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งานโครงการเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
กลุ่มบริหารงบประมาณ  โรงเรียนนบพิต าวิทยา ปีการศึกษา 2563 

งบประมาณ ๘๓9,๙๖0  บาท   
(กลุ่มงบประมาณ  47,595 บาท  งบกลาง  112,365  บาท)  

************************************************************************************* 
๓๔. โครงการพัฒนางานแผนงาน 
สนองมาตรฐานการศึกษา 
         มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
         มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ / ประเด็นการพิจารณา 

๑. ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนนบพิต าวิทยาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนบพิต าวิทยา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย           
 ๒. โรงเรียนใช้ PDCA ในการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี   
         ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
        ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
         ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
        นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
        นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
        นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
            เหลื่อมล  าทางการศึกษา  
        นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ข้อที่   ๔  ,   ๖  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
         กลยุทธ์ข้อที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ฯ  

   กลยุทธ์ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานฯ  
   กลยุทธ์ข้อท่ี 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพฯ 

        กลยุทธ์ข้อท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพฯ 
        กลยุทธ์ข้อท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมฯ 
         กลยุทธ์ข้อท่ี 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ 
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กลุ่มบริหารงาน 
       กลุ่มบริหารวิชาการ             กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววสุ   เที่ยวแสวง 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงบประมาณและงานแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววสุ    เที่ยวแสวง 
ระยะเวลาด าเนินการ    ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
งบประมาณ  43,095   บาท 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานแผนงานเพ่ือควบคุมระบบภายในเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

ในแต่ละปีงบประมาณ สถานศึกษาจะได้รับงบประมาณจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
หน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการของสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษามีภาระกลุ่ม
งานในการบริหารจัดการใน  5 กลุ่มงานได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  กลุ่มบริหาร
บริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานงานบุคคล และ กลุ่มบริหารงบประมาณ  โรงเรียนจะต้องบริหารจัดการภาระกลุ่มงาน
ดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดและทุกกลุ่มงานโดยการมีส่วนร่วมของคณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา  และมีเมื่อการด าเนินงานตามโครงการมีการสรุปรายงานโครงการ  มีการรายงานผลแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 256๓ เพ่ือให้  การตรวจสอบได้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี ขึ นโดยน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 
 
2.วัตถุประสงค์ 
    เชิงปริมาณ  

1. เพ่ือให้คณะครู และบุคลากร ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา มีส่วน
ร่วมในการวางแผนด้านนโยบาย แผนคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ของโรงเรียน  
 2. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

3. เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการบริหารงานภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการงบประมาณ      
มีความคุ้มค่า ถูกต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ  90 

4. เพ่ือยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 
5. เพ่ือให้มีการรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 256 ๓  และ           

มีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  256๔  จ านวน 1 เล่ม 
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    เชิงคุณภาพ 

1. คณะครู และบุคลากร ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา มีส่วนร่วม    
ในการวางแผนด้านนโยบาย แผนคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ของโรงเรียน  
 2. คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

3. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการงบประมาณมีความ
คุ้มค่า ถูกต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ  90 
          ๔. สถานศึกษายกระดับคุณภาพของสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 

5. มีการรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ  และมีแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา  256๔ ที่ถูกต้องสมบูรณ์จ านวน 1 เล่ม 
3.เป้าหมาย 
    เป้าหมายเชิงปริมาณ  

1. คณะครู และบุคลากร ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา มีส่วนร่วมใน
การวางแผนด้านนโยบาย แผนคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ของโรงเรียน  
 2. คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

3. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการงบประมาณมี        
ความคุ้มค่า ถูกต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ  90 
          ๔. สถานศึกษายกระดับคุณภาพของสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด 

5. มีการรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ  และมีแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา  2563  ที่ถูกต้องสมบูรณ์จ านวน 1 เล่ม 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. คณะครู และบุคลากร ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา มีส่วนร่วม  
ในการวางแผนด้านนโยบาย แผนคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ของโรงเรียน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  
 2. คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 

3. โรงเรียนมีระบบการบริหารงานภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการงบประมาณมี         
ความคุ้มค่า ถูกต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ  85 อยู่ในระดับด ี
          ๔. ร้อยละ 85 ของสถานศึกษายกระดับคุณภาพของสถานศึกษาให้มีมาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษา      
ที่ก าหนด อยู่ในระดับดี 

5. ร้อยละ 85 ของกลุ่มบริหารงาน มีการรายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปี อยู่ในระดับดี  และมีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  256๔  ที่ถูกต้องสมบูรณ์ จ านวน 1 เล่ม  
 
 
 
 
 
 



                                                                                                  308 
 
4. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
    4.1 ปีการศึกษา 256๔ (1 กุมภาพันธ์ 256๔ – 31 มีนาคม 2564) 

ที ่ รายการกิจกรรมส าคัญ 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1
. 

