1.  นักเรียน-ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้ใช้อาคารสถานที่ 
      2.  นักเรียน-ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้ใช้สาธารณูปโภคท่ีพอเพียง 
      3.  นักเรียน-ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม 
  12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
        1.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพ สะอาดและปลอดภัย 
      
13.     งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

                  ผู้เสนอโครงการ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นายวินัย  พรหมโคตร)               
 

(นายวินัย  พรหมโคตร )  
  หัวหน้างานบริหารทั่วไป                         

 
                 หวัหน้างานบริหารทั่วไป    

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 
                                        อนุมัติ                 ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 
 
 
                                              ( นายบดินทร์ นารถโคษา)  
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 2  ข้อที่ 2.2 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.1 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวอมรวรรณ มุลตองคะ 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา 2565 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ : 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) 
ลักษณะโครงการ :     โครงการใหม่         โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล  
 การบริหารงานจะประสบผลส าเร็จได้จะต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างมาเป็นส่วนช่วยในการ
ด าเนินงาน วัสดุครุภัณฑ์ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยให้การบริหารการจัดการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ 
2.  วัตถุประสงค์ : 
   1. เพ่ือให้การบริหารงานบริหารงานทั่วไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2. เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน 
3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   
    1.  มีวัสดุครุภัณฑ์ส านักงานส าหรับบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการบุคลากร 
ในสถานศึกษา 
 ด้านคุณภาพ  
 1. การบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์   
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมที่ 1 
วัสดุส านักงาน      จัดซื้อวัสดุ
ครุภณัฑ์ เพื่อสนับสนุนการจัด
กิจกรรมสนับสนุนการจดัการ
เรียนการสอน 
 

1. 1.เพื่อใหก้ารจัดการบริหารงาน
ของฝ่ายบริหารงานท่ัวไปเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเรยีบร้อย 

1.ร้อยละของจ านวนวัสดุ
ครุภณัฑ์ที่ใช้ในฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไปมีความเพียงพอต่อการจัด
กิจกรรม 

80 
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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.2565 พ.ศ.2566 

 พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 กิจกรรมที่ 1 วัสดุส านักงาน        √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  

 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 4,000 บาท (ส่ีพันบาทถ้วน) 

  - เงินอุดหนุนรายหัว  4,000   บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .................... บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์

ค่า 
ใช้

สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน งบ

อุด
หน

ุน 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1วัสดสุ านักงาน        
1 จัดหาวัสดุส านักงาน 4,000        
 รวม 4,000    √   4,000 
 
8. สถานที่ด าเนินการ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอมรวรรณ มุลตองคะ 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : งานแผนงานงบประมาณ งานพัสดุ โรงเรียน 

Check (C) 
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11. การประเมินผล : สังเกตจากการใช้วัสดุ 

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

                  ผู้เสนอโครงการ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางสาวอมรวรรณ มุลตองคะ)               
 

(นายวินัย  พรหมโคตร )  
  งานธุรการฝ่ายบริหารทั่วไป                         

 
                 หวัหน้างานบริหารทั่วไป    

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 
                                        อนุมัติ                 ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 
 
 
                                              ( นายบดินทร์ นารถโคษา)  
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
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ชื่อโครงการ  : ซ่อมบ ารุงยานพาหนะส่วนกลางของโรงเรียน 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 2  ข้อที่   2.5            
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.6, 4.7 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายดุสิต  สื่อกลาง 
ระยะเวลา :  เดือน เมษายน –พฤษภาคม 2565 
สถานที ่ :  โงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล  
 ยานพาหนะส่วนกลางของโรงเรียนจ าเป็นต้องมีการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้บริการครูและ
บุคลากรทางการศึกษเป็นไปได้อย่างปลอดภัยปราศจากอันตรายในการเดินทางสัญจร 

