
 

คู่มือการปฏิบัติบัติงาน 

 
 

“งานพัฒนาระบบริหารจัดการคุณภาพ” 
 

 
 

 

กลุ่มงานนโยบายและแผน 

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 



บทบาทและหน้าที่ของกลุ่มงานนโยบายและแผน 

กลุ่มงานนโยบายและแผน มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนให้

ดำเนินไปด้วยความถูกต้อง ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพ โดย แบ่งส่วนงานรับผิดชอบออกเป็น 5 งาน ได้แก่ 

1. งานพัฒนาระบบริหารจัดการคุณภาพ มีหน้าที่ คือ 

1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา และวิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานต้นสังกัด รวมถึงสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1.2 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระยะ 3  ปีและนำเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

1.3 วิเคราะห์งาน กิจกรรม ตามแผนงาน โครงการของโรงเรียน เพื่อจัดลำดับความสำคัญ  และ
กำหนดงบประมาณ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณ 

1.4 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีและนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
1.5 ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
1.6 ประเมินแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาและจัดทำรายงานประจำปี 
1.7 รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษา 

2. งานควบคุมภายใน มีหน้าที่ คือ 

2.1 วิเคราะห์และกำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
2.2 วางแผนจัดระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา 
2.3 ประสานงานกับ 4 กลุ่มบริหารเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงในด้านวิชาการ การบริหารงาน

บุคคล บริหารทั่วไป และบริหารงบประมาณ และจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงในงานของ 4 
กลุ่มบริหาร 

2.4 รวบรวม สรุปผล และจัดพิมพ์การประเมินความเสี่ยง พร้อมแนวทางแก้ไข 
2.5 รายงานการประเมินความเสี่ยงต่อหัวหน้าสถานศึกษา 
2.6 รายงานการควบคุมภายในตามแบบฟอร์มส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายวันที่  30  

กันยายนของทุกปี 
3. งานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ มีหน้าที่ คือ 

3.1 วางแผนการดำเนินงานร่วมกับกลุ่มบริหารเกี่ยวกับข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
3.2 จัดทำข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติราชการเสนอต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 
3.3 ช้ีแจงข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรภายใน

สถานศึกษาทราบและถือปฏิบัต ิ



3.4 รวบรวมข้อมูลและสรุปผลคำรับรองการปฏิบัติราชการต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 

4. งานสำนักงานผู้อำนวยการ มีหน้าที่ คือ 

4.1 ประสานงานกับบุคลากรภายในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก เพื่อความเรียบร้อย และ
ราบรื่นในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  

4.2 อำนวยความสะดวกและให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมเยือนโรงเรียน  
4.3 ดูแลความเรียบร้อยและปฏิบัติงานของสำนักงาน  
4.4 ร่างจดหมายเหตุรายวันเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน  
4.5 ดูแลการใช้จ่ายภายในสำนักงาน ตามงบประมาณที่ได้รับตามแผนงาน 

5. งานสารบรรณกลุ่มงานนโยบายและแผน มีหน้าที่ คือ 

5.1 วางระบบงานสารบรรณกลุม่งานนโยบายและแผน 
5.2 ลงรับหนังสือราชการกลุ่มงานนโยบายและแผน 
5.3 จัดทำแฟ้มเก็บหนังสือราชการใหเ้ป็นระบบ 
5.4 โต้ตอบหนงัสอืราชการกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
5.5 ประสานงานกบัสารบรรณกลางของสถานศึกษา    

  



โครงสร้างการบริหาร 

กลุ่มงานนโยบายและแผน 

 

 

 
 
 
  

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

หัวหน้างานพฒันาระบบริหาร 

จัดการคุณภาพ 
หัวหน้างานควบคุมภายใน 

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน 

หัวหน้างานจัดทำคำรบัรอง 

การปฏิบัตริาชการ 
หัวหน้างานสำนักงานผู้อำนวยการ 

หัวหน้างานสารบรรณ 

กลุ่มงานนโยบายและแผน 



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนพัฒนาคุณภาพศึกษาเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับชุมชน โดยคณะกรรมการ

สถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทที่จะกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยจัดทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสถานศึกษา
จะดำเนินงานตามข้อตกลงที่กำหนดร่วมกันน้ัน 

 
การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนทราบ 

2. สถานศึกษา ศึกษาทบทวน วิเคราะห์ความเป็นมา สภาพปัจจุบัน ปัญหา จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศ
ของสถานศึกษา 

3. สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา (รวมถึงผู้แทนจากชุมชน) ประชุมวางแผนร่วมกันเพื่อกำหนด
เป้าหมายของสถานศึกษา และแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในช่วงเวลาที่กำหนด 

4. สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผ่านการยอมรับร่วมกันจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา (ซึ่งมีผู้แทนจากชุมชนร่วมด้วย) 

5. ประกาศแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรทั่วไป (ในชุมชน) ทราบ 
 

ทั้งนี้ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรยีนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน มีลักษณะ
เป็นการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีระยะเวลา 3 ปี/แผน ซึ่งเมื่อใกล้ครบวาระการ
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนดำเนินการจัดทำคำสั่งบุคลากรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผน เสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียน และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
การวิเคราะห์สภาพภายในและสภาพภายนอกของโรงเรียน เพื่อทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะ
คุกคาม และพัฒนาเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่เหมาะสม ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กำหนด 
  



แผนปฏิบัติการประจำปี 
 

แผนปฏิบัติการประจำปี คือ เครื่องค้ำประกันว่าเป้าหมายในการทำงานในแต่ละปีมีโอกาสบรรลุ
เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งยืนยันว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นมีความเป็นไปได้ เพราะมี
แผนงานรองรับที่ชัดเจน และถ้าแผนปฏิบัติการดำเนินการได้สำเร็จก็จะส่งผลต่อความสำเร็จของเป้าหมายที่
กำหนดไว้เช่นกัน  

แผนปฏิบัติการคือผลของการแปลงความคิดในการจะทำสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในหัวคนทำงานให้ออกมาอยู่ใน
กระดาษหรือไฟล์คอมพิวเตอร์ที่ผ่านกระบวนการในการกลั่นกรองแล้วว่ามีความเป็นไปได้ และสอดคล้องกับ
เป้าหมายในการทำงานที่กำหนดไว้ 
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
 แผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จัดทำตามปีการศึกษา โดยแผนจะมี
ระยะเวลาครอบคลุม 1 ปีการศึกษา (พฤษภาคม – เมษายน ปีถัดไป) โดยมีขั้นตอนการจัดทำ ดังนี้ 

1. ให้หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนเสนอคำสั่งแต่งตั้งตัวแทนบุคลากรจากทุกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพื่อเป็นคณะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

2. ทุกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประชุม ปรึกษาหารือ ถึงรายละเอียดของโครงการและกิจกรรม
ภายใต้โครงการ รวมถึงเสนอของบประมาณที่คาดว่าจะใช้ ให้กับกลุ่มงานนโยบายและแผน โดยใช้
แบบเขียนโครงการ (แบบ นผ.2-1) และแบบข้ันตอนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ            
(แบบ นผ.2-2) แล้วส่งแบบฟอร์มให้กลุ่มงานนโยบายและแผนภายในระยะเวลาที่กำหนด 

3. หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนกำหนดวันและเวลาในการนำเสนอโครงการของแต่ละกลุม่งาน/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  

4. ทุกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ นำเสนอโครงการต่อผู้บริหารและคณะกรรมการ เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นต่อโครงการ เมื่อเสร็จสิ้นการนำเสนอแล้ว ให้ทุกกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนปรับแบบเขียน
โครงการ (แบบ นผ.2-1) และแบบข้ันตอนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ (แบบ นผ.2-2) ให้
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ แล้วส่งแบบฟอร์มให้กลุ่มงานนโยบายและแผนภายในระยะเวลาที่กำหนด 

