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งานโครงการเพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
กลุ่มบริหารงบประมาณ  โรงเรียนนบพิตำวิทยา ปีการศึกษา 256๔ 

 

งบประมาณ ๑,๒๗๕,๘๒๕.๖๕  บาท   
(กลุ่มงบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท งบกลาง ๖๐๐,๐๐ บาท  

 เงินสำรองจ่าย ๔๘๗,๒๘๘.๖๕/๑๕๖,๕๓๗ บาท)  

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

๓๔. โครงการพัฒนางานแผนงาน 
       ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง         ใหม ่
       สนองมาตรฐานการศึกษา 
                  มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
                   ผลสัมฤทธิท์างวิชาการของผู้เรียน 
                   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

       สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

               ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ 
               ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
               ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
               ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
               ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
               ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

 สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

         ๑. ด้านความปลอดภัย 
         ๒. ด้านโอกาส 
         ๓. ด้านคุณภาพ 
         ๔. ด้านประสิทธิภาพ 

  สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช  
   กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
              กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ  
                                 ในการแข่งขัน 
              กลยุทธ์ที่ ๓ สง่เสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
              กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
              กลยุทธ์ที่ ๕ จดัการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
              กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 



                                                                                                  311 
 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
        กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 
        กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพทั่วถึง 
                           อย่างเต็มศักยภาพ 
        กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝงัมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา”     
        กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ      
        กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 

         กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารทั่วไป         
         กลุ่มบริหารงบประมาณ        กลุ่มบริหารงานบุคคล 
         กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววสุ    เที่ยวแสวง 

ลักษณะโครงการ :    โครงการต่อเนื่อง       โครงการใหม่ 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววสุ   เที่ยวแสวง 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุม่บรหิารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววสุ    เที่ยวแสวง 
ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
งบประมาณ         23,000   บาท 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้น

กระบวนการและจุดมุง่หมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กร มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การ
บริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนนบพิตำวิทยา จึงได้มีการจัดทำแผนงบประมาณ
ประจำปี ๒๕๖๕  ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำ
โครงการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหน่วยงานการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้
ส่วนราชการปฏิบัติ   คือ (1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็น
การล่วงหน้า (2) การกำหนด แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลาและงบประมาณ   ที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ ในแต่ละปีการศึกษา โรงเรียนำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี เพ่ือให้ส่วนราชการเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และกำหนดแผนการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องปฏิทินงบประมาณ กับร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 และนโยบายรัฐบาล) นั้น  
โรงเรียนนบพิตำวิทยา  จึงไดจ้ัดทำโครงการพัฒนางานแผนงานขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน 

การเขยีนโครงการเป็นกระบวนการหนึ่งของการจัดทำโครงการให้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้นการเขียน
โครงการจึงต้องมีความชัดเจนทุกองค์ประกอบ ที่สำคัญคือโครงการควรต้องระบุวัตถุประสงค์ ขอบข่ายการ
ทำงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ และเกณฑ์การประเมินผล โครงการที่ชัดเจนจะสามารถทำ
ให้แนวความคิดของนโยบายเป็นความจริงได้ในการปฏิบัติ 

จากความสำคัญของโครงการพัฒนางานแผนงาน ของโรงเรียนนบพิตำวิทยาดังกล่าว จึงจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  เพ่ือเป็นการกำหนดแนวปฏิบัติในการ
ดำเนินงาน รวมทั้งการกำหนดวิธีการบริหารงบประมาณท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามกลยุทธ์ของ
โรงเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียน บุคลากร และนักเรียนให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 256๕ ให้ตอบสนอง ครอบคลุมและ 
      เป็นไปตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

    ๒.๒ เพ่ือจัดกระบวนการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทััศน์ ปรัชญา จุดเน้น  
          เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
    ๒.๓ เพ่ือให้ผลการดำเนินงานสะท้อนความเปน็เอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ 
          ผู้บริหาร  ครู บุคลากรในชุมชนและองค์กรภายนอก-เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการ 
          ของสถานศึกษา 

