
๑๓๕ 
 

หน่วยงาน       โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
โครงการ             ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการ 
กลยุทธ์       พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ผู้รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ   พฤษภาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕ 

  
๑. หลักการและเหตุผล 

การด าเนินงานกลุ่มบริการวิชาการมีความส าคัญต่อผู้เรียนมากที่สุด การส่งเสริมประสิทธิภาพ
การด าเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการให้มีความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว ทันเหตุการณ์มีประสิทธิภาพ  
จะต้องมีการวางแผนระบบการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นให้เพียงพอและ
สะดวกต่อการใช้งาน รวมทั้งการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การผลิตสื่อ นวัตกรรมของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ส่งผลให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ สามารถที่จะ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  กลุ่มบริหาร
วิชาการจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานกลุ่มบริหารวิชาการข้ึน 

๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับความต้องการ 
๒. เพ่ือให้มีชุดโซฟารับแขกส าหรับผู้ที่มาติดต่อราชการที่อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. เพ่ือให้มีโต๊ะ-เก้าอ้ีท างานส าหรับผู้บริหารและครูที่อยู่ในสภาพดี เหมาะสมเพียงพอกับ 

ความต้องการ 
๔. เพ่ือให้การด าเนินงานในกลุ่มบริหารวิชาการสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิด 

ประโยชน์ ต่อผู้รับบริการมากที่สุด 

๓. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ   
๑. มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการใช้งานครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐ 

เชิงคุณภาพ 
๑. การด าเนินงานในกลุ่มบริหารวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. มีชุดโซฟารับแขกที่อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 
๓. มีโต๊ะ-เก้าอ้ีท างานส าหรับผู้บริหารและครูที่อยู่ในสภาพดี เหมาะสมเพียงพอกับ

ความต้องการ 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

๔.  กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ ขั้นเตรียมการ 

๑. ประชุมวางแผนและส ารวจความต้องการ
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่ขาดแคลน 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 
กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียน
พิบูลย์รักษ์พิทยา 

๒ ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตาม
ขั้นตอน 

มิถุนายน ๒๕๖๔ นางอภิญญา  เที่ยงธรรม 
นางวิภารัตน์  พิมพ์ศรี 

๓ การประเมินผล 
๑ รวจสอบคุณภาพของวัสดุ                     
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จัดซื้อ 
๒. ประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
(มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว  ทันเวลา) 

 
มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 
มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
นางอภิญญา  เที่ยงธรรม 
นางวิภารัตน์  พิมพ์ศรี 

 
๕.  ระยะเวลาในการด าเนินการและสถานที่ในการด าเนนิการ 

 ระยะเวลาด าเนินการ  เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ 
สถานที่ด าเนินการกลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  

๖.  งบประมาณที่ใช้ 

เงินงบประมาณจากโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา โดยจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบด าเนินงาน  :  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ านวน ๖๐,๐๐๐  บาท        
(หกหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการจ่าย  ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณที่ใช้ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑ การประชุมวางแผนการด าเนินงาน - - - 
กิจกรรมที่ ๒ ด าเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ที่ต้องการตามระเบียบดังรายการต่อไปนี้ 
๒.๑ เครื่องเย็บเล่มเอกสารแม็กซ์  
๒.๒ เครื่องเจาะรูกระดาษขนาดใหญ่ (ตุ๊ดตู่) ๑ อัน 
๒.๓ กรรไกรตัดกระดาษขนาดใหญ่ ๑๐ อัน 
๒.๔ แม็กเย็บใหญ่ใช้ลวดเย็บเบอร์ ๓ จ านวน ๒ อัน 
๒.๕  เครื่องพิมพ์ Canon G2010 จ านวน ๑ เครื่อง 
๒.๖  ค่าจัดท าคู่มือปฏิบัติงานวิชาการ/ถ่ายเอกสาร/
เข้าเล่ม ๒  ภาคเรียน รวม ๑๑๐ เล่มๆ ละ ๙๐ บาท 
๒.๗ ชุดโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง ๑ ชุด 
๒.๘ ชุดโต๊ะท างานผู้บริหารระดับ ๗-๙ พร้อมเก้าอ้ี
และกระจกวางหน้า top ๑ ชุด (ส าหรับรองผอ. 

- -  
 

๑,๕๐๐ 
๕๐๐ 

- 
๓๐๐ 

๔,๓๐๐ 
๙,๙๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 

 



๑๓๗ 
 

๒.๙ ชุดโต๊ะท างานครูระดับ ๗-๙ พร้อมเก้าอ้ี และ
กระจกวางหน้า top ๔ ชุดๆละ ๗,๕๐๐ บาท               
(หน.กลุ่มสาระวิทย์,หน.กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
,หน.กลุ่มสาระการงานอาชีพ, หน.งานทะเบียน) 
๒.๑๐ โต๊ะท างานครูระดับ ๗-๙ พร้อมกระจกวาง
หน้า top ๑ ชุด (หน.กลุ่มบริหารวิชาการ) 

 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 

๓,๕๐๐ 

กิจกรรมที่ ๓ การประเมินผล 
ประเมินประสิทธิภาพของการด าเนินงานโดยการ
สังเกต สอบถาม 

   
- 

รวมงบประมาณ - - ๖๐,๐๐๐   
๖๐,๐๐๐  (หกหม่ืนบาทถ้วน) 

๗.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

     ปัจจัยเสี่ยง 
๑. ความคุ้มค่าในการใช้งาน 
๒. การบ ารุงรักษา 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
    ๑. ประชุมกลุ่มบริหารวิชาการเพื่อวางแผนการใช้งานอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 
   ๒. นิเทศติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือรับทราบปัญหา และร่วมกันแก้ไข 

๘.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
     มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการใช้งานครบถ้วน 

 
๑๐๐% 

เชิงคุณภาพ 
การด าเนินงานในกลุ่มบริหารวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ระดับดีเยี่ยม 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. มีวัสดุ-ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นเพียงพอกับความต้องการ 
๒. มีชุดโซฟารับแขกส าหรับผู้ที่มาติดต่อราชการที่อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
๓. มีโต๊ะ-เก้าอ้ีท างานส าหรับผู้บริหารและครูที่อยู่ในสภาพดี เหมาะสมเพียงพอกับความ 

ต้องการ 
๔. การด าเนินงานในกลุ่มบริหารวิชาการสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ 

ต่อผู้รับบริการมากท่ีสุด 

 



๑๓๘ 
 

                  ลงชื่อ.....................................ผู้เขียนโครงการ/ผู้เสนอโครงการ 
                          (นางอภิญญา  เที่ยงธรรม) 
                                ต าแหน่ง ครู 

 
 

     ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        (นางสาวมนฤทัย หลวงวงษ์) 
                  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 
 

หน่วยงาน       โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
โครงการ             พัฒนาระบบงานแนะแนวและแนะแนวศึกษาต่อ   
กลยุทธ์        พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุก 

   ภาคส่วน 
ผู้รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารวิชาการ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  
    ๑. หลักการและเหตุผล 

อ้างถึงมาตรฐานการศึกษาข้ึนพื้นฐาน  มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
ตามหลักสูตร และมาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตเพ่ือส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนางานตามหลักสูตรและมี
ความรู้ทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้  ดังนั้นงานแนะแนวจึงจ าเป็นต้องพัฒนาห้องแนะแนว   และ
พัฒนาระบบงานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญก าลังใจและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและลูกศิษย์ ซึ่งนักเรียนจะได้น าไปเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและ
ปฏิบัติหลังจากจบการศึกษา และเป็นงานที่ด าเนินการเป็นประจ าต่อเนื่องทุกปี  ดังนั้นเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นทางงานแนะแนวต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น  

๒. วัตถุประสงค์ 
      ๑. เพ่ือพัฒนาระบบงานแนะแนว ให้มีอุปกรณ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
      ๒. เพ่ือให้การด าเนินงานแนะแนวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
      ๓. เพ่ือตอบสนองนโยบายของโรงเรียน ในการก ากับดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและมี
ประสิทธิภาพ 
      ๔. เพ่ือรณรงค์ให้นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และ
ระดับมัธยมศึกษาปีที ่๔ 

๓. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 

วันที่  -  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  ถึงวันที่  -  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในเขตพ้ืนที่บริการอ าเภอพิบูลย์รักษ์  

๔. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน    ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
๑.  ขั้นเตรียมการ 
   - ประชุมคร-ู อาจารย์ เพื่อวางแผน 
     -  เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 

 
มกราคม  ๒๕๖๕ 

 

 

 ๒. ขั้นด าเนินการ 
  -  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

 
๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 

 
 



๑๔๐ 
 

  -  ส ารวจและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
   - จัดท าเอกสาร  แบบฟอร์ม 
  - ประสานงานกับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ   
  -  ออกรณรงค์เพ่ือการศึกษาต่อโรงเรียน 
        ในเขตพ้ืนที่บริการ 
 ๑. โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ 
 ๒. โรงเรียนหนองผักแว่น-ดอนเขือง 
 ๓. โรงเรียนบ้านโพธิ ์
 ๔. โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ 
 ๕. โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล 
  ๖. โรงเรียนบ้านนานกหงส์เสรีมีชัย 
 ๗. โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย 
 ๘. โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์ค า 
 ๙. โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 
 ๑๐. โรงเรียนบ้านนาเยีย 
 ๑๑. โรงเรียนบ้านดงปอ 

๒๘ กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕ 
๒-๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ 
 

 
๑๕-๑๙  กุมภาพันธ์  

๒๕๖๕ 
 
         

๓๙,๑๐๐  

๓.  ขั้นติดตามประเมินผล 
-  สรุปผลการออกรณรงค์เพ่ือการศึกษาต่อและ
รายงานผลการรับนักเรียนระดับชั้น ม. ๑ และ ม.๔ 

  

      
๕. งบประมาณที่ใช้     

เงินงบประมาณจากโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  งบด าเนินงาน  :  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
จ านวน  ๓๙,๑๐๐  บาท    (สามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดการจ่าย  

 
๖. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย     

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. ร้อยละของวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับการด าเนินงานพัฒนางานแนะแนวการศึกษา   
     ครบ 
๒. ร้อยละของนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพ่ิมข้ึน 
๓. ร้อยละของนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพ่ิมข้ึน 

เชิงคุณภาพ 
๑. งานแนะแนวศึกษาต่อมีการด าเนินงาน ที่มีประสิทธิภาพ 

 
๑๐๐% 

 
๕% 
๕% 

 
ดีเยี่ยม 

 
 

 



๑๔๑ 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้เขียนโครงการ 
                         (นางนงลักษณ์ จันสุภีร์) 
                               ต าแหน่ง ครู 

 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้เสนอโครงการ 
                       (นางอภิญญา  เที่ยงธรรม) 
                               ต าแหน่ง ครู 
 

 
     ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                        (นางสาวมนฤทัย หลวงวงษ์) 
                  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว) 

  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 

๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. งานแนะแนว มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
๒. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะครูและนักเรียนที่จบการศึกษา 
๓. ของนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพ่ิมข้ึน 
๔. ร้อยละของนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  เพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 
 

หน่วยงาน       โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
โครงการ                พัฒนาระบบงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
กลยุทธ์      พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุก 

   ภาคส่วน 
ผู้รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  
๑. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาระบบงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ภายในสถานศึกษาถือว่าเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง 
ดังนั้นงานพัสดุและสินทรัพย์จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดท าระบบฐานข้อมูล
สินทรัพย์ของสถานศึกษา การจัดหาพัสดุ และก าก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณ์เฉพาะและ
จัดซื้อจัดจ้างและควบคุมดูแล รักษา และจ าหน่ายพัสดุภายในโรงเรียนเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและการด าเนินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
 ๒. เพ่ือจัดหาพัสดุให้เพียงพอกับความต้องการและมีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพ่ือก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๔. เพ่ือควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุ 

๓. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
 ๑. โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยามีพัสดุและสินทรัพย์เพียงพอต่อความต้องการ 
 ๒. พัสดุและสินทรัพย์ทุกประเภทได้รับการควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา  

เชิงคุณภาพ 
 ๑. ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษาได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบระเบียบ 
สามารถตรวจสอบได้ 
 ๒. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้างมีความถูกต้อง ชัดเจน 
 
๔.  กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรรมหลัก ระยะเวลา    หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมวางแผนการด าเนินโครงการ พัฒนาระบบงาน

บริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
ตลอดปีการศึกษา

๒๕๖๔ 
นายวรพจน์    แก้วแสงใส 

๒ จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ  ครุภัณฑ์ให้เป็น
ปัจจุบัน  ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงินงบประมาณและเงิน

ตลอดปีการศึกษา
๒๕๖๔ 

นายวรพจน์    แก้วแสงใส 
นางสุดารัตน์   โอชาอัมพวัน 



๑๔๓ 
 

นอกงบประมาณ  ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้
บันทึกคุมไว้โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา  วันเวลาที่ได้รับ
สินทรัพย์ 

 

๓ จัดท าเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์   สิ่งก่อสร้างในกรณีที่เป็นแบบมาตรฐาน 