กิจกรรม จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีการศึกษา 
2564 
- จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ      
256๔ 
ขั นเตรียมการ 
 -ประชุมครูในกลุ่มบริหาร 
งบประมาณ 
-ส ารวจความต้องการครู 
 ในกลุ่มบริหารงบประมาณ 
-เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

- 40,000 2,095 42,095 10 ก.พ. 6๔ งานแผนงาน 
คณะครูและ

บุคลากรทุกคน 

2
. 

กิจกรรมสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการกิจกรรม  ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2564  
 - ติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผล แผนงานและ
โครงการ 

   1,000 มี.ค. 6๔ คณะผู้บริหาร 
คณะครูและ

บุคลากร 
ทุกคน 

3
. 

- จัดท าระบบการบริหาร
งบประมาณ 

- - - - พ.ค. 63–มี.ค. 
64 

กลุ่มบริหาร 
คณะครูและ
บุคลากรทุกคน 

 รวม    43,095   
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ  

ประจ าปีการศึกษา 256๔ (กุมภาพันธ์  256๔– 10 พฤษภาคม 2564) 
 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
    โรงเรียนนบพิต าวิทยา  /  นอกสถานที ่ 
 

7. งบประมาณ  
รวมเงินงบประมาณปี 256๔  จ านวน 43,095 บาท   
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8. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
   8.1  โรงเรียนนบพิต าวิทยา   
   8.2  ผู้บรหิาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนนบพิต าวิทยา   

 ๘.๓  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน และผู้ปกครอง 
 

9. ระดับความส าเร็จ/การประเมินผล   

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
      เชิงปริมาณ 

 1. คณะครู อาจารย์ และบุคลากร ร้อยละ 
95 มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดท า 
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

 
- แบบประเมินผล 
  การด าเนินงาน 
- บันทึกการประชุม 

 
- รายงานผลการด าเนินงาน(PDCA) 
- รายงานการประชุม 
- ค าสั่งปฏิบัติงาน 
- สรุปรายงานการจัดท าแผนฯ 

 2. คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้แทนชุมชน 
ผู้ปกครอง ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการ
พัฒนา ปรับปรุงแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

- แบบประเมินผล 
การด าเนินงาน 
- บันทึกการประชุม 

- รายงานผลการด าเนินงาน(PDCA) 
- รายงานการประชุม 

 3. โรงเรียนมีระบบติดตามตรวจสอบโครงการ
สถานศึกษา บริหารจัดการงบประมาณมีความ
คุ้มค่า ถูกต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
ร้อยละ  85 

- แบบประเมินผล 
การด าเนินงาน 

 

- รายงานผลการด าเนินงาน(PDCA) 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา
2564 

เชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียนมี แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ2564 ที่ถูกต้องสมบูรณ์ ส่งผลให้
โรงเรียนมีคุณภาพและมีมาตรฐานการศึกษาท่ี
ก าหนด 

 
- แบบประเมินผล 
การด าเนินงาน 

 

 
- รายงานผลการด าเนินงาน(PDCA) 

- แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา
2564 

 2. โรงเรียนมีระบบติดตามตรวจสอบโครงการ
ของสถานศึกษาในการบริหารจัดการ
งบประมาณมีความถูกต้องโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้และมีความคุ้มค่า  ร้อยละ 90 

- แบบประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

- สังเกต 

- รายงานผลการด าเนินงาน 

 3. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีส่วน
ร่วมในการปรับปรุง แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 มีความพึงพอใจ มีความพึงพอใจ ในระดับ    
ดีเยี่ยม 

- แบบประเมิน 
ความพึงพอใจ 

- รายงานผลการด าเนินงาน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  โรงเรียนมีระบบติดตามตรวจสอบโครงการของสถานศึกษา บริหารจัดการงบประมาณมีความคุ้มค่า 
ถูกต้อง โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  

