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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักท่ี 3  การบริหารจัดการ  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 3 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

1. เพื่อกระจายอ านาจ
การบริหารและจัด
การศึกษา 
2. เพื่อบริหารเชิงกลยุทธ์
แบบมีส่วนร่วม 
3. เพื่อส่งเสริมให้คณะ 
กรรมการสถานศึกษาร่วม
พัฒนาสถานศึกษา 
4. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้ปกครองและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

1. ร้อยละของ 
คณะกรรมการ
สถานศึกษารับรู้  
เข้าใจบทบาทและร่วม
พัฒนาสถานศึกษา 
2. ร้อยละของ
ผู้ปกครอง ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา  

1. คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าท่ีตามท่ีระเบียบ
ก าหนด ร้อยละ 100 
2. คณะกรรมการ
สถานศึกษาก ากับติดตาม 
ดูแล และขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานสถานศึกษา
ให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย ร้อยละ 100 
3. ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

โครงการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และชุมชน 
- กิจกรรมการมีส่วนร่วมของคณะ 
กรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

นายสุเทพ 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 3 การบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 3 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

1. เพื่อให้โรงเรียนจะนะ-
ชนูปถัมภ์มีกรอบและแนว 
ทางใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาท่ีทันสมัย 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของพื้นท่ีและ
นโยบายรัฐ  
2. เพื่อให้แต่ละกลุ่มงาน
ของโรงเรียนจะนะชนูป -
ถัมภ์ ทราบถึงกลยุทธ์ใน
การบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียน และใช้เป็น
กรอบและแนวทางในการ
บริหารจัดการศึกษาให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3. เพื่อจัดท ามาตรฐาน
การศึกษา 
4. เพื่อให้โรงเรียนมีการ
ประเมินคุณภาพภายใน
อย่างต่อเนื่อง 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ   
กลยุทธ์ และจุดเน้นท่ี
ครอบคลุมภารกิจการ
จัดการศึกษาท่ี
ตอบสนองต่อนโยบาย
ของรัฐ 
2. ร้อยละของ
แผนงาน / โครงการท่ี
สอดคล้องกับกลยุทธ์
ของโรงเรียน เขต
พื้นท่ี และนโยบาย
ของรัฐ 
3. รายงานการติดตาม
ผลการปฏิบัติตามแผน
ฯ 
 - ร้อยละของการ
จัดท ามาตรฐานการ 
ศึกษาของสถานศึกษา 
- ร้อยละของการ
ติดตามตรวจสอบ 

1. โรงเรียนจะนะชนูป
ถัมภ์ มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2564 
2. โรงเรียนมีการ
ประเมินภายในปีละ 2 
ครั้ง 
3. มีรายงานการ
ประเมินตนเอง และส่ง
หน่วยงานต้นสังกัดปี
ละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ   
1. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2564 
2.จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
2564 
3.จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2564 
4.จัดท าSAR 
5.เตรียมการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางอัญชลี 
นางสาวโศรยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 94 95 96 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 3 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

5. เพื่อน าผลการประเมิน
คุณภาพภายในและ
ภายนอกมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาโรงเรียน 
6. เพื่อจัดท ารายงานผล
การประเมินตนเอง
รายงานตนสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 

และประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา   
- ร้อยละของการน า
ผลการประเมิน
คุณภาพภายในและ
ภายนอกมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนา
โรงเรียน 
- ร้อยละของการ
จัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเอง
รายงานต้นสังกัด
ถูกต้อง ตรงเวลา 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 3 การบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 3 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

1. เพื่อประโยชน์ต่อการ
บริหารงานในโรงเรียน
ให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
2. เพื่อซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเสียหาย
ให้ใช้งานได้ดี 

1. โรงเรียนมีครุภัณฑ์ท่ี
มีสภาพที่สามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

1. ครุภัณฑ์ในโรงเรียนมี
สภาพที่สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 92 
 

โครงการซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

นางสาวมลธิรา 93 94 95 96 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 3 การบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 3 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

1. เพื่อจัดซื้อจัดหา
วัสดุครุภัณฑ์ให้
เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการภายในกลุ่มงาน 

1. กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณมีวัสดุ
ครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอใน
การใช้งาน 

1. มีวัสดุครุภัณฑ์ท่ี
เพียงพอในการใช้งาน 

โครงการบริหารส านักงาน
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

นางสาวปาน
ชนก 

93 94 95 96 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 3 การบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 3 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

1. เพื่อจัดซื้อจัดหา
วัสดุครุภัณฑ์ให้
เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการภายในโรงเรียน 

1. มีวัสดุครุภัณฑ์เพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียนอย่าง
เพียงพอ 
 