ตลอดปีการศึกษา
๒๕๖๔ 

นายวรพจน์    แก้วแสงใส 

๔. จัดซื้อจัดจ้าง  โดยตรวจสอบงบประมาณ  รายละเอียด  
เกณฑ์  คุณลักษณะเฉพาะประกาศ  จ่าย / ขายแบบรูป
รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ  พิจารณาซองโดย
คณะกรรมการ   จัดท าสัญญาและเม่ือตรวจรับงานให้มอบ
เรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย 
/ ผู้จ้าง 

ตลอดปกีารศึกษา
๒๕๖๔ 

นายวรพจน์    แก้วแสงใส 
 

๕ ตรวจสอบสภาพและบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและ
หลังการใช้งานส าหรับทรัพย์สินที่มีสภาพไม่สามารถใช้
งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและท าจ าหน่าย
หรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง 

ตลอดปีการศึกษา
๒๕๖๔ 

 

นายวรพจน์    แก้วแสงใส 
 

๖ การจัดท าบัญชี-การเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ
รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 

ตลอดปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

นางสาลินี  ผิวศิริ                                
นางสาวขวัญนภา  ภักดีศรี 
นายโชคทวี ศรีเหล่าน้อย 

 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินการและสถานที่ในการด าเนินการ 

 ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่   ๓๐  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕  
           สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 

๖. งบประมาณที่ใช้ 

 เงินงบประมาณจาก เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) ตามโครงการพัฒนา
ระบบงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์งบด าเนินงาน : ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

รายการ 
งบประมาณที่ใช้ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑. จัดซื้อจัดหาวัสดุ- อุปกรณ์ - - ๑๐๐,๐๐๐ 

๒. บ ารุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ - - - 

รวมงบประมาณ - - ๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

 
 



๑๔๔ 
 

                    ลงชื่อ.....................................ผู้เขียนโครงการ/ผู้เสนอโครงการ 
                         (นายวรพจน์  แก้วแสงใส) 
                                 ต าแหน่ง ครู 
 

 
     ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                         (นางสาวมนฤทัย หลวงวงษ์) 
                  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 

๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

     ปัจจัยเสี่ยง 
  ๑. การเบิกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์เกินกว่างบประมาณท่ีก าหนดไว้เนื่องจากมีโครงการต่าง ๆ 
เข้ามาเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในแผนงาน 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
  ๒. ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์ให้เป็นไปตามที่แผนงานก าหนดไว้ 

๘. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
       ๑. ร้อยละของการจัดหาพัสดุและสินทรัพย์มีความเพียงพอต่อความต้องการ 
       ๒. ร้อยละของการควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา พัสดุสินทรัพย์เป็นไปอย่างทั่วถึง ครบถ้วน 

 
๑๐๐% 
๑๐๐% 

เชิงคุณภาพ 
       ๑. ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษาได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบระเบียบ 
สามารถตรวจสอบได้ 
       ๒. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้างมีความถูกต้อง ชัดเจน 

 
ระดับดีเยี่ยม 

 
ระดับดีเยี่ยม 

 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
๒. มีการจัดหาพัสดุให้เพียงพอกับความต้องการและมีประสิทธิภาพ 
๓. มีก าหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง 
๔. มีการควบคุม ดูแล บ ารุงรักษา และจ าหน่ายพัสดุเป็นปัจจุบัน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 

หน่วยงาน       โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
โครงการ                แผนปฏิบัติการโรงเรียน 
กลยุทธ์      พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุก 

   ภาคส่วน 
ผู้รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน / นายโชคทวี ศรีเหล่าน้อย  
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  
๑. หลักการและเหตุผล 

แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ของสถานศึกษาจะเป็นแผนในการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน  จ าเป็นต้องมีวัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในการด าเนินงาน 
ทั้งวัสดุสิ้นเปลือง  วัสดุถาวร  และแม้แต่ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมเพ่ื อ
พัฒนาผู้เรียน, บุคลากร รวมทั้งอาคารสถานที่ต่าง ๆ  หรือแม้แต่ในบางกิจกรรมอาจจะต้องจัดหา     
จัดจ้างเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ส าเร็จลุล่วง อนึ่งเมื่อวัสดุ ครุภัณฑ์เหล่านั้นมีการใช้งานไปนาน         
ก็ย่อมมีการเสื่อมสภาพ เสื่อมคุณภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการซ่อมบ ารุ ง  ปรับปรุง  แก้ไข ให้มีสภาพ
เหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ   หรือแม้แต่การจ าหน่ายออกจากทะเบียนเมื่อ
เห็นว่าช ารุด เสียหายมากจนไม่สามารถซ่อมแซมได้  และการด าเนินการต่าง ๆ จะต้องด าเนินการให้
เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  การด าเนินการทุกอย่าง  จะต้องด าเนินการอย่างมีขั้นตอนทัน
ตามความต้องการ และมีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้  และจะต้องมีการจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

๒.  วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือที่แสดงถึงแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษาตามภารกิจ 
๒. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา 
๓. เพ่ือแสดงถึงการใช้งบประมาณประจ าปีของโรงเรียน ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น

ผลงาน 

๓. เป้าหมาย 

    เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละของบุคลากรครูในโรงเรียนด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณ 
๒. ร้อยละของบุคลากรครูมีรายงานการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

เชิงคุณภาพ 
๑. ครูในโรงเรียนด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณอย่างมีคุณภาพ 
๒. ครูได้จัดท ารายงานผลการพัฒนาโรงเรียนตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

 



๑๔๖ 
 

๔. กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ   

ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ที ่ รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการเพ่ือพิจารณา มีนาคม ๒๕๖๔ นายโชคทวี  

ศรีเหล่าน้อย  ๒ พิจารณาจัดสรรงบประมาณแต่ละโครงการ มีนาคม ๒๕๖๔ 
๓ จัดท าแผนพัฒนา/แผนปฏิบัติการ เมษายน ๒๕๖๔ 
๔ สรุป/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของ

โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
สิ้นปีการศึกษา 

๒๕๖๔  

๕. งบประมาณที่ใช้ 

      เงินงบประมาณจาก เงินค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) (งบ ๓๐%)  ตาม
โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน  งบด าเนินงาน  :  วัสดุ-ครุภัณฑ์ ดังนี้ 

รายละเอียดการในใช้
งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้ หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. ค่าอบรมและจัดท าเอกสาร  ๓,๐๐๐ - งบ ๒๐% 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  ๓,๐๐๐ -  

 
๖. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

    ปัจจัยเสี่ยง 
๑. การด าเนินโครงการในการใช้จ่ายเงินงบประมาณอาจล่าช้าเนื่องจากมีเวลาจ ากัด 

