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โครงการ  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อท่ี 1  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.  ข้อท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อท่ี ๔  การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                               มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฉลวย หนูผุด  
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม ๒๕๖5 – มีนาคม ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 บุคลากรเป็นหัวใจและกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนภารกิจและกิจกรรมต่างๆให้ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุตามนโยบาย พันธกิจหลักของหน่วยงาน การพัฒนาแนวความคิดและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร จะส่งผลให้บุคลากรเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ น าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ในการพัฒนางานในหน้าท่ี 
สร้างความรักสามัคคี และเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นวิธีการหนึ่งในการ
พัฒนาองค์กร เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีพึงประสงค์ อีกท้ังเป็นการสร้างวัฒนธรรมการเปล่ียนแปลงให้เกิดขึ้น
ในองค์กร ท าให้บุคลากรมีวิสัยทัศน์เชิงบวกต่อการเปล่ียนแปลงท้ังในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ครูต้องจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ 
และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นพี่เล้ียง คอยดูแล แนะน า เพื่อให้นักเรียนเหล่านั้นสร้างองค์ความรู้ได้
อย่างถูกต้องและเป็นจริง รู้จักคิดวิเคราะห์หาเหตุผล และอบรมนักเรียนให้เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม 
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ ดังนั้นครูจึงเป็นบุคคลท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีควรจะส่งเสริมให้พัฒนา
ศักยภาพ เพื่อการจัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติ  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การพัฒนางาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติ 
 ๒.๒ เพื่อจ้างครูผู้สอนในสาขาท่ีขาดแคลน 
 

๓. เปา้หมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ 

  3.1.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้พัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  3.1.2 ครูเข้าร่วมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตลอดปีการศึกษา 2565 
    

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
  3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
  3.2.2 ครูได้เข้าร่วมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างมีประสิทธิภาพ 
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๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
๑. P จัดท าโครงการน าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ มีนาคม ๒๕๖5 นางฉลวย หนูผุด 
๒. D ด าเนินโครงการ 

- จ่ายเงินเดือนทุกส้ินเดือน (การเงิน) 
- จ่ายค่าประกันสังคม (การเงิน) 
- จัดซื้อวัสดุส านักงาน 

พฤษภาคม ๒๕๖5 -
มีนาคม ๒๕๖6 

๓. C ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน  กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 
๔. A รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการเพื่อ

น าไปปรับปรุง แก้ไข พัฒนาในปีต่อไป 
มีนาคม ๒๕๖6 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

จ านวน  ๒5๒,40๐ บาท 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ  

ท่ี รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ครูเข้าร่วมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ๑๓ คน - ๑๒,๐๐๐  
๒. ค่าจ้างครูผู้สอนคอมพิวเตอร์/ฟิสิกส์ ๒ คน ๑14,๐๐๐ ๒28,๐๐๐  
3. ค่าจ้างนักการ 1 คน 7,50๐ 7,50๐  
4. ค่าประกันสังคม 2 คน 5,70๐ 11,40๐  
5. หมึก Printer HP Laser jet P 1006 ๑ หลอด ๙๕๐ ๙๕๐  
6. คัดเตอร์  ๑ อนั ๕๐ ๕๐  
7. หมึก Print Canon Pixma G 2010 4 สี ๙๕๐ ๙๕๐  
8. คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ Asus 1 เครื่อง 22,403 22,403  
9. กระดาษปก 1 ห่อ 80 80  

รวม 371,533  
 
๖. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
 ๑. ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามความมุ่งหวัง
ของการจัดการศึกษาแห่งชาติ 
๒. มีครูครบตามเกณฑ์  

ประเมินตามสภาพจริง แบบสอบถาม 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1 ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ตามความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาแห่งชาติ 

7.2 ครูได้เข้าร่วมการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และสามารถน าผลท่ีได้รับมาแก้ปัญหาการจัดการเรียน 
การสอนได้ 
 

 
       

ลงช่ือ………………………………………………..ผู้เสนอโครงการ    
           (นางฉลวย หนูผุด) 

                        ต าแหน่ง  ครู 
                                        
                                          
                                          ลงช่ือ ………………………………………..……..ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางฉลวย หนูผุด) 
                           ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 
ลงช่ือ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

  ( นางภัทรา   พงศาปาน ) 
ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 

 
 

ลงช่ือ       ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสุวรรณี เกื้อสังข)์ 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
    
    

 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖5  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
________________________________________________________________________________ 

โครงการ                   นิเทศภายใน 
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อท่ี ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.  ข้อท่ี ๓  ส่งเสร ิมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อท่ี ๔  พฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                               มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                 
ผู้รับผิดขอบโครงการ     นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ     มีนาคม  ๒๕๖5 – กุมภาพันธ์  ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
ต้องอาศัยองค์ประกอบท่ีสมบูรณ์ครบถ้วนทุกขั้นตอน อันประกอบด้วย  หลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน สังคมและท้องถิ่น  ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีหลากหลาย ท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน  และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สามารถสะท้อนขีดความรู้ความสามารถของผู้เรียนได้ตรงความเป็นจริง ถึงแม้ว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งจะสามารถ
ด าเนินการ ได้ครบถ้วนได้ตามองค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอน  แต่ถ้าหากขาดการติดตามตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริมสร้างขวัญและก าลังใจอย่างต่อเนื่อง การจัดการเรียนการสอนอาจไม่บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ดังนั้น กระบวนการนิเทศ ติดตามผล และ
รายงานผลอย่างเป็นระบบและเป็นกัลยาณมิตรจะช่วยส่งเสริมให้กิจกรรมการเรียนการสอนมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น  
โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนิเทศภายในขึ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง  

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ น าไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของตนเองได้ 
๒.๒ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับให้สูงขึ้น 

๓. เปา้หมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ     

   3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการนิเทศ ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
   3.1.2 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ และน าไปใช้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนคิดเป็นร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป  
๓.๒ ด้านคุณภาพ  

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนหรือผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) เฉล่ีย 
สูงขึ้นร้อยละ ๓ ทุกกลุ่มสาระ 
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๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. ขั้นเตรียมการ (P) 
๑. ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นท่ี 

การศึกษา สพฐ. ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียน 
๒. ศึกษาผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
๓. ศึกษาบริบทและความเป็นไปได้ในการ 

พัฒนาโครงการ 
๔. จัดท าโครงการและเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

มีนาคม  ๒๕๖5 นางสาวกัญจนพร   
พรหมแก้ว 
 

๒. ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. ประชุมคณะท างานเพื่อช้ีแจงโครงการ 

และมอบหมายภาระงาน 
๒. ด าเนินงานตามโครงการ 

- นิเทศการสอนภายในโรงเรียน 

พฤษภาคม  ๒๕๖5 

๓. ขั้นนิเทศ ติดตามผล (C) 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ นิเทศติดตามการ
ด าเนินงานและอ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานท่ีโครงการก าหนด 