2.  วัตถุประสงค์  
 1.เพ่ือให้รถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียนสามารถใช้งานได้เป็นปกติและมีอายุการใช้งานยื่นนาน มีพรบ.
และประกันภัยถูกต้องตามกฎหมาย   
3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   
  1. รถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียน  จ านวน 4  คน  สามารถใช้งานได้เป็นปกติและมีอายุการ
ใช้งานยื่นนาน มีพรบ.และประกันภัยถูกต้องตามกฎหมาย   
 ด้านคุณภาพ  
  1  ครูและบุตลากรในโรงเรียนสามารถใช้รถยนต์ส่วนกลางของโรงเรีบนได้อย่างปลอดภัย   
                     2. รถยนต์ส่วนกลางของโรงเรีบนสามารถใช้งานเป็นปกติและมีอายุการใช้งานยาวนาน 
                     3.  รถยนต์ส่วนกลางของโรงเรีบนมีพรบ.และประกันภัย สามารถเดินทางไปราชการได้อย่าง
ถูกกฎหมาย .  
4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมที่ 1 
 ซ่อมบ ารุงยานพาหนะรถยนต์
ส่วนกลางของโรงเรยีน 

1.เพ่ือให้รถยนต์ส่วนกลางของ
โรงเรียนสามารถใช้งานได้เป็น
ปกติและมีอายุการใช้งานยื่น
นาน มีพรบ.และประกันภัย
ถูกต้องตามกฎหมาย   
 

1. รถยนต์ส่วนกลางของ
โรงเรียน  จ านวน 4  คน  
สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
และมีอายุการใช้งานยื่นนาน 
มีพรบ.และประกันภัย
ถูกต้องตามกฎหมาย   
2 .ครูและบุตลากรใน

ร้อยละ 
100 
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กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

โรงเรียนสามารถใช้รถยนต์
ส่วนกลางของโรงเรีบนได้อ
ย่างปลอดภัย   
3..รถยนต์ส่วนกลางของโรง
เรีบนมีพรบ.และประกันภัย 
สามารถเดินทางไปราชการ
ได้อย่างถูกกฎหมาย .  
 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

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

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 กิจกรรมที่ 1  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 20,000 บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว 20,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .................... บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุน 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 
งบ

อื่น
ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาห้องพักครู  
1                                             ซ่อมบ ารุงยานพาหนะส่วนกลางของโรงเรียน 
 ซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนกลางของ

โรงเรียน 
  20,000      

 รวม   20,000     20,000 
 8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานยานพาหนะ 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : งานแผนงานงบประมาณ งานพัสดุโรงเรียน 

Check (C) 
11. การประเมินผล : ตรวจจากสภาพจริง 
Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
       1.โรงเรียนมีรถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียนมีสภาพใช้งานเป็นปกติอายุการใช้งานยาวนาน 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
          1 ครบูุคลากรของโรงเรียนสามารถใช้งานรถยนต์ส่วนกลางของโรงเรียนเดินทางหรือท ากิจกรรม
ด้วยความปลอดภัย 
                 2.ครูและบุคลากรมีเจตคติที่ดีต่อยานพาหนะส่วนกลางของโรงเรียนสมารถใช้บริการด้วยความ
เต็มใจ.   
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

                  ผู้เสนอโครงการ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นายดุสิต สื่อกลาง)               
 

(นายวินัย  พรหมโคตร )  
  หัวหน้างานอาคารสถานที่                         

 
                 หวัหน้างานบริหารทั่วไป    

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 
                                        อนุมัติ                 ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 
 
 
                                              ( นายบดินทร์ นารถโคษา)  
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
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ชื่อโครงการ  : วันส าคัญและวัฒนธรรมประเพณีไทย 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 1  ข้อที่ 1.2.2            
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.8, 2.9 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวอมรวรรณ มุลตองคะ 
ระยะเวลา :  เดือน ตลอดปีการศึกษา 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล  
 เพ่ือด ารงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณ์ไทย ตลอดจนถึงวันส าคัญต่างๆของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติและการร่วมมือช่วยเหลือกัน
ระหว่างโรงเรียนกับฃุมชน หน่วยงานราชการอ่ืนๆเป็นการจัดประสบการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียนโดยตรง 