๗. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

๑. ร้อยละของบุคลากรครูในโรงเรียนด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
๒. ร้อยละของบุคลากรครูมีรายงานการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  

 
๑๐๐% 
๑๐๐% 

เชิงคุณภาพ 
๑. ครูในโรงเรียนด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณอย่างมีคุณภาพ 
๒. ครูได้จัดท ารายงานผลการพัฒนาโรงเรียนตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

 
ระดับดีเยี่ยม 
ระดับดีเยี่ยม 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. โรงเรียนมีทิศทางและแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแต่ละ
ปีงบประมาณ ที่สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ 



๑๔๗ 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้เขียนโครงการ 
                       (นายโชคทวี ศรีเหล่าน้อย) 
                               ต าแหน่ง ครู 

 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้เสนอโครงการ 
                       (นายวรพจน์ แก้วแสงใส) 
                               ต าแหน่ง ครู 
 

 
     ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                        (นางสาวมนฤทัย หลวงวงษ)์ 
                  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว) 

 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 

๒. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ใช้แผนเป็น
เครื่องมือในการควบคุมก ากับติดตามในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. โรงเรียนมีแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการระบบคุณภาพตามแนวทางการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 
 

หน่วยงาน       โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
โครงการ                โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารในโรงเรียน (ธุรการ)       
กลยุทธ์      พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุก 

   ภาคส่วน 
ผู้รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารทั่วไป  
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  
๑. หลักการและเหตุผล 

งานสารบรรณ   เป็นงานที่ต้องประสาน  ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานทางราชการและองค์กร
อ่ืน ๆ ให้มีความเข้าใจในแนวปฏิบัติและเรื่องที่ต้องแจ้งให้ทราบเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ผลปฏิบัติงานต่าง ๆ  ดังนั้น งานสารบรรณจึงจ าเป็นต้องมีการจัดเก็บ รวบรวมง่ายต่อการค้นหาข้อมูล  
และมีการท าลายเอกสารให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 

๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้มีความสะดวกในการจัดเก็บเอกสารและง่ายต่อการค้นหาข้อมูลและสะดวกในการ
ให้บริการข้อมูลต่าง ๆ 

๒. เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

๓. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
       ๑. มีวัสดุ ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในการด าเนินงานสารบรรณและจัดเก็บเอกสารเต็ม ๑๐๐ % 

เชิงคุณภาพ 
๑. มีระบบการจัดเก็บเอกสารราชการที่เป็นระเบียบและง่ายต่อการค้นหาติดตามได้สะดวก   
    รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
๒.  ผู้รับบริการได้รับข้อมูล ข่าวสาร ได้สะดวก รวดเร็ว และทันเหตุการณ์  

๔.  กิจกรรมที่ด าเนินการ 
๑. การลงเอกสารทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการระหว่างหน่วยงาน 
๒. การลงเอกสารทะเบียนรับเอกสารภายในหน่วยงาน 
๓. แจกจ่ายงานรวดเร็ว ตรงตามหน่วยงาน ภาระงานที่เกี่ยวข้อง 
๔. การจัดท าระเบียบวาระการประชุมบุคลากรและรายงานการประชุมบุคลากร 
๕. จัดหาอากรสแตมป์ 
๖. การติดต่อ ประสาน ระหว่างหน่วยงานอื่น ๆ 
๗. การแจ้งและประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองานอื่น ๆ ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน 
๘. จัดท าหนังสือรับ –ส่งระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
๙. รายงานผลการปฏิบัติงานสารบรรณ 



๑๔๙ 
 

๕. งบประมาณ 

            งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  ๑๕,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียดดังนี้ (งบ ๓๐ %) 
 

กิจกรรม หมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

๑. เอกสารทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการระหว่าง
หน่วยงาน 
๒. เอกสารทะเบียนรับเอกสารภายในหน่วยงาน 
๓. งานระเบียบวาระและรายงานการประชุมบุคลากร 
๔. อากรสแตมป์ 
๕. การติดต่อระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
๖. การแจ้งและประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองาน         
อ่ืน ๆ ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน 
๗. จัดท าหนังสือรับ-ส่งระหว่างหน่วยงานอื่น ๆ 
๘. กระดาษ/หมึกปริ้นต์/ลวดเย็บกระดาษ 
๙. วัสดุ อุปกรณ์ อ่ืน ๆ 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

- 
 
- 
- 

๕๐๐ 
- 
- 
- 
- 

๒,๕๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 

- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 

รวมงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ 
๑๕,๐๐๐ (หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) (จากงบ ๓๐%) 

 
๖.  การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 

ผลผลิต 
๑. หนังสือราชการต่าง ๆ ที่ได้รับ –ส่ง 
ลงทะเบียนเพ่ือเสนอตามล าดับ 

 

-การลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ 
- การประสานระหว่างหน่วยงาน /บุคคล 

 

- หนังสือทะเบียนรับ -ส่ง 
- บุคคลที่ติดต่อประสาน 

ผลลัพธ์ 
แจกจ่ายงานต่าง ๆ เสร็จได้ตรงตาม
งาน /กลุ่ม และทันเวลาที่ก าหนดและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ประสาน – การติดต่อสื่อสาร ที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งทางโทรศัพท์ /
อินเตอร์เน็ต /อื่น ๆ 

 
- หนังสือติดต่อระหว่างหน่วยงาน
ที่ชัดเจน ถูกต้อง ละเอียด รอบ
ครอบ 
- โทรศัพท์ /อินเตอร์เน็ต /อ่ืนๆ 

 

๗. ผลผลิตที่ได้รับ (ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ) 

๑.  มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  สืบค้นหาข้อมูล  ติดตามเรื่องหรือ
เอกสารต่าง ๆ ได้สะดวก   รวดเร็ว   

๒.   ท างานเสร็จได้ตรงตามเวลาที่ก าหนดและรวดเร็ว 
๓.   การแจกจ่ายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องตรงเวลา  

 



๑๕๐ 
 

                    ลงชื่อ.....................................ผู้เขียนโครงการ/ผู้เสนอโครงการ 
                     (นางบังอร โคตรสาขา วิลเลี่ยมส์) 
                                 ต าแหน่ง ครู 

 
 

     ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                         (นางสาวมนฤทัย หลวงวงษ์) 
                  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 
 

หน่วยงาน       โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
โครงการ                พัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษา 
กลยุทธ์      พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
ผู้รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารทั่วไป / นางบังอร โคตรสาขา วิลเลี่ยมส์   
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  
๑. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่
สถานศึกษาต้องมีภาคีระหว่างบุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนา ก ากับติดตาม ดูแล และให้การสนับสนุน การด าเนินงานของ
โรงเรียนจนบังเกิดประสิทธิภาพ   จึงมีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือปรึกษาหารือในการวางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและบรรลุ

ตามเป้าหมาย 
 ๒. เพ่ือก ากับติดตาม ดูแล และส่งเสริมการด าเนินงานของโรงเรียนมีคุณภาพ 
 ๓. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
 

๓.  เป้าหมาย 

       เชิงปริมาณ 
         โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา  มีภาคีร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ  
       เชิงคุณภาพ 
          โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยามีภาคีเครือข่ายพัฒนาการบริหารกิจการในโรงเรียนอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

๔.  กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 
 

ที ่ กิจกรรรมหลัก ระยะเวลา    หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา มิถุนายน-พฤศจิกายน  

๒๕๖๔  (๒-๓ ครั้ง) 
นางบังอร โคตรสาขา วิลเลี่ยมส์ 

๒ รายงานผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาในรอบปีการศึกษา 

มีนาคม ๒๕๖๔  

๓ การสรรหาคณะกรรมการ (ใหม่) กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินการและสถานที่ในการด าเนินการ   

ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี   



๑๕๒ 
 

๖.  งบประมาณที่ใช้ 

เงินงบประมาณจากรายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)ตามโครงการพัฒนา
งานคณะกรรมการสถานศึกษางบด าเนินงาน  :  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ านวน ๕,๐๐๐ บาท   
(ห้าพันบาทถ้วน)   โดยมีรายละเอียดการจ่าย  ดังนี้ (งบ ๓๐ %) 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณที่ใช้ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ ๑ การประชุมวางแผนฯ - - - 
กิจกรรมที่ ๒ การด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๒.๑ ค่าเอกสาร อาหารและของที่ระลึกคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
- 

 
๔,๐๐๐ 

- 

กิจกรรมที่ ๓ การสรรหาคณะกรรมการ (ใหม่)  ๑,๐๐๐ - 
รวมงบประมาณ - ๕,๐๐๐ - 

๕,๐๐๐   (ห้าพันบาทถ้วน) 
 
๘. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

     ปัจจัยเสี่ยง - 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง  - 

๙. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละของการเข้าร่วมกิจกรรมและการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ของ
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
๑๐๐% 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
      ๑. คณะกรรมการสถานศึกษาให้การสนับสนุน ข้อเสนอแนะในการบริหาร
กิจการของโรงเรียน 

 
ระดับดีเยี่ยม 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความรู้ ความสามารถ 
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจการของโรงเรียนอย่างเต็ม

ความสามารถ 
 

 

 

 

 

 



๑๕๓ 
 

                    ลงชื่อ.....................................ผู้เขียนโครงการ/ผู้เสนอโครงการ 
                     (นางบังอร โคตรสาขา วิลเลี่ยมส์) 
                                 ต าแหน่ง ครู 
 

 
     ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                         (นางสาวมนฤทัย หลวงวงษ์) 
                  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 
 

หน่วยงาน       โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
โครงการ                โครงการพัฒนางานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 
กลยุทธ์      พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุก 

   ภาคส่วน 
ผู้รับผิดชอบ     นายจิตติศักดิ์  กันหาชิน  นางวิภารัตน์  พิมพ์ศรี 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  
๑. หลักการและเหตุผล 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญในการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาและกิจกรรมการ
เรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบงานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาให้มี
ระบบที่ทันสมัยถูกต้องและเป็นปัจจุบันโรงเรียนเล็งเห็นความส าคัญในด้านนี้ จึงจัดให้ มีโครงการนี้ขึ้น 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านทักษะและประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีแก่ผู้เรียน 
 ๒. เพ่ือให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและ การ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 ๓. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนและผู้สอนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๔. สถานศึกษามีสื่อ อุปกรณ์ ระบบงานสารสนเทศท่ีถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัย 

๓. เป้าหมาย 

     เชิงปริมาณ 
๑. นักเรียนทุกคนมีโอกาสเรียนรู้และฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีเท่าเทียมกัน 
๒. ครู นักเรียน และบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
๓. ห้องเรียนและห้องพิเศษทุกห้องมีระบบเสียง ระบบทีวีและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

       เชิงคุณภาพ 
๑. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบสื่อสารข้อมูลและสารสนเทศที่
ถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัย 
๒. นักเรียน ครูและบุคลากรได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า 

 
๔.  กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ ๑๖ – ๓๑ พ.ค. ๖๔ งานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒ แต่งตั้งคณะท างาน ๑๖ – ๓๑ พ.ค. ๖๔ งานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 



๑๕๕ 
 

๓ ด าเนินงานตามโครงการ 
๓.๑ จัดซื้อจัดหาวัสดุในโครงการ 

 
๑ มิ.ย.๖๔ - ๓๑ มี.ค.๖๕ 

งานบริหารงบประมาณ 
งานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๓.๒ ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน ๑ มิ.ย.๖๔ - ๓๑ มี.ค.๖๕ งานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๓.๒ ด าเนินการจัดซื้อจัดหาตามข้ันตอน ๑ มิ.ย.๖๔ - ๓๑ มี.ค.๖๕ งานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔ ประเมินผล ๑ – ๒๘ ก.พ. ๖๕ งานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕ สรุป รายงานผล ๑ – ๒๘ มี.ค. ๖๕ งานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินการและสถานที่ในการด าเนินการ 

          ระยะเวลาในการด าเนินการ  ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๔  ถึง  ๓๑   มีนาคม  ๒๕๖๕ 
          สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี   

๖.งบประมาณที่ใช้ 

 เงินงบประมาณ ๘,๐๐๐ บาท  (แปดพันบาทถ้วน) ได้มาจากเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (เงินอุดหนุนรายหัว) ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 

 

ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

๑ ประชุมชี้แจงโครงการ - - - 
๒ แต่งตั้งคณะท างาน - - - 
๓ ด าเนินงานตามโครงการ    

๓.๑ จัดซื้อจัดหาวัสดุในโครงการ 
-  สนับสนุน ปรับปรุง เว็บไซต์โรงเรียน 
-  ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
-  ซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 

๘,๐๐๐ 
 ๓.๒ ก าหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน - - - 
 ๓.๓ ด าเนินงานตามขั้นตอน - -  

๔ ประเมินผล - - - 
๕ สรุป รายงานผล - - - 

 
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

    ปัจจัยเสี่ยง - 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง – 

 

 

 



๑๕๖ 
 

                    ลงชื่อ.....................................ผู้เขียนโครงการ/ผู้เสนอโครงการ 
                         (นายจิตติศักดิ์ กันหาชิน) 
                                 ต าแหน่ง ครู 
 

