
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนิน 

โครงการพัฒนางานธรุการและส านักงานผู้อ านวยการ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสุวรรณี พจน์ไพเราะ 

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 



 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  อ าเภอเสาไห้  จังหวัดสระบุรี 

ท่ี.......... วันท่ี  31  มีนาคม พ.ศ.2564 

เรื่อง   แบบรายงานการด าเนิน โครงการพัฒนางานธุรการและส านักงานผู้อ านวยการ  
 

เรียน     ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 

 ด้วย กลุ่มบริหารงานท่ัวไป ได้เสนอ โครงการพัฒนางานธุรการและส านักงานผู้อ านวยการ และได้รับ
การอนุมัติในแผนปฏิบัติการไปแล้ว จึงขออนุญาตรายงานการด าเนินการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. ช่ือโครงการ พัฒนางานธุรการและส านักงานผู้อ านวยการ 
 2. ระยะเวลาด าเนินการ  1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 
 3. ผู้รับผิดชอบ  นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ 
 4. ได้รับงบประมาณจากแหล่งท่ีมาของงบประมาณ ดังนี้ 

(   ) อุดหนุนรายหัว   งบท่ีได้รับ  36,000  บาท 

 (      ) รายได้สถานศึกษา งบท่ีได้ .............................บาท 

 (      ) เรียนฟรี 15 ปี       งบท่ีได้ .............................บาท 

                      (      ) ชมรม / อื่นๆ        งบท่ีได้ .............................บาท 

                               รวมเป็นเงินท้ังส้ิน                   36,000  บาท 

 
พร้อมได้รายละเอียดประกอบการด าเนินงาน 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

    ลงช่ือ................ ...................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            ( นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ความคิดเห็นของหัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 

ลงช่ือ................................................... 
(นายธิติสันต์ิ  ร่วมชาติสกุล) 

หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 

ลงช่ือ................................................... 
(นางบุบผา  บุญเพ็ง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 

ลงช่ือ................................................... 
(นางสุพรรณี  เสาใบ) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 

ลงช่ือ................................................... 
(นายสุนทร  พริกจ ารูญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษารับรองรายงานการด าเนิน โครงการพัฒนางานนโยบายและแผนงาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ลงช่ือ................................................... 
(นายชวิศ จิตปุณยพงศ์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/งานประจ าปกีารศึกษา 2564 
( 1 พฤษภาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา  
รายงานวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

ช่ืองาน/โครงการ : พัฒนางานธุรการและส านักงานผู้อ านวยการ…………………………………………………… 
(    ) อุดหนุนรายหัว งบท่ีได้รับ     36,000    บาท จ่ายจริง      33,976   บาท คงเหลือ      2,024       บาท 
(    ) รายได้สถานศึกษา   งบท่ีได้รับ........................บาท จ่ายจริง.........................บาท คงเหลือ...........................บาท 
(    ) เรียนฟรี 15 ปี   งบท่ีได้รับ........................บาท จ่ายจริง.........................บาท คงเหลือ...........................บาท 
(    ) ชมรม / อื่นๆ งบท่ีได้รับ........................บาท จ่ายจริง.........................บาท คงเหลือ...........................บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น งบท่ีได้รับ........................บาท จ่ายจริง.........................บาท คงเหลือ...........................บาท 
ตอนท่ี 1 โปรดใส่เครื่องหมาย  และเติมข้อความตามความเป็นจริง 

กิจกรรม การด าเนินงาน ระยะเวลา ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ สูงกว่า ตามแผน ต่ ากว่า ไม่ได้

ปฏิบัต ิ
เร็วกว่า ตามแผน ช้ากว่า 

เสนอโครงการเพื่อ
พิจารณา 

        

ด าเนินการตามโครงการ         
สรุปและรายงานผล         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 



ค าน า 
 งานธุรการ ได้จัดท ารายงานผลการประเมิน โครงการพัฒนางานธุรการและส านักงานผู้อ านวยการ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อแสดงถึงความส าเร็จของการท างาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ท่ี

เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรม ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ครั้งนี้จะสามารถ

น าไปเป็น แนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมในปีการศึกษาหน้าให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

ยิ่งขึ้น  

ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ด าเนินการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านท่ีท าให้กิจกรรมดังกล่าว ส าเร็จ

ลงได้ด้วยด ี 

 

 

    ลงช่ือ............... ..................................  