๓. เป้าหมาย 

๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๓.๑.๑ คณะครู และบุคลากร ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา  
         มีส่วนร่วมในการวางแผนด้านนโยบาย แผนคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี  
          ของโรงเรียน  
๓.๑.๒ สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  256๕ ที่ถูกต้องสมบูรณ์จำนวน 1 เล่ม  
         มีการบริหารจัดการงบประมาณมีความคุ้มค่า ถูกต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
๓.๑.๓ โครงการ กิจกรรม ร้อยละ ๙๕ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
         ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา 

     ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

           ๓.๒.๑ ครูและบุคลากรมีทักษะในการเขียนโครงการได้อย่างถูกต้อง สามารถประเมินโครงการมีการ 
      รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการได้ ถูกต้อง ชัดเจน อยู่ใน 
      ระดับดีเยี่ยม 

          ๓.๒.๒ โรงเรียนนบพิตำวิทยามีแผนปฏิบัติการประจำปี มีระบบการบริหารงานภายในสถานศึกษา 
                    ที่มีคุณภาพสำหรับใช้ เป็นเครื่องมือพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปรัชญา 
                    และจุดเน้นทีกำหนดขึ้นมีการจัดแสดงแผนภูมิโครงสร้างของสถานศึกษาอย่างชัดเจน  
          ๓.๒.๓ ทุกกลุ่มงานมีโครงการ กิจกรรม ที่จัดทำข้ึนสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี  

         ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา  
 
๔. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

๑. กิจกรรมการจัดทำแผน
แผนปฏิบัติการประจำปี  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

  18,650 1,350 20,000     มิ.ย. ๖๔.- มี.ค. ๖๕ ครูวสุ  

๒. กิจกรรมสรุปรายงานผล
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ๒๕๖๔ 

- 1,4๐๐ 1,600 3,000 ต.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๕ ครูวสุ 

 รวม - 20,050 2,950 ๒๓,๐๐๐   
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๕. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๑) คณะครู และบุคลากร ร้อยละ 90 มสี่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษา มสี่วนร่วมในการวางแผนด้านนโยบาย แผน
คณุภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ของโรงเรียน  
๒) สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา256๕ ที่ถูกต้อง
สมบูรณ์จำนวน 1 เล่ม มีการบริหารจัดการงบประมาณมีความคุ้มค่า 
ถูกต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
๓) โครงการ กิจกรรม ร้อยละ ๙๕ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ 
จุดเน้นของสถานศึกษา 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
๑) ครูและบุคลากรมีทักษะในการเขียนโครงการได้อย่างถูกต้อง 
สามารถประเมินโครงการมีการรายงานผลการดำเนินงานของ
สถานศึกษาตาม   แผนปฏิบัติการได้ ถูกต้อง ชัดเจน อยู่ในระดับดี
เยี่ยม 
๒) โรงเรยีนนบพิตำวิทยามีแผนปฏิบัติการประจำปี มีระบบการ
บริหารงานภายในสถานศึกษา ทีม่คีุณภาพสำหรบัใช้ เป็นเครื่องมือ
พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามวสิัยทัศน์ปรัชญาและจุดเนน้
ทีกำหนดขึน้มีการจดัแสดงแผนภมูิ โครงสร้างของสถานศึกษาอย่าง
ชัดเจน  
๓) ทุกกลุ่มงานมีโครงการ กิจกรรม ที่จัดทำข้ึนสอดคล้อง 
กับแผนปฏิบัติการประจำปี ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ 
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้น 
ของสถานศึกษา  

 
- ตรวจสอบผลการ 
  ดำเนินกิจกรรม 
  โครงการ 
- ประเมินผลโครงการ 
   การจัดกิจกรรม 
  ตามโครงการ 
- รายงานผลการ 
  ดำเนินกิจกรรม 
 
 
- ผลการประเมิน 
  โครงการ 
 
 
- แผนปฏิบัติการ 
  ประจำป ี

 
 