พฤษภาคม  ๒๕๖5 
- 

กุมภาพันธ์  ๒๕๖6 

๔. ขั้นประเมินผลและรายงานผล 
๑. สรุปประเมินโครงการ 
๒. จัดท ารายงานโครงการเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

 

มีนาคม ๒๕๖6 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ     

จ านวนเงิน   -   บาท 
 
 

๖.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
ด้านปริมาณ 
๑. ครูผู้สอนจัดส่งแผนการจัดการ
เรียนรู้และแผนการจัด
ประสบการณ์ ร้อยละ ๘๕ 

 
- สังเกต 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 

๒. ครู ผู้สอนได้รับการนิ เทศช้ัน
เรียน เยี่ยมช้ันเรียน ภาคเรียนละ 
๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
๓. ห้องเรียนได้รับการจัดสอนแทน 
ร้อยละ ๑๐๐ 

- สังเกต 
- สอบถาม 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบสัมภาษณ์ 

ด้านคุณภาพ 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ร้อยละ 
๓ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
- ทดสอบ 
- ประเมิน 
 

 
- แบบทดสอบ 
- แบบประเมิน 
 

 
๗. ผลคาดว่าที่จะได้รับ 

๗.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗.๒ ครูมีขวัญก าลังใจและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๗.๓ นักเรียนมีความรู้และทักษะเต็มตามศักยภาพตามมาตรฐาน 

 
 
                                          ลงช่ือ........................................................ผู้เสนอโครงการ 

          (นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว) 
     ต าแหน่ง  ครู 

 
 
 ลงช่ือ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว) 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางภัทรา  พงศาปาน) 

   ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 
 
 

ลงช่ือ        ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางสุวรรณี  เกื้อสังข)์ 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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โครงการ  ศึกษาดูงาน 
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อท่ี 1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.  ข้อท่ี ๓  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อท่ี ๔  พฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                               มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฉลวย หนูผุด  
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม ๒๕๖5 – มีนาคม ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องเตรียมความพร้อม ต้องพัฒนา
ตนเองให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การศึกษาดูงานเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีได้มา
ประสบการณ์ตรง ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนาการจัด
การศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ รู้เท่าทันสถานการณ์สามารถพัฒนา
สมรรถนะตนเองสู่การพัฒนาคุณภาพงานและคุณภาพผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น 
 ๒.๒ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของหมู่คณะในองค์กร 
 

๓. เปา้หมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ 

๓.๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน จ านวน ๑7 คน       
๓.๒ ด้านคุณภาพ 

๓.๒.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมา 
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาเซียนและสู่สากล 
ได้อย่างมีคุณภาพ 
  ๓.๒.๒ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรักใคร่ ความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. จัดท าโครงการน าเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ มีนาคม ๒๕๖5 นางฉลวย หนูผุด 
๒. - ส ารวจความต้องการสถานท่ีดูงาน 

- ด าเนินการขออนุญาตการไปศึกษาดูงาน 
- ประสานงานติดต่อเอกสารและข้อมูล 
- เดินทางไปศึกษาดูงาน 

ตุลาคม ๒๕๖5  
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๓. อภิปรายผลการศึกษาดูงานและประเมินโครงการ ธันวาคม ๒๕๖5 นางฉลวย หนูผุด 
๔. รายานผลโครงการ มกราคม ๒๕๖6  
 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ (งบอื่นๆ) 

จ านวน  ๖๒,๒0๐ บาท 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ  

ท่ี รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ค่าจ้างเหมารถ ๑ คัน - ๒๒,๐๐๐  
๒. ค่าท่ีพัก ๗ คืน ๓,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐  
๓. ค่าอาหาร ๘ วัน ๒,๔0๐ 1๙,๒0๐  

รวม ๖๒,๒0๐  
 
๖. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
 ร้อยละ ๙๐ ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความพึงพอใจ  

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 

 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
7.1 บุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถปรับตัวรับการเปล่ียนแปลงสู่
ประชาคมอาเซียนและมีความเป็นสากล 
 ๗.๒ บุคลากรมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน สร้างความกลมเกลียวในหมู่คณะและเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะ
ปรับปรุงพัฒนางานของตนเองให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
 

 
       

ลงช่ือ………………………………………………..ผู้เสนอโครงการ    
           (นางฉลวย หนูผุด) 

                        ต าแหน่ง  ครู 
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     ลงช่ือ ………………………………………..……..ผู้เห็นชอบโครงการ 
                      (นางฉลวย หนูผุด) 
                           ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

 
ลงช่ือ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

  ( นางภัทรา พงศาปาน ) 
ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 

 
 
 

ลงช่ือ       ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางสุวรรณี เกื้อสังข)์ 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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โครงการ  สานสัมพันธ์เครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาต าบลขอนหาด 
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อท่ี 3 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ.   ข้อท่ี 3 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน     ข้อท่ี ๒ การส่งเสริมและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                               มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฉลวย หนูผุด  
ลักษณะโครงการ          โครงการใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม ๒๕๖5 – มีนาคม ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเกิดการเปล่ียนแปลงในทุกๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดกับสถานบันครอบครัว 
เศรษฐกิจและสถาบันการศึกษา หากโรงเรียนต่างๆได้เล็งเห็นความส าคัญและร่วมมือจากการเปล่ียนแปลงนี้อย่าง
รู้เท่าทัน น่าจะสามารถพัฒนาในพื้นท่ีรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
 โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์เป็นโรงเรียนมัธยมประจ าต าบลขอนหาดท่ีเล็งเห็นความส าคัญของการ
ร่วมมือกับโรงเรียนประถมศึกษาในต าบลขอนหาด ในการช่วยเหลือพัฒนาการศึกษาของชุมชนให้เป็นรูปธรรมเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป จึงได้จัดท าโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาต าบลขอนหาดขึ้น  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหวา่งโรงเรียนในต าบลขอนหาด 
 ๒.๒ เพื่อพัฒนาการศึกษาของนักเรียนในต าบลขอนหาดให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน 
 

๓. เปา้หมาย 
          ๓.๑ ด้านปริมาณ 
                      ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในต าบลขอนหาด จ านวน ๖ โรงเรียน
ได้พบปะแลกเปล่ียนการเรียนรู้กันตลอดปีการศึกษา ๒๕๖5 
          ๓.๒ ด้านคุณภาพ 

 โรงเรียนในต าบลขอนหาดท้ัง ๖ โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพของนักเรียนเป็นท่ียอมรับของชุมชน 
 

๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. พบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้  

ณ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
 

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖5 
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖5 

นางสุวรรณี เกื้อสังข ์

๒. พบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้  
ณ โรงเรียนบ้านขอนหาด 

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖5 
๑๘ มกราคม ๒๕๖6 

นายธรรศ พงศาปาน 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๓. พบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้  

ณ โรงเรียนบ้านตรอกแค 
๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖5 
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 

นายธีรกร นวนหอม 

๔. พบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้  
ณ โรงเรียนวัดควนใส 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖5 
 