1. มีวัสดุครุภัณฑ์เพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียนอย่าง
เพียงพอ 
 

โครงการจัดซ้ือพัสดุและ
ครุภัณฑ์ 
- หมึกและกระดาษไขก๊อปปี้ป
ริ้น 
- หมึกพิมพ์เลเซอร์ 
- หมึกเติมเครื่องพิมพ์สี 
- วัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ 
- ค่าเช่าและค่าถ่ายเอกสาร 

นางสาวปาน
ชนก 

93 94 95 96 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 3 การบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 3 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

1. เพื่อให้โรงเรียนมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อต่อการ
บริหารจัดการ 
2. เพื่อให้โรงเรียนมี
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
 

1. โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศท่ีครบถ้วน
สมบูรณ์  ครอบคลุมใน
ทุกด้าน 
2. โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ใน
การวางแผนพัฒนา
โรงเรียนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
3. โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศให้บริการ
แก่นักเรียน  บุคคล
และหน่วยงานอื่น
ปฏิบัติตามแผนฯ 

1. โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศท่ีครบถ้วน
สมบูรณ์ ครอบคลุมใน
ทุกด้าน 
 

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. ปรับปรุงระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
2. เช่าสัญญาณ  อินเทอร์เน็ต 
3. จดทะเบียนโดเมน 

ว่าท่ี ร.ต.วรวุฒิ 93 94 95 96 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 3 การบริหารจดัการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 3 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

- เพื่อจัดระบบการให้ 
บริการด้านยานพาหนะ 
ในโรงเรียนให้มีความ
คล่องตัว มีความ
ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

- โรงเรียนมีรถยนต์  
อยู่ในสภาพที่พร้อมท่ี
จะใช้งานได้และมี
คุณภาพ 
 

- รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ของ
โรงเรียน อยู่ในสภาพที่
พร้อมท่ีจะใช้งานได้และ
มีคุณภาพ 

โครงการบริการยานพาหนะ 
-กิจกรรมงานบริการรถยนต์ 
-กิจกรรมซ่อมแซมบ ารุงรถยนต์ 
-กิจกรรมประกันรถยนต์ 

นายสุเทพ 93 94 95 96 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 3 การบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 3 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

1. เพื่อพัฒนาส านักงาน
ให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี    
มีส่ิงอ านวยความสะดวก
พร้อมใช้งาน 
2.  เพื่อให้บริการรับ  
ส่งหนังสือราชการ 
อย่างมีระบบ/สะดวก
รวดเร็ว ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ 

1. ส านักงานมี
สภาพแวดล้อมท่ีดีมี        
ส่ิงอ านวยความสะดวก
และ มีอุปกรณ์เพียงพอ 
พร้อมใช้งาน และพร้อม
บริการ 
2. ร้อยละของความ       
พึงพอใจของผู้รับบริการ
ท่ีมีต่อส านักงานในเรื่อง
การให้บริการต่าง ๆ 
เช่น มีการรับ - ส่ง
หนังสือราชการ อย่างมี
ระบบ/สะดวกรวดเร็ว 
และสามารถตรวจสอบ
ได้ 

1. ห้องส านักงานมี
เครื่องอ านวยความ
สะดวกให้บริการ
ผู้รับบริการ   
2. ให้บริการผู้รับบริการ
ทุกคน   

โครงการการบริหารส านักงาน
และการบริการผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสีย 

นายสุเทพ 93 94 95 96 
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แผนกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  แผนงานหลักที่ 3 การบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
โครงการภายใต้แผนงานที่ 3 

(กลยุทธ์)กิจกรรมหลัก 
ผู้รับผิดชอบ 

เป้าหมายประจ าป ี
2564 2565 2566 2567 

1. เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการท างาน
ของกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียน 
2. เพื่อให้ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ 
 

1. สามารถอ านวย
ความสะดวกในการ
ท างานของครู บุคลากร  
และนักเรียนโรงเรียน
จะนะชนูปถัมภ์ได้   
ร้อยละ 90 
2. ผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 90 
ค่าเป ้าหมาย  5 

เชิงปริมาณ 
1. ครู บุคลากรและ
นักเรียนโรงเรียน     
จะนะชนูปถัมภ์ จ านวน 
700  คน 
เชิงคุณภาพ 
1. เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการท างาน
ของครู บุคลากร และ
นักเรียนโรงเรียน         
จะนะชนูปถัมภ์ได้             
ค่าเป้าหมาย  5 
2. ผู้รับบริการมีความ 
พึงพอใจ ค่าเป้าหมาย 5 

โครงการพัฒนางานส านักงาน
กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

นางอัจจิมา 93 94 95 96 

 