5. กลุ่มงานนโยบายและแผนร่วมกับกลุ่มบริหารงานบุคคลจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุป
รวมแผนปฏิบัติการประจำปีและกำหนดปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน 

6. กลุ่มงานนโยบายและแผนรวบรวมแบบเขียนโครงการ (แบบ นผ.2-1) และแบบข้ันตอนการดำเนิน
กิจกรรมภายใต้โครงการ (แบบ นผ.2-2) ที่ทุกกลุ่มงาน/กลุ่มวาระการเรยีนรู้แก้ไขจัดทำเปน็รูปเลม่เพือ่
เผยแพร่ให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 
ของปีนั้นๆ 
 



ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
1. ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการเสนอขออนุมัติดำเนินกจิกรรม/โครงการ โดยใช้แบบขออนุมัติดำเนิน

โครงการ (แบบ นผ.3) ต่อผู้อำนวยการผ่านกลุ่มงานนโยบายและแผน 
2. ให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามความเหมาะสมเสนอ

ต่อผู้อำนวยการ 
3. หากในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ มีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณตามที่ เสนอขอไว้ ให้

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ติดต่อกลุ่มงานนโยบายและแผน เพื่อตรวจสอบยอดงบประมาณตาม
แผนที่สามารถใช้จ่ายได้ว่ามีจำนวนเท่าไร (ตัดแผน)  ก่อนท่ีจะทำการดำเนินการใช้งบประมาณ โดย
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการจะได้รับแบบขออนุมัติจัดซื้อ (แบบ นผ.4) เป็นหลักบานเพื่อเบิกจ่าย
กับฝ่ายพัสดุและฝ่ายการเงินต่อไป หากผู้รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ ไม่ดำเนินการตัดแผนก่อนการ
จัดซื้อ ทางกลุ่มงานนโยบายและแผนขอสงวนสิทธ์ิในการตัดแผนย้อนหลัง (ซึ่งจะมีผลต่อการเบิก
จ่ายเงินกับฝ่ายพัสดุและฝ่ายการเงิน) *เว้นในกรณีมีเหตุจำเป็นในการใช้จ่ายงบประมาณเร่งด่วน
เท่านั้น* 

4. จัดซื้อและเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามระเบียบพัสดุ (อาจจะจัดซื้อเองหรือให้ฝ่ายพัสดุเป็นผู้จัดซื้อให้ 
แล้วแต่กรณี) 

5. ดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการตามที่ได้วางแผนไว้ 
6. เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการแล้ว ให้ผู้ รับผิดชอบกิจกรรม/โครงการ สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 

(เป็นรายกิจกรรม) ตามแบบสรุปผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการ (แบบ นผ.5) โดยส่งฉบับจริงที่กลุ่ม
งานนโยบายและแผน และสำเนาส่งที่งานประกันคุณภาพการศึกษา อีก 1 ชุด ทั้งนี้การสรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์เมื่อการดำเนินกิจกรรมเสร็จ
สิ้น 
 
ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนหนึ่งๆ ให้แต่ละกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้สรุปภาพรวมกิจกรรมตลอด

ภาคเรียน ตามแบบสรุปภาพรวมกิจกรรมตลอดภาคเรียน (แบบ นผ.6) จำนวน 1 ชุด ส่งที่กลุ่มงานนโยบาย
และแผน ภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย 

หากกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ใด จะดำเนินกิจกรรมนอกเหนือจากแผนปฏิบัติการประจำปีที่ได้
เสนอไว้ตอนต้น สามารถกระทำได้ โดยขออนุมัติเพิ่มโครงการ/กิจกรรม ตามแบบขออนุมัติเพิ่มโครงการ/
กิจกรรม (แบบ นผ.2-3) ซึ่งเสนอปะหน้าพร้อมกับแบบเขียนโครงการ (แบบ นผ.2-1) และแบบข้ันตอนการ
ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ (แบบ นผ.2-2) ที่ เพิ่มเติม ส่งที่กลุ่มงานนโยบายและแผน เพื่อเสนอต่อ
ผู้อำนวยการต่อไป 
 
 



