
ชื่อโครงการ   พัฒนางานนโยบายและแผนงาน 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน    ข้อที่  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
มาตรฐานการประกันคุณภาพ     มาตรฐานที่  2 ประเด็นท่ี 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 
                                        มาตรฐานที่  3 ประเด็นท่ี 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ      นายธิติสันต์ิ ร่วมชาติสกุล 
ลักษณะโครงการ                 โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ      1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล   

 นโยบายและแผนงานเป็นสิ่งสำคัญต่อการจัดการบริหารงานของโรงเรียน เนื่องจากการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นส่วนสำคัญในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  เพราะมีส่วนทำให้
บุคลากรได้รับรู้แนวทางการดำเนินงานขององค์กร  ลดการดำเนินงานที่ซ้ำซ้อนหรืองานที่สิ ้นเปลือง ช่วย
ควบคุมการดำเนินงานและช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  และการปฏิบัติงานท่ี
เปลี่ยนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องมีการดำเนินงานจัดเตรียมข้อมูลประกอบการกำหนด
นโยบายในการจัดทำแผนหรือโครงการของหน่วยงาน จัดเตรียมข้อมูลสำหรับกำหนดการจัดทำแผนกลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติ ให้ความรู้ ความเข้าใจ คำแนะนำ คำปรึกษา ด้านการวางแผนและการติดตามประเมินผล 
ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการต่างๆ ดังนั้นเพื่อเกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ จึงได้จัดทำโครงการนี้
ขึ้น  

 

2. วัตถุประสงค ์  
       2.1 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ท่ีกำหนด
ขึ้น 
       2.2 เพื่อวางแผนพัฒนาระบบงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการดำเนินการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 
 

3. เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ 

          1. โครงการในแผนปฏิบัติการ สามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธภิาพ  
ร้อยละ 100 
      เชิงคุณภาพ 
           1. สถานศึกษาสามารถดำเนินกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ จนบรรลุนโยบายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           2. บุคลากรมีความเข้าใจในนโยบายและแผนงานของโรงเรียนท่ีกำหนดขึ้น 

20 



 

4. กิจกรรมและการดำเนินการ 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณา 2 เม.ย. 64 ครูธิติสันต์ิ ร่วมชาติสกุล 
2. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 

4 ปี (2564 - 2567) 

2 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 ฝ่ายบริหารและหัวหน้า
งานนโยบายและแผนงาน 

3. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  
ปีการศึกษา 2564 

2 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 ฝ่ายบริหารและหัวหน้า
งานนโยบายและแผนงาน 

4. เสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 
4 ปี (2564 - 2567)และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ปีการศึกษา 2564 ต่อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนและประธาน
สถานศึกษา ลงนาม 

2 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 ครูธิติสันต์ิ ร่วมชาติสกุล 

5. ดำเนินการตามโครงการ 2 เม.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 ครูธิติสันต์ิ ร่วมชาติสกุล 
6. สรุปและรายงานผล 31 มี.ค. 65 ครูธิติสันต์ิ ร่วมชาติสกุล 

 
5. งบประมาณ  
 

    ใช้งบประมาณดำเนินโครงการ 10,000 บาท  แบ่งเป็นรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
 

กกิจกรรมและคำชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณจำแนกตามการใช้จ่าย แหล่งที่มาของ
งบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1. จัดทำเล่มแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 4 ปี 
(2564 - 2567)และแผนปฏิบัติ
การประจำปี ปีการศึกษา 2564 

3,000   3,000 อุดหนุนรายหัว 

2. สรุปและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

-   - - 

รวมทั้งสิ้น 3,000   3,000  
 

 
 
 
 
6. การประเมินผล 



 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 
เคร่ืองมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1. โครงการในแผนปฏิบัติการ สามารถดำเนินการ
บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  ร้อย
ละ 100 

สำรวจ แบบสำรวจ 

2. สถานศึกษาสามารถดำเนินกิจกรรมส่งเสริมต่างๆ 
จนบรรลุนโยบายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำรวจ แบบสำรวจ 

3. บุคลากรมีความเข้าใจในนโยบายและแผนงาน
ของโรงเรียนท่ีกำหนดขึ้น 

สำรวจ แบบสำรวจ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

 
 
…………………………………… 

(นายธิติสันต์ิ ร่วมชาติสกุล) 

 
 
 
       ……………….……………………………… 
            (นายชวิศ จิตปุณยพงศ์) 

 
 
 
    ……………….…………………… 
 

     (นายสุนทร พริกจำรูญ) 



โครงการ  :  พัฒนางานนโยบายและแผนงาน 
 

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

 
 

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. จัดทำเล่มรายงานแผนพัฒนา

การศึกษา ระยะ 4 ปี  
3 เล่ม 500 1,500  

2. จัดทำเล่มรายงานแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2564 

3 เล่ม 500 1,500  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000  
 

 
 

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

ท่ี รายการ จำนวน ราคา/หน่วย จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
      

****ดำเนินการแค่ภาคเรียนที่ 1/2564 เท่านั้น**** 
      
      

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   

 


