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โครงการ                                   โครงการพัฒนาสำนักงานบริหารทั่วไป 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                       กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมี 
                                                     ส่วนรว่มจากทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน      สนองมาตรฐานที่ 2 /2.5   
ลักษณะโครงการ                          โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                       กลุ่มบริหารทั่วไป 
ระยะเวลาดำเนินงาน                          ปีการศึกษา 2564 
************************************************************************************************** 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นงานอีกงานหนึ่งที่ต้องให้บริการ สื่อสาร  ประสานสัมพันธ์
ในรูปแบบบริการสาธารณะ อันจะเป็นประโยชน์สำหรับโรงเรียนและชุมชน เป็นงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรโรงเรียนดงหลวงวิทยา  เปิดโอกาสทางการ
ศึกษาให้แก่เยาวชนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
การกระจายการบริหารงานภายในองค์กรเป็นการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
อย่างแท้จริง การอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. วัตถุประสงค์ 
        2.1 เพ่ือให้บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
       2.2  เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการ กลุ่มบริหารงานทั่วไปให้มีระเบียบเรียบร้อยเป็นสัดส่วนได้อย่าง 
เป็นขั้นตอนและมีระบบแบบแผน 
        2.3 เพ่ืออำนวยความสะดวก สนับสนุน ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของโรงเรียนดำเนินไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1)  บุคลากรภายในโรงเรียนดงหลวงวิทยา ปฏิบัติงานและใช้บริการได้เป็นอย่างดี 

2.) เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1)  นักเรียน  ผู้ปกครอง บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึงนักเรียน 

ร้อยละ 95 

3). สถานที่ดำเนินการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนดงหลวงวิทยา 
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4. วิธีการดำเนินงาน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 

1. ขั้นวางแผน (P) 

1.1 สำรวจสภาพปัญหาการ

บริหารจัดการจากปี

การศึกษาท่ีผ่านมา และ

สำรวจวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุด

และขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อ

การใช้งาน  

 
1. เสนอโครงการ 

2. ออกคำสั่งแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

3. ประชุมคณะกรรมการ

วางแผนการดำเนินงาน 

 
พ.ค 2564 

  
คณะครูกลุ่ม
บริหารทั่วไป 

2. ขั้นดำเนินการ (D) 

2.1 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ 
2.2 ดำเนินการตามงานกลุ่ม

บริหารงานทั่วไป 

 

 
1. จัดทำแผนงาน/
โครงการสำนักงานกลุ่ม
บริหารทั่วไป 
2. จัดระบบงานสาร
บรรณในสำนักงาน 
3. จัดทำโครงสร้างการ
บริหารงาน คู่มือการ
บริหารงาน แบบฟอร์ม 
คำสั่ง เอกสารใสำนักงาน 

 
พ.ค. 2564 – 
 
 
มิ.ย. 2564 
 
ก.ค-ส.ค. 
2564 

 
20,000 

 
นายรณชัย  มีระ
หงส์และคณะครู
กลุ่มบริหารทั่วไป 

3. ข้ันติดตามตรวจสอบ(C) 

ติดตามความก้าวหน้าในการ

ดำเนินกิจกรรม 3 ระยะ 

1) ก่อนดำเนินการ  

2) ระหว่างดำเนินการ  

3) หลังดำเนินการ โดยครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

 
 

 

1. ติดตามก่อนการดำเนิน

กิจกรรมในความพร้อม

ด้านต่างๆ 

2. ติดตามในระหว่างการ

ดำเนินกิจกรรม ปัญหา

อุปสรรค ในการดำเนิน 

3. ติดตามหลังการดำเนิน

กิจกรรมแนวทางในการ

ส่งเสริมและพัฒนา 

 

ก.ค.-ส.ค. 64 

 

 

พ.ย.-ธ.ค. 64 

 

 

มี.ค. 2565 

 คณะครูกลุ่ม
บริหารทั่วไป 
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ขั้นตอนการดำเนินงาน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้ปฏิบัติ 
4. ข้ันสรุปผล รายงาน (A) 

