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ชื่อโครงการ  :  การซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที ่2 ข้อที่ 5 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.2, 4.6 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางจิราวรรณ  วัฒนสุระ 
ระยะเวลา :  เมษายน 2565 – มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  15,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 วัสดุ  ครุภัณฑ์ส านักงาน  ที่ใช้อ านวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนการสอนมีจ านวนมากและมี
อายุการใช้งานมานาน  จึงจ าเป็นต้องซ่อม บ ารุง และรักษาให้คงสภาพการใช้งานได้ดี  การจัดการเรียนการ
สอนจึงจะด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพและประสิทธิภาพส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  วัตถุประสงค์ :  
 1.  เพ่ือให้วัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน ให้มีอายุการใช้งานได้ดี ส่งเสริมการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยระบบคุณภาพ 
  
3.  เป้าหมาย : 
 ด้านปริมาณ   
  ครูในกลุ่มนโยบายและแผน จ านวน 25 คน ใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ ส่งเสริมการท างานเพ่ือ
บริหารการจัดการศึกษา   
 ด้านคุณภาพ  
  ด้านคุณภาพ งานบริการรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย(เกณฑ์) 
กิจกรรมที่ 1 
 ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ ์
1.เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 
2. ระบบประปา , ไฟฟ้า 
3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   
   และคอมพิวเตอร ์

 
1.เพื่อให้งานบริการรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

 
1. วัสดุ ครุภณัฑ์มสีภาพ
เหมาะกับการใช้งานได ้

 

 

 
ร้อยละ 85 
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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 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

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 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงาน

โครงการ 
            

2 จัดท าโครงการ             

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

            

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว ้

   

7 ประเมินผลการด าเนินงาน             

8 สรุปและรายงานผล             
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 15,000 บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว   15,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   -      บาท 
  - อ่ืนๆ   -     บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
ค่าใช้
สอย 

ค่า 
ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พผู้
เรีย

น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ ์  
1 ค่าจ้างซ่อมบ ารุงวัสดุ ครภุัณฑ ์   5,000      
2 ค่าวัสดุ อุปกรณ ์ 13,000        
 รวม 13,000  5,000  /   18,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางจิราวรรณ  วัฒนสุระ 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : - 

Check (C) 

11. การประเมินผล : รายงานผลการด าเนินโครงการ 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  วัสดุ ครุภัณฑ์ส านักงาน มีอายุการใช้งานได้ดี การบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ
ด้วยระบบคุณภาพ 
 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)                                                                                                                         
                   ต าแหน่ง  ครู                             รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

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

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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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  :  นางวรรณคนา  บุญเนาว์ 
ระยะเวลา :  1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  งบอุดหนุนรายหัว 40,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล  

งานนโยบายและแผนงานเป็นกลุ่มงานที่ต้องประสานงานกับกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
เพ่ือวางแผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาชาติ เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายดังกล่าวจึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านบุคลากร กระบวนการด าเนินงานและวัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  

2.  วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือพัฒนางานนโยบายและแผนงานให้มีประสิทธิภาพ และ 
 2. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีโรงเรียนและแผนกลยุทธ์ได้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
กลุ่มงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้  

3. เพ่ือด าเนินการวางแผนเสนอของบประมาณ ติดตามผลการด าเนินงานและการใช้งบประมาณของ
แต่ละโครงการให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่วางไว้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดแก่ทางราชการ 

4. เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการด้านนโยบาย และงบประมาณเพ่ือพัฒนาด้าน
ต่างๆ ภายในโรงเรียน 

5. เพ่ือให้มีแผนปฏิบัติการมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน  และใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศ  ติดตาม  ก ากับ  ดูแลการปฏิบัติงาน 

3.  เป้าหมาย  

  ด้านปริมาณ   
 1. มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 2564 และมีการติดตาม 

ผลการด าเนินงานของโครงการต่างๆ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
  2. ได้ติดตามผลการด าเนินงานและการใช้งบประมาณของแต่ละโครงการให้เป็นไปตาม
ก าหนดการด าเนินงานและงบประมาณที่ตั้งไว้ อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
  3. มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับงานด้านนโยบายและงบประมาณ 
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 ด้านคุณภาพ  
  1. มีแผนปฏิบัติการโรงเรียนได้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มงานต่างๆ ให้เป็นไป
ตามแผนงานที่วางไว้ 
  2. ได้ติดตามผลการด าเนินงานและการใช้งบประมาณของแต่ละโครงการให้เป็นไปตาม
ก าหนดการด าเนินงานและงบประมาณที่ตั้งไว้ อย่างเกิดประโยชน์สู งสุดแก่ทางราชการอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของโครงการในปีการศึกษา 2565 
  3. มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับงานด้านนโยบายและงบประมาณ 
ด้านต่างๆ โดยรวบรวมเป็นเอกสารประกอบการด าเนินงานอย่างน้อย 1 เล่มต่อป ี

          4. มีแผนปฏิบัติการที่มี  เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ  ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน   
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  และใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศ  ติดตาม  ก ากับ  ดูแลการปฏิบัติงาน 

 

4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

1. จัดท าเอกสารและข้อมลูที่
เกี่ยวข้องกับการท าแผนปฏบิัติการ
ประจ าปีและแผนกลยุทธ ์

1 .เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
ชัดเจนและให้ข้อมลูที่เป็น
ประโยชน์เกีย่วข้องกับการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผน
กลยุทธ์ 

ร้อยละของเอกสารประกอบการจดัท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนการใช้
งบประมาณ (อย่างน้อยปีละ 1 ชุด) 

100 

2. ประชุมชี้แจงข้ันตอนการจัดท า
โครงการเพื่อเสนอเข้าพิจารณา
งบประมาณและจัดท าแผนปฏิบตัิ
การประจ าป ี

1. เพื่อสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง 
ชัดเจนเกี่ยวกับข้ันตอนการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและแผน
กลยุทธ์ 
2.เพื่อพัฒนาการด าเนินงานของ
งานนโยบายและแผนงานให้มี
ประสิทธิภาพ  

ได้จัดท าแผนปฏบิัติการโรงเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2565 และ 
มีการตดิตามผลการด าเนินงานของ
โครงการต่างๆ  

อย่างน้อย
ปี

การศึกษา
ละ 1 ครั้ง 

3.ประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนกลยุทธ์เพื่อด าเนินการจัดท า
แผนกลยุทธ์ 

1.เพื่อจัดท าแผนกลยุทธ์ให้
สอดคล้องกับนโยบาย  และ
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ   

มีการประชุมปฏิบตัิการเกีย่วกับการ
จัดท าแผนกลยุทธ์อย่างน้อย 4 ปี/ 
1ครั้ง 

80 

4.จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและแผนกลยุทธเ์พื่อ
เผยแพร่ในและนอกองค์กร 

1.เพื่อเผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติการประจ าปีและ 
แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

มีเพื่อเผยแพร่ข้อมูลแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีอย่างน้อยปลีะ 1 ชุดและ 
แผนกลยุทธ์ 4ปี/ครั้ง 

80 

5.ติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงานโครงการ 

1.เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุม่งาน
ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวาง
ไว ้

มีข้อมูลการติดตามผลการด าเนินงาน
ของโครงการต่างๆ ในระบบ
คอมพิวเตอร์ที่สามารถตรวจสอบได้
อย่างเป็นปัจจุบัน 

80 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

6.สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการต่างๆ  

1.เพื่อสรุปผลประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการต่างๆ ว่าบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่  มี
ความคุ้มค่าต่องบประมาณทีไ่ด้รับ
มากน้อยเพียงไร  และมีปญัหา
อุปสรรคหรือข้อเสนอแนะใดท่ีเปน็
ข้อมูลอันประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานครั้งต่อไปอย่างไร 

