
ฝ"ายบริหารงานอำนวยการ  จำนวน 9 โครงการ 

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

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม    โครงการสำรองจ-ายเพื่อรองรับการนำเสนอโครงการระหว-างป:หรือปรับปรุง 

                                 โครงการเพื่อแก=ไขป@ญหาฉุกเฉิน 

ลักษณะโครงการ ¨ โครงการต-อเนื่อง ¨ โครงการใหม- 

ผูBรับผิดชอบโครงการ       นายอุบล    เจริญฤทธิ์   

ความสอดคลBอง             ยุทธศาสตรMที 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให=มีประสิทธิภาพ 

                                กลยุทธMที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารงานกลุ-มอำนวยการให=มีประสิทธิภาพ  

                                  สพฐ.  มาตรฐานที่ 2 ข=อที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

                                  สมศ. ด=านที่ 3 ตัวบ-งชี้ที่ 10 การดำเนินงานของผู=อำนวยการ  

                                  มาตรฐานสากล ข=อที ่   - 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนทับปุดวิทยา เปbนโรงเรียนประถมขนาดกลาง มีนักเรียนประมาณ 810 คน  และบุคลากรทางการศึกษา 62 คน  จึงมี

ความจำเปbนที่จะต=องมีงบประมาณเพื่อรองรับการนำเสนอโครงการระหว-างป:หรือปรับปรุงโครงการเพื่อแก=ไขป@ญหาฉุกเฉินเพื่อพัฒนา

การศึกษาให=มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงคL 

 เพื่อรองรับการนำเสนอโครงการระหว-างป:หรือปรับปรุงโครงการเพื่อแก=ไขป@ญหาฉุกเฉิน 

3. เปNาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ  พัฒนาการศึกษาให=มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 3.2 เชิงปริมาณ  ซ-อมบำรุงหรือปรับปรุงโครงการเพื่อแก=ไขป@ญหาฉุกเฉิน       

4. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 

6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูBรับผิดชอบ 

ปW พ.ศ.
2563 

ปW พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก .
พ

. 

ม.ี
ค.

 

เม
. ย

. 

พ
.ค

.  

ม.ิ
ย.

 

ก .
ค .

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.ประชุม ชี้แจงการการปฏิบัติงาน   
2.วางแผนพัฒนางานงานอย-างเปbนระบบ 
3.ดำเนินการตามแผนที่วางไว= 
4.ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 

            

 
นายอุบล เจริญฤทธิ์   

 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป\นตBองใชB 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใช=งบประมาณทั้งสิ้น  239,920  บาท   (สองแสนสามหมื่นเก=าพันเก=าร=อยยี่สิบบาท)  ประกอบด=วย  

 1. รองรับโครงการระหว-างป:หรือเพื่อแก=ไขป@ญหาฉุกเฉิน  จำนวนเงิน      239,920   บาท 



หมายเหต ุ ถัวจ-ายทุกรายการ 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

งบสำรองจ-ายเพื่อรองรับการนำเสนอโครงการ

ระหว-างป:หรือปรับปรุงโครงการเพื่อแก=ไขป@ญหา

ฉุกเฉินอย-างเพียงพอร=อยละ 90 

สำรวจความพึงพอใจของนักเรียน

และบุคคลากรทางการศึกษา 

แบบสำรวจความพึงพอใจของ

นักเรียนและบุคคลากรทางการ

ศึกษา 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผู=เสนอโครงการ 

         (นายอุบล  เจริญฤทธิ์) 

ตำแหน-ง หัวหน=างานพัสดุและครุภัณฑM 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู=พิจารณาโครงการ 

            (นายอุบล  เจริญฤทธิ์) 

 ตำแหน-ง  หัวหน=ากลุ-มบริหารงานอำนวยการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผู=เห็นชอบโครงการ 

        (นางสาวพุทธิมา  จั้นศิลา) 

ตำแหน-ง รองผู=อำนวยการกลุ-มบริหารงานอำนวยการ 

 

ลงชื่อ ................. ..................................ผู=อนุมัติโครงการ 

         (นายดลยวัฒนM  สันติพิทักษM) 

 ตำแหน-ง  ผู=อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการค-าสาธารณูปโภค 

ลักษณะโครงการ ¨ โครงการต-อเนื่อง ¨  โครงการใหม- 

ผูBรับผิดชอบโครงการ     นางพัสดา ทับทิมทอง 

ความสอดคลBอง           ยุทธศาสตรMที 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให=มีประสิทธิภาพ 

                               กลยุทธMที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารงานกลุ-มอำนวยการให=มีประสิทธิภาพ สพฐ.    

                               มาตรฐานที่ 2 ข=อที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

                               สมศ. - 

                               มาตรฐานสากล - 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนทับปุดวิทยา เปbนโรงเรียนขนาดกลาง มีนักเรียนประมาณ 810 คน  และบุคลากรทางการศึกษา 62 คน  จึงมีความ

จำเปbนที่จะต=องมีงบประมาณจ-ายค-าสาธารณูปโภค   คือ ค-าไฟฟpา ค-าน้ำประปา ค-าโทรศัพทM ค-าไปรษณียM และค-าอินเตอรMเน็ตเพื่อ

พัฒนาการศึกษาให=มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงคL 

 เพื่อใช=จ-ายค-าสาธารณูปโภคต-าง ๆ ในโรงเรียน 

3. เปNาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ  ค-าไฟฟpา  ค-าน้ำประปา  ค-าโทรศัพทM  และค-าไปรษณียM      

           3.2 เชิงปริมาณ   โรงเรียนมีการจ-ายค-าสาธารณูปโภคได=อย-างคุ=มค-า 

4. สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 

6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูBรับผิดชอบ 

ปW พ.ศ. 