4.1 ประเมินสรุปรายงานการ

จัดกิจกรรม 

4.2 สรุปผลการจัดกิจกรรม

4.3 รายงานผลการจัด

กิจกรรม 

1. ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จัดเตรียม

ข้อมูลผลของการดำเนิน

กิจกรรม 

2. ร่วมกันจัดทำแบบ

ประเมินกิจกรรม CIPP 

Model สรุปผลการ

ดำเนินกิจกรรม ปัญหา

อุปสรรค แนวทางการ

พัฒนา 

3. รายงานผลเป็นเอกสาร

เสนอผู้บริหารทราบ 

4. จัดทำข้อมูลสาร 

สนเทศ 

มี.ค 2565  คณะครูกลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป 

 
5.  งบประมาณทั้งโครงการ 

งบประมาณดำเนินโครงการ  20,000    บาท 
 

1) โครงการพัฒนาสำนักงานบริหารงานทั่วไป  งบประมาณ  20,000  บาท 

รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการวัสดุ / อุปกรณ์ จำนวน

หน่วย 

ราคาต่อ

หน่วย 

ราคารวม แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

1. จัดซื้อจัดจ้าง
และจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ ในการ
ดำเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 
 
 

1. ปรับปรุงห้องสำนักงาน
บริหารงานทั่วไป 
2. กระดาษถ่ายเอกสาร 
A4 
3. หมึกเติมเครื่องปริ้น
เตอร์  ยี่ห้อ Brother 
4. แฟ้มเสนองาน 

1  ห้อง 
 
10 รีม 
 
2  ชุด 
 
4 แฟ้ม 

15,000 
 

130 
 

750 
 

175 

15,000 
 

1,300 
 

1,500 
 

700 

[/] เงิน
อุดหนุน 

 
 
 
 
 

15,000 
 

1,300 
 

1,500 
 

700 
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รายการปฏิบัติ 

รายละเอียดรายจ่าย งบประมาณ 
รายการวัสดุ / อุปกรณ์ จำนวน

หน่วย 

ราคาต่อ

หน่วย 

ราคารวม แหล่ง
งบประมาณ 

จำนวน
เงิน 

 
 
1. จัดซื้อจัดจ้าง
และจัดหาวัสดุ 

5. เครื่องเจาะกระดาษ
ใหญ ่
6. หมุดเสียบกระดาษ 
7. คลิปดำ No.108 
8. ตะกร้าเก็บเอกสาร 
9.  กรรไกร ขนาดใหญ่0 
10. คัตเตอร์ ขนาดใหญ่ 
11. แก้วน้ำ 

1 อัน 
 
4 กล่อง 
2 กล่อง 
2 อัน 
2 อัน 
1 อัน 
1 โหล 

680 
 

45 
65 
120 
60 
50 
100 

680 
 

180 
130 
240 
120 
50 
100 

 
 

[/]  เงิน
อุดหนุน 

680 
 

180 
130 
240 
120 
50 
100 

รวมทั้งสิ้น 20,000 
 
6.  การวัดประเมินผล 
   1) พัฒนาสำนักงานบริหารงานทั่วไป  

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ / เอกสารอ้างอิง 
1)  บุคลากรภายในโรงเรียนดงหลวงวิทยา 

ปฏิบัติงานและใช้บริการได้เป็นอย่างดี ร้อยละ 85 
2)  นักเรียน  ผู้ปกครอง บุคลากรสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพส่งผลถึง
นักเรียนทุกคน ร้อยละ 90 

-  สอบถาม/ 

สัมภาษณ์ 

 

-  แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

-  แบบประเมินความพึงพอใจ 

-  รายงานผลการจัดกิจกรรมแต่
ละกิจกรรมที่ดำเนินการตาม
โครงการ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 มีการบริหารจัดการและจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้บุคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7.2 มีการจัดเก็บข้อมูลของสำนักงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

7.3 นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

8. การอนุมัติโครงการ 
 
   ลงชื่อ.........................................ผู้เขียนโครงการ  ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นายฉินกานจะนะ เชื้อคนแข็ง)            (นายรณชัย  มีระหงษ์) 
              ตำแหน่ง ครู                               หัวหนา้กลุ่มบริหารทั่วไป 
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    ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางศุภลักษณ์  ภูนาโคก) 

       หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 
 
 
 

ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายเดชา  คเณศโยธิน) 

                                    ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ................................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายคนิม  เบญมาตย์) 

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงหลวงวิทยา 