ร้อยละของเอกสารสรุปงานของ
โครงการต่างๆ  

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 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการส่งโครงการเพ่ือท าแผนปฏิบัติ

การโรงเรียนประจ าปีการศึกษา 
   -กลุ่มงานงาน,กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ จัดท าโครงการและส่งโครงการ 
   -ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดสรรงบประมาณ 
   -น าเสนอข้อมูลขออนุมัติจากภาคีสี่ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   -รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูล เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนกลยุทธ์ 
   -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องตามรายละเอียดการประมาณการ 
   -จัดท าเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจ าปีการศึกษาแผนกลยุทธ์ 
   -เผยแพร่แผนปฏิบัติการโรงเรียนสู่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนในแต่ละกลุ่มงานและกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 
   -ติดตามผลการด าเนินงานในโครงการและการใช้งบประมาณในโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ

การโรงเรียน 
   -กลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
   -สรุปภาครวมผลการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ด าเนินการในปีการศึกษาและรายงานผลต่อ

ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ 

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 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 : 40,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 40,000  บาท 
 

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   10,000     10,000 
3 ค่าจ้างท าเอกสาร   10,000     10,000 
 รวม 2,000 18,000 20,000  /   40,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ   โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา   
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวรรณคนา  บุญเนาว์ 
10. หน่วยงานหรือบุคคลที่ให้การสนับสนุน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  

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



418 
 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1 ผลลัพธ์ 
1. มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโรงเรียนได้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์กาพัฒนา

การศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจนติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มงาน
ต่างๆ ให้เป็นไปตาม แผนงานที่วางไว้ 

2. มีเอกสารประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี  และเอกสารเกี่ยวกับข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ตลอดจนระเบียบและค าสั่งต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   

3. มีการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจและประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์   และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

4. มีเอกสารน าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับงานนโยบายและแผนงาน  
ให้บุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้อและสนใจได้รับทราบข้อมูล 

5. การการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือน า
ข้อมูลมาใช้พัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป 

12.2 ผลผลิต 
       การขับเคลื่อนงานนโยบายและแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบาย  

และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ 
 

12.3 ผลกระทบ 
       การวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของโรงเรียนสอดคล้องกับสอดคล้องกับนโยบาย และ

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

 

              ผู้เสนอโครงการ                                       ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
          (นางวรรณคนา  บุญเนาว์)                      (นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ)                                                                                                                          
                 ต าแหน่ง  ครู                    รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 
   
            เห็นควรอนุมัติ                      เห็นควรอนุมัติ            
 
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

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

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนางานการเงินและบัญชี 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่   2   ข้อที่  2.6 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 4  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่  4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.2 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางวัลภา  กองศรีหา  
ระยะเวลา :  เมษายน  2565 – มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  เงินอุดหนุนรายหัว 45,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 เนื่องจากงานการเงินเป็นงานที่ต้องให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการรับ -เบิกจ่ายเงิน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการท างานที่สอดคล้องกับระเบียบของ สพฐ. จึงต้องมีการด าเนินการจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเงินที่
ใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ 

2.  วัตถุประสงค์ :  
1. เพ่ืออ านวยความสะดวกในให้บริการเกี่ยวกับการรับช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ผู้มาติดต่องาน

ราชการและการเบิกจ่ายเงิน ปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง 
 2. เพ่ือเก็บรวบรวมและรายงานการน าส่งข้อมูลทางการเงินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 

3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   

1.  มีการจัดท าเอกสารตามแบบฟอร์มที่ สพฐ. ก าหนดในการปฏิบัติงานการเงินที่ถูกต้องตาม
ระเบียบเพ่ือให้บริการนักเรียนและบุคลากรทุกคนที่มาใช้บริการ 

2.  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินอย่างเป็นระบบ เพ่ือรายงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องทุกครั้ง 

 ด้านคุณภาพ  
1. ส่งเสริมงานบริการทางการศึกษาด้านเงินงบประมาณโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอ 

2. การรับ-จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายจากทางราชการ 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์ 

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ์) 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนางานการเงินและบัญชี 

1. เพ่ือจัดหางบประมาณเสริม
งานบริการการศึกษาได้สะดวก 
รวดเร็ว และเพียงพอกับความ
ต้องการได้อย่างเหมาะสม 
2.เพ่ือบริการข้อมูลการศึกษาที่
เป็นประโยชน์และประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานอ่ืนได้ สะดวก
ยิ่งขึ้น 

1.ร้อยละ ของบุคลากรได้รับบริการ
เกี่ยวกับงบประมาณด้านการเงินได้
สะดวก รวดเร็ว 
 
2.ร้อยละของงานบริการข้อมูล
การศึกษา และประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานอื่น ๆ 

ร้อยละ 95 
 
 
 

ร้อยละ 95 

 

 
DO (D) 
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 านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ :   

ที่ 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. 

กิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 
1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงาน

โครงการ 
            

2 จัดท าโครงการ             

3 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติและผูบ้ริหาร
อนุมัติโครงการ 

            

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงาน             

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนนิการใน
โครงการที่วางไว ้

            

7 สรุปและรายงานผล             
 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น   :            45,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว             45,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ..........-......... บาท 
  - อ่ืนๆ  .......................-............................. บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พผู้
เรีย

น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

กิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 
1 เครื่องปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง  12,000      12,000 
2 หมึกเติม 8 ขวด 2,120       2,120 
3 หมึก HP 85A  จ านวน 2 ตลับ 5,200       5,200 
4 กระดาษ DoubleA A4 40 รีม 4,350       4,350 
5 แฟรชไดร์  4 อัน 920       920 
6 โพสอิท แถบ 5 ชิ้นเล็ก 6 อัน 570       570 
7 เครื่องท าลายเอกสาร  2,500      2,500 
8 ที่ตัดกระดาษแบบมีใบมีดในตัว 3,800       3,800 
9 แฟ้มห่วงA4 6 แฟ้ม 720.00       720 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พผู้
เรีย

น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พผู้
เรีย

น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

กิจกรรมที่ 1 การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 
10 ลิ้นชักเก็บเอกสาร 5 อัน 2,000       2,000 
11 กระดาษสีท าปก ขนาด A4 3รีบ 420       420 
12 กระดาษสีท าปก ขนาด F4 3รีบ 465       465 
13 กล่องล้อลื่น   4 กล่อง 1,200       1,200 
14 แฟ้มเสนอเซ็น   3 แฟ้ม 720       720 
15 กรรไกร  2 อัน 160       160 
16 คลิปด า 2 กล่อง 195       195 
17 เก้าอ้ีส านักงาน 1 ตัว 1,890       1,890 
18 ตรายางแบบมีหมึกในตัว 1,380       1,380 
19 หมึกตรายาง 150       150 
20 กระดาษ Double A F4  4รีม 900       900 
21 ค่าซ่อมบ ารุงวัสดุ,ครุภัณฑ์   3,000     3,000 
22 แล็คซีน 1 นิ้ว 3 ม้วน 180       180 
23 กาว 2 หน้า หนา 2 ม้วน 160       160 

รวม 27,500 14,500 3,000     45,000 
 
 

8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวัลภา   กองศรีหา  
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : ครูและบุคลากรโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
Check (C) 
11. การประเมินผล : 1. จัดระบบในการท างานก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 

2. แบบประเมินโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1  ผลลัพธ์    
1. งานบริการทางการศึกษา จัดหางบประมาณการเงินตามภาระงานให้เพียงพอ และ

เหมาะสมมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าอย่างสูงสุดต่อทางราชการ 
2. บุคลากรทุกคนท างานอย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น 

12.2  ผลผลิต 
 1. บุคลากรทุกคนภายในโรงเรียนและหน่วยงานอ่ืน  ได้รับบริการทางการศึกษาทั่วถึง  

สะดวก รวดเร็ว และสามารถจัดเก็บข้อมูลทางการเงินที่สะดวกยิ่งขึ้น 
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 12.3  ผลกระทบ (ด้านบวก)  
 1. บุคลากรและนักเรียนได้ทราบข่าวสารการศึกษาที่ทัว่ถึง ถูกต้องชัดเจนทันสมัยและรวดเร็ว 

13.   งบอุดหนุนรายหัว        งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     อ่ืนๆ  

                  ผู้เสนอโครงการ                                           ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
              (นางวัลภา  กองศรีหา)                       (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ)                                                                                                                          
          หัวหน้างานการเงินและบัญชี             รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 

              เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

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

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  บริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)    มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.6  
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 4   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.2 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสมศิริ วงษ์สุวรรณ 
ระยะเวลา :  เมษายน 2565 – มีนาคม 2566 
งบประมาณ :  35,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 งานพัสดุ เป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งของโรงเรียน ที่ต้องด าเนินการควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการแก่นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่และบุคลากรในโรงเรียนสกลนคร
พัฒนศึกษาในฝ่ายต่าง ๆการบริหารงานดังกล่าวต้องด าเนินไปตามระเบียบ และในปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่าง ๆที่เก่ียวข้อง 
 ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจัดท าโครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ(การจัดซื้อจัดจ้าง) เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงต่างๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือพัฒนาระบบ
การท างานให้มคีวามคล่องตัวในการบริหารจัดการและสนับสนุนงานของทุกกลุ่มงาน / ฝ่าย สามารถด าเนินไป
ตามแผนสามารถสนองความต้องการและให้บริการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อทางราชการและการท างานที่สะดวกรวดเร็ว  

2.  วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือให้การด าเนินงานบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง โรงเรียนมีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพสถานศึกษา 
   
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   
  1.  ครูและบุคลากรงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนอู่ทองท างานได้อย่างสะดวก 
                        รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
   
 ด้านคุณภาพ  
  1.  การปฏิบัติงานด้านบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์เป็นระบบ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  2.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษา 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ์) 

กิจกรรมที่ 1 
จัดหาวัสดุและ
ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

งานพัสดุปฏิบตัิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีวัสด-ุครุภณัฑ์และ
เทคโนโลยีใช้อย่างเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานทั้งงานจัดซื้อจัดจา้งและงาน
ตรวจสอบพัสดุประจ าป ี

ครูและบุคลากรงานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ของโรงเรียนอู่ทองท างานได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

 

100 

กิจกรรมที่  2 
การประชุม
บุคลากรงานพัสดุ
และสินทรัพย์และ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุ
ประจ าป ี      

เพื่อการประชุม  PLC และตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ  

 

ครูและบุคลากรงานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์มีการประชุมปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาการ
ท างานรวมกันและตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพ 

100 

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 
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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 จัดหาวัสดุและครภุณัฑ์

ส านักงาน 
 

           

 ขั้นเตรียมการ 
- ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์และเอกสารต่าง ๆ 
ส าหรับใช้ด าเนินงาน 
- ติดต่อร้านค้าและสอบถาม 

 

           

 ขั้นด าเนินการ 
- ขออนุมัติใช้เงินตามแผน 
- ด าเนินการจดัซื้อ-จัดจ้าง 
- ด าเนินการเบิก-จ่ายวัสด-ุครุภณัฑ์และ
จัดท าบัญชีต่างๆ 

 

           

 ขั้นตรวจสอบ/สรุปผล 
- ตรวจสอบวัสด-ุครุภัณฑ์ที่ใช้ 
- สรุปผลการด าเนินการใช้และการ
ปฏิบัติงาน 

 

           

2 กิจกรรมที่  2 การประชุมบุคลากรงาน
พัสดุและสินทรัพย์และคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าป ี

 

           

 ขั้นเตรียมการ 
- ส ารวจวัสดุ อุปกรณ์และเอกสารต่าง ๆ 
ส าหรับใช้ด าเนินงาน 
- วางแผนก าหนดการประชุม 

 

           

 ขั้นด าเนินการ 
- ด าเนินการประชุม 
- ด าเนินการตรวจสอบพสัดุประจ าปี 

 

           

 ขั้นตรวจสอบ/สรุปผล 
- ติดตามผลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง 
- สรุปผลและรายงาน 
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 35,000บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว   35,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .................... บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1      จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ส านักงาน  
1 กระดาษ  70  แกรม 5,000       5,000 

2 กระดาษโฟโต้ขนาด A4 1,000       1,000 

3 หมึกเตมิเครื่องปริ้นส์ HP   4,000       4,000 

4 หมึกปริ้นเตอร ์ cannon LBP6030    2,600       2,600 

5 คอมพิวเตอร์ Aio  18,500         18,500 

7 เหล็กหนีบด า – ลวดเย็บกระดาษ 1,400       4,000 

8 ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์   1,000     1,000 
 รวม         

 กิจกรรมที่ 2       ลงทะเบียนทรพัย์สินและการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
1 กระดาษ  70  แกรมและปากกาน้ ามัน 1,000       1,000 

2 ค่าถ่ายเอกสาร   500     500 

          

 รวม 15,000 18,500 1,500     35,000 

 
 ** หมายเหตุ  
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสมศิริ วงษ์สุวรรณ 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 

11. การประเมินผล : ตรวจสอบวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่ใช้ในปีงบประมาณนี้และสรุปผลการด าเนินงาน 
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Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  1.  ครูและบุคลากรของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาท างานไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
   
 12.2 ผลผลิต    
  1.  ระบบงานพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ใน
ระดับดี 
   
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงานพัสดุได้อย่างรวดเร็ว 
และเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูดในระดับดี 
   
13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

 

               ผู้เสนอโครงการ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
          (นางสมศิริ วงษ์สุวรรณ)                         (นายณัฐพนธ์       หลา้ชาญ)                                                                                                                         
               ต าแหน่ง  ครู                       รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
   
            เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ       
      
         (นางวรรณคนา  บุญเนาว์)                    (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ)  
     หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ      รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 
 
 

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

                                                  (นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 
 



430 
 

ชื่อโครงการ  :  จัดหาพัสดุเสริมส่วนงานบริการการศึกษา 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  มาตรฐานที่  2  ข้อที่  2.2                     
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่  4  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.1 
ผู้รับผิดชอบ  :  1. นางวารุณี  เอกมาตร  2. นางสาววรรณิตา  เมืองโคตร 
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา  2565 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  35,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล  
 ด้วยงานสารบรรณเป็นงานหลักที่ด าเนินการจัดการในเรื่องการรับ – การส่งหนังสือราชการของ
โรงเรียน  เพ่ือติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้ งภายในและภายนอก  รวมถึงหน่วยงานราชการต่าง ๆ                    
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอยู่เสมอ  ดังนั้น  เพ่ือให้งานสารบรรณของโรงเรียน  มีการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามระบบการด าเนินงานสารบรรณ  จึงจัดท าโครงการพัฒนา
งานสารบรรณ  พัฒนาการบริหารการศึกษา  จัดหาพัสดุเสริมบริการการศึกษาข้ึน 