2563 

ปW พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม .
ค.

 
ก.

พ
.  

ม .ี
ค.

 

เม
. ย

. 

พ
. ค

.  

ม.ิ
ย.

 

ก .
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.ประชุม ชี้แจงการการปฏิบัติงาน   
2.วางแผนพัฒนางานงานอย-างเปbนระบบ 
3.ดำเนินการตามแผนที่วางไว= 
4.ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ 
5.รายงานผลต-อผู=บริหาร และปรับปรุงแก=ไข
ป@ญหาที่พบ 

               
 

นางพัสดา ทับทิม

ทอง 

 
7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป\นตBองใชB  
 โครงการ / กิจกรรมนี้ใช=งบประมาณทั้งสิ้น 1,000,000  บาท ( หนึ่งล=านบาท )  ประกอบด=วย  
 1. ค-าไฟฟpา  ค-าน้ำประปา  ค-าโทรศัพทM และค-าไปรษณียM    จำนวนเงิน    1,000,000  บาท 
หมายเหต ุ ถัวจ-ายทุกรายการ 
 



8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

โรงเรียนมีค-าสาธารณูปโภคใช=เพื่อพัฒนา

การศึกษาอย-างเพียงพอร=อยละ 100 

สำรวจความพึงพอใจของนักเรียน

และบุคคลากรทางการศึกษา 

แบบสำรวจความพึงพอใจของ

นักเรียนและบุคคลากรทางการศึกษา 

                           

 

ลงชื่อ ................................................. ผู=เสนอโครงการ 

         (นางพัสดา  ทับทิมทอง) 

ตำแหน-ง   หัวหน=างานการเงินและบัญชี 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู=พิจารณาโครงการ 

          (นายอุบล  เจริญฤทธิ์) 

 ตำแหน-ง  หัวหน=ากลุ-มบริหารงานอำนวยการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผู=เห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวพุทธิมา  จั้นศิลา) 

ตำแหน-ง รองผู=อำนวยการกลุ-มบริหารงานอำนวยการ 

 

ลงชื่อ ...................................................ผู=อนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนM  สันติพิทักษM) 

 ตำแหน-ง  ผู=อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.ชื่อโครงการ/กิจกรรม       บำรุงรักษายานพาหนะ 

ลักษณะโครงการ ¨ โครงการต-อเนื่อง ¨  โครงการใหม- 

ผูBรับผิดชอบโครงการ นายวรรฒพล กล-อมเกล=า 

ความสอดคลBอง             ยุทธศาสตรMที 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให=มีประสิทธิภาพ 

                                 กลยุทธMที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร=างการบริหาร 

 สพฐ.   มาตรฐานที่ 2 ข=อที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 สมศ. – 

 มาตรฐานสากล – 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 รถยนตMส-วนกลางเปbนพาหนะที่มีความจำเปbนต-อการปฏิบัติงานประจำวัน  ในการให=บริการ  อำนวยความสะดวก และ

ส-งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาการของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน=าที่และพัฒนานักเรียน  เพื่อให=รถยนตMเปbน

พาหนะที่สมบูรณMพร=อมบริการ  ตามกำหนดเวลา  และมีความปลอดภัยต-อผู=ใช=บริการ 

2. วัตถุประสงคL 

 2.1   เพื่อดูแลบำรุงรักษา ระบบต-างๆ  ของรถยนตMส-วนกลาง  จำนวน  3  คันให=อยู-ในสภาพพร=อมใช=งานตลอดเวลา 

 2.2   เพื่อให=บริการและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการของครู บุคลากร นักเรียน ได=อย-างปลอดภัย 

3. เปNาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ  รถยนตMของโรงเรียน  จำนวน  3  คัน  ได=รับการดูแลและบำรุงรักษาให=อยู-สภาพดีพร=อมใช=งาน 

           3.2 เชิงปริมาณ ร=อยละ  90  ของบุคลากรโนโรงเรียนที่ใช=บริการรถยนตMส-วนกลางเกิดความพึงพอใจ 

4. สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 

6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูBรับผิดชอบ 

ปW พ.ศ. 

2563 

ปW พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 
ก .

พ
. 

ม.ี
ค.

 

เม
. ย

. 

พ
. ค

.  

ม.ิ
ย.

 

ก .
ค .

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.ตรวจสอบสภาพรถ 
2.จัดจ=างซ-อมแซมปรับปรุง ตรวจสภาพรถตาม
กำหนดเวลา 
3.จัดหาน้ำมันเชื้อเพลิง 
4.จัดตารางการใช=รถ 
5.ให=บริการครู บุคลากร นักเรียน ตามโอกาสการ
ใช=งาน 
6.บันทึกการใช=รถให=เปbนป@จจุบัน 
7.ประเมินความคิดเห็นผู=รับบริการ 
8.สรุปประเมินผลการดำเนินงาน 

               
 

นายวรรฒพล 

กล-อมเกล=า 



7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป\นตBองใชB  
 โครงการ / กิจกรรมนี้ใช=งบประมาณทั้งสิ้น 200,000  บาท ( สองแสนบาทถ=วน ) 
 ประกอบด=วย  

 1. ค-าดูแลบำรุงรักษาและค-าน้ำมันของรถยนตM  จำนวน  3  คัน  จำนวนเงิน    200,000  บาท 
หมายเหตุ ถัวจ-ายทุกรายการ 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.  สถิติการใช=รถ  การบำรุงรักษา 

2.  ร=อยละของผู=ใช=บริการพึงพอใจ 

-บันทึกสถิต ิ

-สังเกต สอบถาม 

-สำรวจความพึงพอใจของครู 

บุคลากร นักเรียน 

-แบบบันทึกการให=บริการ 

-แบบสอบถาม 

-แบบสำรวจความพึงพอใจของครู 

บุคลากร นักเรียน 

 