นายประหยัด บุญรินทร ์

๕. พบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้  
ณ โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 

๑๔ กันยายน ๒๕๖5 
 

นายสมทบ วงศ์กุลวิจิตร 

๖. พบปะแลกเปล่ียนเรียนรู้  
ณ โรงเรียนบ้านไสถิน 

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖5 
 

นางสาวปิลันธนา ขวัญทองยิ้ม 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

จ านวน    -    บาท 
 
๖. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
 -  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
ระหว่างโรงเรียนในต าบลขอนหาด 
-  พัฒนาการศึกษาของนักเรียนในต าบล
ขอนหาดใหเ้ป็นที่ประจักษ์แก่ชุมชน  

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 
 

 
 

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในต าบลขอนหาดมีความสัมพันธ์อันดี 
ต่อกัน 
 ๗.๒ สามารถพัฒนาการศึกษาและอื่นๆของนักเรียนในต าบลขอนหาด 
 
 

 
       

ลงช่ือ………………………………………………..ผู้เสนอโครงการ    
                (นางฉลวย หนูผุด) 

                             ต าแหน่ง  ครู 
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               ลงช่ือ ………………………………………..……..ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางฉลวย หนูผุด) 
                           ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

 
ลงช่ือ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

  ( นางภัทรา พงศาปาน ) 
ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 

 
 
 

ลงช่ือ                ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางสุวรรณี เกื้อสังข)์ 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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โครงการ   พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อท่ี ๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                               มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม ๒๕๖5 – มีนาคม ๒๕๖6 
 
๑.   หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษานับเป็นหัวใจของการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้น 
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีความสุข สามารถด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นสถานศึกษาจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ศักยภาพทางการศึกษาของผู้เรียน ผู้เรียนต้องได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้เน้นเรื่องการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา ด้วยเหตุผลนี้การยกระดับมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา สถานศึกษาจึงจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพ 
นอกจากนี้ให้มีการประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา โดยค านึงถึงกลไกและสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความส าเร็จใน
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท่ี
ผ่านมาท้ังสามครั้ง จึงจ าเป็นท่ีสถานศึกษาจะต้องพัฒนาโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบท่ีส่ี และให้เห็นผลการด าเนินการท่ีชัดเจน และน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา เกิดการร่วมคิดร่วมท าระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพมามาตรฐานการศึกษาดังกล่าว และมีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ีเข็มแข็งพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบท่ีส่ี ด้วยความจ าเป็นดังกล่าวจึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น  
 
๒.  วัตถุประสงค ์

2.๑ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวางระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี 
 ๒.2 เพื่อให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อ
ระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา 
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 2.๓ สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในทุกมาตรฐานมีค่าเฉล่ียร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป อยู่ในระดับ 

ยอดเยี่ยม 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
 ๓.๑.๑ คณะครูและบุคลากรร้อยละ ๙๕ มีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๓.๑.๒ คณะครูและบุคลากรร้อยละ ๙๕ มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ อย่างน้อยปี ๑ ครั้ง 

๓.๑.๓ สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในทุกมาตรฐาน มีค่าเฉล่ียร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
๓.๒  เชิงคุณภาพ 

 ๓.๒.๑ โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาทุกมาตรฐานอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

๓.๒.๒ โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

        ๓.๒.๓ โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 
 
ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผนพัฒนาระบบกระประกันคุณภาพการศึกษา มีนาคม  ๒๕๖5 นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย 
๒. ด าเนินงานพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 

- แต่งต้ังค าส่ังคณะกรรมการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
-  ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา 
- ด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 
พฤษภาคม 2565 

 
พฤษภาคม 2565 

 
ตลอดปีการศึกษา 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

๓. ขั้นติดตาม ตรวจสอบปรับปรุง 
- รายงานครั้งท่ี ๑ 
- รายงานครั้งท่ี ๒ 
-ประเมินโครงการ  

 
ตุลาคม ๒๕๖5 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 
มีนาคม ๒๕๖6 

นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย 

๔. ขั้นรายงานผล  มีนาคม ๒๕๖6 นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย 
  

๕.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
จ านวน   ๓,14๐ บาท 
 
 



๑๐๕ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖5  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
________________________________________________________________________________ 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ท่ี รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

๑. หมึกเครื่องพิมพ์ cannon 4 ขวด ๓๕๐ 1,40๐  
๒. กล่องพลาสติก (100 ลิตร) 4 ใบ 400 1,60๐  
๓. กาวสองหน้าบาง (0.5 นิ้ว) 4 ม้วน 35 14๐  

รวม ๓,14๐  
 

๖.  การวัดและการประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

๑. สถานศึกษามีผลการประเมนิ 
คุณภาพภายในระดับยอดเย่ียม 

ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
 

- แบบประเมิน 
- เกณฑ์มาตรฐาน 

๒. สถานศึกษาผ่านการรับรอง 
มาตรฐานการประเมินคุณภาพจาก
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ใน
ระดับยอดเย่ียม 

ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน 
ร่องรอยการปฏิบัติงาน 
 

- แบบประเมิน 
- เกณฑ์มาตรฐาน 

๓. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้องท่ีมี 
ความพึงพอใจต่อระบบการบริหาร
และการจัดการของสถานศึกษา
ระดับมากขึ้นไป 

สอบถาม -แบบสอบถาม 

 
 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในทุกมาตรฐานมีค่าเฉล่ียร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม 
 ๗.๒  สถานศึกษาผ่านการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราช ในระดับยอดเย่ียม 
 ๗.๓ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีมีความพึงพอใจต่อระบบการ
บริหารและการจัดการของสถานศึกษาระดับมากขึ้นไป 
 
                                         

          ลงช่ือ............................ ............................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย) 

   ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
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ลงช่ือ........................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 

           ( นางสาวกัญจนพร พรหมแก้ว ) 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( นางภัทรา พงศาปาน ) 

ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 
 

ลงช่ือ       ผู้อนุมัติโครงการ     
        ( นางสุวรรณี เกือ้สังข์ ) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
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โครงการ                 พัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อท่ี ๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อท่ี ๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
                               มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางภัทรา พงศาปาน 
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ      ๑  มีนาคม  ๒๕๖5 – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
หมวดท่ี ๕ ว่าด้วยการบริหารและจัดการศึกษามาตรา ๔๐ ก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท า
หน้าท่ีก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทน ๖ องค์กร ได้แก่ ผู้แทนผู้ปกครอง 
ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุ
สงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 การจัดการศึกษาภาคบังคับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นภารกิจหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ี
จะต้องจัดและส่งเสริมให้การด าเนินงานได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 
๒๕๔๕ หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิจัดการศึกษาภาคบังคับ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานบันการศึกษาต้องมีความรู้ ความสามารถ 
รู้ในบทบาทหน้าท่ีของตนเองในการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา ดังนั้นโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถในบทบาทหน้าท่ีของตนเองต่อ
สถานศึกษา 
            2.2 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 
  2.3 เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
๓. เปา้หมาย 