2.  วัตถุประสงค์  
 1.เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และร่วมงานวันส าคัญทางศาสนาและประเพณีไทย 
          2.นักเรียนได้แสดงความจงรักภักดีและร่วมงานวันส าคัญของสถาบันหลักของชาติ 
          3.นักเรียนเรียบรู้และเข้าใจความส าคัญ ความเป็นมาของวันสถาปนาโรงเรียน  
3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   
  1. นักเรียนทุกคน 
  2. ครู  บุคลากรทางการศึกษาทุกคน 
 ด้านคุณภาพ  
  1.นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นมาของวันส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย 
  2.นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  3.นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน   
4.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมที่ 1 
เข้าร่วมงานราชพิธ ี

เพิ่อแสดงความจงรักภักดตี่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

เข้าร่วมงานราขพิธีตามที่ทาง
จังหวัดสกลนครจัด 

ร้อยละ 
100 
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DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 

 1. จัดประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงาน 
           2. จัดท าโครงการ 
 3. เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ และผ๔บริหารอนุมัติโครงการ 
 4. แต่งตั้งกรรมการด าเนินงาน 
 5 .ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
   6. ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานในโครงการที่วางไว้ โดยการจัดพานพุ่มหรือพวงมาลาดอกไม้สด 
แผ่นป้ายไวน์นิลตามวันส าคัญต่างๆที่รัฐบาลก าหนดและตามที่โรงเรียนเป็นผู้ก าหนดกิจกรรมภายในโรงเรียน 
 7. น าครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาติ วันส าคัญของสถานศึกษา 
 8. ประเมินผลการด าเนินงาน 
 9.สรุปรายงานผล 
6. ระยะเวลาด าเนินการ : ตลอดปีการศึกษา 
7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 10,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 10,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .................... 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 เข้าร่วมงานราชพิธ ี  
1 จัดหาอุปกรณ์ร่วมงาน 10,000        
  รวม 10,000    /   10,000 

 
 8. สถานที่ด าเนินการ : ข้างหอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานอาคารสถานที่ 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : งานแผนงานงบประมาณ งานพัสดุโรงเรียน 

Check (C) 

11. การประเมินผล : ตรวจจากสภาพจริงm  
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Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
       1.  ครู บุคลากร นักเรียนได้ร่วมงานส าคัญของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
        2.  เป็นการปลูกฝังให้นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนมีความรักใน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
 12.2 ผลผลิต  
        1.นักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนมีความรักใน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
         1.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ....................................... 

 

                  ผู้เสนอโครงการ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางสาวอมรวรรณ  มุลตองคะ)               
 

(นายวินัย  พรหมโคตร )  
  หัวหน้างานวนัส าคัญวัฒนธรรมประเพณีไทย 

 
                 หวัหน้างานบริหารทั่วไป    

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 
                                        อนุมัติ                 ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 
 
 
                                              ( นายบดินทร์ นารถโคษา)  
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
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ชื่อโครงการ  :   ฟันสวยยิ้มใส  
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ). : มาตรฐานที่1 ข้อที่ 1.2(4) มาตรฐานที่ 3ข้อที ่1 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสพฐ : นโยบายที่ 1,2,3,4  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.12 
ผู้รับผิดชอบ   : นางสมชิต  เที่ยงตรง 
ระยะเวลา  :  กรกฎาคม 2564 
สถานที ่  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  1,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :      โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล     
  ปัจจุบันนักเรียนมีภาวการณ์โภชนาการที่ผิดหลัก   เช่น  ชอบรับประทานอาหาร/ขนมหวานที่มี
น้ าตาล  ตลอดจนมีวิธีการแปรงฟันที่ไม่ถูกต้อง  ท าให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพอนามัย ในช่องปาก คือ  ฟันผุ/
เหงือกอักเสบ/หินน้ าลาย  เหล่านี้เป็นต้น   การจัดกิจกรรมประกวด “ ฟันสวยยิ้มใส” จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะ
กระตุ้นและสร้างความตระหนักให้นักเรียนหันมาสนใจใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพอนามัยในช่องปากของตนให้ 
มากขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญของสุขภาพอนามัยในช่องปาก  
     2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจในหลักโภชนาการ 
     2.3 เพื่อให้นักเรียนที่มีสุขภาพอนามัยในช่องปากดี  สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนคนอ่ืน ๆ  
 

