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แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการโรงเรียน
คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

สมาคมศิษย์เก่า

สภานักเรียน

แผนงานบริหารวิชาการ

แผนงานงบริหารงบประมาณ แผนงานบริหารบุคลากร

1. การพัฒนาหรือการดาเนินการเกี่ยวกับ
การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น
2. การวางแผนด้านการวิชาการ
3.
การจั ด การเรี ย นการสอนใน
สถานศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
6. การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน

1. การจัดทาแผนงบประมาณและคาขอตั้ง
งบประมาณ เพื่ อ เสนอต่ อ เลขาธิ ก าร
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การจัดทาแผนการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับ
จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการศึก ษาขั้น พื้นฐานโดยตรง3.
การอนุ มั ติ ก ารจ่ า ยงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ
จัดสรร
4. การขอโอนและการขอเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณ
7.
การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ 5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
6. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้
การศึกษาในสถานศึกษา
งบประมาณ
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง 7. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้
ผลผลิตจากงบประมาณ
เรียนรู้
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่ อ
9. การนิเทศการศึกษา
การศึกษา
10. การแนะแนว
9. ก าร ปฏิ บั ติ ง าน อื่ น ใ ดตา มที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
10. การการบริ หารจั ด การทรัพ ยากรเพื่ อ
การศึกษา
11. การวางแผนพัสดุ

แผนปฏิบัติการ2563

1. การวางแผนอัตรากาลัง
2. การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
4. การเปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้น
การย้ า ยข้ า ราชการครุ แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา
5. การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน
6. การลาทุกประเภท
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. การด าเนิ น การทางวิ นั ยและการ
ลงโทษ
9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน
10. การรายงานการดาเนินการทางวินัย
และการลงโทษ
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
12. การจัดระบบและการจัดทาทะเบียน
ประวัติ

โรงเรียนบ้านหนองต่อ

แผนงานบริหารทั่วไป
1,
การพั ฒนาระบบเครื อข่ ายข้อ มู ล
สารสนเทศ
2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
สถานศึกษา
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
4. งานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายและ
แผน
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
8. การดาเนินงานธุรการ
9. การดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
10. การจัดทาสามะโนประชากร
11. การรับนักเรียน
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โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา(ต่อ)
แผนงานบริหารวิชาการ

แผนงานงบริหารงบประมาณ แผนงานบริหารบุคลากร

11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 12. การก าหนดรู ป แบบรายการ หรื อ
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของครุ ภั ณ ฑ์ ห รื อ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา
สิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณเพื่อเสนอต่อ
12. การส่ งเสริม ชุมชนให้ มีค วาม
เลขาธิก ารคณะกรรมการการศึกษาขั้ น
เข้มแข็งทางวิชาการ
พื้นฐาน
13. การประสานความร่วมมือในการ 13. การพัฒนาระบบข้อ มูลสารสนเทศ
พั ฒ นาวิ ช าการกั บ สถานศึ ก ษาและ เพื่อการจัดทาและจัดหาพัสดุ
องค์กรอื่น
14. การจัดหาพัสดุ
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงาน 15. การควบคุ ม ดู แ ล บ ารุ ง รั ก ษาและ
วิชาการแก่บุ ค คล ครอบครัว องค์ก ร จาหน่ายพัสดุ
หน่ ว ยงานสถานศึ ก ษาและสถาน 16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
17. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
ประกอบการอื่นที่จัดการศึกษา
การจ่ายเงิน
15. การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติ
19. การจัดทาบัญชีการเงิน
เ กี่ ย ว กั บ ง า น ด้ า น วิ ช า ก า ร ข อ ง 20. การจัดทารายงานทางการเงิน และ
สถานศึกษา
งบการเงิน
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน 21. การจัดทาหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี
เพื่อใช้ในสถานศึกษา
ทะเบียนและรายงาน
17.การพัฒนาสื่อ และใช้สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
18.การจั ด การสอนการศึ ก ษาพิ เ ศษ
แบบเรียนรวม

แผนงานบริหารทั่วไป

13. การจัดทาบัญชีรายชื่อและการให้ 12. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การเสนอขอ การจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
13. การประสานงานจัดการศึกษาใน
14. การส่งเสริมการประเมิน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร 14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ทางการศึกษา
15. การทัศนศึกษา
15. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชู
16.การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน
เกียรติ
17. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
16. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
18 . การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ประสานงานการจั ดการศึ ก ษา ของ
17 . การส่ งเสริม วินั ย คุ ณ ธรรม
บุคคล องค์กร หน่วยงานและสถาบั น
จริย ธรรมสาหรับ ข้ า ราชการครูแ ละ สังคมอื่นที่จัดการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา
19. งานประสานราชการส่วนภูมิภาค
18. การริ เริ่ม ส่งเสริม การขอรั บ
และส่วนท้องถิ่น
ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู แ ละ
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
บุคลากรทางการศึกษา
19. การพัฒนาข้าราชการครูและ 21. การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน
บุคลากรทางการศึกษา
22. แนวทางการจั ดกิจ กรรมเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการลงโทษนักเรียน

แผนปฏิบัติการ2563

โรงเรียนบ้านหนองต่อ
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10. แผนการดาเนินงาน / โครงการ
10.1งานบริหารงานบุคคล
โครงการ
1. โครงการพัฒนาบุคลากร

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา

รวม

งบประมาณ
35,000

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผอ.วิรัตน์
ครูภัทภิชาท์ ครูวัชรี

35,000
10.2 งานบริหารวิชาการ
โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา

1.โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
-กิจกรรมร้อยเรียงเสียงตามสาย
-ห้องสมุดเสริมความรู้คู่การเรียน
-ภาษาไทยวันละคา/นักอ่านข่าว
-วางทุกงาน อ่านทุกคน
2.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ตลอดปีการศึกษา
-กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
-กิจกรรมแหล่งเรียนรู้คู่ภูมิปัญญา
3.โครงการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตาม
ตลอดปีการศึกษา
ศักยภาพ
-กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านการเขียน

แผนปฏิบัติการ2563

งบ
ผู้รับผิดชอบ
ประมาณ
ครูกัญญาลักษณ์,ครูสมศักดิ์
3,000
ครูญาณิศา

35,000

ครูสมภพ,ครูวัชรี,ครูภรณ์ทิพย์
,ครูสุภลักษณ์

15,000

ครูรมิตา ,ครูกัญญาลักษณ์,
ครูลาจวน ,ครูสุภลักษณ์

โรงเรียนบ้านหนองต่อ

หมาย
เหตุ

4
การสื่อสาร การคิดคานวณ
-กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านการสร้าง
นวัตกรรม
-กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านการใช้
เทคโนโลยี
-กิจกรรมค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ
-กิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
-กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
4.โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา
-กิจกรรมการจัดทามาตรฐานการศึกษา
-กิจกรรมแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
-กิจกรรมการนิเทศภายใน
-กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครอง
-กิจกรรมรายงานผลการดาเนินงานSARของ
โรงเรียนและครู
5.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตลอดปีการศึกษา
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
-กิจกรรมหนองต่อโมเดล
-กิจกรรมทุนนี้เพือหนู
-กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม
-กิจกรรมการสอนเด็กพิเศษเรียนรวม
6.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตลอดปีการศึกษา
-กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
-กิจกรรมพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ RT ,
NT ,O-NET
-กิจกรรมพัฒนาการคุณภาพการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพสู่การเรียนรู้
ตลอดปีการศึกษา
ที่ยั่งยืน
-กิจกรรมผูกผ้า
-กิจกรรมจัดดอกไม้
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2,500

ผอ.วิรัตน์, ครูรมิตา
ครูลาจวน

3,000

ครูวัชรี,ครูสุภลักษณ์,ครูภรณ์
ทิพย์

15,000

ครูรมิตา , ครูลาจวน,ครูสุภ
ลักษณ์

20,000

ครูแก้วใจ, ครูรมิตา
ครูภัทภิชาท์ ,ครูทรงพล

โรงเรียนบ้านหนองต่อ
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-กิจกรรมปักผ้า
-กิจกรรมช่างตัดผมน้อย
-กิจกรรมงานฝีมือสร้างรายได้
-กิจกรรมอาหารว่างสร้างอาชีพ
-กิจกรรมช่างซ่อมคอม
8. โครงการโรงเรียนประชารัฐ
-กิจกรรมปักผ้า
รวม

ครูแก้วใจ ,ครูรมิตา ,ครูศุภณัฏฐ์

ตลออดปีการศึกษา

10.3งานบริหารงบประมาณ
โครงการ
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหาร
การเงินและพัสดุ
รวม

10.4 งานบริหารทั่วไป
โครงการ

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
ครูแก้วใจ,ครูปิยะนุช
10,000

หมายเหตุ

ครูภัทภิชาท์ ,ครูสมภพ

10,000

ระยะเวลาดาเนินงาน งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
-กิจกรรมขยับกายสบายชีวี
-กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
-กิจกรรมอนามัย
-กิจกรรม To Be Number One
-กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
2.โครงการอาหารกลางวัน
3.โครงการวันสาคัญ

ตลอดปีการศึกษา

10,000

ครูญาณิศา , ครูศุภณัฏฐ์ ,ครู
ภัทภิชาท์

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

436,000
12,400

ครูญาณิศา ครูจุรีย์

4.โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5
-กิจกรรมค่ายพุทธบุตร
-กิจกรรมพระสอนศิลธรรมในโรงเรียน
-กิจกรรมสอบธรรมศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

10,000

ครูสมภพ ,ครูภรณ์ทิพย์
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-กิจกรรมมัคนายกน้อย
-กิจกรรมสวดมนต์สรภัญญะ
-กิจกรรมการบรรยายธรรม
5.โครงการซ่อมแซมอาคารและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน

ครูสมศักดิ์ ,ครูสมภพ,
ครูสภุ ลักษณ์,ครูศุภณัฏฐ์ ,ครู
ทรงพล
ครูสมศักดิ์ ครูศภุ ณัฏฐ์
ครูญาณิศา

ตลอดปีการศึกษา

12,000

6.โครงการพัฒนา ส่งเสริมงานลูกเสือ-เนตร ตลอดปีการศึกษา
นารี
-กิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือสารอง
-กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
-กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่

20,000

7.โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
-กิจกรรมผักสวนครัว รั้วกินได้
-กิจกรรมออมทรัพย์รับฝาก
-กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
-กิจกรรมไม้ประดับทาเงิน
-กิจกรรมหนูน้อยนักธุรกิจ

ตลอดปีการศึกษา

10,000

8.โครงการโรงเรียนดีศรีตาบล
-กิจกรรม 5 ห้องชีวิต
-กิจกรรม 5ส.