ลงชื่อ .......... ....................................... ผู=เสนอโครงการ 

         (นายวรรฒพล กล-อมเกล=า) 

ตำแหน-ง   เจ=าหน=าที่งานพัสดุ 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู=พิจารณาโครงการ 

            (นายอุบล  เจริญฤทธิ์) 

 ตำแหน-ง  หัวหน=ากลุ-มบริหารงานอำนวยการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผู=เห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวพุทธิมา  จั้นศิลา) 

ตำแหน-ง รองผู=อำนวยการกลุ-มบริหารงานอำนวยการ 

 

ลงชื่อ ...................... .............................ผู=อนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนM  สันติพิทักษM) 

 ตำแหน-ง  ผู=อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม       โครงการส-งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา (กระดาษ+ไข หมึกอัดสำเนา) 

ลักษณะโครงการ ¨ โครงการต-อเนื่อง ¨  โครงการใหม- 

ผูBรับผิดชอบโครงการ นายวรรฒพล  กล-อมเกล=า 

ความสอดคลBอง             ยุทธศาสตรMที 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให=มีประสิทธิภาพ 

                                 กลยุทธMที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร=างการบริหาร 

 สพฐ.   มาตรฐานที่ 2 ข=อที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

 สมศ. - 

 มาตรฐานสากล – 

 

.1. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานของกลุ-มบริหารงานต-าง ๆ มีการจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการสอนและการ

ปฏิบัติงาน  การจัดทำหนังสือ เอกสารทางราชการ ซึ่งในแต-ละป:ที่ผ-านมาต=องใช=กระดาษและหมึกในการทำเอกสารเปbนจำนวนมาก  

เพื่อให=เกิดความสะดวก คล-องตัวในการดำเนินการ  และเปbนการใช=กระดาษและหมึกที่ประหยัดและคุ=มค-าตามจำนวน

งบประมาณที่ลดลงโดยเงินอุดหนุนรายหัวของจำนวนนักเรียนที่ลดตามไปด=วย   กลุ-มบริหารงานอำนวยการจึงได=จัดทำโครงการส-งเสริม

สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาเพื่อจัดซื้อจัดหากระดาษ และหมึกอัดสำเนา  และวางระบบการเบิกจ-ายอย-างประหยัดเพื่อการใช=งาน

ที่สะดวกและคุ=มค-าภายใต=หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. วัตถุประสงคL 

 2.1   เพื่อจัดซื้อจัดหากระดาษและหมึกสำหรับการปฏิบัติการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

 2.2   เพื่อส-งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานให=คุ=มค-าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เปNาหมาย 

 3.1 เชิงคุณภาพ  กลุ-ม ฝvาย งาน บริหารจัดการศึกษาได=อย-างมีประสิทธิภาพภายใต=หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

           3.2 เชิงปริมาณ มีกระดาษและหมึกอัดสำเนาในการส-งเสริมการจัดการศึกษาอย-างพอเพียงร=อยละ 100 

4. สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 

6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูBรับผิดชอบ 

ปW พ.ศ. 

2563 

ปW พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค .

 

ม.
ค.

 
ก.

พ
.  

ม.ี
ค.

 

เม
. ย

. 

พ
. ค

.  

ม .ิ
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.ประชุมชี้แจงครู บุคลากรในโรงเรียน 
2.จัดซื้อ จัดหากระดาษ หมึก 
3.บันทึกการเบิกจ-ายและให=บริการฝvาย กลุ-ม งาน 
4.สรุปข=อมูลการใช= 
5.ประเมินผลโครงการ 
6.สรุปรายงานการดำเนินงาน 
 

               
 

นายวรรฒพล 

กล-อมเกล=า 

 



7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป\นตBองใชB  
 โครงการ / กิจกรรมนี้ใช=งบประมาณทั้งสิ้น 200,000  บาท ( สองแสนบาทถ=วน ) 
 ประกอบด=วย  

 1. กระดาษและหมึกอัดสำเนา     จำนวนเงิน    200,000  บาท 
หมายเหตุ ถัวจ-ายทุกรายการ 
 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.  ร=อยละของจำนวนกระดาษและหมึกที่ใช=ในการ

ปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน 

2.  ร=อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจในการรับ

บริการ 

- สังเกต สอบถาม 

-ประเมินความคิดเห็นและ 

 ความพึงพอใจของครูและ 

 บุคลากร 

 

- แบบประเมินความคิดเห็น 

- บันทึกข=อมูลสถิติการซื้อ การใช=

กระดาษและหมึก 

          

 

ลงชื่อ ................................................. ผู=เสนอโครงการ 

         (นายวรรฒพล กล-อมเกล=า) 

ตำแหน-ง    เจ=าหน=าที่งานพัสด ุ

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู=พิจารณาโครงการ 

            (นายอุบล   เจริญฤทธิ์) 

 ตำแหน-ง  หัวหน=ากลุ-มบริหารงานอำนวยการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผู=เห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวพุทธิมา  จั้นศิลา) 

ตำแหน-ง รองผู=อำนวยการกลุ-มบริหารงานอำนวยการ 

 

ลงชื่อ ....................... ............................ผู=อนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนM  สันติพิทักษM) 

 ตำแหน-ง  ผู=อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.ชื่อโครงการ/กิจกรรม   โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ไปราชการ) 

ลักษณะโครงการ ¨ โครงการต-อเนื่อง ¨  โครงการใหม- 

ผูBรับผิดชอบโครงการ      นางพัสดา ทับทิมทอง 

ความสอดคลBอง            ยุทธศาสตรMที 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให=มีคุณภาพ 

                                กลยุทธMที่ 1 ส-งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให=คุณภาพ  

                                สพฐ. มาตรฐานที่ 2 ข=อที่ 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให=มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