2.  วัตถุประสงค์   
 1.  เพ่ือให้การด าเนินงานสารบรรณเป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพ่ือพัฒนาระบบงานสารบรรณให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สามารถค้นหาหนังสือราชการ                      
     รวมถึงการจัดเก็บหนังสือได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 3.  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ผู้ปกครอง  ผู้ที่มาติดต่อราชการ                       
     ได้รับการบริการด้านการศึกษาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 4.  มีวัสดุ  อุปกรณ์  ที่ใช้ในการบริการการศึกษาอย่างเพียงพอ 

3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  ของโรงเรียนได้รับความสะดวกรวดเร็วของการ
ติดต่อประสานงานท าให้สามารถติดต่องานที่ส าคัญ ๆ ได้อย่างดียิ่ง 
 ด้านคุณภาพ  
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมีความพึง
พอใจในการรับบริการของงานสารบรรณโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

กิจกรรมที่ 1 
จัดหาพัสดุเสริม 
ส่วนงานบริการ
การศึกษา 

1. เพื่อสามารถจดัหาพัสดุเสริมงานบริการ
การศึกษา  ได้อย่างรวดเร็ว   
                        
2. เพื่อบริการและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานอ่ืน  ได้สะดวกรวดเร็ว 
 
3. เพื่อให้การด าเนินงานสารบรรณเป็นไป
ด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ                   

1.ร้อยละของคณะครู  นักเรียน  
ผู้มาตดิต่อราชการได้รับ การ
บริการการศึกษา  วัสดุ ครุภณัฑ์  
ได้รวดเร็ว 
 
2.ร้อยละของงานท่ีบริการและ
ประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

100 

 

 

100 

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 
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 จัดหาพัสดุเสริม 
ส่วนงานบริการการศึกษา 
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 35,000 บาท 

  - เงินอุดหนุนรายหัว  35,000  บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .........-........... บาท 
  - อ่ืนๆ  .............-............... บาท 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หวั

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1………………………………….  
1 จัดหาพัสดุเสริมส่วนงานบริการ

การศึกษา 
28,500  6,500      

 รวม 28,500  6,500  /   35,000 

8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางวารุณี  เอกมาตร  2. นางสาววรรณิตา  เมืองโคตร 

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  ผู้มาติดต่อราชการ   

Check (C) 

11. การประเมินผล : การสังเกต ก ากับติดตามการปฏิบัติงาน  และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   

1.  เพื่อสามารถจัดหาพัสดุเสริมงานบริการการศึกษา  แก่คณะครู  นักเรียน ได้อย่างรวดเร็ว                                        
  2.  เพ่ือบริการและประสานงานระหว่างหน่วยงานอื่น  ได้สะดวกรวดเร็ว 
 12.2 ผลผลิต    
  นักเรียน  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนภายในโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆได้รับ
การบริการทางการศึกษา  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ทั่วถึง  
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    นักเรียน  คณะครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา  ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา  
ได้รวดเร็วเป็นปัจจุบัน  ผู้มาติดต่อราชการได้รับการประสานงานและการบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 

ผู้เสนอโครงการ      
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

   
(นางวารุณี  เอกมาตร)          

 
(นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ) 

ต าแหน่ง  ครู 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
   

 เห็นควรอนุมัติ 
 

 เห็นควรอนุมัติ 

   
(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  

 
(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 

หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
 

รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ เพราะ.......................................... 

 (นายบดินทร์     นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  การพัฒนาบุคลากร 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.2, 2.4,  
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3 (3.4)  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3,4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 3.1,3.2,3.3,3.4,4.14.2 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสิริลักษณ์  แว่นเรืองรอง  และ นางสาวนิลลัดดา  สมศรีสุข  
ระยะเวลา :  ตลอดปีการศึกษา 
สถานที ่ :  โรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
งบประมาณ :  140,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล  
 ด้วยโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษามีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองให้
สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให้มีศักยภาพและวิสัยทัศน์ที่ กว้างไกลน า
ความรู้มาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย งานบุคลากรจึงได้จัดท าโครงการศึกษาดูงานการบริหาร
และการจัดการสถานศึกษา เพ่ือส่งเสริมการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในโรงเรียนและเพ่ือที่จะให้
บุคลากรทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการท างาน ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ เชื่อมโยงกับ
การเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย สร้างความเข้าใจในระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กร 
สามารถสร้างงานให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและองค์กรได้ 
2.  วัตถุประสงค์  
 1.  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันต่อวิทยาการใหม่ๆและนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ 
3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   
  บุคลากรในสถานศึกษา จ านวน  122 คน มีการพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 ด้านคุณภาพ  
  บุคลากรในสถานศึกษา ได้เปิดโลกทัศน์และมุมมองการจัดการศึกษา ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าด้าน
การจัดการศึกษา สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการอบรม สัมมนา และศึกษา    ดูงานมาพัฒนา
โรงเรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  
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4.  กิจกรรมในโครงการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วดัความส าเร็จ เป้าหมาย 

(เกณฑ์) 
1. ศึกษาดูงานโรงเรียนและหนว่ยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

1. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้เปิด
โลกทัศน์มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธภิาพ 

ร้อยละของผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน 80 

2. ประชุมสัมมนาวิชาการ 2. เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญกบั
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ 

ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย 

80 

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 
 

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 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงานโครงการ       1 พ.ย. 65 – 20 ม.ค. 
66 

  

2 จัดท าโครงการ        1 ธ.ค. 65 -20 
ม.ค.66 

  

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 ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินกำรในโครงกำร
ที่วำงไว ้

 

๖ตลอดปีการศึกษา 2565 
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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. 

- อบรม สัมมนำ 
 - ศึกษำดงูำน           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 วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่าใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หวั

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 อบรม – สัมมนา         
 - ค่าเบี้ยเลีย้ง 122 คน   140,000     140,000 
 รวม   140,000  /   140,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : ............................................................................................................................  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสิริลักษณ์ แว่นเรืองรอง  และ  นางสาวอมรรัตน์  พจนา                               

10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา, 
                                 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา, 
                                 กองทุนสวัสดิการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 

11. การประเมินผล : .การสังเกต , แบบสอบถาม และ รายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     12.1 ผลลัพธ์  บุคลากรในสถานศึกษา มีการพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเพ่ือน ามา
พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     12.2 ผลผลิต บุคลากรในสถานศึกษา จ านวน  คน มีการพัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
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     12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
1. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการท างานในหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. นักเรียนได้รับความรู้ตามหลักสูตรด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่อย่างมีคุณภาพและมี ผลสัมฤทธิ์ใน

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

 
                 ผู้เสนอโครงการ               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                                                           
 
        (นางสิริลักษณ์  แว่นเรืองรอง)                    (นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ)    

   หัวหน้างานบุคลากร                          รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
   
       เห็นควรอนุมัต ิ                     เห็นควรอนุมัติ            
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 
 

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

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  พัฒนางานบุคลากร  
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 2 ข้อที่ 2.2, 2.4, 2.6 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 3 (3.4) 4 (4.1,4.5) 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3,4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางสาวนิลลัดดา  สมศรีสุข, นางสาวศิริวรรณ  แพงดวงแก้ว, นางสาวเบญจพร  อ่อนจงไกร 
ระยะเวลา :  1  พฤษภาคม 2565 -  28  กุมภาพันธ์  2566 
สถานที ่ :  งานบุคลากร ห้องธุรการ  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  60,000 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของคน โดยให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้
อย่างมีคุณภาพตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง ครูจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของคนซึ่งเกิดจาก
การศึกษาท่ีเป็นรากฐานส าคัญ จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปและวิทยาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบพฤติกรรม
ของนักเรียนซึ่งหลงใหลในอารยะธรรมของต่างชาติ ที่ปรากฏทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี ท าให้ครูต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในทุก ๆ ด้าน ครูผู้ได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  จึงต้องมีขวัญ/ก าลังใจที่ดีในการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ให้มีพลังใจที่จะทุ่มเท  เสียสละ เพ่ือช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่
ประจักษ์  มีผลงานที่ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ให้นักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบส่วนใหญ่มีผลการ
ประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีหรือมีพัฒนาการที่สูงขึ้น เป็นพลโลกที่ดีและชุมชนพึงพอใจ  