๓.๑ ด้านปริมาณ 
                   จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง   

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
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 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมด้าน
ต่างๆของสถานศึกษา และประสานการท างานระหว่างสถานศึกษาและคณะกรรมการขั้นพื้นฐานโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. วางแผนโครงการ 
- ก าหนดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

มีนาคม  ๒๕๖5 นางภัทรา พงศาปาน 

๒. เสนอโครงการค่าใช้จ่าย/กิจกรรม 
- จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯครั้งท่ี 1 
- จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯครั้งท่ี 2 

มิถุนายน  ๒๕๖5 
 

๓. ประเมินการด าเนินงาน 
- จัดท าแบบประเมินผลการด าเนินงาน 

มีนาคม  ๒๕๖6 

๔. รายงานผลการด าเนินงาน 
- สรุปและรายงานผล 

มีนาคม  ๒๕๖6 

 

๕ .  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
           จ านวน  ๕,๐๐๐ บาท  
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ท่ี รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ค่าจัดการประชุม ๒ ครั้ง ๒,๒๐๐ ๔,๔๐๐  
๒. แฟ้มเอกสาร A ๔ ๒ แฟ้ม   ๑๒๕   ๒๕๐   
๓. กระดาษโฟโต้ ๑๘๐ แกรม ๑ ห่อ ๒๐๐ ๔,๐๐๐  
๔. ลวดหนีบกระดาษ ๑ กล่อง ๑๕๐ ๑๕๐  

รวม   ๕,๐๐๐  
 

 
 
๖. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑ .จั ด ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๒. ร้อยละ ๙๐ ของคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
ด าเนินการประชุม และการด าเนินการ
ตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 

- การเข้าร่วมประชุม 
- การสอบถามความพึงพอใจ 
- ท าแบบประเมินโครงการ 

- รายงานการประชุม 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- สรุปผลการประเมินโครงการ 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑ คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถในบทบาทหน้าท่ีของตนเองต่อสถานศึกษา 
         .๗ ๒ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาให้มากยิ่งขึ้น 
          ๗.๓ มีความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นางภัทรา พงศาปาน) 

     ต าแหน่ง  ครู 
 
 
ลงช่ือ                                           ผู้เห็นชอบโครงการ 
            (นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์) 

ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางภัทรา  พงศาปาน) 

     ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 
 
 

ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางสุวรรณี เกื้อสังข)์ 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
 

 
 
 
 
 
 

                                     
 

 



๑๑๐ 
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โครงการ                 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อท่ี ๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                               มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย ์
ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ     มีนาคม  ๒๕๖5 – มีนาคม  ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการท่ี ดีในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ เป็นปัจจัยส าคัญในการ
พัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ท่ีก าหนดให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี ความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนของครู  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  และผู้ท่ีเกี่ยวข้องพบว่า  มีความต้องการพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการอยู่ในระดับมากท่ีสุด  โดยเฉพาะการจัดวางโครงสร้างระบบการบริหารจัดการท่ีดีและส่ิงแวดล้อม 
ตลอดจนกระบวนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโรงเรียน บ่งบอกถึงการกระจายอ านาจ  การมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ ความคล่องตัว ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรท่ีผนึกก าลังสร้างสรรค์แบบกัลยาณมิตร  จึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ต้ังแต่การวางแผน ลงมือปฏิบัติ 
ตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงเพื่อให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนช้ันดีมีคุณภาพ  สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด  ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจสูงสุดต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค ์

2.๑   เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นระบบท่ีดี  มีความคล่องตัว  มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
๒.2   เพื่อให้การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา บรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์  และพันธกิจ 

ท่ีก าหนดไว้   
               
๓. เปา้หมาย 

๓.๑ ด้านปริมาณ 
      โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการจัดการครอบคลุมภารกิจ ตามกรอบโรงเรียนนิติบุคคลโดยมีการ

ด าเนินงานตามคู่มือบริหารงานโรงเรียนนิติบุคคลภายในปี  ๒๕๖5 
๓.๒  ด้านคุณภาพ 

            ระบบบริหารและการจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลมีคุณภาพมากขึ้น  บรรลุเป้าประสงค์ตาม
วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ 



๑๑๑ 
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๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผนโครงการ มีนาคม  ๒๕๖5 นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย ์
๒. เสนอโครงการกิจกรรม/ค่าใช้จ่าย มีนาคม  ๒๕๖5 
๓. ด าเนินงานตามโครงการ 

- จัดระบบข้อมูลงานสารบรรณโรงเรียน 
- จัดท า พัฒนา ระบบการจัดเก็บรักษา
เอกสาร รับ-ส่งหนังสือและสารสนเทศ 
- ปฏิบัติงานผู้ช่วยเลขานุการกรรมการ
สถานศึกษา มูลนิธิโรงเรียน 
- งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย  

มีนาคม  ๒๕๖5 - มีนาคม  ๒๕๖6 

๔. ประเมินการด าเนินงาน มีนาคม  ๒๕๖6 
๕. รายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม  ๒๕๖6 

 

๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
            จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ  
 

ท่ี รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
งานสารบรรณ 
๑. เครื่อง Print สี Brother รุ่น DCP-T310 1 เครื่อง 4,990 4,990  
๒. หมึกอิงค์เจ็ท 4 สี Brother Bt-D60Bk 2 ชุด 230 460  
๓. DL เครื่องเย็บกระดาษ 0221 1 เครื่อง 55 55  
๔. ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35 (26/6) ๑ กล่อง 45         45  
๕. ปากกาลบค าผิด 1 ด้าม ๖5         65  
6. คัตเตอร์ ๙ มม.ตราช้าง ๔๕ องศา ๑ ด้าม ๖๐ ๖๐  
7. คัตเตอร์ ๑๘ มม.ตราช้าง ๔๕ องศา ๑ ด้าม ๘๐ ๘๐  
8. ใบมีดคัตเตอร์ ๙ มม.ตราช้าง ๔๕ องศา ๔ หลอด ๑๐ ๔๐  
9. ใบมีดคัตเตอร์ ๑๘ มม.ตราช้าง ๔๕ องศา ๒ หลอด ๓๐ ๖๐  

10. แฟ้มสันกว้าง A4 หนา 3 นิ้ว ตราช้าง 4 แพ็ค 50๐ 2,00๐  
11. แฟ้มใส่เอกสารขนาด A4 15 แฟ้ม 30         450  
12. หนังสือส่ง ๒ เล่ม  7๐         140  
13. หนังสือรับ ๕ เล่ม  7๐         ๓๕๐  
14. ค่าซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์/เครื่องพริ้นเตอร ์         1,255  

รวม    ๑๐,๐๐๐  
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๖. การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ร้อยละ ๙๐ 

- ท าแบบประเมินโครงการ - แบบประเมินโครงการ 
- สรุปผลการประเมินโครงการ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