3.  เป้าหมาย   
     3.1 ด้านปริมาณ   นักเรียนระดับ ม.1 ทุกคน 
     3.2 ด้านคุณภาพ   นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพอนามัยในช่องปากดี  ฟันสะอาดและแข็งแรง 
 

4.  กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย(เกณฑ์) 

1. ประชาสัมพันธ์ 
2. รับสมัครนักเรยีนเข้า
ประกวด 
3. ด าเนินงานตามโครงการ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องสุขภาพและอนามัยใน
ช่องปาก 
2. เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจใน
หลักโภชนาการ 

1. ร้อยละ ของหน่วยงานทุก
ระดับมีหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้การสร้าง
เสรมิคุณภาพสุขภาพและ 

100 
 
 
 
 

4. ประสานงานผู้ประเมิน 
5. จัดการประกวด 
6. สรุปและรายงานผล 
 

3. เพื่อประกวดนักเรยีนที่ม ี
ฟันสวย อนามัยในช่องปากดี 

2. ร้อยละของหน่วยงานทุก
ระดับมีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคส่วนตา่งๆ ใน
การส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของนักเรียน 
 

 
 

100 
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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. 2565 

 
ที ่
 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 

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 

       
2 

     

2 จัดท าโครงการ       19-23      

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

     
12 

       

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน       6      

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน       9      

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ
ในโครงการที่วางไว ้

      19-23      

7 ประเมินผลการด าเนินงาน       19-23      

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

 1 ชุดของขวัญส าหรับนักเรียนท่ีมีฟันสวย
ประจ าห้องเรียน จ านวน 10 ช้ิน 

1,000    /   1,000 

 
8.  สถานที่ด าเนินการ      หอประชุม โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสมชิต  เที่ยงตรง 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :   - 

Check (C) 

11. การประเมินผล 

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

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ผลลัพธ ์ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพและอนามัยในช่องปาก 
                ตลอดจนสามารถเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพฟัน 
       12.2 ผลผลิต นักเรียนร้อยละ  90  มีสุขภาพฟันและอนามัยในช่องปากดี 
       12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)   
               1. นักเรียนให้ความสนใจดูแลสุขภาพฟันมากข้ึน 
               2. นักเรียนไม่มีปัญหาเรื่องฟันและอนามัยในช่องปาก มีสุขภาพกายและจิตดี 
               3. นักเรียนมีประสิทธิภาพในการเรียนดีขึ้น 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ....................................... 

 

                  ผู้เสนอโครงการ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางสมชิต  เที่ยงตรง)               
 

(นายวินัย  พรหมโคตร )  
  หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 

 
                 หวัหน้างานบริหารทั่วไป    

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 
                                        อนุมัติ                 ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 
 
 
                                              ( นายบดินทร์ นารถโคษา)  
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
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ชื่อโครงการ  :  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย           
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ): มาตรฐานที ่1ข้อที่ 1.2(4) มาตรฐานที ่3ข้อที่ 1 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของสพฐ : นโยบายที่ 1,2,3,4  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 2.12 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสมชิต  เที่ยงตรง 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา 2564 
สถานที ่ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  15,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล   
 การพัฒนาประชาชนของประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  จ าเป็นต้องอาศัยการพัฒนา ด้านสุขภาพ
อนามัยเป็นขั้นพ้ืนฐาน  โดยเริ่มตั้งแต่เด็กหรือกลุ่มเยาวชน   ถ้าเยาวชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีจะเป็นทรัพยากร
และพลังอันส าคัญของประเทศชาติ  กลวิธีการพัฒนาสุขภาพที่ส าคัญ  คือการให้ความรู้ด้านการดูแลรักษา
สุขภาพเบื้องต้น เช่น การออกก าลังกาย  การตรวจสุขภาพ ซึ่งจะเป็นผลท าให้นักเรียนมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลของการเรียนดี   ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนได้รับบริการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิด    
การเจ็บป่วยอย่างกะทันหันและค้นหาความผิดปกติเบื้องต้น 
     2.2 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจรู้ทันข่าวสารด้านสุขภาพและ 
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 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย(เกณฑ์) 