                                สมศ. - 

                                มาตรฐานสากล – 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษา เปbนป@จจัยที่สำคัญในการพัฒนาผู=เรียนและคุณภาพการศึกษา  และเปbนกำลังสำคัญในการ

ส-งเสริมสนับสนุนให=การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุเปpาหมายและวัตถุประสงคM  ประสบความสำเร็จ มีคุณภาพมาตรฐาน  

และเปbนที่เชื่อมั่นศรัทธาของผู=ปกครองชุมชน  ครูที่ดีต=องมีความรู=และประสบการณM  และต=องมีการพัฒนาตนเองอย-างต-อเนื่องเพื่อให=

ทันต-อการเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ  และเทคโนโลยี ในสังคมโลกที่ไร=พรมแดน   

 การส-งเสริมสนับสนุนให=ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได=มีโอกาสเข=าร-วมประชุม  สัมมนา อบรม  ทั้งภายใน  

และภายนอกสถานศึกษา  เพื่อให=มีองคMความรู=  และประสบการณMใหม- ๆ ย-อมสร=างความตระหนักในการพัฒนาตน  พัฒนางาน  ใน

หน=าที่ให=เจริญก=าวหน=า  และเปbนการเสริมสร=างขวัญกำลังใจให=ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย-างดี   

2. วัตถุประสงคL 

 1.  เพื่อส-งเสรมิสนับสนุนให=ครูและบุคลากรทางการศึกษาได=เข=าร-วมประชุม อบรม สัมมนา รับการประเมินและพัฒนาตนเอง

อย-างต-อเนื่อง 

2.  เพื่อให=ครูและบุคลากรทางการศึกษานำความรู=และประสบการณMมาพัฒนาตนเอง  พัฒนางานในหน=าที่ให=มีคุณภาพและ

มาตรฐาน 

3. เปNาหมาย 

 3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง พัฒนางานในหน=าที่ให=มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมาตรฐาน 

            3.2 เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร=อยละ 100  เข=าร-วมการประชุม อบรม สัมมนาฯ อย-างน=อย  20 ชั่วโมง 

ต-อป: ศึกษาดูงานต-างสถานที่อย-างน=อย  1  ครั้ง 

4. สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 

6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูBรับผิดชอบ 

ปW พ.ศ. 

2563 

ปW พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 
ก.

พ
. 

ม.ี
ค.

 

เม
.ย

. 

พ
.ค

.  

ม .ิ
ย .

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.ประชุมชี้แจงครู บุคลากรในโรงเรียน 
2.สำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจในการพัฒนา 
3.ส-งครูเข=ารับการอบรม 

               
 

นางพัสดา ทับทิม



4.ศึกษาดูงานการศึกษาสถานศึกษาและ
หน-วยงานฯ 
5.รับการนิเทศ ติดตาม และประเมิน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
6.สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

ทอง 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป\นตBองใชB  
 โครงการ / กิจกรรมนี้ใช=งบประมาณทั้งสิ้น 180,000  บาท ( หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ=วน ) 
 ประกอบด=วย  

 1. อบรม / ไปราชการ   จำนวนเงิน   180,000  บาท 
หมายเหตุ ถัวจ-ายทุกรายการ 
 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.  ร=อยละของครูและบุคลากรฯที่ได=รับการ

พัฒนา 

2.  จำนวนชั่วโมงรายบุคคลในการพัฒนา 

3.  ร=อยละของครุและบุคลากรฯมีความพึงพอใจ

ในการพัฒนาตนเอง 

- สังเกต สอบถาม 

- ประเมินความคิดเห็นและความพึง

พอใจของบุคลากรในกลุ-ม

อำนวยการ 

-แบบสอบถามและแบบประเมิน

ความคิดเห็น 

-แบบบันทึกข=อมูลสถิติการพัฒนา 

-แบบรายงานการไปราชการฯ 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผู=เสนอโครงการ 

         (นางพัสดา ทับทิมทอง) 

   ตำแหน-ง    หัวหน=างานบุคลากร 

 

 

 

ลงชื่อ ................ ................................ ผู=พิจารณาโครงการ 

            (นายอุบล    เจริญฤทธิ์) 

 ตำแหน-ง  หัวหน=ากลุ-มบริหารงานอำนวยการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผู=เห็นชอบโครงการ 

       (นางสาวพุทธิมา  จั้นศิลา) 

ตำแหน-ง รองผู=อำนวยการกลุ-มบริหารงานอำนวยการ 

 

ลงชื่อ ..................... ..............................ผู=อนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนM  สันติพิทักษM) 

 ตำแหน-ง  ผู=อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.ชื่อโครงการ/กิจกรรม       โครงการบริหารงานกลุ-มอำนวยการ 

ลักษณะโครงการ             ¨  โครงการต-อเนื่อง   ¨  โครงการใหม- 

ผูBรับผิดชอบโครงการ          นายอุบล    เจริญฤทธิ์   

ความสอดคลBอง ยุทธศาสตรMที 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให=มีประสิทธิภาพ 

                                กลยุทธMที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารงานกลุ-มอำนวยการให=มีประสิทธิภาพ  

 สพฐ.  มาตรฐานที่ 2 ข=อที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

 สมศ. ด=านที่ 3 ตัวบ-งชี้ที่ 9 การดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา  

 มาตรฐานสากล    - 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 กลุ-มบริหารงานอำนวยการ  มีขอบข-ายงานที่หลากหลายทั้งด=านการเงิน การพัสดุ  บุคคล  ธุรการ ฯ ซึ่งเกี่ยวข=องกับระเบียบ  