ตลอดปีการศึกษา

15,000

ครูภัทภิชาท์ ครูภรณ์ทิพย์
ครูสุภลักษณ์และคณะครู

9.โครงการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและข้อมูล
สารสนเทศ
10.โครงการเด็กไทยยิ้มใส ฟันสวย

ตลอดปีการศึกษา

5,000

ครูทรงพล ,ครูศุภณัฏฐ์ ,
ครูรมิตา

ตลอดปีการศึกษา

20,000

ครูญาณิศา , ครูศุภณัฏฐ์

11. โครงการน้าดื่มสะอาด

ตลอดปีการศึกษา

-

ครูสมศักดิ์ ,ครูวัชรี,
ครูปยิ ะนุช

รวม

ครูสภุ ลักษณ์ ,ครูวัชรี

ครูสมศักดิ์ , ครูกัญญา
ลักษณ์

604,400
โครงการอาหารกลางวันและโครงการเด็กไทยยิ้มใส ฟันสวยเป็นโครงการที่ใช้เงินสนับสนุนจาก อบต.หันคา
หมายเหตุงบประมาณทุกโครงการสามารถถัวจ่ายได้ยกเว้นค่าสาธารณูปโภค
แผนปฏิบัติการ2563
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โครงการที่สนับสนุนงานบริหารบุคคล

แผนปฏิบัติการ2563

โรงเรียนบ้านหนองต่อ

9

โครงการ

พัฒนาบุคลากรและคุณภาพการจัดการศึกษา

สนองยุทธศาสตร์ ที่.... 1.จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
๖.พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์

3

ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ

ที่ .1.1,2.1,2.2,2.3,2.4.
นางสาวภัทภิชาท์ ภคพรลิขิต

1. หลักการและเหตุผล
ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที่ให้การส่งเสริม
สนั บสนุน และจัดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ บรรลุ ตามวิสั ยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจาเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้และเทคนิค
วิธีการใหม่ๆ อีกทั้งต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา
ฐานต้องมีการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
โครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ อีกทั้งเป็น
การสร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจ ความสมั ค รสามั ค คี ความเป็ น เอกภาพขององค์ ก รและสามารถน าความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และงานราชการสืบต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร
2.2เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูใน
โรงเรียน
2.3เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองทั้งในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ
2.4เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถนาความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมา และศึกษาดู
งาน มาให้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
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1. ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ระดับดีขึ้นไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
2. ข้าราชการและบุคลกรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดู
งาน อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี
เชิงคุณภาพ
1. ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกากังใจในการมีขวัญและกาลั งใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในระดับดีขึ้นไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
2. ข้าราชการและบุคลกรทางการศึกษา มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน อย่างน้อย
50 ชั่วโมงต่อปี
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1. -ประชุมวางแผนการดาเนินงานและขออนุมัติโครงการ กาหนดหน้าที่
ก.ค. 63 กลุ่มงานบาริหาร
รับผิดชอบ
บุคคล
-จัดหาทรัพยากรในการดาเนินงาน
2. -ดาเนินการตามโครงการ
1ก.ค.63- 1 กลุ่มงานบาริหาร
กิจกรรมที่ 1 สร้างขวัญกาลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ
เม.ย.64
บุคคล
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูด้านวิชาการ
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครูด้านคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงาน
3. -กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน
มี.ค.64
กลุ่มงานบาริหาร
บุคคล
4. -ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
เม.ย.64 นางสาวภัทภิชาท์
ภคพรลิขิต
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่.1 เดือน..กรกฎาคม.....พ.ศ...2563... ถึง วันที่...9. เดือน....เมษายน....พ.ศ...2564..
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนบ้านหนองต่อ
6. งบประมาณ
งบประมาณจาก  เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา.เป็นเงิน..
80,000..บาท
งบประมาณจาก  เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน...........บาท
งบประมาณจาก  เงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงิน...........บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  ระบุ......รายได้จากการจัดกิจกรรมในโครงการประชารัฐ เป็นเงิน.
20,000..บาท
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รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 สร้างขวัญกาลังใจและยกย่องเชิด
10,000
ชูเกียรติ
1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับของที่ระลึก
2,500
1.2 ค่าเกียติบัตรพร้อมกรอบ
2,500
1.3 ค่าอาหารจัดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า
5,000
ต้อนรับปีใหม่
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูด้านวิชาการ
10,000
2.1 ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
1,500
2.2 ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง (2
5,000
วัน)
2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร
2,500
2.4 ค่าของที่ระลึก
1,000
2.5 ..............................................................
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาครูด้านคุณธรรมจริยธรรม
12,000
3.1 ค่าเอกสารประกอบการสัมมนา
1,500
3.2 ค่าอาหารและอาหารว่าง (2 วัน)
6,000
3.3 ค่าตอบแทนวิทยากร
2,500
3.4 ค่าบารุงสถานที่
2,000
กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงาน
68,000
4.1 ค่าพาหนะ (2 วัน)
36,000
4.2 ค่าที่พัก
10,200
4.2 ค่าอาหาร
19,800
4.3 ค่าของที่ระลึก
2,000
รวมงบประมาณ 100,000
89,000
5,000
6,000
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
ปฏิทินการปฏิบัติงานของต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ตรงกัน แผนงานที่วางไว้อาจไม่
สามารถดาเนินการตามที่กาหนดไว้ ได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ปรั บ ยื ดหยุ่ นหรื อบู ร ณาการในการดาเนินกิจกรรมให้ เหมาะสมและไม่ให้ เป็นอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานต่างๆของต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะ
เกิดแก่บุคลากรและนักเรียนต่อไป
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกาลังใจใน
การ มีความรักสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และ ได้เข้ารับการ
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกากังใจใน
การมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับดีขึ้นไป และมี
ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90

ดีเยี่ยม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกาลังใจที่ดี มีความรัก สามัคคี มีความสัมพันธ์
อันดีต่อกัน
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในโรงเรียน
3.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม
4.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนาความรู้ที่ได้รับการจาการอบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ
5.โรงเรียนมีผลงานและมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน
6.โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในด้านการจัดการศึกษา
ลงชื่อ....................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวภัทภิชาท์ ภคพรลิขิต)
ตาแหน่ง ครู คศ. 3 โรงเรียนบ้านหนองต่อ

ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
แผนปฏิ(นางสุ
บัติการ2563
นันท์ แจ่มโรงเรี
ศรี) ยนบ้านหนองต่อ
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองต่อ
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โครงการที่สนับสนุนงานบริหารวิชาการ
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โครงการ

ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–3 อ่านออกเขียนได้

สนองยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม
กลยุทธ์
ที่ ๒. พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย/เป้าหมายของหลักสูตร
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ

ที่ 1.1,2.1,3.1,3.2,3.3,4.1
นางวัชรี จันกลิ่น นางกัญญาลักษณ์ อ่อนนุ่ม
และ นางสาวภรณ์ทิพย์ ไข่กลิ่น

นางญาณิศา ใจแสน

............................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนที่จะนาไปสู่การปฏิรูปการศึกษา ครูต้องมี
ความรู้ความเข้าใจ และต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม และทักษะที่จาเป็นในการดารงชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระต่างๆ สามารถเน้นกระบวนการอ่าน เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ และความคิดไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์
ในการดาเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่านทางโรงเรียนจึงจัดทาโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านขึ้น

แผนปฏิบัติการ2563

โรงเรียนบ้านหนองต่อ

15
2.
1.
2.
3.

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้และเกิดนิสัยรักการอ่าน
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา

1
2
3

ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ
ดาเนินงานตามโครงการ
3.1 ขั้นวางแผน
- กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน บันทึกนิสัยรัก การอ่าน
- กิจกรรมร้อยเรียงเสียงตามสาย
- ห้องสมุดเสริมสร้างความรู้คู่การเรียนรู้
- ภาษาไทยวันละคา / นักอ่านข่าว
- วางทุกงาน อ่านทุกคน
3.2 ขั้นประเมินผล
- แบบสอบถาม
- แบบบันทึกการอ่าน
3.3 ดาเนินงานตามแผน
สรุปผล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายงานโครงการ

พ.ค.62
พ.ค.62
พ.ค.62 – มี.ค. 63
พ.ค.62- ก.ค. 63

4

หมายเหตุ

พ.ค.62-มี.ค. 63

พ.ค.62-มี.ค. 63
มี.ค. 63

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนบ้านหนองต่อ
6. งบประมาณ
แผนปฏิบัติการ2563

โรงเรียนบ้านหนองต่อ
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งบประมาณจาก  เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ............เป็นเงิน............บาท
งบประมาณจาก  เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน...........บาท
งบประมาณจาก  เงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงิน...........บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  ระบุ.......................................................................เป็นเงิน.............บาท
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการ
กิจกรรมที่ 3 ดาเนินงานตามโครงการ
- แบบสอบถาม
- แบบบันทึกการอ่าน
3.3 ดาเนินงานตามแผน

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

1,000
1,000

กิจกรรมที่ 4 สรุปผล ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รายงานโครงการ
รวมงบประมาณ

2,000

ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
- การจัดกิจกรรมขาดรูปแบบ และความต่อเนื่องเพราะนโยบายเปลี่ยนแปลงบ่อยม
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ใช้ เ ทคนิ ค สื่ อ การโรงเรี ย นช่ ว ยครู ที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ จั ด กิ จ กรรมต่ อ เนื่ อ ง โดยครู จั ด กิ จ กรรม
ส่งเสริม นิสัยรัก การอ่านโดดเด่นเป็นแบบอย่างได้
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ร้อยละ 80

ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้และเกิดนิสัยรักการอ่าน

แผนปฏิบัติการ2563
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และมีนิสัยรักการอ่าน
2. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสร้างนิสัยในการรักการอ่าน

ลงชื่อ....................................ผู้เสนอโครงการ
(นางกัญญาลักษณ์ อ่อนนุ่ม)
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองต่อ
ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุนันท์ แจ่มศรี)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองต่อ
ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายวิรัตน์ แสงสิมมา )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนหนองต่อ

โครงการ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
สนองยุทธศาสตร์ ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ ที่.
1.เพิม่ โอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2 ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ

ที่ มฐ.1 (1.1(4) (6)) (1.2 (3) (4))
นายสมภพ ทองช้อย นางสาวภรณ์ทิพย์ ไข่กลิ่น นางวัชรี จันกลิ่น
นายสุภลักษณ์ เหมือนเขียว
............................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะสาคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการเรียนรู้
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ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ คานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เน้นให้ความสาคัญทั้งความรู้และคุณธรรม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน กิจกรรมทัศนศึกษา ศึกษาแหล่งเรียนรู้คู่ภูมิปัญญามีงบประมาณมา
ให้โรงเรียนดาเนินการนานักเรียนทุกชั้นทุกคน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งโรงเรียนได้
ดาเนินโครงการเป็นประจาซึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ และต้องดาเนินการตามนโยบาย ดังนั้นโรงเรียนจึง
ดาเนินโครงการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2563
ทางโรงเรี ย นบ้ า นหนองต่ อ จึ ง จั ด ท าโครงการศึ ก ษาแหล่ ง เรี ย นรู้ เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ความรู้ เ สริ ม
ประสบการณ์และปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของแหล่งการเรียนรู้ ร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของตนเองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
2. เพื่อจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นและนาไปใช้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้
3. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4, เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้
5. ให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
6. เพือ่ ให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่ม การอยู่ร่วมกัน เอื้ออาทรต่อกัน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อประโยชน์ต่อการศึกษา
ของนักเรียน
2. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดหาข้อมูลแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เชิงคุณภาพ
1. ครูและนักเรียนร้อยละ 70 ได้ใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการ
สอน
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจร้อยละ 90 ต่อการดาเนินการโครงการ

4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมคณะทางานและขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
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ส.ค.63-มี.ค.64

3. ดาเนินการ
3.1ส ารวจและจัดทาทะเบีย นคุมแหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้ง
ภายในและภายนอก

ส.ค.63-มี.ค.64

3.1.1แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ส.ค.63-มี.ค.64

3.1.2 ชมสวนส้มโอ

ส.ค.63-มี.ค.64
ม.ค. 64

3.2 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
3.2.1ชั้ น อนุ บ าลปี ที่ 2 - 3ศึ ก ษาแหล่ ง เรี ย นรู้ (สถานที่ อ าจ

เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์)
3.2.2ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 - 3ศึ ก ษาแหล่ ง เรี ย นรู้ (สถานที่ อ าจ

เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์)
3.2.3ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ (สถานที่อาจ

เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์)
3.2.4ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 - 3ศึ ก ษาแหล่ ง เรี ย นรู้ (สถานที่ อ าจ

เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์)

ภาคเรียนที่
2/2563
ภาคเรียนที่
2/2563
ภาคเรียนที่
2/2563
ภาคเรียนที่
2/2563
ส.ค.63-มี.ค.64

4. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
5. สรุปรายงานผล

มี.ค.64

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่.....1..... เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง วันที่..9... เดือน เมษายน พ.ศ.2564
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนบ้านหนองต่อ
6. งบประมาณ
งบประมาณจาก  เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย เป็นเงิน12,000บาท
งบประมาณจาก  เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา เป็นเงิน 30,000บาท
งบประมาณจาก  เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา เป็นเงิน.13,000 บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  ระบุ.......................................................................เป็นเงิน.............บาท

รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

แผนปฏิบัติการ2563

โรงเรียนบ้านหนองต่อ

20
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานและขออนุมัติ
โครงการ
กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 3 ดาเนินการ
3.1 สารวจและจัดทาทะเบียนคุมแหล่ง
เรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและ
ภายนอก
3.1.1แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
3.1.2 ชมสวนส้มโอ
3.2 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่
3.2.1ชั้นอนุบาลปีที่ 2 - 3ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ (สถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สถานการณ์)
3.2.2ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ (สถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สถานการณ์)
3.2.3ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ศึกษา
แหล่งเรียนรู้ (สถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สถานการณ์)
3.2.4ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ (สถานที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
สถานการณ์)
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
กิจกรรมที่ 5 สรุปรายงานผล
รวมงบประมาณ
ขอถัวจ่ายทุกรายการ
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

-

-

-

-

-

-

-

-

500
500
10,000

-

500
500
10,000

-

15,000

-

15,000

-

15,000

-

15,000

-

13,000

-

13,000

-

500
55,000

-

54,500

500
500

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้และภูมิ .............................
ปัญญาท้องถิ่น
.............................
2. มีทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
.............................
เชิงคุณภาพ
แผนปฏิบัติการ2563
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1. ครูและนักเรียนร้อยละ 70 ได้ใช้แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ ร้อยละ 90 ต่อการ
ดาเนินการโครงการ

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

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักเรียนได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. มีทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
4. นักเรียนมีความตระหนักในการอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง

ลงชื่อ....................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นายสมภพ

ทองช้อย)

ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านหนองต่อ
ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุนันท์ แจ่มศรี)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองต่อ
ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายวิรัตน์ แสงสิมมา ) ้อนุมัติโครงการ
ลงชื่อ..........................................ผู
ตาแหน่ง ผู( ้อนายวิ
านวยการโรงเรี
รัตน์ แสงสิยมนหนองต่
มา ) อ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนหนองต่อ

โครงการ
สนองกลยุทธ์ศาสตร์:
ผู้เรียน
กลยุทธ์:
ตัวชี้วัดที่:
ผู้รับผิดชอบ

: พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
: ที่ 3 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริมคุณภาพและทักษะชีวิตของ
: ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
: 1.1 , 1.10 , 3.2 , 14.2 , 14.3
: นางวัชรีจันกลิ่นนายสุภลักษณ์ เหมือนเขียว นางสาวภรณ์ทิพย์ ไข่กลิ่น
แผนปฏิบัติการ2563
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสังคมปัจจุบันนี้มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวกระตุ้นและยั่วยุหลายด้าน อันอาจก่อให้เกิดปัญหา
ให้กับผู้เรียนซึ่งอยู่ในวัยที่กาลังพัฒนาทุกด้านและควรไดรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ เจริญงอกงามไปใน
ทิศทางที่ถูก ประกอบกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันทาให้นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความห่างเหิน
ไม่ได้อยู่ร่วมกัน เนื่องจากภาระหน้าที่การงานและการหาเลี้ยงชีพของแต่ละครอบครัว
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดาเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชั ดเจนในการส่งเสริม
พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนรับ ผิดชอบ ร่ วมคิด ร่ว มปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะการดารงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ได้อย่างมีความสุข
โรงเรียนบ้านหนองต่อ ตระหนักและเห็นความสาคัญดังกล่าว จึงได้ดาเนินการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สมบูรณ์และเกิดการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม ถึงผู้เรียนทุกคน
2.2 เพื่อให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและนาข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม ถึงผู้เรียนทุกคน ใน
ระดับดี
3.1.2 ครูร้อยละ 80 เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนและนาข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2 ด้านคุณภาพ
การดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์
และนักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง
4. วิธีดาเนินการขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมหลัก
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1 4.1 ขั้นเตรียมการ
4.1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและสพฐ.ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
4.1.2 ศึกษาผลการดาเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา
4.1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ
4.1.4 จัดทาโครงการฯ นาเสนอต่อฝ่ายบริหาร
2 4.2 ขั้นดาเนินการ
4.2.1 ประชุมคณะทางานเพื่อชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน
4.2.2 ดาเนินงานตามโครงการฯ
• กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
• กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
• กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล
• กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน
กลุ่มปกติ
กลุ่มเสี่ยง
กลุ่มที่มีปัญหา
• จัดทาระบบสารสนเทศระดับห้องเรียนระดับชั้นเรียนและระดับ
โรงเรียน
• จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยงของนักเรียน (ดูแลช่วยเหลือตาม
สภาพปัญหาที่แท้จริง)
3 4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล
ผู้รับผิดชอบโครงการนิเทศติดตามการดาเนินงาน และคอยอานวย
ความสะดวกในการดาเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระ
งานที่โครงการฯ กาหนด
4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล (A)
4.4.1 สรุปประเมินโครงการฯ
4.4.2 จัดทารายงานโครงการฯ นาเสนอฝ่ายบริหาร
4 สรุปผลการดาเนินกิจกรรม

มิ.ย. 63

มิ.ย. 63

มิ.ย. 63

เม.ย. 64

5. ระยะเวลาการดาเนินงานและสถานที่การดาเนินงาน
แผนปฏิบัติการ2563
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วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563ถึง วันที่ 9เมษายน2564
สถานที่ดาเนินงานโรงเรียนบ้านหนองต่อ ตาบลหันคา จังหวัดชัยนาท
6. งบประมาณ
งบประมาณจาก  เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ............เป็นเงิน............บาท
งบประมาณจาก  เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน...........บาท
งบประมาณจาก  เงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงิน...........บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  ระบุ.......................................................................เป็นเงิน.............บาท
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ
•
•
•
•

กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล
กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน
รวมงบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1,000
3,000
1,000
500
5,500

1,000
3,000

3,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7.การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1.การให้ความร่วมมือผู้ปกครอง และ สภาพความเป็ยอยู่ของนักเรียน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1.ติดตามสภาพความเป็นอยู่และการมาเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
2.สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนมีประพฤติดี มีระเบียบวินัยดี เป็นที่ยอมรับในวัง
2. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ

ร้อยละ 90
ร้อยละ 90

แผนปฏิบัติการ2563
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เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนได้เรียนรู้มีความรู้จากประสบการณ์มีระเบียบวินัยเป็นที่ยอมรับใน
โรงเรียนและในสังคม

ระดับดีเยี่ยม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ และนักเรียน
ทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่างอย่างทั่วถึง

ผู้เสนอโครงการ
(นางวัชรี
จันกลิ่น )
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองต่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุนันท์
แจ่มศรี)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิรัตน์ แสงสิมมา)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองต่อ
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โครงการ

โรงเรียนประชารัฐ (เรียนรู้สู่อาชีพผ้าปักมือสื่อภูมิปัญญาไทย)

สนองยุทธศาสตร์ ที่.... ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ที่ 2,4

ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ

ที่ ...1.1,2.1...................
นางสาวแก้วใจ ศรีโมรา ,นางรมิตา เสนทอง และนายศุภณัฏฐ์ ชุ่มสุวรรณชัย

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ให้รับการ
ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา โดยนอกจากจะจัดการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับแล้ว ต้องคานึงถึงความอยู่รอด
ของผู้เรียนเมื่อจบหลักสูตร จึงควรจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานความรู้ต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกสาระการเรียนรู้ โรงเรียนบ้าน
หนองต่อได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาคบังคับและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของ
ผู้เรียน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกสาระวิชา แต่การจัดการศึกษาในปัจจุบัน มีความจาเป็นต้อง
คานึงถึงบริบทของชุมชน ความพร้อม และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนด้วย ซึ่งความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน เป็นสาเหตุทาให้เกิดปัญหา นักเรียนบางคนขาดความสนใจในด้านการเรียนวิชาการ
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และหากมองภาพรวมในปีที่ผ่าน ๆ มา นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านหนองต่อยังขาดโอกาสใน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากสาเหตุที่กล่าวมาเบื้องต้นและเกิดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์
โรงเรียนบ้านหนองต่อ จึงได้จัดทาโครงการเรียนรู้สู่อาชีพผ้าปักมือสื่อภูมิปัญญาไทยขึ้น ด้วยในยุค
ปัจจุบัน คนไทยให้ความสาคัญกับภูมิปัญญาชาวบ้านมากขึ้น นิยมแต่งกายด้วยผ้าไทย ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทาจากผ้า
ทอมือ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของท้องถิ่น ผ้าปักมือ เป็นงานฝีมือแขนงหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมมาก “
ผ้าปักมือ สื่อภูมิปัญญาไทย”ที่ส่งเสริมทั้งในด้านสมาธิ การเรียนรู้ การใช้ทักษะชีวิต และนาไปสู่การสร้าง
รายได้ ระหว่างเรียน และการสร้างอาชีพในอนาคต และเพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา อีกทั้งเป็นการสร้าง
ทางเลือกและปลูกจิตสานึกที่ดีในการประกอบอาชีพสุจริต สามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โรงเรียน และชุมชน
สู่ความยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ในระดับดีขึ้นไป
2. เพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนของนักเรียน
3. เพื่อให้ครูแต่ละระดับชั้นเรียนสามารถบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
4. เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ทาให้ผู้เรียนค้นพบความถนัด รู้จักอาชีพและแนวทางศึกษา
ต่อ
5. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมทางการศึกษาของชุมชนและสังคม
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 98 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการเรียนรู้สู่อาชีพผ้าปักมือสื่อภูมิปัญญาไทย
2. ร้อยละ 95 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียน
3. ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพค้นพบความถนัด รู้จักอาชีพและแนวทางศึกษาต่อ
4.ร้อยละ 95 ชุมชนและหน่ วยงานอื่นๆทุก ภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องมีส่ว นร่ว มในการพัฒนาการจัด
การศึกษา
เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพ
2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีทักษะชีวิตและทักษะ
อาชีพค้นพบความถนัด รู้จักอาชีพและแนวทางศึกษาต่อ
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3. ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. นาเสนอโครงการ
2. ประชุมปรึกษาหารือบุคลากรในโรงเรียนเพื่อวางแผนดาเนินงานกาหนด
ปฏิทินการจัดกิจกรรมในโครงการตลอดปีการศึกษา
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินการตามแผนที่วางไว้
5. นิเทศและติดตามโครงการ
6. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลา
มิ.ย. 63
ก.ค. 63

หมายเหตุ

ก.ค. 63
ก.ค. 63-เม.ย.64
ก.ค. 63-เม. ย.64
เม.ย.64

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่.1. เดือน..กรกฎาคม.....พ.ศ...2563... ถึง วันที่..9.. เดือน....เมษายน....พ.ศ...2564..
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนบ้านหนองต่อ
6. งบประมาณ
งบประมาณจาก  เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาเป็นเงิน
100,000 บาท
งบประมาณจาก  เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน...........บาท
งบประมาณจาก  เงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงิน .100,000....บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  ระบุ.......................................................................เป็นเงิน.............บาท
รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผ้าปัก 36,350
มือสื่อภูมิปัญญาไทย
- - ค่าวัสดุอุปกรณ์ และเอกสารในการอบรม
15,450
- ค่าตอบแทนวิทยากร
10,000
- ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
10,900
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเรียนรู้ปักผ้าทอมือ
20,000
วัสดุ-อุปกรณ์ในการทากิจกรรมผ้าปักมือสื่อภูมิ
10,000 10,000
ปัญญาไทย
- กระดาษลอกลาย
- อุปกรณ์เครื่องเขียนสาหรับลอกลาย
- ผ้าฝ้ายสาหรับปักมือ
- อุปกรณ์สาหรับปักผ้า (เข็ม ด้าย/ไหม ชอล์ก
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เขียนผ้า )
- ผลิตภัณฑ์และวัสดุสาหรับปักเพื่อแปรรูปและ
เพิ่มมูลค่าสินค้า (เสื้อยืด กระเป๋าผ้าดิบ
ผ้าเช็ดหน้า)