 
- รายงานผลกิจกรรม 
  โครงการ 

 
- แบบสรุปรายงานผล
กิจกรรม 
 
- รายงานโครงการ 
- แบบสรุปรายงาน 
  การจัดกิจกรรม 
- แบบสรุปรายงาน 
  โครงการ 
 
 
- แบบรายงาน 
  ผลการใช้ 
  งบประมาณ 
 
 
- แบบรายงาน 
  โครงการ 
 
 
- แบบรายงาน 
  โครงการ 
- แบบประเมินโครงการ  
 

 

 
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    6.1 โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 256๕ ในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ บริหารจัดการ 
          งบประมาณ อย่างมคุ้มค่า ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ อย่างเป็นระบบตอบสนอง ครอบคลุมและ 
          เป็นไปตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
    6.2 โรงเรียนมกีระบวนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทััศน ์ปรัชญา 
          จุดเน้น เป้าหมาย กลยุทธ์ กิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
    6.3 โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงบประมาณตามแผนงานกิจกรรมตามแผน สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพ 
          ของผู้เรียน และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 
          มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
          ของโรงเรียน 
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ลงชื่อ.................................. ผูเ้สนอโครงการ      ลงชื่อ....................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                          (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง) 
  ตำแหน่ง ครชูำนาญการพิเศษ                              หวัหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
 
ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ        ลงชื่อ  ........................................  ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)              (นายราชัน   สุทธิธรรม) 
   หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ        รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 
 

ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายอรรถพร   อักษรนำ) 

                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการพัฒนางานแผนงาน 

กิจกรรม จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2565 

เงินอุดหนุน  จำนวน 20,000  บาท  
    รายละเอียดกิจกรรม  การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน 2  วัน 

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

ที ่
รายการ/กิจกรรม การ

ใช้งบประมาณ 
จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ภาค 
1 

ภาค 2 
ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวสัด ุ

1 ค่าจ้างเหมาทำอาหาร 
กลางวันและอาหารว่าง
จำนวน 2  วัน 

๓๗ 
 

- 
 

15,150 
 

- 15,150 
 

- 

2 ค่าผลติเอกสาร + จัดทำ
รูปเลม่แผนปฏิบัติการ 

๘ เลม่  3,๕00  
 

3,๕00 
 

3 
ชุดหมึกปริ้นเตอร์ 
cannon ชนิดเติม(ชุด) 

1 ชุด  
1,370   1,370 

รวม  - 20,000      18,650 1,370 

 
 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมสรุปรายงานผลการดำเนินการกิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 256๔ 

เงินอุดหนุน  จำนวน ๓,000   บาท 

รายละเอียดกิจกรรม ชื้อวัสดุ,เข้าเล่มเอกสาร 
********************************* 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

 
จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกตามหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า 

ครุภัณฑ์ 

1 
แฟ้มเอกสาร  กล่อง,สายไฟ 
หมึกเลเซอร์ HP 35 A  
ซ่อมเครื่องปริ้น   

 
1 หลอด 
 

710 
890 
900 

- - 
 
 

900 

710 
890 

 
- 

2 
สำเนาเอกสาร 
เข้าเลม่รายงาน 

3 เลม่ 
 

- 500 - 500 - - 

รวม - 2,500 500 - 1,400 1,600 - 
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๓๕. โครงการบริหารจัดการงบประมาณ  
       ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง     ใหม่ 
       สนองมาตรฐานการศึกษา 

    มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
               มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 

       สนองกลยทุธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 ๑. ด้านความปลอดภัย 
 ๒. ด้านโอกาส 
 ๓. ด้านคุณภาพ 
 ๔. ด้านประสิทธิภาพ 

สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 

     กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
    กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ 
                        ในการแข่งขัน 
    กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

               กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

         กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพทั่วถึง 
                    อย่างเต็มศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 

               กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
              กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
          กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารทั่วไป         
          กลุ่มบริหารงบประมาณ        กลุ่มบริหารงานบุคคล 
          กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางนิรัตน์  หอมทิพย์ 
ระยะเวลาดำเนินการ    ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
งบประมาณ  1,243,825.65  บาท 

******************************************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารจัดการของโรงเรียนนบพิตำวิทยา ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเป็นสำคัญ  
และต้องดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ควบคู่ไปด้วย เพ่ือให้การบริหารจัดการได้ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์
ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การบริหารการเงินและสินทรัพย์จึงเป็นปัจจัยสำคัญให้เกิดความสะดวกและคล่องตัว
ในการบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน และทางราชการนั้น 

กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนนบพิตำวิทยา เป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบการบริหาร 
การเงินและสินทรัพย์ของโรงเรียนนบพิตำวิทยา ให้มีการบริหารการเงินและสินทรัพย์เป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องและมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีใช้ไป 

 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อีกท้ังเพ่ือให้การ 

ปฏิบัติงานและบริหารการเงินและสินทรัพย์ ของโรงเรียนนบพิตำวิทยา เป็นแนวทางเดียวกัน กลุ่มบริหาร
งบประมาณ จึงจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ในการบริหารโรงเรียน และเพ่ือเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน และทางราชการต่อไป 
 

๒. วัตถุประสงค์  
          ๒.1. เพื่อให้ครู ผู้เรียนทุกคนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  
          ๒.2. เพ่ือให้โรงเรียนนบพิตำวิทยา บริหารการเงินและสินทรัพย์  อย่างมีประสิทธิภาพ 
          ๒.3. เพื่อให้การบริหารงานพัสดุและการเงินของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบจัดวางระบบการบริหาร
จัดการด้านพสัดุและควบคุมการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุดำเนินไปทันเวลาถูกต้องตามระเบียบและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสูด 

๒.๔. ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงาน การเงินและพัสดุได้ อย่างรวดเร็ว
และเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพสูงสูด 
 

๓. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด     
    ๓.๑เชิงปริมาณ 

3.1.๑ ร้อยละ  80 ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงาน การเงิน บัญชีและ
พัสดุได้ อย่างรวดเร็วและปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพ ครู ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ   
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          3.1.2 ร้อยละ  ๑๐0  การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบจัดวางระบบการบริหาร
จัดการด้านพัสดุและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุดำเนินไปทันเวลา จัดทำเอกสาร เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน  มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้  
 
   ๓.๒  เชิงคุณภาพ 

3.2.1 ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงาน การเงิน  บัญชี และพัสดุได้ อย่าง
รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพ ครู ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ   

3.2.2 การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบจัดวางระบบการบริหารจัดการด้านพัสดุ
และควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุดำเนินไปทันเวลา จัดทำเอกสาร เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มี
ประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้  

 

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 กิจกรรมพัฒนางานการเงิน-
บัญช ี

  2,000 2,000 ตลอดปีการศึกษา ครูนิรัตน ์

2 กิจกรรมพัฒนาสารสนเทศ
พัฒนากลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

  5,000 5,000 ตลอดปีการศึกษา ครูนิรัตน์, 
ครูมณฤด ี

3. กิจกรรมสรุปรายงานผลการ
บริหารงบประมาณ 

  2,000 2,000 ตลอดปีการศึกษา ครูนิรัตน์, 
ครูมณฤด ี

4. กิจกรรมตรวจสอบภายใน
อย่างมีระบบ 

    ตลอดปีการศึกษา ครูนิรัตน์, 
ครูมณฤด ี

5. กิจกรรมทะเบียนครุภณัฑ ์     ตลอดปีการศึกษา ครูอุทุมพร 
6. กิจกรรมการจัดตั้งขอ

งบประมาณประจำป ี
    ตลอดปีการศึกษา ครูพิมพิมล 

7. กิจกรรมการบรหิารพัสดุ 
สินทรัพย์และการจัดซื้อจดั
จ้างภาครัฐ(วัสดุกลาง) 