กฎเกณฑM  ต-าง ๆ ที่ต=องปฏิบัติให=ถูกต=อง เรียบร=อย  ชัดเจน เปbนระบบ เปbนป@จจุบัน  มีความโปร-งใส สามารถตรวจสอบได=  และ กลุ-ม

อำนวยการมีหน=าที่ในการส-งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให=มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคล-องตัวในการ

ดำเนินงานที่เกี่ยวข=องกับบุคลากร  กลุ-ม ฝvายงาน ต-าง ๆทั้งในสถานศึกษา  และ นอกสถานศึกษา   

การบริหารงานต-าง ๆ ของกลุ-มบริหารงานอำนวยการให=มีคุณภาพและมาตรฐาน  จึงมีความสำคัญมากที่จะต=องมีการพัฒนา

ปรับปรุงให=ดีขึ้นอย-างต-อเนื่อง  มีความพร=อมในการให=บริการ  การพัฒนาคน พัฒนานักเรียน และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให=

เจริญก=าวหน=ายิ่ง ๆ ขึ้นไป    

2. วัตถุประสงคL 

 1. เพื่อจัดหา วัสดุอุปกรณM ครุภัณฑM สำหรับการปฏิบัติงานและการให=บริการแก-ผู=มาติดต-องานกลุ-มอำนวยการ  
 2. เพื่อปรับปรุงพัฒนาสำนักงานให=สวยงาม สะอาด เปbนระเบียบเรียบร=อย รองรับการปฏิบัติงานของเจ=าหน=าที่และการ
ให=บริการผู=ที่มาติดต-องานกลุ-มอำนวยการ 
 3. เพื่อบริหารจัดการและพัฒนางานต-าง ๆ ในกลุ-มอำนวยการให=เปbนระบบ ถูกต=องตามระเบียบ และเปbนป@จจุบัน 

3. เปNาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ  

  3.1.1. วัสดุ  ครุภัณฑM  และอุปกรณMต-างๆ  ในการปฏิบัติงานมีความพร=อมและเพียงพอต-อการ 

           ปฏิบัติงานและการบริการร=อยละ  90 

  3.1.2. ครู นักเรียน บุคลากร มีความพึงพอใจในการบริหารงานกลุ-มอำนวยการร=อยละ  90  

          พัฒนาการศึกษาให=มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

 3.2 เชิงปริมาณ   

  3.2.1. บุคลากรภายในกลุ-มอำนวยการปฏิบัติงานได=อย-างมีประสิทธิภาพ 

3.2.2. การบริหารงานกลุ-มอำนวยการเปbนไปอย-างต-อเนื่องเปbนระบบ ถูกต=องเรียบร=อยเปbน  

        ป@จจุบันมีคุณภาพมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ    

4. สถานที่ดำเนินการ 
 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 

 

 



6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูBรับผิดชอบ 

ปW พ.ศ.
2563 

ปW พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก .
พ

. 

ม .ี
ค.

 

เม
.ย

.  

พ
. ค

.  

ม .ิ
ย.

 

ก .
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1.ประชุม ชี้แจงการการปฏิบัติงาน   

2.สำรวจความต=องการและจัดซื้อจัดหาวัสดุ
อุปกรณM ครุภัณฑM ในการการปฏิบัติงานให=พร=อม 

            

 
 

3.ดำเนินงาน/กิจกรรม 

   3.1  กิจกรรมพัฒนาระบบงาน  

   เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 

   พื้นฐาน    

   3.2  กิจกรรมพัฒนาระบบงานควบคุม 

   ภายในสถานศึกษา 

   3.3  กิจกรรมพัฒนาระบบงานเวรยาม 

   สถานศึกษา 

   3.4 กิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร 

   กลุ-มอำนวยการ  

            

นายอุบล  เจริญฤทธิ ์

4.ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการ

ปฏิบัติงาน  

             

 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป\นตBองใชB 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใช=งบประมาณทั้งสิ้น  55,000  บาท   (ห=าหมื่นห=าพันบาท)  ประกอบด=วย  

1. จัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณMครุภัณฑM สำหรับการปฏิบัติงาน  
งานการเงินบัญชี  งานบุคลากร  งานพัสดุ  งานควบคุมภายใน  
งานระดมทรัพยากร  ฯลฯ                                              จำนวนเงิน      35,000   บาท 

2. จัดจ=างซ-อมอุปกรณM ครุภัณฑM เทคโนโลยี ในการปฏิบัติงาน        จำนวนเงิน      10,000   บาท 
3. ปรับปรุงพัฒนาสำนักงาน                                           จำนวนเงิน      10,000   บาท 

หมายเหต ุ ถัวจ-ายทุกรายการ 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

บุคคลากรฝvายอำนวยการร=อยละ 90 ปฏิบัติงาน

ได=อย-างมีประสิทธิภาพ    

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 

แบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน 

 

 

 



 

ลงชื่อ .............. ................................... ผู=เสนอโครงการ 

         (นายอุบล  เจริญฤทธิ์) 

ตำแหน-ง หัวหน=างานพัสดุและครุภัณฑM 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู=พิจารณาโครงการ 

            (นายอุบล  เจริญฤทธิ์) 

 ตำแหน-ง  หัวหน=ากลุ-มบริหารงานอำนวยการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผู=เห็นชอบโครงการ 

      (นางสาวพุทธิมา  จั้นศิลา) 

ตำแหน-ง รองผู=อำนวยการกลุ-มบริหารงานอำนวยการ 

 

ลงชื่อ ..................... ..............................ผู=อนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนM  สันติพิทักษM) 

 ตำแหน-ง  ผู=อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

  



7.ชื่อโครงการ/กิจกรรม       พัฒนาระบบงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ลักษณะโครงการ              ¨โครงการต-อเนื่อง ¨โครงการใหม- 