2.  โรงเรียนมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2564  ที่ถูกต้องสมบูรณ์  มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ  และรายงานผลแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ส่งผลให้โรงเรียนมี
คุณภาพและมีมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด 

3.  ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา มีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
 
 
 
 

ลงชื่อ….....................................ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ…..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางสาววสุ เที่ยวแสวง)                            (นางสาววสุ เที่ยวแสวง) 
             ครู คศ.3 โรงเรียนนบพิต าวิทยา                         หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
 
          ลงชื่อ…...............................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ…...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                            (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
         หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ            ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการงานแผนงาน 

กิจกรรม จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
เงินอุดหนุน  จ านวน 42,095  บาท  

******************** 

รายละเอียดกิจกรรม : ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2564 
มอบเกียรติบัตร 

ที ่
รายการ/กิจกรรม การ

ใช้งบประมาณ 
จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ภาค 
1 

ภาค 2 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.  - ค่าท่ีพัก/สถานที่ 
  /อาหาร  2  วัน 

40 
 

- 
 

24,000 
 

- 24,000 
 

- 

2. - ค่าพาหนะ     12,000  12,000  

3. 
ค่าผลิตเอกสาร + จัดท า
รูปเล่มแผนปฏิบัติการ 

10 ชุด  4,000  
 

4,000 
 

4 วัสดุ       

 
กระดาษ A4 70 
แกรม 

5  
525  

 
525 

 กระดาษ ปก 1  200   200 

 
ชุดหมึกปริ นเตอร์ 
cannon ชนิดเติม(ชุด) 

1  
1,370   1,370 

รวมยอดเงินทั้งหมด - - 42, 095     - 40,000 2,095 
 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมสรุปรายงานผลการด าเนินการกิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  

เงินอุดหนุน  จ านวน 1,000   บาท 
******************** 

รายละเอียดกิจกรรม : สรุปประเมินผลการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2563  

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
 

รวมเงิน อุด 
หนุน 

15  ปี 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า 

ครุภัณฑ์ 

1. 
แฟ้มเอกสาร  กล่อง   
แฟชไดส์  กระดาษ A๔
หมึกเครื่องพริ น 

    1,000   

รวม     1,000  1,000 
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๓๕. โครงการบริหารจัดการงบประมาณ  
สนองมาตรฐานการศึกษา 
         มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
    ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
         มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา:  
 ๑. ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนนบพิต าวิทยาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนบพิต าวิทยา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย           
 ๒. โรงเรียนใช้ PDCA ในการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี   
          ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
         ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
         ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
        นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
        นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
        นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
            เหลื่อมล  าทางการศึกษา  
        นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ข้อที่   4, ,6 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
         กลยุทธ์ข้อที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ฯ  

   กลยุทธ์ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานฯ  
         กลยุทธ์ข้อท่ี 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพฯ 
         กลยุทธ์ข้อท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพฯ 
         กลยุทธ์ข้อท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมฯ 
          กลยุทธ์ข้อท่ี 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ 
 
กลุ่มบริหารงาน 
       กลุ่มบริหารวิชาการ            กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุม่บริหารกิจการนักเรียน 
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ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่ 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางนิรัตน์  หอมทิพย์ 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงบประมาณและงานแผนงาน 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
งบประมาณ 839,960  บาท 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารจัดการของโรงเรียนนบพิต าวิทยา ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเป็นส าคัญ และต้องด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ควบคู่ไปด้วย เพ่ือให้การบริหารจัดการได้ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์
ที่ตั งไว้ การบริหารการเงินและสินทรัพย์จึงเป็นปัจจัยส าคัญให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน และทางราชการนั น 

 กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนนบพิต าวิทยา เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการบริหารการเงินและ
สินทรัพย์ของโรงเรียนนบพิต าวิทยา ให้มีการบริหารการเงินและสินทรัพย์เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องและมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับงบประมาณที่ใช้ไป 

 ดังนั น เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อีกทั งเพ่ือให้การปฏิบัติงานและ
บริหารการเงินและสินทรัพย์ ของโรงเรียนนบพิต าวิทยา เป็นแนวทางเดียวกัน กลุ่มบริหารงบประมาณ จึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ในการบริหารโรงเรียน และเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน และ
ทางราชการต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 เชิงปริมาณ  