ตัวอย่างเอกสาร 
“งานพัฒนาระบบริหารจัดการคุณภาพ” 

 
รหัส ชื่อเอกสาร 

แบบ นผ.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
แบบ นผ.2 แผนปฏิบัติการประจำปี (ปกีารศึกษา ........) 
แบบ นผ.2-1 แบบเขียนโครงการ 
แบบ นผ.2-2 แบบข้ันตอนการดำเนินกจิกรรมภายใต้โครงการ 
แบบ นผ.2-3 แบบขออนุมัตเิพิ่มโครงการ/กจิกรรม 
แบบ นผ.3 แบบขออนุมัติดำเนินโครงการ 
แบบ นผ.4 แบบขออนุมัตจิัดซื้อ 
แบบ นผ.5 แบบสรุปผลการดำเนินกจิกรรม/โครงการ 
แบบ นผ.6 แบบสรุปภาพรวมกจิกรรมตลอดภาคเรียน 

 



 
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
โครงการท่ี .......... ปีการศึกษา ........... 

ชื่อโครงการ  
ลักษณะโครงการ [ ] โครงการใหม่              [ ] โครงการต่อเนือ่ง 
กลยุทธ์สถานศึกษา 
กลยุทธ์โรงเรียนในฝัน 
กลยุทธ์ สพฐ. 

 
 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
          มาตรฐานที่  
          ตัวบง่ช้ีที ่
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  
 

1. หลักการและเหตผุล 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. วัตถุประสงค ์

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

เชิงคุณภาพ 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

แบบ นผ. 2.1 



4. สถานท่ีดำเนินการ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ระยะเวลาดำเนินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. กิจกรรมภายใต้โครงการ 

ท่ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ช่วงเวลาจัดกิจกรรม 
1.    
2.     
3.    

7. วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอน
ดำเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

หมายเหตุ พ.ศ. ......... พ.ศ. ......... 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย. 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.ค
. 

ม.
ค.

 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย . 

ขั้นเตรียมการ 
               
               

ขั้นดำเนินการ 
               
               

ขั้นประเมินผล/ติดตามผล 
               
               

8. งบประมาณดำเนินการ 

รายการ 
แหล่งงบประมาณ 

รวม 
หมาย
เหตุ 

เงินอุดหนุน 
(รายหัว) 

เงินอุดหนุน 
(กิจกรรม) 

รายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

1. งบบุคลากร       
2. งบดำเนินการ 
(ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ) 

      

3. งบลงทุน 
(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และก่อสร้าง) 

      

4. งบอื่นๆ       
รวม       

 



9. ตัวชี้วัดและเกณฑ์ความสำเร็จ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ความสำเร็จ 
1. ……………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………… 

1. ……………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………… 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

ลงช่ือ .................................................... ผูเ้สนอโครงการ 
       (....................................................) 
ตำแหน่ง................................................. 

ลงช่ือ .................................................... ผูเ้ห็นชอบ 
       (....................................................) 
รองผู้อำนวยการกลุม่บริหาร..................... 

  
 
ลงช่ือ .................................................... ผู้ตรวจสอบ 
           (นายอาทิตย์ ชัยพิริยะศักดิ์) 
        หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน 
 

[  ] อนุมัติ                                [  ] ไม่อนุมัติ 
  

ลงช่ือ .................................................... ผู้อนมุัติ 
             (นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ) 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

 



ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการที่ ........  

โครงการ ....................................................................................... 
 

1. ชื่อกิจกรรม  ..................................................................................................................  

ผู้รับผิดชอบหลัก ..................................................................................................................  

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ....................................................... 
2. ....................................................... 
3. ....................................................... 
4. ....................................................... 

   

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหต ุ
1.       
2.       
3.       

รวม   
 

2. ชื่อกิจกรรม  ..................................................................................................................  

ผู้รับผิดชอบหลัก ............................................................................................................... ... 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม งบประมาณ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ....................................................... 
2. ....................................................... 
3. ....................................................... 
4. ....................................................... 

   

 

ประมาณการรายจ่ายกิจกรรม 

ท่ี รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย เป็นเงิน หมายเหต ุ
1.       
2.       
3.       