ผูBรับผิดชอบโครงการ นางสาววาสนา เจyะโสyะ 

ความสอดคลBอง ยุทธศาสตรMที 5 ส-งเสริมประสานความร-วมมือระหว-างโรงเรียนกับภาคีเครือข-ายเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

                                     การศึกษา                                

  กลยุทธMที่ 1 ส-งเสริมบทบาทและหน=าที่คณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข-าย  

 สพฐ.  มาตรฐานที่ 2 ข=อที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

 สมศ. ด=านที่ 3 ตัวบ-งชี้ที่ 9 การดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 มาตรฐานสากล    - 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ในสภาวะป@จจุบันที่เน=นการมีส-วนร-วมในการจัดการด=านการศึกษา  เพราะการศึกษาที่ดีต=องเปbนการศึกษาเพื่อชุมชน  โดยใช=

ชุมชนมีส-วนร-วมกำหนดการศึกษา  เช-น  ร-วมกำหนดหลักสูตรการศึกษาร-วมกำกับดูแลการบริหารโรงเรียน   ส-งเสริมการดำเนินการจัด

การศึกษาและงานตามแผนปฏิบัติการประจำป:ของสถานศึกษาให=มีประสิทธิภาพ  อีกทั้งให=การสนับสนุนและขวัญกำลังใจในการ

ดำเนินงานของสถานศึกษาให=เปbนไปตามแผนและวิธีการพัฒนาอย-างต-อเนื่อง  เสริมสร=างความสัมพันธMระหว-างสถานศึกษากับชุมชน

ตลอดจนประสานงานกับองคMกรทั้งภาครัฐและเอกชนหากความสัมพันธMของโรงเรียนกับชุมชนดำเนินไปด=วยดี  จะสามารถร-วมกัน

พัฒนาโรงเรียน  ชุมชนและสังคมได=ในที่สุด   

2. วัตถุประสงคL 

 2.1  เพื่อเสริมสร=างความรู=ความเข=าใจในบทบาทหน=าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 2.2 เพื่อเปzดโอกาสให=คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม  ดูแล  และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให=
บรรลุผลสำเร็จตามเปpาหมาย 
 2.3  เพื่อสร=างความสัมพันธMที่ดีและเปzดโอกาสให=ผู=ปกครอง  ชุมชนเข=ามามีส-วนร-วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
3. เปNาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ  

  3.1.1. คณะกรรมการสถานศึกษาผู=ปกครอง ชุมชน โรงเรียนทับปุดวิทยา มีความรู= ความเข=าใจ   

                       และปฏิบัติหน=าที่ตามระเบียบที่กำหนดได=อย-างมีประสิทธิภาพ  

 3.2 เชิงปริมาณ   

  3.1.1. คณะกรรมการสถานศึกษาร=อยละ 90 รู=และปฏิบัติหน=าที่ตามที่ระเบียบกำหนด   

  3.1.2. คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม  ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของ 

                         สถานศึกษาให=บรรลุผลสำเร็จตามเปpาหมาย  ร=อยละ  85 

  3.1.3  ผู=ปกครองและชุมชนเข=ามามีส-วนร-วมในการพัฒนาสถานศึกษา ร=อยละ 85 

  3.1.4. จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย-างน=อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

4. สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 

 

 



6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูBรับผิดชอบ 

ปW พ.ศ.
2563 

ปW พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก .
พ

. 

ม .ี
ค.

 

เม
.ย

.  

พ
. ค

.  

ม .ิ
ย.

 

ก .
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ขั้นเตรียมการ (P) 

1.1 ศึกษาสภาพป@จจุบัน / ป@ญหา ที ่
เกี่ยวข=องกับงานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นดำเนินการ (D) 
2.1 จัดทำปฏิทินกำหนดการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
2.2  จัดทำปฏิทินกิจกรรมการมีส-วนร-วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ในกิจกรรมต-าง ๆ ของ
สถานศึกษา  
2.3  จัดทำหนังสือเชิญประชุม  รายงานการ
ประชุม  บันทึกการประชุม 

            

 
นางสาววาสนา 

เจyะโสyะ 

ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 

3.1 ผู=บริหารนิเทศติดตามการดำเนินงานอำนวย

ความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของผู=เกี่ยวข=อง

ให=เปbนไปตามภาระงานที่โครงการฯ กำหนด 

ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 

4.1 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน 

4.2 สรุปรายงานข=อมูล สถิติ การดำเนินงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

            

 

 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป\นตBองใชB 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใช=งบประมาณทั้งสิ้น     -     บาท    

หมายเหต ุ - 

 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1.ร=อยละคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู= 

เข=าใจ และปฏิบัติหน=าที่ ในบทบาทตามกฎหมาย

กำหนด 

2.ร=อยละของผู=ปกครองและชุมชนที่ให=ความ

ร-วมมือกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมให=

บรรลุผลสำเร็จตามเปpาหมาย 

3.ระดับความพึงพอใจของผู=ปกครองในการ

บริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส-วนร-วม 

-  สังเกต 

-  สอบถาม 

-  สัมภาษณM 

-  ดูบันทึกการประชุม 

-  แบบสอบถาม 

-  แบบสัมภาษณM 

-  สมุดบันทึกการประชุม 

 



 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู=เสนอโครงการ 

         (นางสาววาสนา เจyโสyะ) 

ตำแหน-ง    หัวหน=างานบุคลากร 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู=พิจารณาโครงการ 

            (นายอุบล  เจริญฤทธิ์) 

 ตำแหน-ง  หัวหน=ากลุ-มบริหารงานอำนวยการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผู=เห็นชอบโครงการ 

      (นางสาวพุทธิมา  จั้นศิลา) 

ตำแหน-ง รองผู=อำนวยการกลุ-มบริหารงานอำนวยการ 

 