.7 1 ระบบการบริหารจัดการเป็นระบบท่ีดี มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
          7.2  การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา บรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ 
 
 
 

 
ลงช่ือ                                        ผู้เสนอโครงการ 
            (นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์) 

      ต าแหน่ง  ครู 
 
 
ลงช่ือ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์) 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( นางภัทรา พงศาปาน ) 

ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 
 

ลงช่ือ                  ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสุวรรณี เกื้อสังข)์ 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖5  โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
________________________________________________________________________________ 

โครงการ                 โครงการเผยแพร่เกียรติยศและประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อท่ี ๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                               มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารท่ัวไป    
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย 
ลักษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ     ๑ มีนาคม ๒๕๖5 – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ก าหนดให้รัฐต้องจัด
การศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ สร้างความเสมอภาคให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส่งเสริมประสิทธิภาพและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนอย่างท่ัวถึง 
มีคุณภาพพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นตามธรรมชาติ ความถนัดความสนใจและ
ศักยภาพของผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น สังคมแห่งการเรียนรู้  การส่ือสารและ
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนจึงมีความส าคัญในการส่ือประสานให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
เป็นข้อมูลในการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆของโรงเรียนสู่ชุมชน จึงสมควรให้มีการจัดท าโครงการเผยแพร่เกียรติยศ
และประชาสัมพันธ์โรงเรียน เป็นการส่ือสารท่ีสามารถเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ประกาศ กิจกรรม/โครงการต่างๆ
ของโรงเรียน ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา บุคลากรและนักเรียน ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองตลอดจนสาธารณะชน
ได้รับรู้ข่าวสารด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

๒.วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับทราบข่าวสารความรู้และกิจกรรมต่างๆ 

  ๒.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรมของโรงเรียนสู่สาธารณชน 
๒.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

๓. เปา้หมาย 
๓.๑ ด้านปริมาณ    

๓.๑.๑ บุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชน ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง  
  ๓.๑.๒ บุคลากรภายในโรงเรียนมีผลงาน ตลอดจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

๓.๒ ด้านคุณภาพ   
๓.2.๑ บุคลากรภายในโรงเรียน นักเรียนและชุมชน ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง

 3.2.2 บุคลากรภายในโรงเรียน และนักเรียน มีผลงานเผยแพร่มีความภูมิใจในผลงานท่ีได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติ 
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๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. Plan  

 - จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ                 
มีนาคม  ๒๕๖5 นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย 

๒. Do 
 - ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 
 - ขออนุมัติใช้งบประมาณ 
 - เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงาน/กิจกรรม
ของครู นักเรียน โรงเรียน 

พฤษภาคม ๒๕๖5 -  
มีนาคม ๒๕๖6 

๓. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ 
 - ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
ประชาสัมพันธ์โดยใช้แบบประเมินความ 
พงึพอใจ 

พฤษภาคม ๒๕๖5 –  
มีนาคม ๒๕๖6 

๔. สรุปและรายงานผล 
 - จัดท าเล่มรายงานผล 

มีนาคม ๒๕๖6 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
           จ านวน  ๒,๖๐๐  บาท  
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ท่ี รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์  1 รายการ 3,0๐๐ 3,0๐๐  

รวม 3,0๐๐  
 
 
 
๖. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนได้รับ
ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆผลงาน งาน/
กิจกรรมต่างๆของบุคลากร นักเรียน
และโรงเรียนได้เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน  

สอบถามความพึงพอใจ แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๗.๑  บุคลากรภายในโรงเรียนและชุมชนทุกคนได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์อย่างท่ัวถึง 
๗.๒  บุคลากรภายในโรงเรียนมีผลงาน ตลอดจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

          ๗.๓  บุคลากรภายในโรงเรียน นักเรียน และชุมชน ภูมิใจเมื่อได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ท่ี
โรงเรียนจัดให้ 
             ๗.๔  บุคลากรภายในโรงเรียนและนักเรียน มีผลงานเผยแพร่ มีความภาคภูมิใจในผลงานท่ีได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติ 

      ลงช่ือ                  ผู้เสนอโครงการ    

                                          (นางสาวศุภาพรรษ์ ทองช่วย) 
                                                            ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
 

 
 
ลงช่ือ                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 

               (นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์) 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

 
 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( นางภัทรา  พงศาปาน ) 

ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 
 
 

ลงช่ือ          ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางสุวรรณี เกื้อสังข)์ 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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โครงการ   สัมพันธ์ชุมชน 
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อท่ี ๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อท่ี ๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                               มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย ์
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  มีนาคม  ๒๕๖5 - มีนาคม  ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ มีแนวทางการจัด
การศึกษาตามมาตราท่ี ๒๙ ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถานบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ 
ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่างๆเพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการ รวมท้ังวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 

โรงเรียนถือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ดังนั้นการส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชนในชุมชนจัดขึ้น ถือเป็นส่ิงส าคัญท้ังการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ ตลอดจนการเข้าร่วม
กิจกรรมตามเทศกาลประเพณีของชุมชน ซึ่งท าให้นักเรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน และเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความสามารถน าช่ือเสียงมาสู่ตนเองและโรงเรียน อีกท้ังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
โรงเรียนและชุมชนอีกด้วย 

โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ได้เล็งเห็นความส าคัญในการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างชุมชนกับ
โรงเรียน เพราะโรงเรียนมีความจ าเป็นต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีการประสานงาน
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ใช้สถานท่ีในชุมชนจัดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
จึงได้จัดให้มีการด าเนินงานโครงการนี้ขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 2.๑ เพื่อสร้างความร่วมมือ ความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและชุมชนในอันท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๒.2 เพื่อใหบุ้คคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถานบันสังคมอื่น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 
 

๓. เปา้หมาย 
 3.๑ ด้านปริมาณ 
  ๑. นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน ร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
  ๒. ชุมชนมีความเข้าใจ และให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ร้อยละ ๘๐ 
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 3.๒ ด้านคุณภาพ 
  โรงเรียน วัด บ้าน หน่วยงานอืน่ๆ มีความสามัคคีเข้าใจร่วมมือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

1.1 ก าหนดขนาด รูปแบบการ์ดอวยพรปีใหม่
พร้อมด าเนินการจัดท าการ์ดอวยพรปีใหม่
ตามรูปแบบท่ีก าหนดไว้ 

1.2 คัดสรรรูปภาพ และจัดเตรียมค าอวยพร 
1.3 จัดเตรียมรายช่ือโรงเรียน องค์กรภาครัฐ 

เอกชน และบุคลส าคัญ 

มีนาคม  ๒๕๖5 นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย ์

๒. ขั้นด าเนินการ (Do) 
2.1 จัดส่งการ์ดอวยพรปีใหม่ให้กับโรงเรียน 
องค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลส าคัญ 

มีนาคม ๒๕๖5 – 
    มีนาคม ๒๕๖6 

๓. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)  
3.1 ตรวจสอบการการ์ดอวยพรปีใหม่ 
3.2 ถ่ายภาพร่วม 