รวม   
 

แบบ นผ. 2.2 



 

บันทึกขอ้ความ 
 

ส่วนราชการ   โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
ท่ี  ……………………………………………………………….….… วันท่ี ......................................... 
เรื่อง   ขออนุมัติเพิ่มโครงการ....................../กิจกรรม............................. .........ลงในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ........... 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 

เน่ืองด้วยกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้.........................................................(เขียนตามวัตถุประสงค์ความจำเป็นของการขอ
เพิ่มกิจกรรม).............................................................................................................. ............................................................................... 

เพื่อให้.............................................................. .......................................................................................................................... 
ทางกลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้.......................................จึงขออนุมัติเพิ่มดำเนินโครงการ..................................................../กิจกรรม
........................................................ ลงในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ............ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

       ……………………………………..….. 
               (........................................................) 

     ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
ความเห็นหัวหน้างานนโยบายและแผน 
๑.  เห็นสมควรได้รับการอนุมัติเพิ่มโครงการ/กิจกรรมลงในแผนปฏิบัติการ 
๒.  โดยได้รับอนุมัติ  เงินอุดหนุนรายหัว  เงินรายได้สถานศึกษา  เงินอ่ืน ๆ ................................ ในการดำเนินการ  

จำนวน...................................บาท 
 

      ………………………………..……….. 
            (......................................) 

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน 
 

ความเห็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหาร ............... 
............................................................................................. 
………………………………………………………….……….…………….. 
 

                              ............................................... 
                              (.............................................) 

ความเห็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ 
.............................................................................................. 
………………………………………………………………………………….. 

 

                               ............................................... 
                          (..............................................) 

 
 

ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
  อนุมัติ                   ………………………………………………………………… 
 
                   ………………………………………… 
                         (..................................) 
                                                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

แบบ นผ.2-3 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
ท่ี  ……………………………………………………………….….… วันท่ี ......................................... 
เรื่อง   ขออนุมัติดำเนินการโครงการ…………………..................................…………………/ กิจกรรม.................................................................. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 

ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน...............................................................ได้เสนอโครงการ.........................................................../
กิจกรรม………….......................................................................ประจำปีการศึกษา  …………..  ซ่ึงเป็นกิจกรรม ..........(ต่อเน่ือง/ใหม่)............  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ..................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... ............................................. 

เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ........................................................../กิจกรรม........................................................ 
ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน...............................................ขออนุญาตดำเนินกิจกรรมดังกล่าว และขออนุญาตใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผน ดังรายการประมาณการใช้จ่ายที่แนบมาด้วยน้ีเป็นเงิน .............................. บาท (..................................................................) 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 ……………………………………..…..        ……………………………………..….. 
(........................................................)    (........................................................) 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้............................ 

                      

             ……………………………………..….. 
                                                   (........................................................) 
                                                      หัวหน้ากลุ่มบริหาร............................ 

ความเห็นงานนโยบายและแผน 
 เป็นกิจกรรมตามโครงการที่......... ลำดับที่........ หน้า...........  ตามแผนปฏิบัติการ  
 ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนในการดำเนินการ      จำนวน...........................บาท โดยใช้เงิน .......................................... 
 คงเหลือจากการใช้ครั้งที่ผ่านมา ........................ บาท  ขอใช้ครั้งน้ี ............................... บาท  คงเหลือ ................................ บาท 
 เห็นสมควรได้รับการอนุมัติดำเนินงานตามแผน 

                      ………………………………..……….. 
                         (นางสาวภาวินี  พจนเสนี) 

          เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน 
ความเห็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ 
  เห็นสมควรอนุมัติ                   ………………………………………………………………… 
 

                   ………………………………………… 
                      (นายสมคิด  ประสานพิมพ์) 
                                                                                      รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ 
ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
  อนุมัติ                   ………………………………………………………………… 
 

                   ………………………………………… 
                      (นายวีระเชษฐ์  ฮาดวิเศษ) 
                                                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

แบบ นผ.3 



 