  300,000 300,000 ตลอดปีการศึกษา ครูอัญชุล ี

8 กิจกรรมงานสาธารณูปโภค  300,000  300,000 ตลอดปีการศึกษา ครูนิรัตน ์
9 งบกลาง   643,826.65 643,826.65 ตลอดปีการศึกษา ครูวส ุ
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5.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
 ๑. ร้อยละ  80 ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
เกี่ยวกับงาน การเงินและพัสดุได้ อย่างรวดเร็วและปัจจุบัน ถูกต้อง
ตามระเบียบและเกิดประสิทธิภาพ ครู ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน 
วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
เพียงพอ   
2. ร้อยละ  ๑๐0 การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตาม
ระเบียบจัดวางระบบการบริหารจัดการด้านพัสดุและควบคุมการ
เบิกจ่ายพัสดุดำเนินไปทันเวลา จัดทำเอกสาร เป็นไปตามระเบียบ 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้  
5.2 เชิงคุณภาพ 
    ๑. ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงาน 
การเงินและพัสดุได้ อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตาม
ระเบียบและเกิดประสิทธิภาพ ครู ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ 
อุปกรณ์ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ   
    2.การบริหารงานพัสดุของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบจัดวาง
ระบบการบริหารจัดการด้านพัสดุและควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ
ดำเนินไปทันเวลา จัดทำเอกสาร เป็นไปตามระเบียบ ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน  มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้ 

 
1.ประเมินผลการจัด
ช้ือจัดจ้าง 
 
2. สรปุผลการเนิน
กิจกรรม 

 
1.เอกสาร
ประกอบการ
เบิกจ่าย 
๒.รายงาน
สรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรม 

 

๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    ๖.๑ ครู ผู้เรียนทุกคนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้ 
          เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ  
     ๖.๒ โรงเรียน มีระบบงานการเงิน  การบัญชี และพัสดุถูกต้อง เป็นปัจจุบันมีประสิทธิภาพ  
           โปร่งใส เป็นระบบ และสามารถตรวจสอบได้ 
     ๖.3 การบริหารงานพัสดุและการเงินของโรงเรียนถูกต้องตามระเบียบจัดวางระบบการบริหารจัดการ 
           ด้านพัสดุและควบคุมการเบิกจ่ายการเงินและพัสดุดำเนินไปทันเวลาถูกต้องตามระเบียบและเกิด  
           ประสิทธิภาพสูงสูด 
     ๖.4 โรงเรียน มีระบบการดำเนินการใช้งบประมาณตามแผน มีการรายงานการใช้ งบประมาณต่อเนื่อง 
           เป็นปัจจุบัน ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับงาน การเงินและพัสดุได้ อย่าง 
          รวดเรว็และเป็นปัจจุบัน ถูกต้องตามระเบียบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสูด 
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ลงชื่อ.................................. ผูเ้สนอโครงการ    ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางนิรัตน์  หอมทิพย์)                 (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง) 
            ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                    หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ   
 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ  ลงชื่อ........................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
                (นางสาววส ุ เที่ยวแสวง)            (นายราชัน   สุทธิธรรม) 
            หวัหน้างานแผนงานงบประมาณ   รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 
 

ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                (นายอรรถพร   อักษรนำ) 

                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
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โครงการบริหารจัดการงบประมาณ 
รายละเอียดกิจกรรม  

กิจกรรม   พัฒนางานการเงิน-บัญชี 
  งบประมาณ  จำนวน  2,000 บาท   

ครูรับผิดชอบนางนิรัตน์ , นางสาวมณฤดี 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้
งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1. สมุดบญัช ี 10  1,000   1,000 
2. แฟ้มเอกสาร     10   1,000    1,000 

รวม  1,000 1,000   2,000 
 

                                               
กิจกรรม   กิจกรรมพัฒนาสารสนเทศ พัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ 