มีนาคม ๒๕๖5 – 
   มีนาคม ๒๕๖6 

๔. ขั้นสรุป รายงานผลและปรับปรุงโครงการ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

จ านวน     -    บาท 
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ท่ี รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
 - - - -  

รวม      
 
๖.การวัดและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
ร้อยละ ๘๐ 

- การประเมินการจัดกิจกรรม 
- การประเมินจากสภาพความ 
เป็นจริง 

- แบบประเมินผลโครงการ 
- ข้อมูลสารสนเทศ 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ เกิดความร่วมมือ ความเข้าใจท่ีดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนในอันท่ีจะพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๗.๒ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการและสถานบันสังคมอื่น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน 

     
 
 

 
ลงช่ือ                                        ผู้เสนอโครงการ    

                                           (นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์) 
           ต าแหน่ง  ครู 
 
 

                                          
                                          ลงช่ือ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์) 
                           ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 
 

 
ลงช่ือ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นางภัทรา พงศาปาน) 
  ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 

 
 

ลงช่ือ              ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางสุวรรณี เกื้อสังข)์ 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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โครงการ   พัฒนาส่งเสริมสุขภาพ 
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อท่ี ๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                               มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย ์
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  ๑  มีนาคม  ๒๕๖5  -   ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
        พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  และฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม  พ.ศ. ๒๕๔๕
และ พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ สร้างความ
เสมอภาคให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมประสิทธิภาพและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้
ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพพัฒนาสู่มาตรฐานการศึกษา เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไป
ตามธรรมชาติ ความถนัด ความสนใจและศักยภาพของผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                 เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนา สุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี รู้จักการเลือก
รับประทานอาหารและการใช้ยา และเวชภัณฑ์ต่างๆ การออกก าลังกาย การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย 
และบริเวณท่ีอยู่อาศัย รู้ถึงโทษของยาเสพติด การเลือกคบเพื่อน หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรงของ
โรคภัย อุบัติเหตุ รวมถึงปัญหาทางเพศ ผู้เรียนมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ให้เกียรติผู้อื่น ร่าเริง
แจ่มใสมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องด าเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

2.๑ เพื่อให้บริการนักเรียนและบุคลากรท่ีเจ็บป่วยในโรงเรียน ได้รับการดูแลและปฐม 
พยาบาลเบ้ืองต้น 

          ๒.2  เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดี 
๓. เปา้หมาย 
  ๓.๑ เชิงปริมาณ 

            ร้อยละ ๙๐ นักเรียนและบุคลากรท่ีเจ็บป่วยในโรงเรียน ได้รับการดูแลและปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น 

๓.๒ เชิงคุณภาพ 
            นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีในระดับมาก 
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๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. วางแผนการจัดท าโครงการ                         มีนาคม 2565 นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย ์
๒. เสนอโครงการ/กิจกรรม/กรอบการใช้จ่าย       มีนาคม 2565 
๓. ด าเนินการตามแผนงาน โครงการ 

- จัดซื้ออุปกรณ์ตามรายละเอียดโครงการ 
- กิจกรรมบอร์ดนิเทศสร้างเสริมสุขนิสัยท่ีดี 
- กิจกรรมช่ังน้ าหนัก/วัดส่วนสูง ครั้งท่ี 1 
- กิจกรรมช่ังน้ าหนัก/วัดส่วนสูง ครั้งท่ี 2 

       
พฤษภาคม 256๔ – 

มีนาคม ๒5๖6 

4. ประเมินผลการด าเนินงาน       มีนาคม 2566  
5. รายงานผลการด าเนินงาน       มีนาคม 2566  
 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

จ านวน  ๗,๐๐๐  บาท 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

ท่ี รายการ จ านวนหน่วย ราคา / หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. คูลเลอร์น้ าเย็น ๑ เครื่อง   ๒,๐๐๐    ๒,๐๐๐    
๒. ค่าวัสดุท าเล่มรายงานผลกิจกรรม ๑ เล่ม           ๑๐๐         ๑๐๐  
      

รวม 2,1๐๐  
 

๖.การวัดและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนและบุคลากร
ท่ีเจ็บป่วยในโรงเรียน ได้รับการดูแล
และปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 

- สอบถาม 
- ข้อมูลสารสนเทศ 

- แบบสอบถาม 
- ข้อมูลสารสนเทศ 

ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนและบุคลากร
ของโรงเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดีในระดับมาก 

- สอบถาม 
- ข้อมูลสารสนเทศ 

- แบสอบถาม 
- ข้อมูลสารสนเทศ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๗.๑ นักเรียนและบุคลากรท่ีเจ็บป่วยในโรงเรียนได้รับการดูแลและปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
 ๗.๒ นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี 
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ลงช่ือ.                                          ผู้เสนอโครงการ 
              (นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์) 

     ต าแหน่ง  ครู 
 

 
 
ลงช่ือ                                          ผู้เห็นชอบโครงการ   

               (นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์) 
ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 

 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( นางภัทรา พงศาปาน ) 

ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 
 
 

ลงช่ือ             ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางสุวรรณี เกื้อสังข)์ 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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โครงการ  พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
สนองจดุเน้น สพฐ. ข้อท่ี 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                               มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์ 
ลักษณะโครงการ          แบบต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ      ๑  มีนาคม  ๒๕๖5 – ๓๐ มีนาคม  ๒๕๖6  

๑. หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และช้ัน

มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสภาพแวดล้อมและอาคารสถานท่ีเป็นส่ิงส าคัญและช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคารสถานท่ีต่างๆ การปรับภูมิทัศน์และแหล่ง
เรียนรู้ โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และผู้ใช้บริการในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนหรือใช้อาคารสถานท่ีต่างๆในการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชน สภาพของอาคารเรียนต้องมี
ความแข็งแรงทนทาน และพร้อมใช้งาน จึงต้องด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าวเพื่อให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขพร้อมท้ังมีแหล่งการเรียนรู้  ท้ังใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนท่ีหลากหลาย มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีอาคารเรียนท่ีมีความปลอดภัย ระบบ
สาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ์ 

ดังนั้นงานอาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค จึงจ าเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน
เกิดความปลอดภัยสูงสุด เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งผลให้
โรงเรียน และนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา 

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่นักเรียน และบุคลากร 

ภายในโรงเรียน ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๒ เพื่อใหน้ักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน ชุมชน ได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคอย่าง 

เต็มศักยภาพ 
๒.๓ เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานรองรับ และการให้บริการแก่ 

นักเรียนอย่างพอเพียง 
๒.๔ เพื่อสร้างบรรยากาศภายในบริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงามเป็นระเบียบปลอดภัยและเอื้อต่อ 