1. จัดซื้อยา-เวชภัณฑ ์
2. ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อนักเรียนและบคุลากรของ 
โรงเรียนเกิดการเจ็บป่วย 

1. เพื่อให้การปฐมพยาบาลแก่
นักเรียนและบุคลากรของ
โรงเรียนเมื่อเกดิการเจ็บป่วย 

1. ร้อยละของหน่วยงานทุก
ระดับมีหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้การสร้าง
เสรมิคุณภาพชีวิตท 
 
2. ร้อยละของหน่วยงานทุก
ระดับมีเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคส่วนตา่งๆ ใน
การดูแลสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
3.  ร้อยละของนักเรียนมีสุข
ภาวะ  สุขภาพกาย  
สุขภาพจิต อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป 

100 

3. จัดกิจกรรมเสยีงตามสาย
อย่างน้อย   9 เรื่อง/ภาคเรียน  
4. จัดป้ายนิเทศอย่างน้อย 4 
เรื่อง/ภาคเรียน  
5. เชิญวิทยากรให้ความรู้ด้าน
การดูแลรักษาสุขภาพอย่างน้อย 
2 เรื่อง/ภาคเรียน  

2. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร
ในโรงเรียนตลอดจนบุคลากรใน
ชุมชนธาตุดุมที่อยู่ใกล้โรงเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจและทักษะ
เกี่ยวกับการ 
ดูแลรักษาสุขภาพและแนวทาง
ในการป้องกันมิให้เกิดการ
เจ็บป่วยเรื้อรังได ้

100 

6. แจกเอกสารแผ่นพับความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพกาย-จิต  
อย่างน้อย 5 เรื่อง/ภาคเรียน  
7. จัดแข่งขันการตอบ-ปัญหา ชิง
รางวัล ประกวดค าขวัญ หรือ 
ค าคมเกี่ยวกับสุขภาพอนามยั 

3. สร้างความตระหนักในการ
ป้องกันพิษและอันตรายของโรค
ร้ายแรงบางชนิด เช่น โรคเอดส์ 
หรือโรคระบาด  
ตามฤดูกาล เช่น โรคไข้หวัดนก   
โรคระบบทางเดินหายใจชนิด
เฉียบพลัน 

 
80 

8. ปรับปรุงฝ้าเพดาน - ท าให้มีห้องพยาบาลที่แข็งแรง
สมบูรณ์แบบ เหมาะกับการไว้
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้  

 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 
          2) จัดท าโครงการ 
          3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
          4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
          5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
          6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้  ส ารวจและจัดซื้อวัสดุ เวชภัณฑ์ยา เพ่ือไว้
ประจ าห้องอนามัยโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 
          7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
          8) สรุปและรายงานผล 
6. ระยะเวลาด าเนินการ :  ตลอดปีการศึกษา 2565 

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

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 เวชภัณฑ์  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 ผลลัพธ ์ 1. นักเรียนและบุคลากรที่เจ็บป่วยได้รับบริการปฐมพยาบาลได้ทันท่วงที 
                             2. นักเรียนและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ  รู้จักดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
      และครอบครัว  ตลอดจนชุมชนให้ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
       12.2 ผลผลิต     นักเรียนและบุคลากรที่เจ็บป่วยได้รับการปฐมพยาบาลทุกคน 
       12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก) นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนและชุมชนมีสุขภาพอนามัยทางกาย
       และจิตใจดี  ส่งผลให้ประสิทธิภาพการเรียน 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ....................................... 
 