 
     ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                          (นางสาวมนฤทัย หลวงวงษ์) 
                  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 

๘. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
ผลผลิต   
   ๑. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีทันสมัยพร้อมใช้งาน 
   ๒. ผู้เรียน ผู้สอน ได้ใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าท าให้การ
เรียน การสอนมีประสิทธิภาพ 

ส ารวจความคิดเห็น 
ส ารวจความคิดเห็น 

แบบส ารวจความคิดเห็น 
แบบส ารวจความคิดเห็น 

ผลสัมฤทธิ์   
   ๑. ศักยภาพผู้เรียนครูและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสูงขึ้น 
   ๒. ระบบสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้มาตรฐาน 

ส ารวจความคิดเห็น 
ส ารวจความคิดเห็น 

แบบส ารวจความคิดเห็น 
แบบส ารวจความคิดเห็น 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ทันสมัยเป็นที่ยอมรับ 
 ๒. เพ่ิมศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ประสบผลตามที่ตั้งไว้ 
 ๓. นักเรียน ครู บุคลากร ได้พัฒนาการใช้เทคโนโลยีอย่างทั่วถึงและคุ้มค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๗ 
 

หน่วยงาน       โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
โครงการ                 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน   
กลยุทธ์      พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุก ภาคส่วน 
ผู้รับผิดชอบ     นางบังอร โคตรสาขา วิลเลี่ยมส์/นายธนกร จันทคร    
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  
 

๑.  หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙) ขึ้นทั่วโลก 
รวมทั้งประเทศไทย เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไววัส ดังกล่าว 
รวมทั้งการก ากับดูแลการจ าหน่ายอาหารของแม่ค้าในโรงเรียน เพ่ือให้ถูกสุขลักษณะและอาหาร
ปลอดภัย งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน  ได้จัดกิจกรรมอาหารปลอดภัย ปลอดเชื้อโควิด-๑๙  
โดยมีการเชิญชวนให้ผู้บริโภครู้จักเลือกอาหารอย่างปลอดภัย การจัดป้ายนิเทศ ประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย ให้ความรู้หน้าเสาธง ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร เป็นต้น  เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาด้านสุขภาพที่ดีปฏิบัติตนถูกสุขลักษณะอนามัย มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและ
ดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงและส่งผลไปสู่อนามัยที่ดีในครอบครัว-ชุมชนของนักเรียน  

๒.  วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่เชื้อโควิด - 19 ในโรงเรียน 
๒.  เพ่ือส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียน 
๓.  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่บุคลากรในโรงเรียน 
๔.  เพ่ือส่งเสริมทันตสุขภาพของนักเรียน 
๕.  เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้รับข้อมูลด้านสุขภาพและสุขศึกษา 

๓.  เป้าหมาย 

     เชิงปริมาณ  
๑.  ให้บริการด้านสุขภาพอนามัย 
๒.  จัดท าระบบข้อมูลการให้บริการด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียนและบุคลากร 

ในสถานศึกษาให้ครบอย่างน้อย ๘๐ % 
๓.  จัดป้ายนิเทศ ผลิตเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและแพร่เชื้อโควิด – ๑๙ ให้กับ 

นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา  ๑๐๐ % 
 

      เชิงคุณภาพ  
๑.  บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน รู้จักเลือกบริโภคอาหารอย่างปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี 
๒.  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจมีน้ าหนัก 

ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
           ๓.  บุคลากรของโรงเรียน นักเรียน ปลอดเชื้อโควิด - ๑๙ และปฏิบัติตามค าแนะน าอย่าง
เคร่งครัด 



๑๕๘ 
 

๔.  กิจกรรม/ระยะเวลาที่ด าเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑. รณรงค์การสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง พฤษภาคม ๒๕๖๔ นางบังอร โคตรสาขา  

วิลเลี่ยมส ์
นายธนกร  จันทคร 

 

๒. ส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียน ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๓. ส ารวจเวชภัณฑ์ยา / เครื่องมือทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๔. จัดท าป้ายนิเทศการปฏิบัติตนให้ปลอดเชื้อไวรัสโควิด    
๒๐๑๙ ภายในบริเวณโรงเรียน 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

๕. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เจล/สบู่ ล้างมือ หน้ากาก- 
อนามัย ให้เพียงพอส าหรับบุคลากรโรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๖. การบ ารุงรักษา อุปกรณ์ห้องพยาบาล – ผ้าปู 
ที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

๗. จัดซื้อเครื่องชั่งน้ าหนัก อุปกรณ์วัดส่วนสูง ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินการและสถานที่ในการด าเนินการ 
          ระยะเวลาในการด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
     สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี   

๖. งบประมาณที่ใช้ 
         เงินงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้มาจากเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (เงินอุดหนุนรายหัว)ดังมีรายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ  ดังนี้ 
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณที่ใช้ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑. รณรงค์อาหารปลอดภัยในโรงเรียน - - - 
๒. รณรงค์การสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง  - - - 
๓. ส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียน - - - 
๔. ส ารวจเวชภัณฑ์ยา / เครื่องมือทางการแพทย์ที่ไม่เพียงพอ - - - 
๕. จัดท าป้ายนิเทศการปฏิบัติตนให้ปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19   
ภายในบริเวณโรงเรียน 

- - - 

๖. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ เจล/สบู่ ล้างมือ หน้ากากอนามัย   
ให้เพียงพอส าหรับบุคลากรโรงเรียน 

- ๕,๐๐๐ - 

๗. การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ห้องพยาบาล –ผ้าปู           
ที่นอน ปลอกหมอน ผ้าห่มให้สะอาด 

- - - 

๘. จัดซื้อเครื่องชั่งน้ าหนัก อุปกรณ์วัดส่วนสูง - - - 
รวมงบประมาณ - ๕,๐๐๐ - 

๕,๐๐๐ (ห้าพันบาทถ้วน) 

 



๑๕๙ 
 

                    ลงชื่อ.....................................ผู้เขียนโครงการ/ผู้เสนอโครงการ 
                     (นางบังอร โคตรสาขา วิลเลี่ยมส์) 
                                 ต าแหน่ง ครู 

 
     ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                         (นางสาวมนฤทัย หลวงวงษ์) 
                  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 

๗.   การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

     ปัจจัยเสี่ยง 
๑. เนื้อหาของการให้ความรู้ด้านสุขอนามัยที่ถูกต้องแก่บุคลากรและชุมชนของการจัดกิจกรรม 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
   ๑. ประชุมกิจกรรมด าเนินการ  

            ๒. ศึกษาเนื้อหาหัวข้อกิจกรรมที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านสุขอนามัยอย่างถูกวิธีและก าหนด 
                เป้าหมายที่ชัดเจนของแต่ละกิจกรรม 