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับการปักผ้า
- ค่าจ้างเหมารถ เพื่อศึกษาดูงาน
- ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง
- อื่นๆ
รวมงบประมาณ

43,650
15,000

100,000

25,000

10,000

30,900

18,650

44,100

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1.ปฏิทินการปฏิบัติงานของแต่หน่วยงานต่างกันมีผลทาให้กาหนดการในการจัดกิจกรรมตาม
โครงการต่างๆอาจไม่เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้
3.การจัดกิจกรรมต่างๆอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควรในสถานการณ์โควิด-19
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บูรณาการ ยืดหยุ่นการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยยึดประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็น
สาคัญ
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการเรียนรู้สู่อาชีพผ้าปักมือสื่อภูมิ
ปัญญาไทยเจตคติที่ดีต่อการเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
ค้นพบความถนัด รู้จักอาชีพและแนวทางศึกษาต่อ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 และนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพค้นพบความถนัด
รู้จักอาชีพและแนวทางศึกษาต่อ ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ในระดับดีขึ้นไป
2.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
3. ครูผู้สอนแต่ละระดับชั้นเรียนสามารถบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
4. นักเรียนค้นพบความถนัด รู้จักอาชีพและแนวทางศึกษาต่อ
5.ชุมชนและหน่วยงานอื่นๆทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษามากขึ้น
ลงชื่อ....................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวแก้วใจ ศรีโมรา)
ตาแหน่ง ครู คศ. 3 โรงเรียนบ้านหนองต่อ
ลงชื่อ..............................ผู้เสนอโครงการ
(นายศุภณัฏฐ์ ชุ่มสุวรรณชัย)
ตาแหน่ง ครูคศ.2โรงเรียนบ้านหนองต่อ

ลงชื่อ....................................ผู้เสนอโครงการ
(นางรมิตา เสนทอง)
ตาแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนบ้านหนองต่อ

ลงชื่อ...................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุนันท์ แจ่มศรี)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนอง
ต่อ

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
( นายวิรัตน์ แสงสิมมา )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนหนองต่อ

แผนปฏิบัติการ2563

โรงเรียนบ้านหนองต่อ

31

โครงการที่สนับสนุนงานบริหารงบประมาณ

โครงการ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารการเงินและพัสดุ

สนองยุทธศาสตร์

ที่.6.. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

กลยุทธ์

ที่ ...5......

ตัวชี้วัด

ที่ .1.1,1.2,2.1................
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ชอบ

....นางสาวแก้วใจ..ศรีโมรา.,นางสาวภัทภิชาท์ .ภคพรลิขิต,...นายสมภพ ...ทองช้อย
นางสาวปิยะนุช...ทะไตย.....

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้เรียนทุกระดับโดยยึดหลักคุณธรรม
นาความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งการจัดการศึกษาให้มีผู้เรียนมีคุณภาพมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษานั้น ย่อมต้องได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนามาจัดการ
บริหารงบประมาณเพื่อ ให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการและพัฒนาการจัดศึกษาให้มีคุณภาพและ เป็นไป
ตามเป้าหมายการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และเพื่อให้การบริหารจัดการฝ่ายงานบริหารงบประมาณเป็นไป
อย่างมีระบบและถูกต้องตามระเบียบ โรงเรียนบ้านหนองต่อจึงได้หาแนวทางเพื่อพัฒนาระบบการเงินการ
บัญชีและพัสดุให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน
2. วัตถุประสงค์
1.นั ก เรี ย นและบุ ค ลากรสามารถรั บ ความสะดวกและคล่ องตั ว ในการใช้ บ ริ การด้ า นการบริ ห าร
งบประมาณ
2.โรงเรียนมีฝ่ายบริหารงบประมาณการเงินการบัญชีและพัสดุที่มีประสิทธิภาพ มีระบบและถูกต้อง
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 ของนักเรียนและบุคลากรสามารถรับความสะดวกและคล่องตัวในการใช้บริการด้าน
การบริหารงบประมาณ
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีฝ่ายบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีระบบและถูกต้องตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1. เสนอโครงการ
มิ.ย. 63
2. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
ก.ค.63 – เม.ย.๖
-ปรับปรุงการจัดทาระบบการเงินและการบัญชี
4
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
ก.ค.63 – เม.ย.๖4
-ปรับปรุงและพัฒนาการจัดทาระบบพัสดุ
4. นิเทศติดตามประเมินผล
มี.ค. ๖4
5. สรุปและรายงานผล
เม.ย. 64
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่...1....... เดือน......กรกฎาคม ......พ.ศ...2563.. ถึง วันที่...9. เดือน...เมษายน....พ.ศ..2564....
สถานที่ดาเนินการ ..........โรงเรียนบ้านหนองต่อ........................
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6. งบประมาณ
งบประมาณจาก  เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาเป็นเงิน.
10,000บาท
งบประมาณจาก  เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน...........บาท
งบประมาณจาก  เงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงิน...........บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  ระบุ.......................................................................เป็นเงิน.............บาท
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงการจัดทาระบบการเงิน 4,000
และการบัญชี
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงการอบรมศึกษาดูงาน
2,000
1.2 การจัดทาเอกสารระบบการจัดเก็บและ
1,000
การบันทึกบัญชี
1.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
1,000
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดทา
ระบบพัสดุ.
2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงการอบรมศึกษาดูงาน
2.2.ค่าเบี้ยเลี้ยงการอบรมศึกษาดูงาน
2.3.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4,000

กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผล
3.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทาเอกสาร
3.2 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

2,000

รวมงบประมาณ
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

2,000
1,000
1,000

1,000
1,000
10,000

4,000

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
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1. ภาระหน้าที่รับผิดชอบการสอนและภาระงานอื่นๆที่มากมายสาหรับครูอาจทาให้การจัดทา
เอกสารในด้านงบประมาณการเงินการบัญชีและพัสดุขาดประสิทธิภาพ ระบบทีถ่ ูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ ล่าช้าไม่เป็นปัจจุบัน
2. การโยกย้ายตาแหน่ง เปลี่ยนตาแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
รับผิดชอบงานด้านงบประมาณการเงินการบัญชีและพัสดุส่งผลกระทบต่อระบบงาน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ครูที่รับผิดชอบงานด้านงบประมาณการเงินการบัญชีและพัสดุ บูรณาการการทางานในหน้าที่
กับภาระงานสอนให้เหมาะสมเพื่อ ให้การทางานด้านงบประมาณการเงินการบัญชีและพัสดุ มีประสิทธิภาพ
ระบบที่ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ ไม่ล่าช้าและเป็นปัจจุบัน
2. ควรมอบหมายงานฝ่ายงบประมาณการเงินการบัญชีและพัสดุให้ข้าราชการครูหรือบุคลากรที่มี
แนวโน้มไม่โยกย้าย เปลี่ยนตาแหน่งหรือควรเป็นบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ตามความเหมาะสม
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1.นักเรียนและบุคลากรสามารถรับความสะดวกและคล่องตัวในการ -ร้อยละ 85
ใช้บริการด้านการบริหารงบประมาณ
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนมีฝ่ายบริหารงบประมาณการเงินการบัญชีและพัสดุที่
มีประสิทธิภาพ มีระบบและถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ

ระดับดีเยี่ยม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.นักเรียนและบุคลากรสามารถรับความสะดวกและคล่องตัวในการใช้บริการด้านการบริหาร
งบประมาณ
2.โรงเรียนมีฝ่ายบริหารงบประมาณการเงินการบัญชีและพัสดุที่มีประสิทธิภาพ มีระบบและถูกต้อง
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ

ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวแก้วใจ ศรีโมรา)
ตาแหน่ง ครู คศ. 3 โรงเรียนบ้านหนองต่อ
แผนปฏิบัติการ2563
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ลงชื่อ......................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวภัทภิชาท์ ภคพรลิขิต)
ตาแหน่ง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านหนองต่อ
ลงชื่อ......................................ผู้เสนอโครงการ
(นายสมภพ ทองช้อย)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองต่อ

ลงชื่อ......................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวปิยะนุช ทะไตย)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองต่อ

ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุนันท์ แจ่มศรี)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองต่อ

ลงชื่อ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิรัตน์ แสงสิมมา)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองต่อ
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โครงการที่สนับสนุนงานบริหารทั่วไป

แผนปฏิบัติการ2563

โรงเรียนบ้านหนองต่อ

37

โครงการ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

สนองยุทธศาสตร์

ที่....๓ พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
๕จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ

๒พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย/เป้าหมายของหลักสูตร
ครอบคลุมประชากรวัยเรียน
ที่ มฐ.1 (1.1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) )
มฐ.3 (1,2,3)
ครูศุภณัฏฐ์ชุ่มสุวรรณชัย, ครูญาณิศา ใจแสน,ครูภัทภิชาท์ ภคพรลิขิต

............................................................................................................................ ................................................
1. หลักการและเหตุผล
จิตใจที่แจ่มใสย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงนักเรียนจะมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีภูมิต้านทานโรคและ
ทากิจกรรมทางการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพได้จะต้องได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกายมีการออกกาลังกายสม่าเสมอได้รับการดูแลสุขภาพร่างกายให้สะอาดถูกสุขอนามัยทั้งผม
ปากฟันมือเท้าและผิวหนังรวมทั้งสุขภาพจิตใจที่สมบูรณ์ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่ง
ต่า งๆได้ อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพโรงเรี ย นตระหนัก ถึง ความส าคั ญในเรื่อ งนี้ อย่ างยิ่ งจึ งได้จั ดกิ จกรรมต่ างๆที่
หลากหลายเพื่อเป็นการสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้แก่จัดทาอาหารกลางวันการ
ดูแลสุขภาพอนามัยการแข่งขันกีฬา – นันทนาการของนักเรียนทั้งนี้นอกจากจะทาให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารที่มีคุณค่าอย่างเพียงพอทุกคนแล้วยังเป็นการปลูกฝังความรู้และนิสัยที่ดีต่อสุขอนามัยทั้งร่างกายและ
จิ ตใจของตนเองครอบครั ว และสั งคมแล้ ว ยั งเป็น การส่ งเสริ มการเรี ยนกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ การงานและ
เทคโนโลยีให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงและได้รับความรู้พื้นฐานเรื่องโภชนาการอย่างถูกต้องด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ พื้ น ฐานจากประสบการณ์ เ รื่ อ งโภชนาการและน าไปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน
3. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้มีสุขนิสัยที่ดีในการออกกาลังกายการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและผู้อื่น
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพปาก – ฟันและร่างกายที่สะอาดแข็งแรง
๕. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนอย่างน้อยร้อยละ 90 ได้ร่วมกิจกรรมกีฬาสีเต้นแอโรบิคและกิจกรรมนันทนาการของ
โรงเรียน
2. นักเรียนทุกคนมีความรู้มีสุขนิสัยที่ดีและมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์
๓. นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกาย
๒. นักเรียนทุกคนปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด 19
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมหลัก

1 ประชุมคณะทางานและขออนุมัติโครงการ
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3 ดาเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้
3.1 กิจกรรมอนามัย
- การตรวจเล็บ
- การตรวจผม
- การล้างมือ
- การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน
3.๒กิจกรรมการรณรงค์การป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19
3.๓กิจกรรมขยับกายสบายชีวี
3.๔กิจกรรมTo Be Number One
๓.๕กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
๓.๖กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
4 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ก.ค.6๓
ก.ค. 6๓
ก.ค. 6๓ – เม.ย. 6๔
ก.ค. 6๓ – เม.ย. 6๔