  งบประมาณ  5,000  บาท  อุดหนุน 
ครูรับผิดชอบนางสาวมณฤดี  วงศ์เมฆ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1. เครื่องปริ้น 1 เครื่อง ๓,890    ๓,890 
๒. หมึกเลเซอร์ HP 35 A  1 หลอด    1,110     1,110 

รวม  ๓,890   1,110   5,000 
                                              

กิจกรรม   สรุปรายงานผลการบริหารงบประมาณ 
  งบประมาณ  จำนวน  (วัสดุกลาง)  2,000 บาท   

ครูรับผิดชอบนางนิรัตน์  ,นางสาวมณฤดี 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้
งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1. หมึกพิมพ ์ 1 ชุด 1,000 1,000   2,000 
รวม  1,000 1,000   2,000 
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กิจกรรม   กจิกรรมการบริหารงานพัสดุ สินทรัพย์และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(วัสดุกลาง) 
  งบประมาณ  จำนวน  (วัสดุกลาง)  300,000 บาท   

ครูรับผิดชอบนางอัญชุลี  กั๋งเซ่ง 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 

การใช้
งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

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

 
โครงการบริหารจัดการงบประมาณ 

กิจกรรม   กิจกรรมงบกลาง 
  งบประมาณ  จำนวน  643,826 บาท   

ครูรับผิดชอบนางสาววสุ  เที่ยวแสวง 
 

ที ่

รายการ/
กิจกรรม 
การใช้

งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1. งบกลาง  356,537 287288.65   643,826.65 
รวม  356,537 287288.65   643,826.65 

 

 
กิจกรรม  บริหารจัดการสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน 

  งบประมาณ  จำนวน  300,000 บาท   
ครูรับผิดชอบนางนิรัตน์  หอมทิพย์ 

ที ่

รายการ/
กิจกรรม 
การใช้

งบประมาณ 

จำนวนหน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1. ค่าไฟฟ้า 12 เดือน 128,400 128,400   256,800  
2. ค่าน้ำประปา    12 เดือน   1,000 1,000  2,000  
3 ค่าโทรศัพท์ 12 เดือน     600 600  1,200  
4 ค่าอินเทอร์เน็ต 12 เดือน 5,000 5,000  10,000  

รวม  150,000 150,000  300,000  
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๓๖. โครงการกิจการร้านค้าโรงเรียน 
      ลักษณะโครงการ    ต่อเนื่อง     ใหม ่
      สนองมาตรฐานการศึกษา 
      มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
              มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
              มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

 ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

      สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ๑ ด้านความปลอดภัย 
  ๒ ด้านโอกาส 
  ๓ ด้านคุณภาพ 
  ๔ ด้านประสิทธิภาพ 

      สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต นครศรีธรรมราช  
       กลยุทธ์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

        กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  
                               ในการแข่งขัน 
        กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
       กลยุทธ์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
       กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

      สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
       กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 

             กลยุทธ์ที่ ๒ สรา้งโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพทัว่ถึง 
                                อยา่งเต็มศักยภาพ 
             กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
             กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
             กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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   กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 

  กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารทั่วไป         
 กลุ่มบริหารงบประมาณ        กลุ่มบริหารงานบุคคล 

           กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ 

   ระยะเวลาดำเนินการ  ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
   งบประมาณ                     -     บาท 
 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
               กิจการร้านค้าโรงเรียนเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริม ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดำเนินงานกิจการร้านค้าโรงเรียนที่ถูกต้องให้กับนักเรียน โดยสามารถบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้หลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนรู้จักการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา ฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในการซื้อ  
การขาย ซึ่งเป็นการปูพ้ืนฐานทางจิตใจให้กับนักเรียนในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเอง มีนิสัยรักการทำงาน มีความ
รับผิดชอบร่วมกัน   การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง  และมีเจตคติที่ด ี
ต่ออาชีพสุจริต โรงเรียนส่งเสริมการบริหารกิจการร้านค้าโรงเรียน ดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
ที่กำหนดและทุกกลุ่มโดยการมีส่วนร่วมของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา  และมีเมื่อการดำเนินงานตาม
โครงการมีการสรุปรายงานโครงการ  มีการรายงานผลแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือให้   
การตรวจสอบได้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
 