การจัดการเรียนรู้ 
 

๓. เป้าหมาย 
๓.๑  ด้านปริมาณ 

๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ 100 มีแหล่งเรียนรู้ท่ีร่มรืน่สวยงาม และมีความปลอดภัยท่ีได้มาตรฐาน 
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๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคอย่างพอเพียง 
๓.๑.๓ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  ได้รับการบริการด้านอาคารสถานท่ีเพื่อใช้รองรับการจัด 

กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
 

๓.๒  ด้านคุณภาพ 
๓.๒.๑ นักเรียนได้รับการบริการด้านอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษาอย่าง 

พอเพียงเป็นการยกระดับในการบริการของสถานศึกษาท่ีได้มาตรฐานในการให้บริการ 
๓.๒.๒ นักเรียนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค อย่างพอเพียงเป็นการยกระดับใน 

การบริการของสถานศึกษาท่ีได้มาตรฐานในการให้บริการ 
 
๔.  กิจกรรมการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑. ขั้นเตรียมการ (Plan) 

- แต่งต้ังกรรมการบริหารงานส่ิงแวดล้อม 
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
- ส ารวจเพื่อหาปัจจัยส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้นของ
โรงเรียน 
- หาปัจจัยท่ีเห็นเด่นชัดและความจ าเป็นเร่งด่วน
ในการแก้ปัญหา 

มีนาคม ๒๕๖5 
 

นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย ์

๒. ขั้นด าเนินการ (Do) 
- จัดท าแผนงานโครงการ และก าหนดเป้าหมาย 
- จัดท าโครงสร้างและแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบ 
- จัดท าระบบการบริหารจัดการอาคารสถานท่ี
และส่ิงแวดล้อม ท่ีมีข้ันตอนปฏิบัติงาน วิธี
ปฏิบัติงานและเอกสารสนับสนุน 

มีนาคม ๒๕๖5  – 
     มีนาคม ๒๕๖6 

๓. ขั้นประเมินผลโครงการ (Check) 
- ขั้นตรวจสอบและประเมินผล ด าเนินการตาม
แผนการจัดท าโครงการ  

มีนาคม ๒๕๖6 

4. ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
- ตรวจสอบ ตรวจวัดให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามกฎหมาย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายแผนการด าเนินงานและขั้นตอน
ปฏิบัติงาน 
- แก้ไข ปรับปรุง สรุปรายงานผล 

มีนาคม ๒๕๖6 
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๕.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ใช้งบประมาณอุดหนุนการศึกษา จ านวนเงิน   ๕,๐๐๐ บาท 

 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ท่ี รายการ จ านวนหน่วย ราคา / หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ท าความสะอาด ๔ ครั้ง ๑,๐๐๐ ๔,๐๐๐  
๒. ค่าจ้างตัดหญ้าภายในบริเวณโรงเรียน 2 ครั้ง 2,๕๐๐ ๕,๐๐๐  
๓. ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมสาธารณูปโภค 

- ล้างแอร์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์และ
ห้องประชุม  

ตลอดปีการศึกษา ๑๗,๑๐๐ ๑๗,๑๐๐  

๔. ปุ๋ยเคมีส าหรับใส่ต้นไม้ ๒ ครั้ง ๒๐๐ ๔๐๐  
5. ตกแต่งห้องเรียนให้เหมาะสมการ

เรียนการสอนห้อง ม.1-6 
7 ห้อง ๑,๐๐๐ 9,๐๐๐  

6. รถเข็นขยะ 1 คัน ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐  
๗. อุปกรณ์ตกแต่งสวน พร้า, จอบ,เสียม 1 ชุด ๑,0๐๐ ๑,0๐๐  
๘. ข้อต่อ PVC ท่อ PVC 1 ชุด ๕๐๐ ๕๐๐  
๙. ตกแต่งห้องเก็บอุปกรณ์ท าความ

สะอาด อุปกรณ์ท าสวน 
๑ ห้อง ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐  

10. ซ่อมแซมสถานท่ีท้ิงขยะ 2 จุด ๑,5๐๐ 3,๐๐๐  
๑1. โรงท าปุ๋ยหมักจากใบไม้หรือเศษ

อาหาร 
๑ โรง ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐  

รวม ๕0,๐๐๐  
 

๖.  การวัดและประเมินผล 
ท่ี ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดผลแลประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. นักเรียนบุคลากร และชุมชน มีอาคารสถานท่ี ท่ี

มั่นคงแข็งแรงปลอดภัย รองรับการบริการด้าน
อาคารสถานท่ี อย่างพอเพียง 

 - สถิติการใช้ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ 
- ประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการ 

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

๒. นักเรียนบุคลากร และชุมชนได้รับการบริการด้าน
สาธารณูปโภค อย่างพอเพียง 

- ประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการ 
- สังเกต / การใช้งาน 

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 

๓. โรงเรียนมีสถานท่ีร่มรื่นสวยงาม สร้างบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

- ประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการ 

- แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ 
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๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๗.๑  โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี มั่นคงแข็งแรง สวยงามไว้บริการอย่างพอเพียง 
 
๗.๒  นักเรียนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๗.๓  โรงเรียนมีสถานท่ีท่ีสวยงามมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
ลงช่ือ  ………………………………………..……ผู้เสนอโครงการ    

                                           (นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์) 
          ต าแหน่ง  ครู 
 
 

                                          
                                          ลงช่ือ                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นายไพโรจน์ ชูมีทรัพย์) 
                           ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 
 

 
ลงช่ือ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

  ( นางภัทรา พงศาปาน ) 
ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 

 
 

ลงช่ือ               ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นางสุวรรณี เกื้อสังข)์ 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
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โครงการ                 พัฒนางานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อท่ี ๖ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ สพม.นศ. ข้อท่ี 4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อท่ี ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                               มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางภัทรา พงศาปาน 
ลักษณะโครงการ           ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ      มีนาคม  ๒๕๖5 – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖6 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินท้ังราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยหน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้การบริหาร
ราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน รวมตลอดท้ังพัฒนาเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้ บริการ
ประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐพึงด าเนินการให้มี
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าว
อย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจ หรือกระท าการโดยมิชอบท่ีเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการ
ปฏิบัติหน้าท่ี หรือกระบวนการแต่งต้ังหรือการพิจารณา ความดีความชอบของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา เน้นการบริหารท่ีมีความคล่องตัว โปรงใส ตรวจสอบได้ ให้
การสนับสนุน และส่งเสริมการด าเนินการของฝ่าย กลุ่มบริหารงานและงานต่างๆของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบท่ีทางราชการก าหนด ต้องประสานความเข้าใจในระเบียบ
การปฏิบัติ สามารถตรวจสอบให้เกิดความถูกต้อง และสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานชองบุคลากรในโรงเรียน 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามนโนบายของโรงเรียน 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
           2.๑ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
           2.2 เพื่อให้โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
  2.3 เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มีความถูกต้อง 
โปร่งใส และก ากับติดตามให้ทุกภาคส่วนด าเนินการตามแผน 
  2.4 เพื่อให้การด าเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ ปฏิบัติได้ถูกต้องตาม
ระเบียบของทางราชการและมีความคล่องตัว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
   2.5 เพื่อให้โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาโรงเรียน 
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๓. เปา้หมาย 