2.  วัตถุประสงค์ :  
2.1. เพ่ือให้มีโครงสร้างการบริหารงานที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ 
2.2. เพ่ือให้มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างเหมาะและมีประสิทธิภาพ 
2.3. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.4. เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ มีคุณภาพและรองรับการน าข้อมูลสู่ระบบออนไลน์ 

 

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.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย(เกณฑ์) 
กิจกรรมที่ 1 
พัฒนางาน
บุคลากร 

1. จัดหาวัสดุที่ดีมีคุณภาพ
เพียงพอในการใช้ปฏิบัติงาน
พัฒนางานบุคลากร 
2. พัฒนาระบบงานบริหาร
บุคลากรที่เป็นปัจจุบันและพัฒนา
เข้าสู่ระบบออนไลน์ 
3. ส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. มีวัสดุที่ดีมีคุณภาพเพียงพอในการ
ใช้พัฒนางานบุคลากร 
2. การบริหารงานบุคลากร มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
3. ขวัญและก าลังใจให้กับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

85 

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 
5.8. ประเมินผลการด าเนินงาน 
5.9. สรุปและรายงานผล 
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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. 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานบุคลากร            

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนนิงานโครงการ             

2 จัดท าโครงการ           

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและผู้บริหาร
สถานศึกษาอนุมัตโิครงการ 

 
 

         

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่
วางไว ้

  
 
 
 

 
 
 

       

  6.1. เตรยีมแผนการจัดซื้อ            

  6.2. ตรวจสอบราคา/ร้านค้าเสนอใบราคาพัสดุ            

  6.3. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อภายในวงเงินที่ 
        ก าหนด 

           

  6.4. ด าเนินการจัดซื้อพัสดุตามวงเงินท่ีได้รับ 
        อนุมัติ 

           

  6.5. ตรวจรบั/ส่งมอบพัสด ุ            

  6.6. เสนอการเงินเพื่อเบิกจ่าย            

  6.7. รวบรวมเอกสารหลักฐานใบเสรจ็ต่างๆ 
        ส่งการเงิน 

    
 

      

  6.8. ลงทะเบียนพสัด ุ            

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            

8 สรุปและรายงานผล            
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น :  60,000   บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว  60,000    บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน................. บาท 
  - อ่ืนๆ  ................................................ บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย 
ค่า 

ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พ
ผู้เ

รีย
น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

 กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานบุคลากร  
1 หมึกเครื่องปริ้นเตอร ์ รุ่น HP laserjet 5,500       5,500 
2 กระดาษ A4 3,600       3,600 
3 กระดาษการ์ดสี ขนาด A4   800       800 
4 แฟ้มแบบห่วง ขนาด 2 นิ้ว 840       840 
5 ที่เย็บกระดาษ HD - 10 90       90 
6 ลวดเย็บกระดาษ MAX No.10-1 M 120       120 
7 กระดาษท าปกการ์ดสีขาว (180 แกรม) 300       300 
8 คลิปหนีบสีด า No. 108 120       120 
9 มีดคัตเตอร ์ 80       80 
10 ใบมีดคัตเตอร ์ 20       20 
11 POST IT  Flags ตราช้าง  300       300 
12 กรรไกร 80       80 
13 กาวแท่งสีขาว UHU 120       120 
14 เทปกาวสองหน้าอย่างบาง 90       90 
15 เทปกาวสองหน้าอย่างหนา 100       100 
16 แฟ้มซองพลาสติกใส 340       340 
17 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  5,000      5,000 
18 ท าเนียบบุคลากรปี 2565 2,500       2,500 
19 ของขวัญ-ของที่ระลึกตา่งๆ 20,000       20,000 
20 งานมุฑิตาจิต   20,000     20,000 

 รวม 35,000 5,000 20,000     60,000 
 

 ** หมายเหตุ  
8. สถานที่ด าเนินการ : ห้องธุรการ  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวนิลลัดดา  สมศรีสุข, นางสาวศิริวรรณ  แพงดวงแก้ว, นางสาวเบญจพร  อ่อนจงไกร 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  :  - 
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Check (C) 
11. การประเมินผล : แบบบันทึกการเบิก/การใช้วัสดุ/แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1. ผลลัพธ ์     การพัฒนางานบุคลากรพร้อมทั้งส่งเสริมสร้างขวัญก าลังใจต่อการปฏิบัติงาน 
 12.2. ผลผลิต     การบริหารงานบุคลากร มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
          12.3. ผลกระทบ (ด้านบวก)    พัฒนาระบบการปฏิบัติงานท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

13.   งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ ........................................ 
 
 
               ผู้เสนอโครงการ                                               ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
 
        (นางสาวนิลลัดดา  สมศรีสุข)                            (นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ)                                                                                                                         
                ต าแหน่ง  ครู                          รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
   
             เห็นควรอนุมัติ                              เห็นควรอนุมัติ            
 
                    

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 
 

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

(นายบดินทร์  นารถโคษา) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  :  สมทบกองทุนเงินทดแทนของส่วนราชการ (ลูกจ้างชั่วคราว) 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที ่ 2    ข้อที่  2.6 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่ 4  
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่  4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.2 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางวัลภา  กองศรีหา  
ระยะเวลา :  เมษายน  2565 – มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  เงินอุดหนุนรายหัว 10,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :    โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 

1.  หลักการและเหตุผล : 
 ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ใน
วันที่ 9 ธันวาคม 2561 ได้ขยายความคุ้มครองไปยังลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการที่มีลูกจ้างต้องน าส่งเงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทนทุกๆ ปี ตามที่มีการแจ้งประเมินค่าจ้างในระหว่างปีนั้นๆ กับส านักงานประกันสังคม
และกรมบัญชีกลาง เพ่ือผลประโยชน์ของลูกจ้างเมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย  ถึงแก่ความตาย หรือ  
สูญหาย เนื่องจากการท างานให้แก่นายจ้างโดยไม่ค านึงถึงวัน เวลา และสถานที่ แต่จะดูสาเหตุที่ ท าให้ประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย 

2.  วัตถุประสงค์ :  
 1.  เพ่ือให้มีระบบการดูแลสุขภาพเพ่ือป้องกันและการวินิจฉัยโรคที่เกิดจากการท างาน อุบัติเหตุ ของ
ครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราวภายใต้สังกัดโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 2.  เพ่ือดูแล รักษา หลังจากการเกิดโรคและอุบัติเหตุ 
 3.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
3.  เป้าหมาย : 
  ด้านปริมาณ   

      1. ลูกจ้างทุกคนที่สงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการท างานสามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยได้ที่
คลินิกโรคจากการท างานโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

2. ลูกจ้างทุกคนที่เข้ารับการตรวจวินิจฉัยโดยไม่ได้แจ้งการประสบอันตราย หากผลการตรวจ
วินิจฉัยพบว่าลูกจ้างเจ็บป่วยจากการท างานให้แจ้งนายจ้างเพ่ือยื่นแบบการประสบอันตราย (กท.16) ต่อ
ส านักงานประกันสังคมภายใน 15 วัน เพ่ือโรงพยาบาลเรียกเก็บเงินจากส่วนของกองทุนทดแทนจาก
ประกันสังคมโดยตรง 
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ด้านคุณภาพ 