ก.ค. 6๓ - เม.ย. 6๔
ก.ค. 6๓ – เม.ย. 6๔
ก.ค. 6๓ – เม.ย.6๔
ก.ค. 6๓ – เม.ย. 6๔
ก.ค. 6๓ – เม.ย. 6๔
เม.ย.6๔

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 256๓ถึงวันที่๙เดือนเมษายนพ.ศ. 256๔
สถานที่ดาเนินการโรงเรียนบ้านหนองต่อ
6. งบประมาณ
งบประมาณจาก เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ............เป็นเงิน............บาท
งบประมาณจาก เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน...........บาท
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งบประมาณจาก เงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงิน...........บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  ระบุ.......................................................................เป็นเงิน.............บาท
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานและขออนุมัติ
โครงการ
กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 3 ดาเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้
3.1 กิจกรรมอนามัย
๒๐,๐๐๐
- การตรวจเล็บ
- การตรวจผม
- การล้างมือ
- การแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
กลางวัน
3.๒กิจกรรมการรณรงค์การป้องกันเชื้อไวรัส
โควิด 19
3.๓กิจกรรมขยับกายสบายชีวี
3.๔กิจกรรมTo Be Number One
๓.๕กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
๓.๖กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
รวมงบประมาณ
๒๐,๐๐๐
หมายเหตุขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. เครื่องชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูงชารุดจึงทาให้ผลการวัดมีความคลาดเคลื่อนได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ทางโรงเรียนจัดซื้อเครื่องชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูงใหม่
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนมีน้าหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน
๒. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกีฬาสี เต้นแอโรบิคและกิจกรรม
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นันทนาการของโรงเรียน
๓. นักเรียนทุกคนมีความรู้ มีสุขนิสัยที่ดีและมีสุขภาพกาย
สุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการอย่างครบถ้วน และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
๒. นักเรียนทุกคนปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด 19

ร้อยละ ๘๐
ระดับดีเยี่ยม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามวัย
2. นักเรียนมีร่างกายจิตใจที่มีความสุขพร้อมที่จะเรียนรู้
3. นักเรียนมีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
๔.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีและสูงขึ้น

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

( ครูญาณิศา ใจแสน )
ครูชานาญการ โรงเรียนบ้านหนองต่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุนันท์
แจ่มศรี)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองต่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
( นายวิรัตน์ แสงสิมมา)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองต่อ
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โครงการ
สนองยุทธศาสตร์ที่
กลยุทธ์
ตัวบ่งชี้ที่
ผู้รับผิดชอบ

อาหารกลางวัน
3 พัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4 สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานและสามารถบริหารจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิมีทธิผล
1.2 ,1.3
นางญาญิศา ใจแสน
นางสาวจุรีย์ ยอดดาเนิน

.......................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การบริการอาหารกลางวันเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง เพราะการรับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอและมี
ค่าทางโภชนาการนั้นจะช่วยให้นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง เมื่อสุขภาพแข็งแรงและพลานามัย
สมบูรณ์ย่อมส่งเสริมให้การพัฒนาทางด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียนดีขึ้นด้วย ทาให้นักเรียนสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพให้เกิดผล
อย่างจริงจังและเกิดความรู้พื้นฐานเรื่องโภชนาการนักเรียน และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
2. เพื่อให้นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. เป้าหมาย
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่ามากขึ้น
2. นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์สูงขึ้น
ด้านปริมาณ
1.นักเรียนร้อยละ 90 รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า
2.นักเรียนร้อยละ 85มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
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4 วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลาการดาเนินงาน
1 ประชุมครู เ พื่อการวางแผนงานจั ด ทาโครงการ
มิ.ย.63
และกาหนดกิจกรรมดังนี้
- กิ จ กรรมบริ ก ารอาหารกลางวั น ที่ มี
คุณภาพแก่นักเรียน
- กิ จ กรรมของประมาณอุ ด หนุ น อาหาร
กลางวันจากองค์การบริหารส่วนตาบล
หันคา
- กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องครัว
2 เสนอโครงการ
ก.ค.63-เม.ย.64

ที่
1

3

ดาเนินงานตามโครงการ

4

ประเมินผลโครงการ

5

สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

ก.ค.63-เม.ย. 64
ม.ค.64
เม.ย.64

5 ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563ถึง วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนบ้านหนองต่อ
6 งบประมาณ
- กิจกรรมบริการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพแก่นักเรียน
- กิจกรรมของงบประมาณอุดหนุนอาหารกลางวัน จาก องค์การบริหารส่วนตาบลหันคา
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา
รายละเอียด
เป้าหมาย
การ
ค่าตอบ ค่าใช้
ของกิจกรรม
ค่าวัสดุ รวมเงิน ดาเนินงาน
สอย
แทน
ประชุม

คณะครู

เม.ย.63

ชี้แจงเรื่องอาหาร
กลางวันและแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
2

หมายเหตุ

จัดทาบัญชีแสดง
งบประมาณ

-

นักเรียน
อนุบาล –ป. 6
จานวน 90คน

-

-

-
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3

4

5
6

จัดทาบัญชีอาหาร
กลางวันในแต่ละ
เดือน

นักเรียน
อนุบาล –ป. 6
จานวน 90คน

ดาเนินการตาม
โครงการอาหาร
กลางวัน

นักเรียน
อนุบาล –ป. 6
จานวน 90คน

นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล
สรุป/และรายงาน
การดาเนินงาน

-

-

-

-

360,o00
อบต.
จัดสรร

นักเรียน
อนุบาล –ป. 6
จานวน 90คน

-

-

-

-

-

ก.ค.63เม.ย. 64

ครูญาญิศา

ก.ค.63เม.ย. 64

ครูญาญิศา

เม.ย.63

ผอ.ปรีดา

9เมย64

ครูญาญิศา
ครูจุรีย์

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสียงของโครงการ
ปัจจัยความเสียง
- นักเรียนมีสุขภาพด้านร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และมีสุขภาพจิตที่ดี
- เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันตลอดปีการศึกษา
แนวทางการบริหารความเสียง
- นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการอย่างทั่วถึง
- เพื่อให้นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่ามากขึ้น
ร้อยละ 90
2. นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์สูงขึ้น
ร้อยละ 85
3. นักเรียนมีความรู้พื้นฐานที่เกิดจากประสบการณ์ เรื่องโภชนาการและนาไปใช้ใน ร้อยละ 90
ชีวิตประจาวัน
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนที่ทุพโภชนาการยากจนและขาดแคลนได้รับประทานอาหารกลางวัน ระดับดี
และ รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า
2. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีน้าหนัก ส่วนสูง
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
9. ผลที่คาดว่าได้รับ
1. นักเรียนมีสุขภาพกายแข็งแรงสมบูรณ์และมีสุขภาพจิตที่ดี
2. นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า
3. นักเรียนมีน้าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
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ลงชื่อ...................................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ...............................................ผู้เสนอโครงการ
( นางญาญิศา ใจแสน )
( นางสาวจุรีย์ ยอดดาเนิน )
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองต่อ
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุนันท์
แจ่มศรี)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองต่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
( นายวิรัตน์ แสงสิมมา)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองต่อ
โครงการ

วันสาคัญ

สนองยุทธศาสตร์ ที่.... ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมกลยุทธ์
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
ที่ 2,4
ที่ ...1.1,2.1...................
นางสาวแก้วใจ ศรีโมรา
ทองช้อยและคณะ

,นางสาวภัทภิชาท์ ภคพรลิขิตและนายสมภพ

1. หลักการและเหตุผล
การจั ดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นอกจากโรงเรียนจะจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนประสบการณ์ต่าง ๆ ตามหลักสูตรให้กับนักเรียนแล้ว กิจกรรมวันสาคัญนับว่ามีส่วน
สาคัญที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นจุดหมายตามหลักสูตรในข้อแรกเพื่อให้เกิดกับ
ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรและยังเป็นประสบการณ์ตรง ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้ เป็นคนดีของสังคม
สมารถนาไปใช้กับชีวิตประจ าวันได้ กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ในรอบปีที่โรงเรียนพิจารณาจัดให้จึงเป็นสิ่ ง
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และมุ่งเน้นให้นักเรียนคณะครูและผู้ปกครองตลอดจนชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ และ ปฏิบัติตนในวันสาคัญได้ถูกต้อง
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนรวมถึงนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
3. เพื่อให้ ชุมชนวัดและหน่ว ยงานอื่นๆทุกภาคส่ว นที่เกี่ยวข้องมีส่ว นร่วมในการพัฒ นาการจัด
การศึกษา
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4. เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณภาพให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย/เป้าหมายของ
หลักสูตร
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 95 ของนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ และปฏิบัติตนในวันสาคัญได้ถูกต้องและ
อยู่ในหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ
2. ร้อยละ 85 ของครู บุคลากรและนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
3.ร้อยละ 85 ชุมชนวัดและหน่วยงานอื่นๆทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัด
การศึกษา
4. ร้อยละ 85 ของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณภาพให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย/
เป้าหมายของหลักสูตร
เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ และ ปฏิบัติตนในวันสาคัญได้ถูกต้องเหมาะสม
2.ครูและบุคลากรของโรงเรียนและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
3. ชุมชนวัดและหน่วยงานอื่นๆทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัด
การศึกษา
4.นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณภาพให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย/เป้าหมายของ
หลักสูตร
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. นาเสนอโครงการ
2. ประชุมปรึกษาหารือบุคลากรในโรงเรียนเพื่อวางแผนดาเนินงานกาหนด
ปฏิทินการจัดกิจกรรมในโครงการตลอดปีการศึกษา
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินการตามแผนที่วางไว้
5. นิเทศและติดตามโครงการ
6. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลา
มิ.ย. 63
ก.ค. 63

หมายเหตุ

ก.ค. 63
ก.ค. 63-เม.ย.64
ก.ค. 63-เม. ย.64
เม.ย.64

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่.1. เดือน..กรกฎาคม.....พ.ศ...2563... ถึง วันที่..9.. เดือน....เมษายน....พ.ศ...2564..
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนบ้านหนองต่อ
6. งบประมาณ
งบประมาณจาก  เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาเป็นเงิน
35,000 บาท
งบประมาณจาก  เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน...........บาท
งบประมาณจาก  เงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงิน...........บาท
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งบประมาณจากแหล่งอื่น  ระบุ.......................................................................เป็นเงิน.............บาท
รายละเอียดดังนี้ :

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันไหว้ครู
1.1 วัสดุอุปกรณ์สาหรับจัดสถานที่
1.2 ค่าใช้จ่ายด้านอาหารว่างเครื่องดื่ม
1.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันเข้าพรรษา
3.1 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดตกแต่งขบวน
แห่เทียน
3.2 ค่าพาหนะในการทาขบวนแห่เทียน
2.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
2,000
1,000
500
500
4,000
2,500
1,000
500

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2,000
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4.1 วัสดุอุปกรณ์สาหรับจัดสถานที่
4.2 ค่าใช้จ่ายด้านอาหารว่างเครื่องดื่ม
4.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
5,000
5.1 วัสดุอุปกรณ์สาหรับจัดสถานที่
5.2 ค่าใช้จ่ายด้านอาหารว่างเครื่องดื่ม
5.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

1,000
500
500
2,000
1,500
1,500

3,000
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6.1 วัสดุอุปกรณ์สาหรับจัดสถานที่
6.2 ค่าใช้จ่ายด้านอาหารว่างเครื่องดื่ม
6.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมวันคริสมาสต์และวันขึ้นปี 7,000
ใหม่
7.1 วัสดุอุปกรณ์สาหรับจัดสถานที่
7.2 ค่าใช้จ่ายด้านอาหารว่างเครื่องดื่ม
7.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
8.1 วัสดุอุปกรณ์สาหรับจัดงานและจัด
สถานที่
8.2 ค่าใช้จ่ายด้านอาหารว่างเครื่องดื่ม
8.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ
9.1 วัสดุอุปกรณ์สาหรับจัดสถานที่
9.2 ค่าใช้จ่ายด้านอาหารว่างเครื่องดื่ม
9.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
รวมงบประมาณ