๓.๑ ด้านปริมาณ 
                   ร้อยละ ๘๐ ของงานนโยบายและแผน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ และงาน
ควบคุมภายในหน่วยงาน กลุ่มบริหารงานงบประมาณมีความพร้อมในการให้บริการแก่ทุกฝ่ายให้เกิดความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพ 

๓.๒ ด้านคุณภาพ 
 การปฏิบัติงานของงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ และการควบคุมภายใน เป็นไป

ตามระเบียบของทางราชการ มีความคล่องตัว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 
๔. กิจกรรมการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
 

งานนโยบายและแผน 
-จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ 
-ควบคุมการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
ตามแผนงาน/โครงการ 

    มีนาคม ๒๕๖5 - 
    มีนาคม ๒๕๖6 

นางภัทรา พงศาปาน 
 

๒. งานการเงินและบัญช ี
-รับและจ่ายเงินงบประมาณ  
-ตรวจสอบเอกสารการขอเบิกเงิน 
-จัดท าเอกสารหลักฐานในการรับจ่ายเงินทุกประเภท 
-เก็บรักษาบัญชีธนาคารและเอกสารทางการเงินของ
โรงเรียน 
-จัดท าทะเบียนคุมเงินให้เป็นปัจจุบัน และจัดท า
รายงานทางการเงิน 
-จัดเก็บใบส าคัญการจ่ายเงินและจัดท าทะเบียน
รายงานคงเหลือ 
-รวบรวมทะเบียนเกี่ยวกับการเงินและบัญช ี

    มีนาคม ๒๕๖5 -      
    มีนาคม ๒๕๖6 

นางวราทิพย์ ฤทธิชัย 

๓. งานพัสดุและสินทรัพย์ 
-ก าหนดรูปแบบรายงาน คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
เพื่อการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
-ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ 
-เกบ็รักษา ควบคุมการเบิกจ่าย 
-ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
  
 
 

    มีนาคม ๒๕๖5 -      
    มีนาคม ๒๕๖๕ 

นางสาวปิยวรรณ 
สีทับ 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๔. 
 

 
 

 

งานควบคุมภายในหน่วยงาน 
-ด าเนินการให้มีการวิเคราะห์ความเส่ียง เพื่อจัดท า
แผนการควบคุมภายใน 
-ก ากับติดตามให้ทุกส่วนตามแผนการควบคุมภายใน 

 

     มีนาคม ๒๕๖6 
 
 
 
 

นางภัทรา พงศาปาน 
 
 
 

 
 -จัดท ารายงานการควบคุมภายใน สรุปและรายงาน 

ผลการด าเนินงาน 
มีนาคม ๒๕๖6 

๕. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ 

มีนาคม ๒๕๖6 

 

๕ .  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
           จ านวน  ๑๑,750  บาท  
 

ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
ท่ี รายการ จ านวนหน่วย ราคา / หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

๑. งานนโยบายและแผน 
๑. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖5 8 เล่ม   ๓๐๐   2,4๐๐   
๒. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษา ๒๕๖๕-๒๕๖๘ 
๕ เล่ม   ๓๐๐   ๑,๕๐๐   

๓. สมุดทะเบียบหนังสือรับ ๔ เล่ม ๗๕ ๓๐๐  
4. ค่าซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 2,55๐   2,55๐    

รวม   6,750  
๒. งานระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 

๑. เครื่องเย็บแม็กเบอร์ 3 deli รุ่น 0305 1 ตัว ๑60 160  
๒. แฟ้มเอกสาร 4 แฟ้ม ๑๕๐ 6๐๐  
3. คลิปด า 2 ขา ตราม้า 110 1 โหล 240 240  

รวม 1,0๐๐    
๓. งานการเงินและบัญชี 

๑. เครื่องคิดเลข 1 เครื่อง 800 80๐  
๒. กระดาษสีท าปก เอ 4 ๓ ห่อ ๑๒๐ ๓๖๐  
๓. ลวดเย็บกระดาษเบอร์ ๑๐  ๑ โหล ๑๘๐ ๑๘๐  
๔. แลกซีน ๓ ม้วน ๗๐ ๒๑๐  
๕. ลวดหนีบกระดาษ ๑ โหล ๑๐๐ ๑๐๐  
6. เย่ือกาว 2 ม้วน 40 80  
7. เครื่องเย็บกระดาษเบอร์ 10 1 ตัว 180 180  

รวม   2,๐๐๐  
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๔. งานพัสดุและสินทรัพย ์
ท่ี รายการ จ านวนหน่วย ราคา / หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
๑. หมึกเติม Cannon G ๒๐๑๐ ๑ ชุด ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐  
๒. สมุดเบอร์ ๒ ๓ เล่ม ๗๕ ๒๒๕  
๓. คลิปหนีบกระดาษสีด าสองขาตราม้า ๑ กล่อง ๗๕ ๗๕  
๔. ค่าจ้างซ่อมบ ารุงปริ้นเตอร์ ๑ เครื่อง ๕๐๐ ๕๐๐  

รวม   ๒,๐๐๐  
รวมทั้งสิ้น   ๑๑,๐๐๐  

๖. การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 
๑. ประสิทธิภาพ ในการส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานของฝ่ายกลุ่มงาน 
๒. การใช้เงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
แผนงาน โครงการ และประสิทธิภาพของการ
ควบคุมภายในหน่วยงาน 
๓. การใช้เงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน 
ผลการตรวจสอบถูกต้องตามระเบียบ 
๔. งานการเงินรวดเร็ว ประหยัด คุ้มค่าโปร่งใส 
ผลการตรวจสอบบัญชีถูกต้องตามระเบียบ 
๕. งานพัสดุและสินทรัพย์ รวดเร็ว โปร่งใส ผล
การตรวจสอบถูกต้องตามระเบียบ 

- ตรวจสอบเอกสารและการ
จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับงาน
งบประมาณ 
-การสรุปผลรายงานโครงการ 

- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- เอกสารเกี่ยวกับงาน
งบประมาณ 
-แบบรายงานโครงการ 
 
 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
  7.1 การบริหารงานภายในโรงเรียนมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
           7.2 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
  7.3 โรงเรียนมีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มีความถูกต้อง 
โปร่งใส และก ากับติดตามให้ทุกภาคส่วนด าเนินการตามแผน 
  7.4 การด าเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ
ของทางราชการและมีความคล่องตัว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
   7.5 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาโรงเรียน 
 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้เสนอโครงการ 
          ( นางภัทรา  พงศาปาน) 

    ต าแหน่ง  ครู 
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ลงช่ือ........................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
            ( นางภัทรา พงศาปาน ) 

ต าแหน่ง  หวัหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
 

 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
  ( นางภัทรา พงศาปาน ) 

ต าแหน่ง  งานนโยบายและแผนงาน 
 
 

ลงช่ือ                 ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสุวรรณี เกื้อสังข)์ 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