  (นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ)  

        ผู้จัดท าเล่มสรุปโครงการ / กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

เร่ือง หน้า 
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนางานธรุการและส านักงานอ านวยการ 1 
หลักการและเหตุผล 3 
วัตถุประสงค์ 3 
เป้าหมาย   3 
กิจกรรมและการด าเนินการ 4 
งบประมาณและการใช้จ่าย 4 
ผลส าเร็จของโครงการ / กิจกรรม 4 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 5 
สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 6 
ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 6 
สรุปภาพรวมและข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้ 7 
ภาคผนวก 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 รายงานผลการประเมินโครงการ พัฒนางานธุรการและส านักงานผู้อ านวยการ 

                              ประจ าปีการศึกษา 2564  

 

ชื่อโครงการ พัฒนางานธุรการและส านักงานผู้อ านวยการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารทั่วไป  งาน ธุรการ 

ผู้รับผิดชอบ นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ 

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. 

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ  

 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

 และแก้ปัญหา  

 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

 4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

 6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

 1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

 2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

 4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก 

                   กลุ่มเป้าหมาย  

 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้  

 

 



 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  

 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน  

 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  

 กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักโรงเรียนด้าน  

 ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 

 ใช้ระบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้   

 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีทักษะชีวิตและใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ไท ยวน และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

    ทรงเป็นประมุข 

 สร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

 จัดระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

สอดคล้องกับพันธกิจของโรงเรียน  

 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

 พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 พัฒนาระบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 

 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ทักษะชีวิต และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมไทย ไท ยวน และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

       อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ร่วมมือกับชุมชนและองค์กรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 

 



สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียน  

 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในจัดการเรียนรู้ 

 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 ผู้เรียนมีคุณธรรม มีทักษะชีวิตและด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ผู้เรียนร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ไท ยวน และเป็นพลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย 

              อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนและองค์กรภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ประเภทของกิจกรรมสอดคล้องกับการค านวณต้นทุนผลผลิตของสถานศึกษา  

 กิจกรรมหลัก  

 กิจกรรมรอง  

 กิจกรรมสนับสนุน 

ลักษณะโครงการ   ต่อเนื่อง  ใหม่ 

1. หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้ระบบการบริหารงาน การจัดการองค์การ  มีความคล่องตัวเป็นสากล และ มีการจัดการงาน

ธุรการอย่างเป็นระบบและถูกต้อง เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ มีการจัดการควบคุมภายในองค์การ 

สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนางาน

ธุรการและส านักงานผู้อ านวยการ 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อพัฒนาองค์การให้มีการบริหารงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2  เพื่อให้ระบบงานธุรการ ด าเนินการได้รวดเรว็และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

2.3  เพื่อให้หน่วยงานในองค์การมีการจัดระบบควบคุมภายใน 

2.4  เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 

3. เป้าหมาย   

       เชิงปริมาณ 

      1. จัดท าทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ  และบริการรับ - ส่งหนังสือ 

 2. มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 

      1. การบริหารจัดการโรงเรียน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 

           2. มีระบบงานธุรการท่ีด าเนินการได้รวดเร็ว ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ 



           3. หน่วยงานในองค์การมีการจัดระบบควบคุมภายใน 
4. กิจกรรมและการด าเนินการ 

  ด าเนินการวันท่ี 1 เมษายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 

  ไมไ่ด้ด าเนินการ (ระบุสาเหตุ)........................................................................................................... 

5. งบประมาณและการใช้จ่าย 

5.1 งบประมาณท่ีขอจัดต้ังตามแผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน 36,000 บาท 

5.2 ประเภทของเงิน  เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินเรียนฟรี 15 ปี  

     เงินชมรม / อื่นๆ ระบุ............................................ 
 5.3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
ท่ี ประเภทงบประมาณ ตามแผน (บาท) จ่ายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

1 เงินอุดหนุนรายหัว 36,000 33,976 2,024 

2 เงินรายได้สถานศึกษา    

3 เงินเรียนฟรี 15 ปี    

4 เงินชมรม / อื่นๆ ระบุ..........................................    