1,500
1000
500
2,000
4,000
1,000

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
7,000
4,9000
1,500
600
5,000
500
4,000
500
35,000

13,900

11,000

10,100

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. สภาพภูมิอากาศซึ่งมีผลต่อการจัดกิจกรรมวันสาคัญหลายกิจกรรมอาจทาให้กิจกรรมบาง
กิจกรรมไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
2. ปฏิทินการปฏิบัติงานของแต่หน่วยงานต่างกันมีผลทาให้กาหนดการในการจัดกิจกรรมวัน
สาคัญต่างๆอาจไม่เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้
3.การจัดกิจกรรมต่างๆอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควรในสถานการณ์โควิด-19
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
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บูรณาการ ยืดหยุ่นการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็น
สาคัญ
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ และ ปฏิบัติตน ร้อยละ 95
ในวันสาคัญได้ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม
เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรของโรงเรียนรวมถึงนักเรียนมีคุณธรรม
ระดับดีเยี่ยม
จริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณภาพให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร ชุมชนวัดและหน่วยงานอื่นๆทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ และปฏิบัติตนในวันสาคัญได้ถูกต้อง
2. ครูและบุคลากรของโรงเรียนรวมถึงนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
3. ชุมชนวัดและหน่วยงานอื่นๆทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา
4. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณภาพให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย/เป้าหมายของหลักสูตร
ลงชื่อ....................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวแก้วใจ ศรีโมรา)
ตาแหน่ง ครู คศ. 3 โรงเรียนบ้านหนองต่อ
ลงชื่อ....................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวภัทภิชาท์ ภคพรลิขิต)
ตาแหน่ง ครู คศ. 3 โรงเรียนบ้านหนองต่อ
ลงชื่อ....................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสมภพ ทองช้อย)
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองต่อ

ลงชื่อ........................................ผู้เห็นชอบโครงการ
แผนปฏิบัติการ2563 โรงเรียนบ้
(นางสุ
านหนองต่
นันท์ อแจ่มศรี)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองต่อ
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โครงการ
สนองยุทธศาสตร์

: โรงเรียนรักษาศีล ๕
: ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

กลยุทธ์ ที่ ๔
: พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
สอดคล้องกับปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ

: ที่ 1.1,1.2
: นายสมภพ ทองช้อย นางสาวภรณ์ทิพย์ ไข่กลิ่น

............................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายของการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาของชาติต้องการให้เยาวชนของชาติเป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนดีเก่งและมีความสุขโดยกาหนดความ
มุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ
สติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมในการดาเนินชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขทาง
โรงเรียนตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของเยาวชนต้องมีคุณธรรมนาความรู้และเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้นักเรียนเป็นคนดีเป็นพลเมืองที่ดี อยู่ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการคิดดีพูดดีทาดีเป็นการฝึกวินัยตนเองกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยนมี
คุณธรรมและจริยธรรมจึงจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนรักษาศีล๕ในปีการศึกษา๒๕๖๒เป็นต้นไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองต่อเป็นคนดี ด้วยการคิด
ดี พูดดี ทาดี โดยใช้หลักธรรมคาสอนทางพุทธศาสนา
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2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองต่อ มีความรู้คู่คุณธรรม การมีวินัยในตนเอง และมี
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ
4. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และ
เป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยมีความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อสันติสุขในสังคมไทย
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองต่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ ร้อยละ๑๐๐
๒. นักเรียนและบุคลากรที่นับถือศาสนาอื่นให้ทากิจกรรมตามที่ตนเองนับถือ
เชิงคุณภาพ
๑.นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองต่อ ร้อยละ ๑๐๐ มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยในตนเองมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์มีความรู้ ความเข้าใจในความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็น
พลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยสอดคล้องกับวิชาหน้าที่พลเมือง มีความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อสันติสุข
ในสังคมไทยและสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่ กิจกรรมหลัก
1. ขั้นเตรียมการ
ประชุมวางแผนโครงการ
2. จัดประชุมครู วางแผนและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
3. ติดต่อประสานงานกับสถานที่อื่นๆ
๔. ดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
-กิจกรรมรักษาศีล5
-กิจกรรมวิถีพุทธ
-กิจกรรมวิถีไทย วิถีธรรม นาสู่ความเป็นพลเมืองดี
-กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลัก 12
ประการ
๕. รายงานผลการ
๖. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
๗. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลา
๑ ก.ค. ๖๓

หมายเหตุ

๒๕ ก.ค. ๖๓
๒๕ ก.ค. ๖๓
ก.ค. ๖๓- เม.ย ๖๔

ก.ค. ๖๓ – เม.ย ๖๔
ก.ค.๖๓-เม.ย ๖๔
๙ เม.ย ๖๓

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่1เดือน กรกฎาคม.พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๙ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนบ้านหนองต่อ
6. งบประมาณ
งบประมาณจาก  เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ............เป็นเงิน............บาท
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งบประมาณจาก  เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน...........บาท
งบประมาณจาก  เงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงิน...........บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  ระบุ.......................................................................เป็นเงิน.............บาท
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรักษาศีลห้า
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวิถีพุทธ
๒.๑ ร่วมทาบุญตักบาตร ทุกวันพระ
๒.๒ กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
๒,๕๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๒,๕๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม วิถีไทย วิถีธรรม นาสู่ความ ๒,๕๐๐
เป็นพลเมืองดี
๓.๑ กิจกรรม ทาความดี จิตอาสา
๓.๒.ร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นวันสาคัญทุกครั้งตลอดปี
การศึกษา

๒,๐๐๐

๕๐๐

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
๔.๑ กิจกรรมฝึกท่องค่านิยม 12
ประการทุกวันตอนกิจกรรมเคารพธงชาติตอนเช้า
รวมงบประมาณ
หมายเหตุขอถัวจ่ายทุกรายการ

๒,๐๐๐

๕๐๐

๒,๕๐๐

10,000

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศีลห้าและเข้าใจถึงหลักตามพระพุทธศาสนาที่แท้จริง
2. ขาดสื่อ อุปกรณ์การเรียนรู้ ในการทากิจกรรมต่างๆตามโครงการ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. จัดหาเชิญวิทยากร และพระสงฆ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและทากิจกรรมตาม
โครงการที่จัดขึ้น
2. ทางโรงเรียนจัดซื้อ สื่อ และ อุปกรณ์เพื่อใช้ให้สอดคล้องตามโครงการที่จัดขึ้น
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
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เชิงปริมาณ
นักเรียน ร้อยละ 100 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์

ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๘๐

นักเรียน ร้อยละ 100 ผู้เรียนตระหนักถึงผลกระทบจากอดีตที่มีต่อ
ปัจจุบันในด้านการเสริมสร้างภูมิปัญญา การเปลี่ยนแปลงตาม
ขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การ
ตรวจสอบและประเมินคุณค่าของข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย
เชิงคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ 100 ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในความเป็นไทย ดีเยี่ยม
รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นพลเมืองที่ดี
ในระบอบประชาธิปไตยมีความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อสันติสุขใน
สังคมไทย
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็น
พลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตยมีความปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อสันติสุขในสังคมไทย
๒.นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองต่อ มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยในตนเองและมีค่านิยมที่พึงประสงค์
๓.นักเรียนตระหนักถึงผลกระทบจากอดีตที่มีต่อปัจจุบันในด้านการเสริมสร้างภูมิปัญญา การเรียนรู้การ
เปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนที่ถูกต้อง โดยมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การตรวจสอบและประเมินคุณค่า
ของข้อมูลสารสนเทศที่หลาก
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวภรณ์ทิพย์ ไข่กลิ่น )
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองต่อ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสุนันท์ แจ่มศรี)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
( นายวิรัตน์ แสงสิมมา )
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ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองต่อ

โครงการ
ซ่อมแซมอาคารและปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน
สนองยุทธศาสตร์ ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
ที่ 5. พัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมในทุกๆด้าน ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน
สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
ตัวชี้วัด
ที่
ผู้รับผิดชอบ
นายสมศักดิ์ ระเวกโสม / นายสุภลักษณ์ เหมือนเขียว / นายทรงพล
............................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลถึงการพัฒนานักเรียน หากมี
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร และยังส่งผลถึงสุขภาพพลานามัยและความปลอดภัยในโรงเรียน
นอกจากจัดบรรยากาศต่างๆแล้วยังต้องมีการพัฒนา ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร บริเวณและ
สถานที่ต่างๆให้เพียงพอ และพร้อมใช้ และมีความปลอดภัยกับผู้เรียน และผู้ที่มาติดต่องานราชการต่างๆ
2. วัตถุประสงค์
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1. เพื่อให้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอานวยความ
สะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. อาคารเรียนและอาคารประกอบ จานวน 6 หลัง
2. บริเวณต่างๆของโรงเรียนบ้านหนองต่อที่เหมาะสมต่อการพัฒนา
เชิงคุณภาพ
1. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก
พอเพียง
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1. ประชุมคณะทางานและขออนุมัติโครงการ
ก.ค. 63
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ก.ค. 63
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้
ก.ค.63-เม.ย.64
- ปรับปรุงอาคารเรียน
- ปรับปรุงห้องเรียน
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ บริเวณโรงเรียน
4. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
เม.ย. 64
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนบ้านหนองต่อ
6. งบประมาณ
งบประมาณจาก  เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ............เป็นเงิน...................
บาท
งบประมาณจาก  เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน..................
บาท
งบประมาณจาก  เงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงิน..................
บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  ระบุ.......................................................................เป็นเงิน....................
บาท
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
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ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานและขออนุมัติ
โครงการ
กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 3 ดาเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้
- ปรับปรุงอาคารเรียน
- ปรับปรุงห้องเรียน
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ บริเวณโรงเรียน
กิจกรรมที่ 5 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
รวมงบประมาณ

ที่ใช้
-

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
-

50,000
20,000
50,000
120,000

-

ค่าวัสดุ
-

-

-

-

50,000
20,000
50,000
120,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. .......................................................................................................................... .................
2. .......................................................................................................................................... .
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ............................................................................................ ...............................................
2. .......................................................................................................................... .................
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. อาคารเรียนและอาคารประกอบ จานวน 6 หลัง
2. บริเวณโรงเรียนทั้งหมด
เชิงคุณภาพ
1. ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัย
มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี
สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน

ร้อยละ 90

ระดับดี

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียง
แผนปฏิบัติการ2563
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อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

( นายสมศักดิ์ ระเวกโสม )
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองต่อ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
( นายสุภลักษณ์ เหมือนเขียว )
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองต่อ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

( นายทรงพล
)
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองต่อ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสุนันท์ แจ่มศรี)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิรัช แสงสิมมา )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองต่อ