๘. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยามีความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัยที่ถูกต้อง 
๒. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยามีสุขภาวะที่ดี 
๓. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยามีความรู้ความเข้าใจในการใช้เวชภัณฑ์ยาและ
อุปกรณ์การแพทย์ได้ถูกต้อง 

 
๑๐๐% 
๙๐% 

๑๐๐% 

เชิงคุณภาพ 
๑.  นักเรียนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยามีสุขภาวะโภชนาการที่ดี 
๒. นักเรียนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยามีสุขภาพฟันที่สะอาดแข็งแรง ได้รับประทานอาหารสะอาด
และปลอดภัย 
๓. นักเรียนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

 
ระดับดีเยี่ยม 
ระดับดีเยี่ยม 

 
ระดับดีเยี่ยม 

 
๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   

      ๑. รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัย 
 ๒. รู้จักวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 ๓. มีภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
 ๔. มีสุขภาพกาย มีสุขภาพจิตดี มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ รู้จักป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุ                     
     และโรคติดต่อต่าง ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 
 

หน่วยงาน       โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
โครงการ             พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์        พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุก 

   ภาคส่วน 
ผู้รับผิดชอบ     กลุ่มบริหารงานทั่วไป / นายสนธิ มั่งมูล  
ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  
 

๑. หลักการและเหตุผล 

 อาคารสถานที่  บรรยากาศ  และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษา เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมการสอนของครู โรงเรียนจึงจ าเป็นต้องมีการ
จัดสร้างอาคารและจัดสภาพแวดล้อม  บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน  ต้องท าการ
วางแผนอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับหลักสูตร  กิจกรรมการเรียนการสอน และ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ต้องจัดหาและพัฒนาอาคารสถานที่เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการ  
และพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้ปลอดภัย  ใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับแผนงานโครงการและกิจกรรมของ
โรงเรียน  และผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้วย 

๒. วัตถุประสงค์ 

      ๑. เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ให้ใช้งานได้ 
      ๒. เพ่ือให้สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและอาคารมีความสวยงาม 
      ๓. เพ่ือเป็นที่พกผ่อนของบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนรวมถึงการให้บริการกับชุมชน 
      ๔. ปรับปรุง พัฒนา อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๓.  เป้าหมาย 

    เชิงปริมาณ 
           ๑. จัดสร้าง ปรับปรงุ พัฒนา อาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม ทั่วบริเวณโรงเรียน  
           ๒. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์รักษาความสะอาด  ให้ครบทุกชั้นเรียน 
           ๓. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการซ่อมแซมอาคารสถานที่ 

เชิงคุณภาพ  
 อาคารสถานที่  มีความทันสมัย  มั่นคง แข็งแรง และเอ้ือต่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 
 

๔.  กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ     

ที ่ กิจกรรรมหลัก ระยะเวลา    หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ 
๑ เสนอโครงการ  ๒ เม.ย. ๒๕๖๔   กลุ่มบริหารงานทั่วไป  

นายสนธิ มั่งมูล ๒ ประชุมชี้แจง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 



๑๖๑ 
 

๓ แต่งตั้งคณะท างาน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
๔ ด าเนินงานตามโครงการ ๑๗ พ.ค. – ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๔ 
๕ สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 
๖ จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๕. ระยะเวลาในการด าเนินการและสถานที่ในการด าเนินการ      

ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
    สถานที่ด าเนินการ  โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี   

๖. งบประมาณที่ใช้     

เงินงบประมาณจาก รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)  ตามโครงการ 
พัฒนาอาคารสถานที่  งบด าเนินงาน  :  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ านวน ๘๐,๐๐๐ บาท          
(แปดหมื่นบาทถ้วน) จากงบส ารอง  ๓๐ %  โดยมีรายละเอียดการจ่าย  ดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 
งบประมาณที่ใช้ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ - - ๓๒,๐๓๕ 
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมประตูม้วนโรงฝึกงาน - - ๑๕,๐๐๐ 
๓. ปรับปรุงห้องน้ าครู และนักเรียน   ๒๒,๑๗๐ 
๔. กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการท าความสะอาด
พ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบให้ครบทุกห้อง 

- - ๗,๘๐๐ 

๕. จัดหาเครื่องตัดหญ้ารุ่นสะพายหลัง - - ๖,๖๓๐ 
๖. จัดหาวัสดุในการซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุดในอาคารทุกรายการให้มี
ความปลอดภัย 

- - ๙,๘๖๕ 

๗. สร้างเดินเชื่อมระหว่างตึก (โคฟเวอร์เวย์) - - - 
รวมงบประมาณ - - ๘๐,๐๐๐ 

๘๐,๐๐๐ (แปดหม่ืนบาทถ้วน) 
 
๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

     ปัจจัยเสี่ยง        - 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง    - 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 
 

                    ลงชื่อ.....................................ผู้เขียนโครงการ/ผู้เสนอโครงการ 
                              (นายสนธิ  มั่งมูล) 
                                 ต าแหน่ง ครู 
 

 
     ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

                         (นางสาวมนฤทัย หลวงวงษ์) 
                  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                        (นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 

๘. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย    

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
    ๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    ๒. ปรับปรุงซ่อมแซมประตูม้วนโรงฝึกงาน 
    ๓. กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ   จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการท าความสะอาดพ้ืนที่ในเขต   
        รับผิดชอบให้ครบทุกห้อง 
    ๔. จัดหาเครื่องตัดหญ้ารุ่นสะพายหลัง 
    ๕. จัดหาวัสดุในการซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีช ารุดในอาคารทุกรายการให้มีความปลอดภัย 

 
๑๐๐% 
๑๐๐% 
๑๐๐% 

 
๑๐๐% 
๑๐๐% 

เชิงคุณภาพ 
    ๑. อาคารสถานที่มีความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มีความสมบูรณ์ และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    ๒. ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจ 

 
ระดับดีเยี่ยม 
ระดับดีเยี่ยม 

 

๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

        ๑. โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ทันสมัย สมบูรณ์ แข็งแรง และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
        ๒. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ มีความศรัทธา และส่งบุตรหลานมาเรียนเพ่ิมข้ึน 
        ๓. มีวสัดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคารสถานที่อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๓ 
 

หน่วยงาน       โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
โครงการ                 โรงเรียนธนาคารพิบูลย์รักษ์พิทยา 
กลยุทธ์      พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุก 

   ภาคส่วน 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวปัทมาพร ภูกาบิล และนางเสาวคนธ์  สมาน 

ระยะเวลาด าเนินการ   ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  

 