                  ผู้เสนอโครงการ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางสมชิต  เที่ยงตรง)               
 

(นายวินัย  พรหมโคตร )  
  หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 

 
                 หวัหน้างานบริหารทั่วไป    

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 
                                        อนุมัติ                 ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 
 
 
                                              ( นายบดินทร์ นารถโคษา)  
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
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ชื่อโครงการ :  อบรมนักเรียนแกนน าคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค 
                  ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 2 ,3  ข้อที่ 2.5, 3.1 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1,2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.1, 2.5 
ผู้รับผิดชอบ  :    นางเพ็ญศิริ  วงศ์นรา 
ระยะเวลา :  1 พฤษภาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 
สถานที ่ :  โรงอาหาร  ห้องประชุมพระธาตุดุม  หอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 ผู้บริโภคส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิของผู้บริโภคต่อสินค้าและบริการ  ที่น าออก
เผยแพร่ซึ่งอาจเกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค ตลอดจนยังขาดความรู้ในการตรวจสอบ การเลือกซ้ือ  การใช้สินค้า
ประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัย นักเรียนส่วนมากไม่เห็นความส าคัญของสุขอนามัยส่วนบุคคล 
ให้เป็นนิสัย พฤติกรรมการบริโภคเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งจะส่งผลให้บุคลมีสุขภาพแข็งแรง ช่วยป้องกันไม่ให้เกิด 
การเจ็บป่วย และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) จึงจ าเป็นต้อง
ได้รับความรู้และปลูกฝัง ตลอดจนส่งเสริมให้มีจิตส านึกที่ดีในด้านนี้ทีละน้อยและถูกต้องภายในโรงเรียน 
พร้อมขยายวงกว้างออกสู่สังคมต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ :  
    เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบ การเลือกใช้สินค้าบริโภคท่ีปลอดภัย  
ห่างไกลโรคการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และตรวจสอบความสะอาดของอาหาร ภาชนะ มือ 
และบริเวณรอบ ๆ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 
 

3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  -  นักเรียนตัวแทนแต่ละห้อง ม.ต้น 50 คน ม.ปลาย 25 คน คณะกรรมการสภานักเรียน 12 คน 
รวม 87 คน 
 
  ด้านคุณภาพ  

- นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความตระหนักและมีนิสัยในการบริโภคท่ีถูกต้อง ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยให้แข็งแรงปลอดภัยจากการบริโภค 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  
กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย

(เกณฑ)์ 
กิจกรรมที่ 1 
อบรมนักเรยีน 
แกนน าคุ้มครองผู้บริโภค 
 (อย.น้อย) 

1.1 เพื่อให้นักเรียนแกนน า ไดร้ับ
ความรู้ด้านประโยชน์ของผู้บริโภค 
1.2 เพื่อให้นักเรียนและบุคลากร 
ในโรงเรียนรู้จักเลือกบริโภคสินค้า
อย่างปลอดภัย  

1.1 ร้อยละของนักเรียนแกนน ามี
ความรู้ความเข้าใจในสิทธิ
ประโยชน์ของผู้บริโภค 

ร้อยละ 
100 

กิจกรรมที่ 2 
จัดป้ายนิเทศและรายการเสยีง
ตามสาย 

เพื่อให้มีความรูด้้านสุขอนามัย 
โภขนาการโดยการจัดปา้ยนิเทศ
และส่งเสรมิรายการเสียงตามสาย 

-จ านวนครั้งของการให้ความ
ความรู้ด้านสุขอนามัยโภชนาการ
โดยการจัดป้ายนิเทศและส่งเสรมิ
รายการเสียงตามสายทุกสัปดาห ์