โครงการ
การเดินทางไกลลูกเสือ สารองและการเดินทางไกลและพักแรมคืน
ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่
สนองยุทธศาสตร์ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่2พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย/เป้าหมายของหลักสูตร
คลอบคลุมประชากรวัยเรียน
ตัวชี้วัด
ที่ 3.1,4.2,5.1
ผู้รับผิดชอบ นายสมศักดิ์ ระเวกโสม ,นายศุภณัฏฐ์ ชุ่มสุวรรณชัย , ครูญาณิศาใจแสน
............................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
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กิจ กรรมลูกเสื อ เนตรนารี เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่ว ยพัฒนาคุณภาพของนั กเรียน ให้เป็นผู้ มี
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามัคคี มีน้าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
บาเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม ตลอดจนอยู่ ร่ วมในสั งคมได้อย่างมีความสุ ข ซึ่งคณะกรรมการบริห ารลู กเสื อ
แห่งชาติ ได้กาหนดให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมการเดินทางไกลให้กับลูกเสือ เนตร
นารีสารองและกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายแรมคืนลูกเสือ เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อย 1 คืน (ตาม
ข้อบังคับที่ 273 – 279 ) ดังนั้นการจัดกิจกรรมทั้งลูกเสือสารอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ จึงเป็นส่วนที่
สาคัญยิ่ งประการหนึ่งที่จะส่ งเสริ มให้ ลูกเสื อ - เนตรนารี ได้มีโ อกาสได้ศึกษา เรียนรู้ ฝึกและปฏิบัติตาม
หลักสูตรของกิจกรรมตลอดจนเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการทาประโยชน์ เพื่อสังคม ประเทศชาติ
ที่ดี และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในความสาเร็จซึ่งเป็นความสามารถของตนเองแล้วยังได้รับประสบการณ์
ความรู้ ทักษะต่างๆ นาไปใช้ในชีวิตประจาวันของตนเองได้ เพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือ
แห่งชาติ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ ความสามัคคี และ
ความอดทนให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี สารอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
2. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีสารอง สามัญและ สามัญรุ่นใหญ่ได้เรียนการอยู่ร่วมกัน แลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ซึ่งกันและกัน
3. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารีสารอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ได้รู้จักการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น
4. เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี สารอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ลูกเสือสารอง ร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่1 - 3 ของโรงเรียนบ้านหนองต่อ จานวน 37 คน
เข้าร่วมกิจกรรมการเดินทางไกล ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองต่อ อาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
2.ลูกเสือสามัญ ร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ของโรงเรียนบ้านหนองต่อ จานวน 40 คน
เข้าร่วมกิจกรรมการเดินทางไกลและพักแรมคืน ณ ค่ายลูกเสือไพรนกยูง อาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
3. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ร้อยละ 100 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1- 3 ของโรงเรียนบ้านหนองต่อจานวน 42
คน เข้าร่วมกิจกรรมการเดินทางไกลและพักแรมคืน
เชิงคุณภาพ
แผนปฏิบัติการ2563
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นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองต่อทุกคน ได้ปฏิบัติกิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสารองและกิจกรรม
การเดินทางไกลและพักแรมคืนของลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
คณะลูกเสือแห่งชาติ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1. ประชุมคณะทางานและขออนุมัติโครงการ
ก.ค. 63
2. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้
- ติดต่อประสานงาน/สถานที่
ก.ย.63
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ธ.ค.63
- นานักเรียนไปเข้าค่าย /กิจกรรม
ม.ค. 64 - มี.ค.64
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
เม.ย. 64
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563ถึง วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนบ้านหนองต่ออาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
6. งบประมาณ
งบประมาณจาก  เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ............เป็นเงิน...............บาท
งบประมาณจาก  เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน...............บาท
งบประมาณจาก  เงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงิน...............บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  ระบุ......................................................................เป็นเงิน.................บาท

รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใช้

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานและขออนุมัติ
โครงการ
กิจกรรมที่ 2 ดาเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้
- ติดต่อประสานงาน/สถานที่
- ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ

แผนปฏิบัติการ2563
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- นานักเรียนไปเข้าค่าย /กิจกรรม
- ลูกเสือเนตรนารีสารอง
- ลูกเสือเนตรนารีสามัญ
- ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

4,000
5,000
16,000

กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
รวมงบประมาณ

25,000

-

3,000
4,000
15,000

-

22,000

1,000
1,000
1,000
3,000

หมายเหตุขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. .......................................................................................................................... .................
2. .......................................................................................................................... .................
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. .......................................................................................................................... .................
2. ................................................................................................... ........................................
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. ลูกเสือสารอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
ของโรงเรียนบ้านหนองต่อ จานวน 37 คน
เข้าร่วมกิจกรรมการเดินทางไกล ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนบ้านหนองต่อ อาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
2. ลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
ของโรงเรียนบ้านหนองต่อ จานวน 40 คน
เข้าร่วมกิจกรรมการเดินทางไกลและพักแรมคืน
ณ ค่ายลูกเสือไพรนกยูง อาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
3. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3
แผนปฏิบัติการ2563
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ของโรงเรียนบ้านหนองต่อ จานวน 42 คน
เข้าร่วมกิจกรรมการเดินทางไกลและพักแรมคืน
เชิงคุณภาพ
ระดับดีมาก

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองต่อทุกคน ได้ปฏิบัติกิจกรรมการเดินทางไกล
ลูกเสือสารองและกิจกรรมการเดินทางไกลและพักแรมคืนของลูกเสือสามัญ สามัญ
รุ่นใหญ่ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ลู ก เสื อ ส ารอง ลู ก เสื อ สามั ญ และลู ก เสื อ สามั ญ รุ่ น ใหญ่ ทุ ก คนสามารถปฏิ บั ติ กิ จ กรรมได้ ต าม
วัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ตามเกณฑ์ที่กาหนดได้และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกเสือรุ่นต่อๆไปได้ และ
ยังสามารถนาเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ ไปประยุกต์ใช้นาทักษะกระบวนการทาง
ลูกเสือไปใช้การดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

( นายสมศักดิ์ ระเวกโสม )
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองต่อ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสุนันท์ แจ่มศรี)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิรัตน์ แสงสิมมา)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองต่อ
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โครงการ

: โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

สนองยุทธศาสตร์ : ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 4: พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม เน้น การมีส่วนร่ วมของชุมชน
สอดคล้องกับปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ

: ที่ 2.1,3.1,4.1
: ครูสุภลักษณ์ เหมือนเขียว,ครูวัชรี จันทร์กลิ่น
ครูสมศักดิ์ ระเวกโสม

, ครูกัญญาลักษณ์ อ่อนนุ่ม

............................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปใน ทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการกระทบใด
ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความ
ระมั ด ระวั ง อย่ า งยิ่ ง ในการน าวิ ช าการต่ า ง ๆ มาใช้ ใ นการวางแผนและการด าเนิ น การ ทุ ก ขั้ น ตอน และ
ขณะเดีย วกัน จะต้องเสริ มสร้ างพื้น ฐานจิ ตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นเยาวชนของชาติใน
อนาคต ให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน

แผนปฏิบัติการ2563

โรงเรียนบ้านหนองต่อ

62
ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
จากเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า โรงเรียนเป็นสถานที่สาคัญในการให้ความรู้ จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่
ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีคุณลักษณะและการดาเนินชีวิตที่พอเพียง ซึ่งจะเป็นการคุ้มกันในอนาคตของนักเรียน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อมีโครงการที่จัดกระบวนการเรียนการสอนและบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อปรับหน่วยการเรียนรู้ โดยการสอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่สาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. เพื่อสร้างความตระหนั กในการจัดการเรียนการสอน โดยส่งเสริมการบูรณาการ การจัดกิจกรรม
การพัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการจัดชมรมกลุ่มสนใจต่างๆ ในด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อนิเทศ กากับ ติดตาม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่
การปฏิบัติของโรงเรียนอย่างยั่งยืน
5. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดาหริ
6. เพื่อให้นักเรียนวางแผนการทางานและดาเนินงานจนสาเร็จ
7. เพื่อให้นักเรียนทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
8. เพื่อให้นักเรียนทางานร่วมกับผู้อื่นได้
9. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
10. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะชีวิต รู้และเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.ครูและ นักเรียนร้อยละ 100 ในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามระดับชั้น
3. นักเรียนร้อยละ 90 วางแผนการทางานและดาเนินงานจนสาเร็จ
4. นักเรียนร้อยละ 90 ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
5. นักเรียนร้อยละ 90 ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
6. นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
7. นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะชีวิต รู้และเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
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2. มีหน่ว ยการเรี ยนรู้ ที่สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทุกกล่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
3. นักเรียนดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา

1. ขั้นเตรียมการประชุมวางแผนโครงการ

มิ.ย. 63

2. เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา

มิ.ย. 63

3. อนุมัติโครงการ

มิ.ย. 63

4. ขั้นดาเนินงานและกิจกรรม

ก.ค.63 – เม.ย. 64

4.1 กิจกรรมผักสวนครัว รั้วกินได้
4.2 กิจกรรมออมทรัพย์รับฝาก
4.3 กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
4.4 กิจกรรมไม้ประดับทาเงิน
4.5 กิจกรรมหนูน้อยนักธุรกิจ
5. สรุปผลการดาเนินการ

ก.ค.63 –เม.ย. 64

6. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

เม.ย.64
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563ถึง วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนบ้านหนองต่ออ.หันคา จ.ชัยนาท

6. งบประมาณ
งบประมาณจาก  เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ............เป็นเงิน............บาท
งบประมาณจาก  เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน...........บาท
งบประมาณจาก  เงินรายได้สถานศึกษา

เป็นเงิน...........บาท

งบประมาณจากแหล่งอื่น  ระบุ.......................................................................เป็นเงิน.............บาท
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ

งบประมาณที่ใช้

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

กิจกรรมที่ 1กิจกรรมผักสวนครัว รั้วกินได้

1,000

1,000

กิจกรรมที่ 2กิจกรรมออมทรัพย์รับฝาก

500

500

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

500

500

กิจกรรมที่ 4กิจกรรมไม้ประดับทาเงิน

1,000

1,000

กิจกรรมที่ 5กิจกรรมหนูน้อยนักธุรกิจ

5,000

2,000

กิจกรรมที่ 6 สรุปผลการดาเนินการ

1,000

1,000

กิจกรรมที่7 รายงานผลการดาเนินงานตาม

1,000

1,000

3,000

โครงการ/กิจกรรม
รวมงบประมาณ

10,000

หมายเหตุขอถัวจ่ายทุกรายการ
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. นักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงมีความสามารถ ความสนใจ ความถนัดในด้าน
ต่างๆไม่เหมือนกัน
2. อุปกรณ์การเกษตร ไม่เพียงพอ ต่อการทากิกรรมการปลูกแปลงเกษตรพอเพียง
3. สภาพอากาศ ที่ไม่เอื้ออานวยต่อการเจริญของพืชผัก
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ปรับสภาพการเรียน การสอนให้เข้ากับลักษณะของผู้เรียน
2. ครูจัดหาซื้อ อุปกรณ์ การเกษตร มาให้นักเรียนเพื่อดาเนิน กิจกรรมยุวเกษตร
3. ครูจัดหาซื้อ พันธุ์ผัก ที่สามารถปลูกแล้วทนต่อสภาพอากาศได้และอุปกรณ์บัวรดน้าเพื่อนามารดน้า
แปลงผัก

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1.ครูและ นักเรียนในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80

2.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดาริ

ร้อยละ 80

3.นักเรียนวางแผนการทางานและดาเนินงานจนสาเร็จ

ร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ

ระดับดีเยี่ยม

1.นักเรียนทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง
2.นักเรียนทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3.นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพ
4.นักเรียนมีทักษะชีวิต รู้และเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง
2. ครูมีหน่วยการเรียนรู้ที่สอดแทรกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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3. นักเรียนประพฤติตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ชุมชนยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต
5.นักเรียนมีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมคุ้มกันที่ดี บนเงื่อนไขด้านความรู้และคุณธรรม
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
( นายสุภลักษณ์ เหมือนเขียว )
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองต่อ
ลงชื่อ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสุนันท์ แจ่มศรี)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ลงชื่อ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิรัตน์ แสงสิมมา)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองต่อ
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โครงการ