      1. เพ่ือให้การบริหารงานการเงินและพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบ     
              2. เพ่ือจัดวางระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียน 
    3. เพ่ือควบคุมการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุด าเนินไปทันเวลา 

เชิงคุณภาพ 
    1. การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามระเบียบ 
    2. โรงเรียนนบพิต าวิทยา บริหารการเงินและสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3. เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดท าเอกสาร เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน   
3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    1. สถานศึกษามรีะบบงานการเงิน  การบัญชี  และพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบัน 
        และสามารถตรวจสอบได้    
    2.  ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงาน การเงินและพัสดุได้อย่างรวดเร็วและ 
                 เป็นปัจจุบัน ถกูต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูด    
             3. ผู้แทนชุมชน ผูป้กครอง วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน รวม จ านวน 10  คน  
                 มีสว่นร่วมในการพัฒนาระบบการเงินและสินทรัพย์ 
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 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     1. โรงเรียนนบพิต าวิทยา มีระบบงานการเงิน  การบัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบัน              
         มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ ในระดับดี 
     2. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
                  อยู่ในระดับดีมาก  
              3. ผู้แทนชุมชน ผูป้กครอง วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน รวม จ านวน 10  
                  คน มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการเงินและสินทรัพย์ ในระดับดี 
 
4. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ  
   การด าเนินโครงการมีกิจกรรมส าคัญดังนี  
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ขั้นวางแผน 
(PLAN) 
1.1 ประชุม
วางแผน 
1.2 เสนอ
โครงการ 

- - - - มีนาคม ๒๕๖๒   
-เมษายน 2563 

งานแผนงาน/คณะครู
บุคลากร 

2. ขั้นด าเนินการ (DO)  
 1. ค่าไฟฟ้า 

2. ค่าประปา 
3. ค่าโทรศัพท์ 
4. ค่า
อินเทอร์เน็ต 

- 380,000  380,000 มีนาคม 2563 
-เมษายน 2564 

นางนิรัตน์  หอมทิพย์ 

3. ขั นตรวจสอบ
(CHECK) 
นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม 

- - - - ตลอดปี 
การศึกษา 

นางนิรัตน์  หอมทิพย์ 

4. ขั นรายงาน
(ACTION) 
สรุปและ
รายงานผล 

- - - - ตลอดปี 
งบประมาณ 

นางนิรัตน์  หอมทิพย์ 
มณฤดี  วงศ์เมฆ 

รวม - 380,000 - 380,000   
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กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ งานการเงิน 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ขั้นวางแผน (PLAN) 
1.1 ประชุมวางแผน 
1.2 เสนอโครงการ 

- - - - มีนาคม 2563  

2. ขั้นด าเนินการ (DO) 
จัดซื ออุปกรณ์ วัสดุ 
ครุภัณฑ์งานการเงินและ
บุคลากร 

- - - - มีนาคม 2563  

3. ขั นตรวจสอบ(CHECK) 
นิเทศ  ติดตาม
ประเมินผล 

- - - - กุมภาพันธ์
2563 

 

4. ขั นรายงาน(ACTION) 
สรุปและรายงานผล 

- - - - กันยายน 
2563 

 

รวม - - - -   

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาครู (การประชุม/ไปราชการ:กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1. ขั้นวางแผน (PLAN) 
ผู้รับผิดชอบวางแผน
ด าเนินงาน แต่งตั ง
คณะท างาน และเสนอขอ
อนุมัตโิครงการ  

- - - - มีนาคม 2563  

2. ขั้นด าเนินการ (DO)  
1. การประชุม อบรม  

 - -  พฤษภาคม 2563-
มีนาคม 2564 

 

3. ขั นตรวจสอบ(CHECK) 
รายงานการเข้าร่วม
ประชุม/อบรม 

- - - - ตลอดปี การศึกษา  

4. ขั นรายงาน(ACTION) 
สรุปและรายงานผล
โครงการ 

- - - - กันยายน 
2563- 

31  มีนาคม 
2564 

 

รวม - - - -   
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ(วัสดุกลาง) 

ที ่ กิจกรรม 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1. ขั้นวางแผน (PLAN) 
ประชุมวางแผน/ ขออนุมัติ
โครงการ 