รวมทั้งสิ้น    

 

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ    94.38% 

  ตามแผน 

  ต่ ากว่าแผน 2,024  บาท 

  สูงกว่าแผน - บาท 

6. ผลส าเร็จของโครงการ / กิจกรรม  

 6.1 เชิงปริมาณ 

  1. จัดท าทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ  และบริการรับ – ส่งหนังสือ ร้อยละ 100 
           2. มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ร้อยละ 100 
 6.2 เชิงคุณภาพ 

       1. การบริหารจัดการโรงเรียน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 

               2. มีระบบงานธุรการท่ีด าเนินการได้รวดเร็ว ถูกตอ้ง ตามระเบียบของทางราชการ 
               3. หน่วยงานในองค์การมีการจัดระบบควบคุมภายใน 
 

 

 



7. ประโยชน์ที่ได้รับ 

พัฒนาปรับปรุงงานธุรการของโรงเรียนให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ ด าเนินงานได้รวดเร็วถูกต้องตาม

ระเบียบทางราชการ พร้อมท้ังมีผลดีแก่ทางราชการต่อไป 

 ฝ่ายบริหาร / คณะครูและบุคลากร 

              ฝ่ายบริหารและคณะครูและบุคลากรรับทราบข้อมูลข่าวสารหนังสือราชการ รวดเร็วถูกต้อง

ทันเวลา ท าให้โรงเรียนส่งข้อมูลให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรีได้รวดเร็วและทันตาม

ก าหนด 

8. สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ท่ี วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม สภาพความส าเร็จ ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 
เพื่อพัฒนาองค์การให้มีการบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

  
มีการจัดการงานธุรการอย่างเป็น
ระบบและถูกต้อง เกิดความพึง
พอใจต่อผู้ใช้บริการ 

2 
เพื่อให้ระบบงานธุรการ ด าเนินการได้
รวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ 

 
 

 
จัดท าเก็บเอกสารเป็นระบบ เมื่อมี
ผู้ต้องการค้นหาเอกสารได้รวดเร็ว  

3 
เพื่อให้หน่วยงานในองค์การมีการจัดระบบ
ควบคุมภายใน 

 

  
งานถูกต้องตามระเบียบการ
ปฏิบัติงาน และเป็นหมวดหมู่ 

4 
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การบริหารจัดการ 
 

 
 

 
ผู้บริหารน าเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ไปใช้
บริหารงานได้อย่างสมบูรณ์ 

 

9. ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

9.1 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม  

 เพศชาย จ านวน  13  คน    เพศหญิง จ านวน  22  คน 

 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 35 คน  คิดเป็นร้อยละ   100   ของผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 

9.2 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ประเมินความพึงพอใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังส้ิน  35  คน  
แบบประเมินความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  คือ   

                                        4.51 – 5.00      ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
                                        3.51 – 4.50      ระดับความพึงพอใจมาก 
                                        2.51 – 3.50      ระดับความพึงพอใจปานกลาง 



                                        1.51 – 2.50      ระดับความพึงพอใจน้อย 
                                        1.00 – 1.50      ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 
 
 

ข้อที่ ประเด็นวัดความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. มีประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 31 3 1 0 0 

2. โครงการมีประโยชน ์ 32 2 1 0 0 

3. ระยะเวลาในการด าเนินงานเหมาะสม 34 1 0 0 0 

4. วิธีด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมเหมาะสม 33 1 1 0 0 

5. โครงการ/กิจกรรมเป็นผลดีต่อโรงเรียน 33 2 0 0 0 

6. ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 32 2 1 0 0 

7. การด าเนินโครงการมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 34 0 1 0 0 

8. เมื่อด าเนินโครงการแล้วบรรลุเป้าหมายของโครงการ 31 4 0 0 0 

9. ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมโครงการ 32 1 2 0 0 

10. โครงการนี้ควรจัดท าอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 33 1 1 0 0 

 รวม 325 17 8 0 0 

เฉลี่ย 32.5 1.7 0.8 0 0 

ร้อยละ 92.86 4.86 2.29 0.00 0.00 

 

สรุปผลการประเมิน 

ร้อยละ 98.11 

เฉลี่ย 4.91 

ระดับความพึงพอใจ มากที่สุด 

 
10. สรุปภาพรวมและข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้  

10.1 จุดเด่นของโครงการ / กิจกรรม ในคร้ังนี้ 
ระบบการบริหารงาน การจัดการองค์การ มีความคล่องตัวเป็นสากล มีการจัดการงานธุรการอย่างเป็น

ระบบและถูกต้อง เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ 

 

 

 



 

10.2 จุดควรพัฒนาของโครงการ / กิจกรรม ในคร้ังนี้ 
- 
10.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาโครงการ / กิจกรรม ในคร้ังต่อไป 
วางแผนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
 

11. ความคุ้มค่าของเงินที่ได้รับตามโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 

 

12. หลักฐาน / ร่องรอยการปฏิบัติตามโครงการ 

 - ทะเบียนค าส่ัง 

 - ทะเบียนรับหนังสือ 

 - ทะเบียนส่งหนังสือ 

  
 

ลงช่ือ................... ................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 

         (นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ) 

 

 

 

ความคิดเห็นของหัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

ลงชื่อ................................................... 