1. ลูกจ้างมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากเงินกองทุนทดแทนจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทน
นายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแก่ความตาย 

2. ลูกจ้างได้รับเงินทดแทน ประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนรายเดือน ค่าท าศพ และ              
ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างาน 
   

4.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์  

กิจกรรม วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ์) 

กิจกรรมที่ 1 
สมทบกองทุนทดแทน
ของส่วนราชการ
(ลูกจ้างชั่วคราว) 

1. จัดระบบการดูแลสุขภาพเพ่ือ
ป้องกันและการวินิจฉัยโรคที่เกิดจาก
การท างาน อุบัติเหตุของครูอัตราจ้าง
และลูกจ้างชั่ วคราวภายใต้สั งกัด
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
2. จัดดูแล รักษา หลังจากการเกิด
โรคและอุบัติเหตุ 

ลูกจ้างทุกคน ได้รับความคุ้มครอง
จากกองทุนเงินทดแทนเมื่อประสบ
อันตรายเจ็บป่วยถึงแก่ความตาย 
ลู กจ้ างจะได้ รั บ เงินทดแทน  ค่ า
รักษาพยาบาล ค่าทดแทนรายเดือน 
ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างาน 
และค่าท าศพ 60 % ของค่าจ้างราย
เดือน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 100 
ของลูกจ้างทั้งหมด 

ร้อยละ 100 

 

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 
 7. สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ :   
 

ที่ 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. 

กิจกรรมที่ 1 สมทบกองทุนทดแทนของส่วนราชการ(ลูกจ้างชั่วคราว) 

1 ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ 

 
           

2 จัดท าโครงการ             

3 เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติและ
ผู้บริหารอนุมัติโครงการ 

 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน             

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการใน
โครงการที่วางไว้ 

 
           

7 สรุปและรายงานผล             
 

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น   :               10,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว      10,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ..........-......... บาท 
  - อ่ืนๆ  .......................-............................. บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

คุณ
ภา

พผู้
เรีย

น 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

กิจกรรมที่ 1 สมทบกองทุนทดแทนของส่วนราชการ(ลูกจ้างชั่วคราว) 
1 น าส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

ประจ าปี 2566 
  10,000.00     10,000.00 

 รวม   10,000.00     10,000.00 
 

8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางวัลภา  กองศรีหา 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : ส านักงานประกันสังคม จังหวัดสกลนคร 
Check (C) 
11. การประเมินผล :  1. จัดระบบในการท างานก ากับติดตามการปฏิบัติงาน 

2. แบบประเมินโครงการ 
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Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
       1. โรงเรียนส่งเงินกองทุนทดแทนให้ลูกจ้างกับส านักงานประกันสังคมของทุกปี 
 2. ลูกจ้างมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากกองทุนทดแทนเมื่อประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแก่    
    ความตาย รับเงินทดแทนที่ส านักงานประกันสังคม 
 12.2 ผลผลิต    
       1. นายจ้างโรงเรียนรายงานค่าจ้างของลูกจ้างส่งประกันสังคมภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  
  การส่งเงินสมทบกองทุนทดแทนตามจ านวนเงินค่าจ้างระหว่างปีของลูกจ้างทุกคน ที่ 
  ประกันสังคมแจ้งค่าจ้างในปีนั้นๆ ส่งสมทบร้อยละ 0.20 
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
          1. ลูกจ้างทุกคนที่ท างานในโรงเรียนได้รับสิทธิประโยชน์จากการคุ้มครองทันทีตั้งแต่วันแรกที่เข้า
  ท างานให้นายจ้าง เมื่อเกิดประสบอันตราย เจ็บป่วย ถึงแก่ความตาย 
 

13.   งบอุดหนุนรายหัว        งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    อ่ืนๆ  

                 ผู้เสนอโครงการ                                           ผู้เห็นชอบโครงการ                                                                      
 
             (นางวัลภา  กองศรีหา)                       (นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ)                                                                                                                          
         หัวหน้างานการเงินและบัญชี             รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
 

              เห็นควรอนุมัติ                        เห็นควรอนุมัติ            
 

(นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

 

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

 
(นายบดินทร์  นารถโคษา) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 
  



447 
 

ชื่อโครงการ  :  จัดการบริการสาธารณูปโภค 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 2 ข้อที่  2.2, 2.5 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่  4   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.1, 4.7 
ผู้รับผิดชอบ  :  นางจิราวรรณ   วัฒนสุระ 
ระยะเวลา :  เมษายน 2565 – มีนาคม2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  1,300,000  บาท 
ลักษณะโครงการ :   โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 
Plan (P) 
1.  หลักการและเหตุผล  
 ในการบริหารงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูง จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆ   
เช่น  ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ซึ่งนับว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงานด้านการศึกษา 

2.  วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้การบริการงานสาธารณูปโภคเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
3.  เป้าหมาย  
  ด้านปริมาณ   
  บุคลากรทุกคนได้ใช้ไฟฟ้า-ประปา  อย่างเพียงพอ   
 ด้านคุณภาพ  
  เพ่ือให้การบริการงานสาธารณูปโภคเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
4.  กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

1.ช าระค่าไฟฟ้า,  ประปา และ
โทรศัพท ์

1.เพื่อบริการงาน
สาธารณูปโภคเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ 

1.ร้อยละของบุคลากรใน
โรงเรียนได้ใช้สาธารณูปโภค
อย่างเพียงพอ 

85 

DO  (D) 
5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2)  จัดท าโครงการ 
3)  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติและผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4)  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5)  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6)  ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
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 -ช าระค่าไฟฟ้า,  ประปา และโทรศัพท์ตามระเบียบราชการ 
 -สรุปประมวลผลข้อมูลการใช้น้ าประปา ไฟฟ้าและโทรศัพท์เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผน

ประหยัดพลังงาน-ลดค่าใช้ไป 
7)  ประเมินผลการด าเนินงาน 
8)  สรุปและรายงานผล 

6. ระยะเวลาด าเนินการ   

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 1,300,000 บาท 
  - เงินอุดหนุนรายหัว 1,300,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  .................... บาท 
  - อ่ืนๆ  ............................ บาท 
 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์
ค่า 

ใช้สอย 

ค่า 
ตอบ
แท
น งบ

อุด
หน

ุนร
าย

หัว
 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1. ค่าน้ าประปารายเดือน 
(12 เดือน×20,839.66 บาท) 

  250,076     250,076 

2. ค่าไฟฟ้ารายเดือน 
(12 เดือน×87,494 บาท) 

  1,049,924     1,049,924 

 รวม   1,300,000  /   1,300,000 

 
  

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 ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ  

           

2 จัดท าโครงการ            

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ
ในโครงการที่วางไว ้

           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            

8 สรุปและรายงานผล            
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8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางจิราวรรณ  วัฒนสุระ 
10. บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   การประปาส่วนภูมิภาค 

Check (C) 

11. การประเมินผล : รายการรอบบิลการใช้จ่ายประจ าเดือน 

Act (A) 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์   
  สาธารณูปโภคเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 12.2 ผลผลิต    
  บุคลากรทุกคนได้ใช้ไฟฟ้า-ประปา อย่างเพียงพอ   
 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
    นักเรียน มีความสุขในโรงเรียนเมื่อมีปัจจัยพ้ืนฐานเพียงพอ 
 
13.    งบอุดหนุนรายหัว  งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อ่ืนๆ ........................................ 