- - - - ตุลาคม – 
พฤศจิกายน 

256๓ 

 

2. ขั้นด าเนินการ (DO)  
2.1 กิจกรรมปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องเก็บพัสดุ 
-  ส ารวจห้องเพ่ือท าแผน
ปรับปรุงซ่อมแซม    
-  ด าเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมและส ารวจวัสดุ
อุปกรณ์ที่ต้องการใช้ตาม
ความเหมาะสม   
  2.2 กิจกรรมจัดซื้อจัดหา
วัสดุอุปกรณ์ 
-  ส ารวจวสัดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นต้องใช้ในงานพัสดุ 
-  ด าเนินการจัดซื อจัดจ้าง
ตามระเบียบพัสดุ 

- - 300,000 300,000 ตลอดปี
การศึกษา 

ครูอัญชุล ี

3. ขั นตรวจสอบ(CHECK) 
- ประเมินผลการด าเนินงาน 
- หลักฐานการเบิกจ่าย      
- กิจกรรมซื อวัสดุ/อุปกรณ์ 
- กิจกรรมซื อครุภัณฑ์      

- - - - พฤษภาคม
2563 – 

มีนาคม 2564 

 

4. ขั นรายงาน(ACTION) 
สรุปผลการด าเนินกิจกรรม
และจัดท ารายงานเสนอ
ผู้บริหาร 

- - - - พฤษภาคม
2563 – 

มีนาคม 2564 

 

รวม - - - -   

 
5. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 256๓  จ านวน         839,960       บาท 
 แหล่งที่มาของงบประมาณ     เงินอุดหนุน   839,960       บาท   
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6. ระดับความส าเร็จ/การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 
 1. ระบบงานการเงิน  การบัญชี  และพัสดุ
ของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบัน
และสามารถตรวจสอบได้ในระดับดี 

 
- ประเมินผล 
- สังเกต 
- ส ารวจ 

 
- แบบประเมินผล 
- แบบสังเกต 
- แบบส ารวจ 

.2  ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ เกี่ยวกับงานการเงินและพัสดุได้อย่าง
รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบ
และเกิดประสิทธิภาพสูงสูดในระดับดี 

- ประเมินผล 
- สังเกต 
- ส ารวจ 
- สัมภาษณ์ 

- แบบประเมินผล 
- แบบสังเกต 
- แบบส ารวจ 
- แบบสัมภาษณ์ 

เชิงคุณภาพ 
๑. โรงเรียนนบพิต าวิทยาวิทยามีระบบงาน
การเงิน การบัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็น
ปัจจุบันมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบ
ได้และเกิดประสิทธิภาพสูงสูดในระดับดี 

 
-ประเมินผล 

 
- แบบประเมินผล 

7. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 พฤษภาคม 2563  - 31  มนีาคม  2564 
 

8. สถานที่ด าเนินการ 
 - ห้องส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนนบพิต าวิทยา   
 - โรงเรียนนบพิต าวิทยา และแหล่งศึกษาดูงานอ่ืนๆ 
9 หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 - ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
 -  กลุ่มบริหารงานต่างๆ 
 - กลุ่มบริหารงบประมาณ 
      - งานการเงิน การบัญชี 
      - งานพัสด ุ
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนนบพิต าวิทยา มีระบบงานการเงิน  การบัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพ และ
สามารถตรวจสอบได้ 
 

         ลงชื่อ…............................ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ…..........................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
            (นางนิรัตน์   หอมทิพย์)                              (นางสาววสุ เที่ยวแสวง) 
       ครู คศ.3 โรงเรียนนบพิต าวิทยา                  หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
  
        ลงชื่อ…..............................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ…...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางสาววส ุ เที่ยวแสวง)                                   (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
       หวัหน้างานแผนงานงบประมาณ           ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการบริหารจัดการงบประมาณ 

กิจกรรม  บริหารจัดการสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 

  งบประมาณ  จ านวน  (ค่าสาธารณูปโภค) 380,000 บาท   
ครูรับผิดชอบนางนิรัตน์   หอมทิพย์ 

******************** 
รายละเอียดกิจกรรม : ด าเนินการจ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีการศึกษา 2563 

การจัดสรรเพิ่มเติมตามนโยบายสพม. สพฐ. 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 
ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. 