 
ประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่าย  พัสดุทีจ่ะจดัซือ้  รายการที่จะจัดจ้าง 

ลำดับที ่ รายละเอียดพัสดุที่ขอจดัซ้ือ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน หมายเหต ุ
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

หมายเหต ุ    
1.ให้ส่งเร่ืองอนุมัติจดัซ้ือ ฉบับน้ีตอ่หัวหน้า รวมเงิน   
เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%   
2. ถ้าซ้ือวัสดุเกิน 10,000 บาท ใหแ้นบ รวมเงินทั้งสิ้น   
ใบเสนอ ราคา 1 ราย (................................................................................................) 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะจดัซ้ือ/จัดจา้ง ตามรายการประมาณการรายละเอียดคา่ใช้จ่าย ขา้งต้นน้ี 
 

         ................................................... 
                (.........................................................) 
         ผู้รับผดิชอบโครงการ/กิจกรรม   
ความเห็นกลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ 
  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ................................................ 
  

         ................................................... 
                (.........................................................) 
                     เจ้าหน้าที ่



 

      บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทยีน 
ที่  ………..................…………….          วันที่............................................................... 
เร่ือง ขออนุมัติ  จัดซ้ือ /  จดัจ้าง 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน..................................................................มีความต้องการขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุเพื่อดำเนินงาน
ตามโครงการ......................................................................./กิจกรรม.................................................................................................... 
ซ่ึงได้รับการจดัสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ โดยใชเ้งิน        เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 
      เงินอุดหนุนกิจกรรม        เงินรายได้สถานศึกษา          อ่ืนๆ ............................................................... 
ได้รับจัดสรร ............................................. บาท  คงเหลือจากการใช้คร้ังที่ผา่นมา ................................................. บาท 
ขอใช้คร้ังน้ี ................................................ บาท        คงเหลือ ................................................... บาท 
 กรณีไม่ปรากฏในแผน ข้าพเจ้าไดบ้ันทึกเสนอขอความเห็นชอบแล้ว ตามหนังสือที ่........................................ 
ลงวันที่ ............. เดือน .......................... พ.ศ. .................... ดังแนบ วงเงินขอใชค้ร้ังน้ี จำนวน ............................ บาท 
พัสดุทีต่้องการจดัซ้ือตามรายละเอียดด้านหลงั โดยต้องการใช้ภายในวันที่ ............ เดือน ....................... พ.ศ. ............. 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัตดิำเนินการ    ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง 
 ลงชื่อ..................................................       ลงชื่อ .............................................. 
                (......................................................)        (......................................................) 
หัวหน้ากลุ่มสาระ/งาน ............................................         รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร .................................... 
 วันที่ ............./................../.................         วันที่ ............./................/................ 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
          การจดัซ้ือพัสดคุร้ังน้ีเป็นการจัดซ้ือ       วสัด ุ      ครุภณัฑ์ ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเห็นควรพิจารณา 
(1) โดยใช้เงิน ....................................................... 
          ลงชื่อ ............................................... 
                   (นายอาทติย์  ชัยพิริยะศักดิ)์ 
            หัวหน้างานนโยบายและแผนสถานศึกษา 
             วันที่ ............/...................../............. 

(2) ความเห็นชอบจากฝ่ายพัสด ุ
 
ลงชื่อ .......................................... หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
           (นางพเยาว์  คนยงค)์ 
   วันที่ .........../....................../............... 

 
(3) ความเห็นชอบจากฝ่ายการเงิน 
ความเห็น ........................................................................... 
ลงชื่อ ......................................... หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน 
         (นางสาวชนิกา  อุ่นใจ) 
    วันที่ ............/..................../................ 

 

(4) ความเห็นชอบจากรองผู้อำนวยการ 
ความเห็น ........................................................... 
          ลงชื่อ .................................................... 
                     (นายสมคิด  ประสานพิมพ)์ 
              รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
          วันที่ ............/........................../.............. 

 
 
 
 
 
                         

ความเห็นผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน        
        อนุมัต ิ     ไม่อนุมัติ  เน่ืองจาก ............................................................................................................ 