(นายธิติสันต์ิ  ร่วมชาติสกุล) 

หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

ลงชื่อ................................................... 

(นางบุบผา  บุญเพ็ง) 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

ลงชื่อ................................................... 

(นางสุพรรณี  เสาใบ) 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 

………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

ลงชื่อ................................................... 

(นายสุนทร  พริกจ ารูญ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 



 

ภาคผนวก 
 ประกอบด้วย 

 1. PLAN 1 แบบเสนอโครงการ 

 2. PLAN 2 บันทึกข้อความขออนุมัติใช้เงินงบประมาณ 

 3. DO แบบก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 

 4. CHECK แบบรายงานการด าเนินโครงการ 

 5. ACTION แบบประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

 6. รูปภาพการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

 7. เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ เชน่ บันทึกข้อความ, ค าสั่ง เป็นต้น  

 

 
  



ชื่อโครงการ   พัฒนางานธุรการและส านักงานผู้อ านวยการ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน    ข้อที่ 7 
มาตรฐานการประกันคุณภาพ     มาตรฐานที่  2 ประเด็นท่ี 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ      นางสุวรรณี    พจน์ไพเราะ 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ      1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล   
เพื่อให้ระบบการบริหารงาน การจัดการองค์การ  มีความคล่องตัวเป็นสากล และ มีการจัดการงาน

ธุรการอย่างเป็นระบบและถูกต้อง เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการ มีการจัดการควบคุมภายในองค์การ 
สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล กลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนางาน
ธุรการและส านักงานผู้อ านวยการ 

 

2. วัตถุประสงค ์  
 2.1  เพื่อพัฒนาองค์การให้มีการบริหารงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.2  เพื่อให้ระบบงานธุรการ ด าเนินการได้รวดเรว็และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
2.3  เพื่อให้หน่วยงานในองค์การมีการจัดระบบควบคุมภายใน 
2.4  เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 
 

3. เป้าหมาย   
        - เชิงปริมาณ 
     1. จัดท าทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ  และบริการรับ - ส่งหนังสือ 
     2. มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ร้อยละ 100 
 - เชิงคุณภาพ 
     1. การบริหารจัดการโรงเรียน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 
              2. มีระบบงานธุรการท่ีด าเนินการได้รวดเร็ว ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ 
              3. หน่วยงานในองค์การมีการจัดระบบควบคุมภายใน 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณา 1 เม.ย. 64  ครูสุวรรณี    พจน์ไพเราะ 
2. แต่งต้ังคณะกรรมการ 16 พ.ค. 64 ครูสุวรรณี    พจน์ไพเราะ 
3. ด าเนินการตามโครงการ 16 พ.ค. 64 - ก.พ. 65 ครูสุวรรณี    พจน์ไพเราะ 
4. สรุปผลและรายการ 30 มี.ค. 65 ครูสุวรรณี    พจน์ไพเราะ 

 
5. งบประมาณ 
      ใช้งบประมาณด าเนินโครงการ  16,000  บาท  แบ่งเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

(บาท) 

งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. จัดซื้อวัสดุงานธุรการ 13,800   13,800 อุดหนุนรายหัว 

2. ค่าซ่อมอุปกรณ์ส านักงาน 2,200   2,200 อุดหนุนรายหัว 

3. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 20,000   20,000   อุดหนุนรายหัว 

      

รวมทั้งสิ้น 36,000   36,000  
 

6. การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
1. ผู้มาขอรับบริการอย่างน้อย ร้อยละ 80  
มีความพอใจต่อการปฏิบัติงาน 

สอบถาม  ส ารวจ แบบสอบถาม  แบบส ารวจ 

2. การบริหารจัดการงานธุรการ              
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

สอบถาม  ส ารวจ แบบสอบถาม  แบบส ารวจ 

 

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
…………………………………… 
(นางสุวรรณี พจน์ไพเราะ) 

 
       ……………….……………………………… 
 

          (นายชวิศ  จิตปุณยพงศ์) 

 
    ……………….…………………… 
 

 (นายสุนทร  พริกจ ารูญ) 