จ่ายค่าไฟฟ้า 
     ค่าโทรศัพท์ 
    ค่าอินเทอร์เน็ต 
     ค่าน  าประปา 

 190,000 19,000  380,000  

รวม - 150,000 150,000 - 380,000 - 
 

 
กิจกรรมสรุปรายงานผลการด าเนินการกิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  

เงินอุดหนุน  จ านวน 1,000   บาท 
ครูรับผิดชอบ  นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ ,นางนิรัตน์  หอมทิพย์  

******************** 
รายละเอียดกิจกรรม : สรุปรายงาน ประเมินผลการใช้งบประมาณโครงการบริหารงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี ปีการศึกษา 2563 ในระบบการรายงานตามนโยบาย สพฐ. 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
 

รวมเงิน อุดหนุน ๑๕ ปี 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่า 

ครุภัณฑ์ 

1. 
หมึกเติมเครื่องพริ น 
๑ ชุด 

    1,000   

         
รวม - - - - 1,000 - 1,000 
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กิจกรรม พัฒนาสารสนเทศ พัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ   
งบประมาณ  จ านวน   2,000  บาท   

ครูรับผิดชอบครูรับผิดชอบ  นางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ 
******************** 

รายละเอียดกิจกรรม : บริหารจัดการส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1. 

สมุดเงินสด 
แบบรายงานคงเหลือ
ประจ าวัน 
คลิบหนีบกระดาษ หมึกเติม 
แม็คเย็บกระดาษ เทปกาว 2  
หน้าบาง  สติ๊กเกอร์ใส เข็ม
แม็ค  

 1,000 1,000   2,000 

รวม - 1,000 1,000 - - 2,000 
 

 
 

กิจกรรม การบริหารพัสดุ  สินทรัพย์ และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (วัสดุกลาง) 
  งบประมาณ  จ านวน  300,000  บาท   

ครูรับผิดชอบ นางอัญชุลี   กังเซ่ง 
******************** 

รายละเอียดกิจกรรม : จัดซื อวัสดุกลาง /ระบบการบริหารพัสดุในระบบ e GP: ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
                           การศึกษา /การจัดสรรเพิ่มเติมตามนโยบายสพม. สพฐ. 
 

ที ่

รายการ/
กิจกรรม 
การใช้

งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1. วัสดุกลาง  150,000 150,000   300,000 
        

รวม - 150,000 150,000 - - 300,000 
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กิจกรรม การบริหารพัสดุ  สินทรัพย์ และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (งบกลาง) 
  งบประมาณ  จ านวน   112,365  บาท   

ครูรับผิดชอบ นางสาววสุ   เที่ยวแสวง 
******************** 

       รายละเอียดกิจกรรม : บริหารจัดการเพิ่มเติมตามนโยบายสพม. สพฐ. /ตามความจ าเป็นเร่งด่วน 

ที ่

รายการ/
กิจกรรม 
การใช้

งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1. งบกลาง  62,365 50,000    
รวม - 62,365 50,000 - - - 
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๓๖. โครงการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  
สนองมาตรฐานการศึกษา 
        มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
        มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวช้ีวัดที่ /ประเด็นการพิจารณา:  
 ๑. ระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนนบพิต าวิทยาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนบพิต าวิทยา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย           
 ๒. โรงเรียนใช้ PDCA ในการบริหารจัดการศึกษา  
สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี   
         ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ    
        ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
         ด้านสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
        นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
        นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
        นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
        นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ 
            เหลื่อมล  าทางการศึกษา  
        นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 ข้อที่    ๓  ,  6  
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
        กลยุทธ์ข้อที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ฯ  

  กลยุทธ์ข้อท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานฯ  
  กลยุทธ์ข้อท่ี 3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพฯ 
  กลยุทธ์ข้อท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพฯ 
  กลยุทธ์ข้อท่ี 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมฯ 
  กลยุทธ์ข้อท่ี 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั งระบบ 