ลงชื่อ .................................................................. 
(นายวีระเชษฐ ์ ฮาดวิเศษ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
วันที่ ............/...................../................ 
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โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม  ............................................................................................................................. ....... 
   กลุ่มสาระการเรียนรู้ .............................................................. กลุ่มบริหาร .................................................. 
2. ผลการดำเนินงาน      ยังไม่ได้ดำเนินการ     กำลังดำเนินการ 
             สิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ ......... เดือน .................................... พ.ศ. ................... 
3. กรณีกิจกรรมท่ีดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
    การจัดงานสามารถดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมผีลการดำเนินโครงการดงันี้ 
      3.1 วัตถุประสงค์โครงการ  

 1) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 3) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 เป้าหมาย 
ผลผลิต 

1) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

           ผลลัพธ์ 
  1) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
      3.3 งบประมาณในการดำเนินงาน 
 

เงินงบประมาณ ตามแผน ทำจริง 
เงินอุดหนุน   
เงินรายไดส้ถานศึกษา   
เงินอื่นๆ   

รวมท้ังสิ้น   
        

3.4 วิธีการดำเนินการ/กจิกรรมที่จัดข้ึน 
1) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.5 ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
               3.5.1  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

1) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

               3.5.2 ผลของกิจกรรมทีส่ำคัญ  
  1) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
   2) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. สรุปผลการประเมินโครงการ/งาน/กิจกรรม 
      4.1 ผลการประเมินด้านตัวช้ีวัดความสำเรจ็ได้ผลดังนี้ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ตามแผน ทำจริง 

ผลผลิต 
1) …………………………………………….. 
2) …………………………………………….. 

1) ………………………….. (……………..%) 
2) ………………………….. (……………..%) 

ผลลัพธ ์
1) …………………………………………….. 
2) …………………………………………….. 

1) …………………………………………….. 
2) …………………………………………….. 

5. ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจในการดำเนนิโครงการ/งาน/กิจกรรม 
    โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องระดบัความพึงพอใจในการดำเนินงาน 
. 

ข้อท่ี รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจในการดำเนนิงาน 

ดีมาก 
5 

ดี 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยท่ีสุด 
1 

1 การดำเนินโครงการ/งาน/กจิกรรมบรรลุวัตถุประสงค์      
2 การดำเนินโครงการ/งาน/กจิกรรมสำเรจ็ตามเป้าหมาย      
3 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความเหมาะสม      
4 วัน เวลาที่ดำเนินการมีความเหมาะสม      
5 การดำเนินโครงการ/งาน/กจิกรรมมีความพรอ้ม      
6 ผู้ร่วมงานให้ความร่วมมือ      
7 ผลความสำเร็จของโครงการ/งาน/กิจกรรม      

 รวม      
 รวมค่าน้ำหนักความพึงพอใจ  
 คิดเป็นร้อยละ  

 
 
 

      ค่าร้อยละคำนวณโดย          รวมค่าน้ำหนักความพึงพอใจ  100 

                             จำนวนเต็ม 



  
 

เกณฑ์ระดบัคุณภาพการประเมิน    
ระดับปรบัปรุง   คะแนนต่ำกว่ากว่าร้อยละ  50      ระดับพอใช้       คะแนนระหว่างร้อยละ  50-74 
ระดับดี     คะแนนระหว่างร้อยละ        75-89      ระดับดีมาก      คะแนนระหว่างร้อยละ  90 ข้ึนไป 

สรุปผลการดำเนินงาน  
  บรรลุเป้าหมายอยู่ในระดบั     ดีมาก        ดี          พอใช้       ปรับปรุง 
  ไม่บรรลเุป้าหมาย เพราะ................................................................................................... 

6. ปัญหา / อุปสรรค และวิธีแก้ไข 
ปัญหา/อุปสรรค วิธีแก้ไข 

1) ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 

1) ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 

 
              ........................................... ผู้จัดทำโครงการ 
                                                                       (…………………………………..) 

         ตำแหนง่ ………………..……………….  
                                                  ……../………………………/…………. 