ลงชื่อ ..................... ..............................ผู=อนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนM  สันติพิทักษM) 

 ตำแหน-ง  ผู=อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.ชื่อโครงการ/กิจกรรม       โครงการพัฒนาระบบงานควบคุมภายในสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ             ¨ โครงการต-อเนื่อง ¨ โครงการใหม- 

ผูBรับผิดชอบโครงการ นางสาวป@ณณพร มีเพียร 

ความสอดคลBอง ยุทธศาสตรMที 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให=มีประสิทธิภาพ 

  กลยุทธMที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร=างการบริหาร 

 สพฐ.  มาตรฐานที่ 2 ข=อที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

 สมศ. ด=านที่ 3 ตัวบ-งชี้ที่  

 มาตรฐานสากล    - 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 งานควบคุมภายในของโรงเรียนทับปุดวิทยา  มีภารกิจในการให=บริหารในการให=ความเชื่อมั่น  (Assurance Service)  และ

การให=การให=คำปรึกษา  ( ConsultingServices)  อย-างเปbนอิสระและเที่ยงธรรม  เพื่อช-วยให=หน-วยรับตรวจ  ได=แก-  สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  14  มีการดำเนินงานอย-างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  คุ=มค-า  โปร-งใส  และเปbนไปตามเปpาหมายที่

วางไว=  การควบคุมภายในเปbนกลไกที่สำคัญของกลุ-มบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน  ที่จะทำระบบงานตามระบบ

การควบคุมคุณภาพเปbนไปอย-างมีประสิทธิภาพ  ช-วยให=เกิดมูลค-าเพิ่ม  และความสำเร็จต-อองคMกร  และเพื่อให=การบริหารจัดการของ

สถานศึกษาบังเกิดผลสัมฤทธิ์อย-างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงคL 

 2.1  เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานทุกกลุ-มงานเกิดความโปร-งใส  มีประสิทธิภาพ  เปbนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข=อบังคับและ
นโยบายที่เกี่ยวข=อง 
 2.2  เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
 3.3  เพื่อให=สถานศึกษามีการบริหารทรัพยMสินเปbนไปตามวัตถุประสงคM  และมีข=อมูลทางการเงินการบัญชีที่เชื่อถือได=  
3. เปNาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ  

  3.1.1  โรงเรียนมีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ด ี

  3.1.2  โรงเรียนบริหารจัดการได=อย-างมีประสิทธิภาพถูกต=องตามกฎหมาย  ระเบียบข=อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข=อง 

 3.2 เชิงปริมาณ   

  3.2.1. ประเมินความเสี่ยงทุกกลุ-มงานป:งบประมาณละ  1  ครั้ง 

  3.2.2 รายงานการควบคุมภายในแก-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  14 และ  รายงานต-อสำนักงาน

ตรวจเงินแผ-นดินต-อไป  ป:งบประมาณละ  1  ครั้ง 

4. สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูBรับผิดชอบ 

ปW พ.ศ.
2563 

ปW พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก .
พ

.  

ม .ี
ค.

 

เม
.ย

.  

พ
. ค

. 

ม .ิ
ย.

 

ก .
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. แต-งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนควบคุม
ภายใน  
2. ทบทวน และสำรวจสภาพป@ญหา ความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงานของกลุ-ม ฝvาย งาน ในป:ที่ผ-านมา 
3. จัดเรียงลำดับป@ญหาความเสี่ยง 
4.  จัดทำแผนควบคุมภายใน 
5. ติดตามตรวจสอบการแก=ไขป@ญหา การ 
ควบคุมความเสี่ยงตามแผนฯ 
6. ประเมินผลการดำเนินงานควบคุมภายใน 
7. สรุปรายงานการควบคุมภายในเสนอโรงเรียน
และ หน-วยงานต=นสังกัด และหน-วยงานที่
เกี่ยวข=อง 

            

 
นางสาวป@ณณพร  

 
มีเพียร 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป\นตBองใชB 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใช=งบประมาณทั้งสิ้น     -     บาท    

หมายเหต ุ - 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

การปฏิบัติงานทุกกลุ-มงานเกิดความโปร-งใส  มี

ประสิทธิภาพ  เปbนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  

ข=อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข=อง 

-  สอบถามประเมินความเสี่ยง 

-  รายงานการควบคุมภายใน 

 

-  แบบสอบถามประเมินความเสี่ยง 

-  แบบรายงานการควบคุมภายใน 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู=เสนอโครงการ 

         (นางสาวป@ณณพร มีเพียร) 

ตำแหน-ง    หัวหน=างานควบคุมภายใน 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู=พิจารณาโครงการ 

            (นายอุบล  เจริญฤทธิ์) 

 ตำแหน-ง  หัวหน=ากลุ-มบริหารงานอำนวยการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผู=เห็นชอบโครงการ 

      (นางสาวพุทธิมา  จั้นศิลา) 

ตำแหน-ง รองผู=อำนวยการกลุ-มบริหารงานอำนวยการ 

 

ลงชื่อ .................. .................................ผู=อนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนM  สันติพิทักษM) 

 ตำแหน-ง  ผู=อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 

 

 

 

 



9.ชื่อโครงการ/กิจกรรม        พัฒนาระบบงานเวรยามสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ              ¨ โครงการต-อเนื่อง ¨ โครงการใหม- 

ผูBรับผิดชอบโครงการ นางพัสดา ทับทิมทอง 

ความสอดคลBอง ยุทธศาสตรMที 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให=มีประสิทธิภาพ 