กลุ่มบริหารงาน 
       กลุ่มบริหารวิชาการ            กลุ่มบริหารทั่วไป         
       กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงบประมาณและงานแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
งบประมาณ -    บาท 
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๑. หลักการและเหตุผล 
               กิจกรรมสหกรณ์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริม ให้โรงเรียนสามารถให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
สหกรณ์ที่ถูกต้องให้กับนักเรียนได้ถูกต้อง โดยสามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลายกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ นักเรียนรู้จักการรวมกลุ่มเพ่ือแก้ปัญหา  โดยการระดมทุนจากสมาชิกสหกรณ์เพ่ือเป็นทุนด าเนินการและ
เป็นการฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง   ซึ่งเป็นการปูพื นฐานทางจิตใจให้กับนักเรียนในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  มี
นิสัยรักการท างาน   มีความรับผิดชอบร่วมกัน   การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  นั่นคือการเกิดอุดมการณ์ให้กับนักเรียน
ซึ่งจะเติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสหกรณ์ในอนาคตและนักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง  โรงเรียนส่งเสริมการ
บริหารงานกิจกรรมโครงการสหกรณ์โรงเรียน ดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดและทุกกลุ่มโดยการ
มีส่วนร่วมของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา  และมีเมื่อการด าเนินงานตามโครงการมีการสรุปรายงานโครงการ   
มีการรายงานผลแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 256๓ เพ่ือให้  การตรวจสอบได้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการ
นี ขึ นโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทาง
ในการด าเนินงาน 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
 เชิงปริมาณ 
              1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนนบพิต าวิทยา ทุกคน มีความรู้ และทักษะ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการสหกรณ์  ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึง ครอบคลุม
อย่างเต็มศักยภาพ  สามารถน าความรู้และ   ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเป็น
สมาชิกสหกรณข์องโรงเรียน 

   2. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
และส่งเสริมใหบุ้คลากรในโรงเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ทุกคน คณะกรรมการสหกรณ์ นักเรียนมีความสุขในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนและมีความภาคภูมิใจในการท างาน 

  3. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนนิสัยรักการประหยัดอดออม มีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน 
จัดหาสินค้าราคาถูกและคุณภาพดีมาบริการสมาชิกสหกรณ์ 

 
 เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนนบพิต าวิทยา ทุกคนมีความรู้ และทักษะเกี่ยวกับ 
หลักการและวิธีการสหกรณ ์ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่างทั่วถึง ครอบคลุมอย่างเต็ม
ศักยภาพ  สามารถน าความรู้และ   ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิก
สหกรณข์องโรงเรียน 

2. การบริหารงานโรงเรียน ให้มีคุณภาพมี ประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและ 
บุคลากรในโรงเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ทุกคนตลอดจน สมาชิกสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์ร้านค้า มี
ความพึงพอใจในการด าเนินงานของคณะ คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนมีความสุขในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและมี
ความภาคภูมิใจในการท างาน 

     3. นักเรียนมีนิสัยรักการประหยัดอดออม มีการวางแผนในการใช้จ่าย และการลงทุน 
จัดหาสินค้าราคาถูกและคุณภาพดีมาบริการสมาชิกสหกรณ์ 
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๓. เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณ 

1. บุคลากรในโรงเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ร้อยละ 100 
2. สมาชิกสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์ร้อยละ 90 
3. สมาชิกสหกรณ์มีความพึงพอใจในการด าเนินงานของคณะกรรมการสหกรณ์ร้อยละ 90 
4. คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนมีความสุขในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและมีความภาคภูมิใจ 

ในการท างานร้อยละ  80 
5.  สมาชิกสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจและได้รับผลประโยชน์จากการเป็นสมาชิก 

เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรในโรงเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
2. สมาชิกสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์ 
3. สมาชิกสหกรณ์มีความพึงพอใจในการด าเนินงานของคณะกรรมการสหกรณ์ 
4. คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนมีความสุขในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนและมีความภาคภูมิใจ 

ในการท างาน 
5. สมาชิกสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจและได้รับผลประโยชน์จากการเป็นสมาชิก 90% 

4. รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ 
         4.1 ปีการศึกษา 2563 (1 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

ที ่ รายการกิจกรรมส าคัญ 
งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 

1. ขั นเตรียมการ 
-ประชุมครูในโรงเรียน 
เสนอแผนงานใหผู้้เกี่ยวข้อง 
รับทราบ 
-เขียนโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

- - - - 10 ก.พ. 63 
10 มี.ค. 63 

งานแผนงาน 
คณะครูและ

คณะกรรมการ 

2. ด าเนินการแต่งตั งกรรมการ
ผู้รับผิดชอบงาน 
และด าเนินกิจกรรมจัดซื อ
อุปกรณ์/เครื่องเขียนและสินค้าท่ี 
จ าเป็น ให้บริการจ าหน่ายสินคา้ 