๒. วัตถุประสงค์  
     ๒.๑. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจการร้านค้าโรงเรียน 
     ๒.๒. เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสำนึกและมีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
     ๒.๓. เพ่ือฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

๓. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด   

     ๓.๑ เชิงปริมาณ   
๑) ครูและนักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจในกิจการร้านค้าโรงเรียน 

     ๓.๒ เชิงคุณภาพ   
๑) ครูและนักเรียนทุกคนใช้บริการกิจการร้านค้าโรงเรียนอย่างทั่วถึง 
๒) นักเรียนมีทักษะในการจัดระบบสินค้าและการให้บริการ 
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๔. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่ รายการกิจกรรมสำคัญ 
หมวดรายจ่าย ระยะเวลา 

ดำเนินการ 
ชื่อ

ผู้รับผิดชอบ ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ รวม 

 ๑ ขั้นเตรียมการ 
- ประชุมครูในโรงเรียน 
เสนอแผนงานใหผู้้เกี่ยวข้อง 
รับทราบ 
- เขียนโครงการเพื่อขออนุมัต ิ

- - - - เม.ย. ๖๔ งานแผนงาน 
คณะครูและ

คณะกรรมการ 

๒ ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้รับผิดชอบงานและดำเนิน 
กิจกรรมจดัซื้ออุปกรณ์/ 
เครื่องเขียนและสินคา้ 
ที่จำเป็น ให้บริการจำหน่าย
สินค้า 

- - - - พ.ค. ๖๔ คณะกรรมการ 
บริหารกิจการ
ร้านค้าโรงเรียน 

 

๓ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล 
ตามแผนงานและโครงการ 

- - - - มี.ค. ๖๕ ครูมณฑา, 
ครูธนาภรณ ์

๔ จัดทำระบบการบรหิารงาน
กิจการร้านคา้โรงเรียน 
ดำเนินการกิจกรรมสรุปยอดเงิน
และรายงานผล 
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

- - - - พ.ค. ๖๔–มี.ค. ๖๕ กลุ่มบรหิาร 
คณะครูและ

บุคลากรทุกคน 

๕ นิเทศ/ตดิตาม สรุปรายงานผล
การดำเนินกิจกรรม 

- - - - มี.ค. ๖๕ ครูมณฑา, 
ครูธนาภรณ ์

 
๕. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ   
๑) ครูและนักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจในกิจการร้านค้า
โรงเรียน 
 
 
 
เชิงคุณภาพ  
๑) ครูและนักเรียนทุกคนใช้บริการกิจการร้านค้าโรงเรียน
อย่างทั่วถึง 
๒) นักเรียนมีทักษะในการจัดระบบสินค้าและการให้บริการ 
 

 
- ประเมินความ 
พึงพอใจในกิจการ
ร้านค้าโรงเรียน 
- สำรวจผู้ใช้บริการ 
 
 
- สรุปผลการดำเนิน
กิจกรรม 
 

 
- แบบประเมินความ
พึงพอใจกิจการ
ร้านค้าโรงเรียน 
- แบบสำรวจ
ผู้ใช้บริการ 
 
- รายงานผลการ
ดำเนินโครงการ 
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๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
    ๖.๑ นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจการร้านค้าโรงเรียน 
    ๖.๒ นักเรียนมีจิตสำนึกและมีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
    ๖.๓ นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

ลงชื่อ......................................... ผู้เสนอโครงการ       ลงชือ่.........................................ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
              (นางสาวมณฑา  แก้วประวัติ)                                 (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง) 
             ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ                               หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
 

ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ........................................ ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
               (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                    (นายราชัน   สุทธธิรรม) 
            หวัหน้างานแผนงานงบประมาณ     รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 

ลงชื่อ........................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายอรรถพร   อักษรนำ) 

                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
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ส่วนที่  6  ภาคผนวก 
 