ร้อยละ 
100 

กิจกรรมที่  3 
เฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร 

เพื่อตรวจสอบความสะอาดของ
อาหาร ภาชนะ มือ และบรเิวณ 

แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกมี
ระบบไฟฟ้าท่ีดี เพียงพอและ
ปลอดภัย 

ร้อยละ 
100 

กิจกรรมที่ 4 
ตรวจสุขภาพผู้ประกอบอาหาร 

เพื่อให้โรงเรียนมีระบบน้ าประปาที่
ใช้อุปโภค บริโภค ได้เป็นปกติและ 
ปลอดภัย 

แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกมี
ระบบประปาใช้อย่างเพียงพอและ
ปลอดภัย 

ร้อยละ 
100 

 
DO (D)  
5. วิธีการด าเนินงาน 
  1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงาน 
 2) จัดท าโครงการ 
 3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
        6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานในโครงการที่วางไว้ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับสมัคร
ตัวแทนนักเรียนทุกห้อง ๆ ละ 5 คน 
 
 
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ    

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมนักเรยีนแกนน า

คุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) 
 

           

 -ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการ  √           
 -จัดท าโครงการ  √           
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ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะเวลาด าเนินการ 
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 
 -เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และ

ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
 

 √          

 -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   √          
 -รับสมัครตัวแทนนักเรียนแตล่ะหอ้งห้อง

ละ 5 คน  
 

  √         

 -อบรม     √        
2 กิจกรรมที่ 2 จัดป้ายนิเทศและรายการ

เสียงตามสาย 
 

 √ √ √ √ √ √ √ √ √  

3 กิจกรรมที่ 3 เฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร   √ √ √ √ √ √ √ √   
4 กิจกรรมที่ 4 ตรวจสุขภาพผู้ประกอบการ

จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
 

√           

 
7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 10,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว         -    บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : 10,000   บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  - อ่ืน ๆ  ........... บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 กิจกรรมที่ 1  อบรมนักเรียนแกนน าคุ้มครองผู้บริโภค(อย.น้อย)  
 1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร    2,500  √  2,500 
 1.2 ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม

ส าหรับนักเรียนที่เข้าอบรม 
  4,920     4,920 

 1.3 ป้ายจัดอบรม   400     400 
 กิจกรรมที่ 2 จัดป้ายนิเทศและรายการเสียงตามสาย  
 2.1 กระดาษโปสเตอร์สี 2 หน้า   225   √  225 
 2.2 กระดาษโปสเตอร์สีหน้าเดียว   200     200 
 2.3 กระดาษกาว 2 หน้า   225     225 
 2.4 กระดาษ  A4   230     230 
3 กิจกรรมที่ 3 เฝ้าระวังสุขาภิบาลอาหาร  
 3.1 ชุดทดสอบมือ ภาชนะ 

ผู้ประกอบการจ าหน่าย 
  1,300   √  1,300 

4 กิจกรรมที่ 4 ตรวจสุขภาพผู้ประกอบการจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน   
 รวม      √  10,000 
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8. สถานที่ด าเนินการ : โรงอาหาร  ห้องประชุมพระธาตุดุม  หอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : งานโภชนาการ 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

Check (C) 
11. การประเมินผล :- แบบสอบถาม 
          -  แบบส ารวจ 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
    - นักเรียนมีความมีความรู้และรู้จักเลือกบริโภคสินค้า ได้อย่างปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
   12.2 ผลผลิต    
    -.  นักเรียน 87 คนมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกบริโภคสินค้าที่ปลอดภัย 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
        นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ นักเรียน 1,560 คนและ
บุคลากรในโรงเรียน 116 คน ได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร  

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

                  ผู้เสนอโครงการ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางเพ็ญศิริ  วงศ์นรา)               
 

(นายวินัย  พรหมโคตร )  
 หัวหน้างานโภชนาการ 

 
                 หวัหน้างานบริหารทั่วไป    

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 
                                        อนุมัติ                 ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 
 
 
                                              ( นายบดินทร์ นารถโคษา)  
                                       ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
 
 

 