    พ.ค. 63 คณะกรรมการ 
บริหารกิจกรรม

สหกรณ์ 
 

3 ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล 
ตามแผนงานและโครงการ 

    มี.ค. 6๔ ครูมณฑา, 
ครูธนาภรณ์ 

๔. จัดท าระบบการบริหารงาน
กิจกรรมสหกรณ ์ด าเนินการ
กิจกรรมสรุปยอดเงินและ
รายงานผลเมื่อสิ นปี การศึกษา 

- - - - พ.ค. 63–
มี.ค. 64 

กลุ่มบริหาร 
คณะครูและ

บุคลากรทุกคน 

๕. นิเทศ/ติดตาม สรุปรายงานผล
การด าเนินกิจกรรม 

    มี.ค. 64 ครูมณฑา, 
ครูธนาภรณ์ 

6.  
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5.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
๑. บุคลากรในโรงเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ร้อยละ 100 
๒. สมาชิกสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์ซื อสินค้าได้

สะดวกในราคาถูกร้อยละ 90 
๓. สมาชิกสหกรณ์มีความพึงพอใจในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการสหกรณ์ร้อยละ 90 
๔. คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนมีความสุขในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนและมีความภาคภูมิใจในการท างานร้อยละ  80 
๕. สมาชิกสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจและได้รับผลประโยชน์
จากการเป็นสมาชิก 

เชิงคุณภาพ 
๑. ร้อยละของนักเรียนบุคลากรในโรงเรียน เป็นสมาชิก
สหกรณ์ฝึกหัดอย่างน้อยคนอย่างละ 1 หุ้น 
๒. สมาชิกสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์ 
๓. สมาชิกสหกรณม์ีความพึงพอใจในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการสหกรณ์ 
๔. คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนมีความสุขในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนและมีความภาคภูมิใจในการท างานสมาชิก
สหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจและได้รับผลประโยชน์จากการ
เป็นสมาชิก 90% 
๕. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ คอื ขยัน 
ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคีมีน  าใจ และ
กตัญญู 

 
- ประเมินผลการ
ด าเนินการกิจกรรม 
- สังเกตการณ์ร่วม
กิจกรรม 
- ส ารวจความพึงพอใจ 

 
- แบบสรุปประเมินผล
กิจกรรม 
- แบบสมัครสมาชิก
สหกรณ ์
- แบบส ารวจความ 
   พึงพอใจ 
-สรุปรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

 
๖. ระยะเวลาด าเนินการ  

ประจ าปีการศึกษา 2563 (31 มีนาคม  2563– 10 พฤษภาคม 2564) 
 
๗.  สถานที่ด าเนนิการ 

โรงเรียนนบพิต าวิทยา   
 
๘. งบประมาณ  

รวมเงินงบประมาณปี 2563  จ านวน -  บาท   
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๙. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

8.1  โรงเรียนนบพิต าวิทยา   
8.2  คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ 

 
10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของสหกรณ์  ใช้สหกรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง รู้จัก
พ่ึงตนเอง มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้ซื อสินค้าท่ีถูกและคุณภาพดี 
 
 
 
 

ลงชื่อ…..................................ผู้เสนอโครงการ      ลงชื่อ…..........................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
             (นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ)                             (นางสาววสุ เที่ยวแสวง) 

        ครู คศ.3 โรงเรียนนบพิต าวิทยา                        หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
 

          ลงชื่อ…................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชื่อ…...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
              (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                            (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
          หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ            ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดโครงการสหกรณ์โรงเรียน 
กิจกรรม สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
  งบประมาณ  จ านวน  -  บาท   

ครูรับผิดชอบ  นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ ,นางธนาภรณ์  กรรณิการ์ 
************************************** 

รายละเอียดกิจกรรม : ด าเนินการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  ซื อ  ขาย  วัสดุอุปกรณ์ การเรียน  เครื่องดื่ม 
อาหารว่าง  กิจกรรมชุมนุม  กิจกรรมทักษะชีวิตให้นักเรียน 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

        
        

        
        

รวม - - - - - - 
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ส่วนที่  6  ภาคผนวก 
ค าสั่งโรงเรียนนบพิต าวิทยา 