  
 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงาน........................... 

............................................................................................................................................. .................................  

..............................................................................................................................................................................   

............................................................................................................................................. .................................  
 

        

       (………………………………..) 

        หัวหน้ากลุ่มงาน.................. 

       ……../………………………/…………. 
ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหาร...................... 

............................................................................................................................................. .................................  

............................................................................................................................................. .................................  

..............................................................................................................................................................................  
 

               (………………………………..) 

        รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร................. 

                              ……../………………………/…………. 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน   

............................................................................................................................................. .................................  

................................................................................................ ..............................................................................  

............................................................................................................................................. .................................  
 
 
                   (นายอานนท์ ธิติคุณากร) 
             หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน   
                   ……../………………………/…………. 
 



  
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ 

............................................................................................................................................. .................................  

................................................................................................ ..............................................................................  

............................................................................................................................................. .................................  
 
 
        (นายธเนตร โชควิเศษชัยสิทธ์ิ) 
                  รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุม่บริหารงบประมาณ 
        ……../………………………/…………. 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 

............................................................................................................................................. .................................  

................................................................................................ ..............................................................................  

............................................................................................................................................. .................................  
 
 
               (นายชาย จันทร์งาม) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
        ……../………………………/…………. 



 

แบบสรุปภาพรวมกิจกรรม 

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

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

1. ชื่อโครงการ  ..........................................................................................................................  

2. หน่วยงานรับผิดชอบ ................................................................................................................... ....... 

3. วัตถุประสงค์โครงการ 

1. .......................................................................................................................... ............................... 

2. .......................................................................... ............................................................................... 

3. ............................................................................................................................. ............................ 

4. ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย 

4.1 เชิงปริมาณ 

1. ............................................................................................................................. ............................ 

2. ............................................................................................................................. ............................ 

4.2 เชิงคุณภาพ 

1. ......................................................................................................................................................... 

2. ............................................................................................................................. ............................ 

กิจกรรมภายในโครงการ 
การดำเนนิงาน 

ผลลัพธ์ท่ีได้ตามตัวชี้วัด 
ของกิจกรรม 

ยังไม่
ดำเนินการ 

กำลัง
ดำเนินการ 

สิ้นสุด
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
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5. การใช้จา่ยงบประมาณ 

กิจกรรมภายใน
โครงการ 

ประเภทงบประมาณ ได้รับ
จัดสรร 

ใช้จ่ายจริง คงเหลือ 
รายหัว กิจกรรม รายได ้ อ่ืนๆ 

        
        
        

รวม    
 

6. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

.........................  (ระบุปัญหาและความต้องการที่จำเป็นในการพัฒนาจากข้อค้นพบ โดยระบุโครงการ/

กิจกรรมและวิธีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ เพื่อกำหนดในแผนปฎิบัติ

การประจำปีในปีต่อไป) ........................... 

7. ความต้องการและการช่วยเหลือ 

..............  (ระบุความต้องการ การช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้าน

วิชาการ การบรหิารจัดการ และอื่นๆ) ………….. 

 
ลงช่ือ ………………………………………...…… ผู้รายงาน 
       (....................................................) 
ตำแหน่ง ........................................................ 

 
ลงช่ือ ………………………………………… ผู้ตรวจสอบ 
       (...............................................) 
รองผู้อำนวยการกลุม่บริหาร ..................... 

  

ลงช่ือ ………………………………………… ผู้ตรวจสอบ 
         (นายอาทิตย์ ชัยพิริยะศักดิ)์ 
     หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน 

ความคิดเห็นของผู้อำนวยการ 
      [  ]  ทราบ 
            ข้อเสนอแนะ …………………………………………………………………………………………………………..…… 
            …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                                           

                                                              ลงช่ือ …………………………………………  
                                                                        (นายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ) 
                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

 



โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 
ปฏิทินปฏิบัติการ กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน

....................................................................... 
ภาคเรียนที่..................ปีการศึกษา......................... 

 

วัน / เดือน / ปี สัปดาห์ท่ี รายการปฏิบัติ 
หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
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