โครงการ  :  พัฒนางานธุรการและส านักงานผู้อ านวยการ 

 
  รายละเอียดของงบประมาณที่ใช้จ่าย 

ช่วงที่ 1   ภาคเรียนท่ี 1/2564  (1 เมษายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564) 
 

ท่ี รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. หมึกเครื่อง printer kyocera 1 กล่อง 3,700 3,700  
2. หมึกเครื่อง printer  epson 3 กล่อง 400 1,200  
3. แลคซีน (1.5  นิ้ว) 3  ม้วน 50 100  
4. แลคซีน (2.0  นิ้ว) 2  ม้วน 50 100  
5. ปากกา  White board  (สีน้ าเงิน) 3  อัน 50 150  
6. ซองขาว 2  กล่อง 500 1,000  
7. ซองสีน้ าตาล   100  ซอง 5 500  
8. น้ ายาลบค าผิด 3 แท่ง 50 150  
9. ลวดเสียบ 2 โหล 150 300  
10. กระดาษโฟโต้ 1 ห่อ 300 300  
11. แฟ้มงานส านักงานผู้อ านวยการ 1 โหล 1,000 1,000  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,500  
 
 

ช่วงที่ 2   ภาคเรียนท่ี 2/2564  (1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
 

ท่ี รายการ จ านวน ราคา/หน่วย จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. หมึกเครื่อง printer kyocera 1  กล่อง 3,700 3,700  
2. หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Epson 2 ขวด 400 800  
3. ค่าตรายาง 2 อัน 300 600  
4. กาว UHU 2 หลอด 25 50  
5. ลูกแม็ก (เบอร์ 35) 1 โหล 150 150  
6. ค่าซ่อมอุปกรณ์ส านักงาน   2,200  
      
      
      

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,500  
  



 

 

 



 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



แบบติดตามการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม/งานประจ า ประจ าปีการศึกษา 2564 
(เร่ิม  1 พฤษภาคม 2564  ถึง 31 มีนาคม 2565) 

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
ค าช้ีแจง ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม/งานประจ า โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงใน  หรือเติมข้อความ 

 ให้สมบูรณ์ตามความจริง เพื่อน าไปประกอบการวางแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/งานประจ า  
 และจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป 
 
ช่ือโครงการ/กิจกรรม/งานประจ า :พัฒนางานธุรการและส านักงานผู้อ านวยการ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  : 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 
งบประมาณ :  36,000 บาท 
กลุ่มเป้าหมาย 

• เชิงปริมาณ  
1. จัดท าทะเบียนรับ - ส่งหนังสือ  และบริการรับ - ส่งหนังสือ 
2. มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ร้อยละ 100 

• เชิงคุณภาพ 
1. การบริหารจัดการโรงเรียน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 
2. มีระบบงานธุรการท่ีด าเนินการได้รวดเร็ว ถูกตอ้ง ตามระเบียบของทางราชการ 
3. หน่วยงานในองค์การมีการจัดระบบควบคุมภายใน 

 
การร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
 1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี 
 2. โรงเรียนในจังหวัดสระบุร ี
 3. หน่วยราชการและชุมชนต่าง ๆ 
ตอนที่ 1   การติดตามการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม/งานประจ า 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับสถานภาพและความคิดเห็นตามความเป็นจริง หากไม่มี 

   การด าเนินการโปรดระบุเหตุผล 

ขั้นตอน / กิจกรรม มีการ
ด าเนินการ 

ไม่มีการ
ด าเนินการ 

อยู่ระหวา่ง
ด าเนินการ 

เหตุผลที่ไม่มีการ
ด าเนินการ 

1. แต่งต้ังและประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน     
2. ก าหนดแผนการด าเนินงาน (กิจกรรม/พื้นที่/ระยะเวลา/
งบประมาณ/เป้าหมาย/ผู้รับผิดชอบ) 

    

3. ส ารวจสภาพปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย     
4. รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมอย่าง
สม่ าเสมอ 

    



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การมีส่วนร่วมของคณะครูและบคุลากร     
6. ประสานการด าเนินงานกับชุมชนท้องถ่ิน หน่วยงานเอกชน 
หรือหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรม 

    

7. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ของทางโรงเรียน     
8. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกใน
การจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม 

    

9. ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุน และจัดกิจกรรมตามแผน
ด าเนินงาน 

    

10. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม     
11. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน     
12. จัดท ารายการประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน     
13. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานและการรายงานผล 

    

14. น าผลการประเมินมาปรับปรงุการปฏิบัติงาน     

ตอนที่ 2 ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 

1. ปัญหา 

การติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ บางครั้งอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามท่ีงานธุรการก าหนดไว้ 

2. ข้อเสนอแนะ 

งบประมาณท่ีได้รับบางครัง้ไม่เพียงพอกับการใช้งานธุรการ 

 

ลงชื่อ......... ..ผู้ประเมิน 

              (นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ) 

       ผู้รับผิดชอบโครงการ 



แบบประเมินการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม/งานประจ า 
โครงการ/กิจกรรม/งานประจ า พัฒนางานธุรการและส านักงานผู้อ านวยการ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 1 คะแนน เมื่อประเมินผลแล้วอยู่ระดับต่ ากว่า ร้อยละ 50 ถึง 59 
 2 คะแนน เมื่อประเมินผลแล้วอยู่ระหว่าง  ร้อยละ 60 ถึง 69 

3 คะแนน เมื่อประเมินผลแล้วอยู่ระหว่าง  ร้อยละ 70 ถึง 79 
4 คะแนน เมื่อประเมินผลแล้วอยู่ระหว่าง  ร้อยละ 80 ถึง 100 

ท่ี รายการ คะแนน 
1 2 3 4 

1 ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม/งานประจ า บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการหลักของโรงเรียน ข้อท่ี....4........ 
ช่ือโครงการพัฒนางานธุรการและส านักงานผู้อ านวยการ 

    

2 ท่านพอใจผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม/งานประจ า ตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ 

    

3 ในระหว่างการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/งานประจ า     
3.1 ความเหมาะสมของงบประมาณท่ีใช้     
3.2 ความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน     
3.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน     
3.4 ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด     

4 ผลงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเกิดผลเป็นไปตามเป้าหมาย     
คะแนนรวม   6 20 

ผลการประเมิน (คิดเป็นร้อยละ) 92.86 
 

สรุปผลการประเมินรวมของโครงการ/กิจกรรม/งานประจ า 
 เป็นท่ีพอใจ   ควรปรับปรุง 
 ควรด าเนินการต่อ  ไม่ควรด าเนินการต่อ 

ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ลงช่ือ............... .....................................ผู้ประเมิน  ลงช่ือ............. ....................................... 
   (นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ)           (นายปัญญา  จ าเริญศักดิ์ศรี) 

        ผู้รับผิดชอบโครงการ    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป



บันทึกการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
โครงการ / กิจกรรม /งานประจ าการศึกษา 2564 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป (งานธุรการ)  

วันที่ 30  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 

คร้ังที่ 1/2564 

โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 
......................................................................................................................... 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสุพรรณี  เสาใบ 

2. นางบุบผา  บุญเพ็ง 

3. นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ 

4. นายไพศาล  แก้วจีน 

5. นางวณิชชา  รัสสัยการ 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

 - 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1. การพิจารณาหนังสือราชการเพ่ือขออนุมั ติท าลาย เน่ืองจากครบอายุการจัดเก็บ ตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2560 หนังสือราชการปี

2560 จ านวน 2,157 เรื่อง ปี 2561 จ านวน 1,900 ฉบับ ปี 2562 จ านวน 1,769 ฉบับ ท่ีประชุมพิจารณาให้

น าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือขออนุมัติท าลาย เน่ืองจากเป็นหนังสือราชการเรื่องทั่วไป 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 - 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

 - 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 

1. งบประมาณโครงการพัฒนางานธุรการและส านักงานผู้อ านวยการ งานธุรการได้รับงบประมาณโครงการ 

36,000 บาท งานธุรการจะจัดซื้อคอมพิวเตอร์แทนเครื่องเดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน ประธานเสนอให้งาน

ธุรการปรึกษาคุณครูสุทธิพงษ์ บุญไชย เพ่ือช่วยก าหนดสเปคคอมพิวเตอร์ และขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ  

 



ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ  

 - 

เลิกประชุม เวลา 10.30 น. 

 

 

 

ลงชื่อ  วณิชชา รสัสัยการ   ลงชื่อ................. .................................. 

      ผู้จดบันทึกการประชุม            (นางสุวรรณี  พจน์ไพเราะ) 

                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 

ลงชื่อ..................................................... 

  (นายปัญญา  จ าเริญศักด์ิศรี) 

                   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปภาพการด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