 

   ผู้เสนอโครงการ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางจิราวรรณ   วัฒนสุระ)               
 

(นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ)  
เจ้าหน้าที่แผนงานงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

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

   (นายบดินทร์    นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : การชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงและซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 2 ข้อที่  2.2, 2.5 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่  4   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.1, 4.7 
ระยะเวลา : เมษายน 2565 – มีนาคม 2566 
ผู้รับผิดชอบ  : นายสุทธิชัย วิดีสา 
สถานที ่ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  140,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง  
 

Plan (P) 
1. หลักการและเหตุผล  
 ปัจจุบันโรงเรียนมีรถยนต์ส าหรับติดต่อราชการกับหน่วยงานอ่ืนเป็นประจ า  ตลอดจนบริการทาง
การศึกษาของครู  นักเรียน  ชุมชน  รวมทั้งการเจ็บป่วยของครู นักเรียน และเพ่ือยืดอายุการใช้งานรถยนต์ 
จงึจ าเป็นต้องซ่อม บ ารุง และรักษาให้คงสภาพการใช้งานได้ดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
 

2. วัตถุประสงค์  
เพ่ือบริการและประสานงานระหว่างหน่วยงานได้สะดวกรวดเร็วและมียานพาหนะรถยนต์ 

ให้มีอายุการใช้งานได้ดี 
 

3. เป้าหมาย  
3.1 ด้านปริมาณ    
     1. น้ ามันเชื้อเพลิงมีปริมาณเพียงพอต่อการบริการรถโรงเรียนตลอดปีการศึกษา   
      2. ยานพาหนะมีสภาพเหมาะกับการใช้งาน     

 3.2 ด้านคุณภาพ    
                บริการและประสานงานระหว่างหน่วยงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
4. กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

1. จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง   
2. ซ่อมบ ารุงรถยนต์และ 
เครื่องตัดหญ้า  
3.ช าระค่าธรรมเนียมประกันภัย
รถยนต ์

1. เพื่อบริการและ
ประสานงานระหว่าง
หน่วยงานไดส้ะดวกรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน 
2. เพื่อให้งานบริการรวดเร็ว
และมรีะสิทธิภาพ 

1. มีน้ ามันเช้ือเพลิงเพียงพอต่อการ
บริการรถโรงเรียนตลอดปีการศึกษา    
2. ยานพาหนะมีสภาพเหมาะกับการ
ใช้งานได้ 

85 
 
 

85 
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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 

-จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง   
-ซ่อมบ ารุงรถยนต์และเครื่องตัดหญ้า  
-ช าระค่าธรรมเนียมประกันภัยรถยนต์ 

7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 

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 ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ  

           

2 จัดท าโครงการ            
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและ

ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             
6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ

ในโครงการที่วางไว ้
           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            
8 สรุปและรายงานผล            
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7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 140,000 บาท 

  - งบอุดหนุนรายหัว 140,000 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 ค่าเติมน้ ามันเชื่อเพลิง   140,000      
 รวม   140,000  /   140,000 

 
 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสุทธิชัย  วิดีสา 
10. หน่วยงาน/บุคคล ที่ให้การสนับสนุน : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

Check (C) 
11. การประเมินผล : รายงานผลการปฏิบัติงาน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   12.1   ผลลัพธ์    เพ่ือบริการและประสานงานระหว่างหน่วยงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  
  12.2   ผลผลิต   - มีน้ ามันเชื้อเพลิงเพียงพอต่อการบริการรถโรงเรียนตลอดปีการศึกษา  
   - ยานพาหนะทุกชนิดมีสภาพการใช้งานได้ดีขึ้น   และ มีประกันอุบัติภัย  
  12.3   ผลกระทบ (ด้านบวก)  ครู  นักเรียน  ชุมชน  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้รับบริการและ
การประสานงานอย่างทั่วถึง 
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13.    อุดหนุนรายหัว      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ........................................ 

 
  

   ผู้เสนอโครงการ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นายสุทธิชัย  วิดีสา)               
 

(นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ)  
เจ้าหน้าที่แผนงานงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

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

   (นายบดินทร์    นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 
  



454 
 

ชื่อโครงการ  : การจ้างครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 2 ข้อที่  2.2, 2.5 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่  4   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 4 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 4.1, 4.7 
ระยะเวลา : เมษายน 2565 – มี.ค. 2566 
ผู้รับผิดชอบ  : นายสุทธิชัย วิดีสา 
สถานที ่ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ : 1,100,000 
ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
 
Plan (P) 

1. หลักการและเหตุผล  
 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาต้องการปรับปรุงพัฒนางานของโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัว ทั้งด้าน
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งในการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
และสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านวิชาการ คอมพิวเตอร์และงานพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบทาง
ราชการ และข้อมูลเป็นปัจจุบัน อีกทั้งการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมและการรักษา
ความสะอาดเพ่ือให้เกิดความน่าอยู่ ร่มรื่นและเป็นไปตามระบบการปฏิบัติงานเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแผน
ของทางราชการ 
 

2. วัตถุประสงค์   
   1. มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และงานพัสดุ 
 2. เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 
 

3. เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ    

1. มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ,คอมพิวเตอร์และงานพัสดุ 
  2. มีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป 
 3.2 ด้านคุณภาพ     

1. งานด้านวิชาการ คอมพิวเตอร์และงานพัสดุ มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เกิดความคล่องตัว 
   ตามระเบียบของทางราชการ  ท าให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. งานบริหารงานทั่วไป มีคุณภาพ อาคารสถานที่ ห้องน้ า-ห้องส้วมเกิดความสะอาด ร่มรื่น  
      ตามระบบงานและเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแบบแผนของทางราชการ ท าให้งานเป็นไป 

   อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

1. สรรหาบคุลากรที่มีความรู้ 1. เพื่อให้งานวิชาการ การ 1. ร้อยละของบุคลากร 85 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการ คอมพิวเตอร์และ
ด้านงานพัสด ุ
2. สรรหาบคุลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ด้านการบริการ 

จัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้งานพัสดุโรงเรยีนมี
คุณภาพ และข้อมลูเป็นปัจจุบัน 
3. เพื่อให้งานด้านคอมพิวเตอร์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้งานพัฒนาอาคาร
สถานที่สะอาด ร่มรื่น เหมาะสม
กับการจัดการเรียนรู้ 

ที่มีคุณสมบัตมิีความรู้
ความสามารถ ปฏิบตัิงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

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

  -สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ คอมพิวเตอร์ 
  และด้านงานพัสดุ 
-สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการ  

7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
 

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 ประชุมวางแผนขอบเขตการ
ด าเนินงานโครงการ  

           

2 จัดท าโครงการ            

3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและ
ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 

           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ
ในโครงการที่วางไว ้

           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            

8 สรุปและรายงานผล            
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  7. งบประมาณ : งบอุดหนุนรายหัว 1,419,600บาท 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ วัสดุ 
ครุ 

ภัณฑ ์

ค่า 
ใช้

สอย 

ค่า 
ตอบแทน 

งบ
อุด

หน
ุนร

าย
หัว

 

งบ
กิจ

กร
รม

พัฒ
นา

ฯ 

งบ
อื่น

ๆ 

รว
ม 

1 จ้างครูอัตราจ้างและลูกจ้าง
ช่ัวคราว (12 เดือน) 

   1,100,000 /   1,100,000 

 
 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสุทธิชัย วิดีสา 
10. หน่วยงาน/บุคคล ที่ให้การสนับสนุน : ไม่มี 

Check (C) 
11. การประเมินผล : ประเมินเชิงประจักษ์ , ผลงานที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 ผลลัพธ์  

 - งานด้านวิชาการเกิดเกิดความคล่องตัว และงานการเงินเป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้องทาง
ราชการและเป็นปัจจุบัน 

 - งานด้านบริหารทั่วไป อาคารสถานที่ ห้องน้ า-ห้องส้วม เกิดความสะอาด ร่มรื่น และสภาพ
ภายในโรงเรียนเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ 

 12.2 ผลผลิต      
- งานด้านวิชาการ คอมพิวเตอร์และงานพัสดุโรงเรียนทุกอย่าง เป็นปัจจุบันเกิดประโยชน์ต่อ

ทางราชการ 
- งานด้านบริหารงานทั่วไป พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ 
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13.    อุดหนุนรายหัว      กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ........................................ 
              