๑. หลักการและเหตุผล 

            ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนเรา เพราะธนาคาร
เป็นสถานที่รับฝากและถอนเงิน การออมทรัพย์โดยการฝากเงินไว้กับธนาคารเป็นการสร้างนิสัยในการ
ประหยัดอดออม เพ่ือให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในเวลาที่จ าเป็นโรงเรียนธนาคาร เป็นธนาคาร
จ าลอง ที่ด าเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียนโดยมีคุณครู และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรเป็นที่ปรึกษา มีนักเรียนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิบัติงานในธนาคารโรงเรียน  
 โรงเรียนธนาคารจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้นักเรียนมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายในยามจ าเป็นสิ่งที่ โครงการ
ธนาคารโรงเรียนมุ่งหวังก็คือให้เด็กรู้จักการท างานที่ต้องมีความซื่อสัตย์และมีความสุจริตเพราะว่าการ
ท างานที่เกี่ยวข้องกับเงินนั้น ต้องมีความซื่อสัตย์ต้องมีความสุจริตเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นรากฐานน าไปสู่
สังคมท่ีดีคนก็จะมีระเบียบของชีวิต ซึ่งทางโรงเรียนด าเนินการเฉพาะการฝากเงินกับถอนเงิน ซึ่งจะท า
ให้นักเรียนคุ้นเคยกับการที่จะรับฝากเงิน ถอนเงิน ท าบัญชีคือชีวิตประจ าวันของนักเรียน เพ่ือเป็นการ
ฝึกปฏิบัติให้เป็นผู้ที่มีการจัดระเบียบชีวิตของตน รู้จักฝึกงาน ท างานเป็น ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ต้อนรับลูกค้าเป็น คือเรื่องส าคัญในสังคมไทยการให้บริการนั้นเป็นเรื่องซึ่งการแข่งขันการมีชีวิตอยู่รอด
ในอนาคต โรงเรียนธนาคารจึงเป็นเป้าหมายคือการที่ให้เด็กฝึกงานในภาคปฏิบัติจริงคุ้นเคยกับระบบ
การเงินจริง ได้มีการออมด้วยตัวเองให้เกิดความรู้สึกโดยการออมทรัพย์อย่างเป็นระบบนั้นจะช่วยได้ 
 โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนให้มีคุณลักษณะในการประหยัด อดออม ซื่อสัตย์สุจรติ จึงมอบหมายให้งานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องจัดท าโครงการโรงเรียนธนาคารพิบูลย์รักษ์พิทยา 

๒. วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม  และสามารถด ารงชีวิต
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความเพียร
พยายาม  ขยัน  อดทน  ละเอียด รอบคอบในการท างาน  และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
 ๓. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท างาน สามารถ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ๔. เพ่ือให้นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 
 



๑๖๔ 
 

๓.  เป้าหมาย 

         เชิงปริมาณ 
           ๑. นักเรียนโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาทุกคน มีนิสัยรักการประหยัดอดออมรู้จักการใช้จ่ายเงิน   
           ๒.  นักเรียนจ านวน ๒๐ คน  มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพพนักงานธนาคารได้ 
          เชิงคุณภาพ 
           ๑. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน 
         ๒. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการทางานเป็นทีม 

 ๓. นักเรียนได้ฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมีข้ันตอน 
  ๔. นักเรียนผู้ปฏิบัติงาน ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการท างานของโรงเรียนธนาคาร 

๔.  กิจกรรม/ระยะเวลาด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ/ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน ๑-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการ 
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
๓ ครูและนักเรียนปฏิบัติงานธนาคาร ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการ 
๔ นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการ 
๕ สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการ 

 
๕. ระยะเวลาในการด าเนินการและสถานที่ในการด าเนินการ 

       วันที่  ๙ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
       สถานที่ด าเนินการ โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา อ าเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี   

๖. งบประมาณที่ใช้ 

    เงินงบประมาณจากรายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) โดยมีรายละเอียด
การจ่าย  ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อกิจกรรม งบประมาณ 
๑ กิจกรรมการด าเนินงานเพ่ือด าเนินงาน - 
๒ การนิเทศติดตามผลการด าเนินงานและสรุปผล

การด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 
๒,๐๐๐  

รวมเงินงบประมาณ  ๒,๐๐๐   
๒,๐๐๐ (สองพันบาทถ้วน) (ใช้งบของธนาคาร ธกส) 

 

 
 
 



๑๖๕ 
 

๗. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

       ปัจจัยเสี่ยง 
๑. นักเรียนขาดความรับผิดชอบ ไม่มีเวลาว่างในการมาปฏิบัติหน้าที่ 
๒. ครูที่ปรึกษาโครงการไปราชการอาจท าให้ปิดบริการ 

  แนวทางการบริหารความเสี่ยง  
       ๑. ตั้งคณะกรรมการนักเรียนเพ่ิมเป็น ๓ ชุดจากเดิม ๒ ชุด  
       ๒. คณะครูที่ปรึกษาโครงการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 

๘. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
   ๑. นักเรียนโรงเรียนพิบูลยร์ักษ์พิทยาทุกคน มีนิสัยรักการประหยัดอดออมรู้จักการใช้จ่ายเงิน   
   ๒. นักเรียนจ านวน ๒๐ คน  มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ 
พนักงานธนาคารได้ 

 
๗๐ % 

 
๑๐๐% 

เชิงคุณภาพ 
   ๑. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม รู้จักการใช้จ่ายเงิน 
   ๒. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการทางานเป็นทีม 
   ๓. นักเรียนได้ฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการท างานอย่างมีข้ันตอน 
   ๔. นักเรียนผู้ปฏิบัติงาน ได้รับประสบการณ์จากกระบวนการท างานของโรงเรียนธนาคาร 

 
ระดับดีเยี่ยม 
ระดับดีเยี่ยม 
ระดับดีเยี่ยม 
ระดับดีเยี่ยม 

 
๙.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการรู้จักประหยัด อดออม  และสามารถด ารงชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒. นักเรียนเป็นผู้มีวินัย มีความรับผิดชอบ  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความเพียรพยายาม  ขยัน  
อดทน  ละเอียด รอบคอบในการท างาน  และเสียสละเพ่ือส่วนรวม  
  ๓. นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท างาน สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
  ๔. นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๖ 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้เขียนโครงการ 
                      (นางสาวปทัมาพร ภูกาบิล) 
                               ต าแหน่ง ครู 

 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้เสนอโครงการ 
                        (นางเสาวคนธ์  สมาน) 
                               ต าแหน่ง ครู 

 
 

     ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        (นางสาวมนฤทัย หลวงวงษ์) 
                  ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายจรัสธชัย  เสิกภูเขียว) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