  กลยุทธMที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร=างการบริหาร 

 สพฐ.  มาตรฐานที่ 2 ข=อที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

 สมศ. ด=านที่ 3 ตัวบ-งชี้ที่  

 มาตรฐานสากล    -    

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

1. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องด=วยทรัพยMสินของโรงเรียนทับปุดวิทยา  เปbนทรัพยMสมบัติของทางราชการและป@จจุบันทรัพยMสินของทางราชการมีจำนวน

เพิ่มมากขึ้น  ข=าราชการครูและบุคลากรทุกคนจะต=องมีความตระหนักการมีส-วนร-วมในการช-วยกันดูแลรักษาไว=มิให=เกิดความเสียหาย  

จึงจำเปbนต=องมีความควบคุมดูแลความสงบเรียบร=อยในโรงเรียน  เพื่อมิให=ทรัพยMสินของทางราชการต=องสูญหาย  และเพื่อให=บุคลากร  

นักเรียน  มีความรู=ความเข=าใจเห็นคุณค-า  ประโยชนMของทรัพยMสินและปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการต-อไป 

2. วัตถุประสงคL 

 2.1  เพื่อให=ข=าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน=าที่เวรยาม  รักษาความปลอดภัยทั้งช-วงกลางวันและกลางคืน  
ในการปpองกันดูแลรักษาทรัพยMสินของทางราชการไม-ให=เกิดการสูญหาย  หรือเกิดเหตุการณMผิดปกติใดๆ   
 2.2  เพื่อสร=างความเชื่อมั่นในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยในโรงเรียน  แก-นักเรียน  ครู  ผู=ปกครองและชุมชน  
3. เปNาหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ  

  1. ข=าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทับปุดวิทยาปฏิบัติหน=าที่เวรรักษาการณMและดูแลความปลอดภัย 

ความเรียบร=อยได=อย-างมีประสิทธิภาพ 

  2. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู=ปกครอง ชุมชน มีความเชื่อมั่น 

 3.2 เชิงปริมาณ   

  1. วัสดุ อุปกรณM ครุภัณฑM มีความพร=อมในการปฏิบัติหน=าที่  ร=อยละ  85 

       2. ครูเวรปฏิบัติหน=าที่เวรตามคำสั่งที่ได=รับมอบหมายและมีประสิทธิภาพ  ร=อยละ 85 

4. สถานที่ดำเนินการ 

 โรงเรียนทับปุดวิทยา 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64 

 

 

 

 

 

 



6. ขั้นตอนและปฏิทินการดำเนินงาน 

กิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน 

ระยะเวลาดำเนินการ 

  ผูBรับผิดชอบ 

ปW พ.ศ.
2563 

ปW พ.ศ. 2564 

ต.
ค.

 

พ
.ย

. 

ธ.
ค.

 
ม.

ค.
 

ก.
พ

.  

ม.ี
ค.

 

เม
.ย

.  

พ
. ค

. 

ม.ิ
ย.

 

ก .
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

1. ประชุมข=าราชการครูและบุคลากรเพื่อชี้แจง
บทบาทหน=าที ่
2. ออกคำสั่งแต-งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัย 
3. ดูแลและให=ความสะดวกในการปฏิบัติหน=าที่
เวรยามความปลอดภัย 
4.  ตรวจสอบการปฏิบัติหน=าที่เวรยามรักษา
ความปลอดภัย 
5. จัดหา / ซ-อมวัสดุอุปกรณMช-วยในการรักษา
ความปลอดภัย 
6. ประเมินผลการปฏิบัติหน=าที ่

 

           

 
นางพัสดา  
ทับทิมทอง 

 

7. งบประมาณและทรัพยากรที่จำเป\นตBองใชB 

        โครงการ / กิจกรรมนี้ใช=งบประมาณทั้งสิ้น     -     บาท    

หมายเหต ุ - 

8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. จำนวนทรัพยMสินของโรงเรียนที่สูญหาย 

2. ร=อยละของครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน=าที่ได=อย-าง

มีประสิทธิภาพ 

3. ร=อยละของครูและบุคลากรนักเรียนให=ความ

ร-วมมือในการดูแลโรงเรียนให=เปbนสถานศึกษา ที่มี

ความปลอดภัย 

4. เวรยามมาปฏิบัติหน=าที่ ที่ได=รับมอบหมายด=วย

ความเต็มใจและทำหน=าที่อย-างสมบูรณM 

1.มีผู=ตรวจเวรยามและมีบันทึก 

2.การบันทึกเวรยาม 

3.สอบถามจากผู=อยู-ใกล=บริเวณและ

ผู=มาติดต-อกับโรงเรียน 

4.สำรวจความพึงพอใจของครูและ

ชุมชน 

1.ตรวจแบบบันทึกเวรยาม 

2.ตรวจตราการอยู-เวรยาม 

3.สัมภาษณM จากผู=ติดต-อกับทาง

โรงเรียน 

4.แบบสอบถาม 

5.แบบสำรวจความพึงพอใจของครู 

นักเรียน และชุมชน 

 

 

ลงชื่อ ................................................. ผู=เสนอโครงการ 

         (นางพัสดา ทับทิมทอง) 

ตำแหน-ง    หัวหน=างานควบคุมภายใน 

 

 

ลงชื่อ ................................................ ผู=พิจารณาโครงการ 

            (นายอุบล  เจริญฤทธิ์) 

 ตำแหน-ง  หัวหน=ากลุ-มบริหารงานอำนวยการ 

 

 

ลงชื่อ .......................................ผู=เห็นชอบโครงการ 

      (นางสาวพุทธิมา  จั้นศิลา) 

ตำแหน-ง รองผู=อำนวยการกลุ-มบริหารงานอำนวยการ 

 

ลงชื่อ ...................................................ผู=อนุมัติโครงการ 

             (นายดลยวัฒนM  สันติพิทักษM) 

 ตำแหน-ง  ผู=อำนวยการโรงเรียนทับปุดวิทยา 

 