   ผู้เสนอโครงการ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นายสุทธิชัย  วิดีสา)               
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ)  
เจ้าหน้าที่แผนงานงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

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

   (นายบดินทร์    นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ชื่อโครงการ  : ค่าบริการอินเตอร์เน็ตโรงเรียนเพื่อการสืบค้นของนักเรียน 
ความสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)   มาตรฐานที่ 1 ,2 ข้อที่  1.1(4), 2.5, 2.6 
ความสอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ของสพฐ. : นโยบายที่  4   
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1,2 
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับแผนงาน : ข้อที่ 1.3, 2.4 
ผู้รับผิดชอบ  :  นายสุทธิชัย   วิดีสา 
ระยะเวลา :  วันที่ 1 เมษายน 2565 - 30 มีนาคม 2566 
สถานที ่ :  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
งบประมาณ :  200,000 บาท 
ลักษณะโครงการ :  โครงการใหม่    โครงการต่อเนื่อง 
 
Plan (P) 
1. หลักการและเหตุผล  
 การใช้อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษาปัจจุบัน เป็นการส่งเสริมทักษะ ความรู้และเสริมสร้างจริยธรรมเข้า
ไปด้วยกัน การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ ที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT.) มาใช้ 
จ าเป็นต้องอาศัยความเร็วของอินเตอร์เน็ตเพ่ือเข้าถึงข้อมูลได้ทันที โดยเฉพาะสื่อสังคมแห่งการเรียนรู้(Social 
Media) ซึ่งส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน สพฐ. ได้ก าหนดให้ สื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ (Social 
Media) เป็นแหล่งเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมสร้าง ส าหรับครู นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ดังนั้น จึงมีการ
ด าเนินการเพ่ิมความเร็วของอินเตอร์เน็ตให้สูงขึ้นกว่าเดิม และเพ่ือสร้างความมั่นคงของสัญญาณในการใช้งาน
อินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นการรองรับเทคโนโลยีเว็บ 2.0 และ เว็บ 3.0 ซึ่งเป็น สื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ (Social 
Media) เพ่ือการเรียนการสอนในทุกลุ่มสาระต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือนักเรียนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตในการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ข่าวสาร ได้ 
2. เพ่ือนักเรียนสามารถพัฒนาองค์ความรู้ของตัวเองให้สูงขึ้น 
3. ครูสามารถศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. นักเรียนใช้อินเตอร์อย่างสร้างสรรค์และเรียนรู้ได้อย่างขีดจ้ากัดทั้งเวลาและสถานที่ 

 

3. เป้าหมาย  
 3.1 ด้านปริมาณ ครูและนักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ 
เกีย่วกับระบบอินเตอร์เน็ต สามารถน าความรู้ไปศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถ 
ของตนเองให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
 3.2 ด้านคุณภาพ ครูและนักเรียนโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาทุกคน สามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสาร และสื่อสารกันบนอินเตอร์เน็ตได้ 
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4. กิจกรรมในโครงการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์เฉพาะ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย
(เกณฑ)์ 

1. ข้ันเตรียมการ(Plan)  

1.1 ศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรยีน 1.2 
ประชุมปรึกษา วางแผนด าเนินการ 

1. เพื่อปรับปรุงระบบ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ตใน
โรงเรียน 

1. ระบบสารสนเทศ 
ของโรงเรียน 
2. ร้อยละของนักเรียน
ที่เข้าใช้ 

100 

2. ด าเนินกิจกรรม Do  
2.1 ท้าสัญญาใช้บริการอินเตอรเ์นต็
ผ่านวงจรเช่า 
3.ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) 3.1 
ประชุมตดิตามผล  
3.2 สอบถามความคิดเห็น 
4.ขั้นปรับปรุงแก้ไข (Action) น้าผล
การประเมินมาปรับปรุงแก้ไข 
ข้อบกพร่อง เพื่อการวางแผนพัฒนา
ต่อไป 

DO (D) 

5. วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนขอบเขตการด าเนินงานโครงการ 

2) จัดท าโครงการ 
3) เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ และผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
5) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
6) ด าเนินการตามแผนการด าเนินการในโครงการที่วางไว้ 
 -ติดต่อหน่วยงานผู้ดูแลให้บริการเครือข่าย 
 -ช าระค่าบริการ 
 -ขออนุญาตเบิกจ่ายงบประมาณ 
 -ติดตามผลการให้บริการ หากมีปัญหาก็ด าเนินการติดต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ 
 -จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการวางระบบเครือข่าย 
 -จัดจ้าง/ด าเนินการขออนุญาตเบิกจ่ายค่าแรงติดตั้ง วางระบบเครือข่าย 
7) ประเมินผลการด าเนินงาน 
8) สรุปและรายงานผล 
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6. ระยะเวลาด าเนินการ    

7. งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น : 200,000 บาท 
  - เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งบเหลือจ่าย ปี 2564   200,000 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 

 กิจกรรมที่ 1   
1 ค่าอินเตอร์เนต็รายเดือน   

(12 เดือน * 15,000 บาท) 
  200,000   /  200,000 

 
8. สถานที่ด าเนินการ : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสุทธิชัย  วิดีสา 
10. หน่วยงาน/บุคคล ที่ให้การสนับสนุน : โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 
 
 

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

Act (A) 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

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 ประชุมวางแผนขอบเขตการ

ด าเนินงานโครงการ  
           

2 จัดท าโครงการ            
3 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิและ

ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติโครงการ 
           

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน            
5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             
6 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ

ในโครงการที่วางไว ้
           

7 ประเมินผลการด าเนินงาน            
8 สรุปและรายงานผล            
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 12.1 ผลลัพธ์   
1.นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้และการสื่อสาร

บนอินเตอร์เน็ตได้  
2.นักเรียนน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12.2 ผลผลิต  
1.นักเรียนเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาค้นคว้าข้อมูล ข่าวสาร ร้อยละ 100 
2. ครูสามารถค้นคว้าข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 100 

 12.3 ผลกระทบ (ด้านบวก)  
   1. นักเรียนสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้  

2. เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนการสืบค้นข้อมูลและการสื่อสารข้อมูล  
3. นักเรียนสามารถค้นคว้าข้อมูลละข่าวสารบนอินเตอร์เน็ตได้  
4. ครูสามารถติดต่อสื่อสารและค้นคว้าข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตได้ในเกณฑ์ที่ดี 

13.  อุดหนุนรายหัว   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  อ่ืนๆ........................................ 

 

   ผู้เสนอโครงการ 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นายสุทธิชัย  วิดีสา)               
 

(นายณัฐพนธ์  หล้าชาญ)  
เจ้าหน้าที่แผนงานงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

   
 เห็นควรอนุมัติ 

 
 เห็นควรอนุมัติ 

   (นางวรรณคนา     บุญเนาว์)  
 

(นายณัฐพนธ์       หล้าชาญ) 
หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 

 
รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

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

   (นายบดินทร์    นารถโคษา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

 

 