โรงเรียนดีศรีตาบล

สนองยุทธศาสตร์ ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด ที่ 1.1,1.2,4.1
ผู้รับผิดชอบ นางสาวภัทภิชาท์ ภคพรลิขิต นางสาวภรณ์ทิพย์ ไข่กลิ่น
นายสุภลักษณ์ เหมือนเขียว และคณะครู
1. หลักการและเหตุผล
การปลูกฝังศีลธรรม เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้ยั่งยืน ควรเริ่มมาจากตัวบุคคล ขยายความดีสู่สังคมรอบ
ข้าง ในฐานะที่คนไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชน ใช้หลักธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นหลัก ยึดเหนี่ยว
ทางจิ ต ใจถื อ ปฏิ บั ติ แ ละครองตนสื บ มา รวมทั้ ง ขยายเครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว นคื อ บ้ า น วั ด โรงเรี ย น และ
ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาร่วมกัน
วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งดีงามที่บรรพบุรุษสั่งสมและถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังต่อๆ มา การยิ้ม การไหว้ วาจา
ดีมารยาทงามเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่แสดงถึงวิถีการดาเนินชีวิตแสดงถึงความผูกมิตรไมตรีอันดีงาม
ของระหว่างบุคคล เป็นพื้นฐาน จา เป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องสอนให้เด็กเรียนรู้ที่จะรัก รู้ที่จะอภัย และรู้จักการให้
การมีปฏิสัมพันธ์ ท่าที ปฏิกิริยา เป็นผลที่มาจากความเชื่อ ปรัชญา หรือชีวจิตของบุคคลในโรงเรียน ที่จะทา
ให้โรงเรียนมีบรรยากาศแห่งความรักกันฉันท์พี่น้อง มีความสุข น่าอยู่น่าเรียนโรงเรียนจึงจัดทา โครงการยิ้มง่าย
ไหว้สวยขึ้นเพื่อให้ทุกคนในโรงเรียน ได้เรียนรู้เพื่อจะรับจากแบบอย่าง ที่ดีจากรอยยิ้ม ที่เป็นกาลังใจโดยทุกคน
เป็นแบบอย่างที่ดีซึ่งกันให้แพร่ขยายไปถึง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง จะได้รับความสุข และร่ วมกัน ส่งเสริมสนับสนุน
การไหว้งามตามวัฒนธรรม วาจาดี มารยาทงาม ยิ้มแย้มแจ่มใส สืบต่อไป
2. วัตถุประสงค์
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1. เพื่อพัฒนาศีลธรรมความดีพื้นฐานร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน
2. เพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมด้านศีลธรรม/ศูนย์ปฏิบัติธรรมประจาโรงเรียนดี ศรีตาบล
3. เพื่อให้ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นต้นแบบของเด็กดีศรีตาบล
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการพัฒนาศีลธรรมประจาตาบล ครูแกนนา และ
ผู้ประสานงานการศึกษา
5. เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในโรงเรียนมีกริยามารยาทงดงาม
6. เพื่อให้นักเรียนมีมารยาทในการไหว้ให้ถูกต้อง

เชิงปริมาณ
1.นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ร้อยละ 100
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีกริยามารยาทงดงาม
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีมารยาทในการไหว้ให้ถูกต้อง
4. นักเรียนร้อยละ 80 ไหว้งามตามวัฒนธรรม มารยาทงาม ยิ้มแย้มแจ่มใส
เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองต่อได้พัฒนาให้ตนเองให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นต้นแบบ
ของเด็กดีศรีตาบล
2.นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองต่อ ต้อง มีมารยาทในการไหว้ให้ถูกต้อง
3.นั กเรี ยนโรงเรี ยนบ้ านหนองต่อ สามารถพัฒนาศีล ธรรมความดีพื้นฐานร่วมกันระหว่างบ้าน วัด
โรงเรียน และชุมชน
4.นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองต่อต้องมีการพัฒนาด้านศีลธรรม/ศูนย์ปฏิบัติธรรมประจาโรงเรียนดี ศรี
ตาบล
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา

1. - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
- กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด
2. ดาเนินงานตามแผนงาน
2.1 ประชุมชี้แจงนโยบายและแต่งตั้งและมอบหมายงานผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการ2563

โรงเรียนบ้านหนองต่อ

ก.ค. 63
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กิจกรรม 5 ห้องชีวิต

ก.ค. 63–เม.ย. 64

กิจกรรม 5 ส
๔. กากับติดตามผลการดาเนินงาน
๕. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ก.ค. 63–เม.ย. 64
ก.ค. 63–เม.ย. 64
เม.ย. 64

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนบ้านหนองต่อต.หันคา จ.ชัยนาท
6. งบประมาณ
งบประมาณจาก  เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ............เป็นเงิน............บาท
งบประมาณจาก  เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน...........บาท
งบประมาณจาก  เงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงิน...........บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  ระบุ.......................................................................เป็นเงิน.............บาท
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
- กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

กิจกรรมที่ 2ดาเนินงานตามแผนงานประชุมชี้แจง
นโยบายและแต่งตั้งและมอบหมายงานผู้รับผิดชอบ
1.กิจกรรม 5 ห้องชีวิต
2.กิจกรรม 5 ส
กิจกรรมที่ 3กากับติดตามผลการดาเนินงาน.
กิจกรรมที่4สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
รวมงบประมาณ

10.000
5,000

15,000

ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1.มีเวลาไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมมีเวลาในการจัดกิจกรรมน้อย
2.ขาดวิทยากร ในการให้ความรู้ ในด้านธรรมศึกษา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1.ครูหาเวลาว่างเพื่อชดเชยในการจัดกิจกรรม ให้กับเด็กนักเรียน
2. ครูจัดหาวิทยากรพระสงฆ์ มาสอนนักเรียน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมมะศึกษา
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1.ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต “ เด็กดี ศรีหนองต่อ” อย่างถ้วนหน้าร้อยละ 100 ร้อยละ 100
2.นักเรียนร้อยละ 80 ไหว้งามตามวัฒนธรรม มีกริยา มารยาทงาม ยิ้มแย้มแจ่มใส
ร้อยละ 80
3.นักเรียนร้อยละ 80 มี มารยาทในการไหว้ถูกต้อง
ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. ผู้เรียนได้รับการฝึกปฏิบัติกิจกรรม 5 ห้องชีวิตผ่านกิจกรรมฐานเรียนรู้
2.พัฒนาศีลธรรมร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน
3.ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นต้นแบบของเด็กดีศรีตาบล

ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้เรียนด้านศีลธรรม โดยมีทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
2. นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต
ได้อย่างเหมาะสม ประพฤติปฏิบัติตนเป็นต้นแบบของเด็กดีศรีตาบลต่อไป
3. นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 100
4.นักเรียนมีมารยาทในการไหว้ถูกต้อง ไหว้งามตามวัฒนธรรม ยิ้มแย้มแจ่มใส มีกริยามารยาท
งดงาม
ลงชื่อ
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ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองต่อ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสุนันท์ แจ่มศรี)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิรัตน์ แสงสิมมา)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองต่อ
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โครงการ

พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

สนองยุทธศาสตร์ ที่ 2 ผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม
กลยุทธ์

ที่ ๕ พัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน ปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน

ตัวชี้วัด
ผู้รับผิดชอบ

สภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
ที่ ๑๑.๑, ๑๑.๒, ๑๒.๑, ๑๒.๒, ๑๒.๔, ๑๓.๑, ๑๓.๔
นายทรงพล สินคุ้ม,นายศุภณัฏฐ์ชุ่มสุวรรณชัย, นางรมิตา เสนทอง

1. หลักการและเหตุผล
การดาเนินงานการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองต่อ ได้มีนโยบายส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
ทุกด้าน โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะของตนเองอย่าง
เต็มที่ตามศักยภาพด้วยสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้
ทันสมัยและทันเหตุการณ์ได้ โครงการการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาใน
สมัย ปั จ จุบั น ข้อมูล สารสนเทศและงานธุร การก็มีความส าคัญในการดาเนินการต่างๆ โดยเฉพาะการวาง
แผนการจั ด การศึ กษาและการกาหนดนโยบายของโรงเรี ยนทุ กๆ ฝ่ า ย หากโรงเรี ย นมี ก ารจั ดเก็ บข้ อ มู ล
สารสนเทศและงานธุรการให้มีความถูกต้องทันสมัยเป็นระบบ ทาให้สะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลและมี
ความต่อเนื่อง ดังนั้นจึงได้จัดทาโครงการพัฒนาสื่อข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามศักยภาพแห่งการเรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
2. เพื่อจัดซื้อ จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. เพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและงานธุรการให้เป็นระบบถูกต้องเป็นปัจจุบัน
4. เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลลงในระบบออนไลน์
5. เพื่อนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสื่อและเทคโนโลยี ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองต่อ ได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการเรียนการสอน
ร้อยละ ๘๐
2. บันทึกข้อมูลลงในระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้สื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
2. โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศงานธุรการได้ถูกต้องเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา

1 ประชุมคณะทางานและขออนุมัติโครงการ
2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3 ดาเนินงานตามโครงการดังนี้
3.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาในการจัดการเรียนการสอน
3.2 จัดซื้อสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและวัสดุ
สานักงานสาหรับจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
3.3 ซ่อมบารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอน และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
3.4ปรับปรุงระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน
3.5 กากับติดตามผลการดาเนินงาน
4 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

ก.ค. 63
ก.ค. 63
ก.ค. 63–เม.ย. 64
ก.ค. 63 – เม.ย. 64
ก.ค. 63 – เม.ย. 64
ก.ค. 63–เม.ย. 64
ก.ค. 63 – เม.ย. 64
ก.ค. 63 – เม.ย. 64
เม.ย. 64

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2564
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนบ้านหนองต่อ
6. งบประมาณ
งบประมาณจาก  เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ............เป็นเงิน............บาท
งบประมาณจาก  เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน...........บาท
งบประมาณจาก  เงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงิน...........บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  ระบุ รายหัวระดับประถมและมัธยม เป็นเงิน75,000บาท
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รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานและขออนุมัติ
โครงการ
กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 3 ดาเนินกิจกรรมตามโครงการดังนี้
3.1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน
3.2จัดซื้อสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
20,000
สาหรับห้องคอมพิวเตอร์และวัสดุสานักงานสาหรับ
จัดทาข้อมูลสารสนเทศ
3.3 ซ่อมแซมบารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ใน
20,000
การเรียนการสอนและซ่อมบารุงรักษาคอมพิวเตอร์
ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
3.4 ปรับปรุงระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ต
35,000
ภายในโรงเรียน
3.4 กากับติดตามผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
รวมงบประมาณ
75,000
หมายเหตุขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. โรงเรียนมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1.ทางโรงเรียนต้องจัดหางบประมาณในการจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองต่อ ได้ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในการเรียนการสอน
๒. บันทึกข้อมูลลงในระบบออนไลน์ ได้อย่ามีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๒. โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศงานธุรการได้ถูกต้องเป็น
ระบบและเป็นปัจจุบัน

ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๙๐
ระดับดีเยี่ยม
ระดับดีเยี่ยม

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพแห่งการเรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยี
2. ห้องคอมพิวเตอร์มีสื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสาหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และทันสมัย
๔. ครูสามารถนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการจัดทาเป็นข้อมูลประกอบการเรียนการสอนได้
๕. ครูสามารถนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ
( นายทรงพล สินคุ้ม )
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองต่อ

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสุนันท์ แจ่มศรี)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิรัตน์ แสงสิมมา)
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ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองต่อ
โครงการ
น้าดื่มสะอาด
สนองยุทธศาสตร์ ที่ ๒ ผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรม
กลยุทธ์
ที่ ๒. พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย/เป้าหมายของหลักสูตร
คลอบคลุมประชากรวัยเรียน
ตัวชี้วัด
ที่
ผู้รับผิดชอบ
นางวัชรี จันทร์กลิ่น /นายสมศักดิ์ ระเวกโสม / นางสาวปิยนุช ทะไตย์
............................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนได้จัดเตรียมน้าดื่มซึ่งเป็นสิ่งสาคัญต่อการให้บริการแก่นักเรียน บุคลากร และบุคคลทั่วไป
ดังนั้น
การทาให้น้าดื่มสะอาดจึงเป็นส่งที่ดีต่อสุขภาพของทุกคน จึงได้จัดทาโครงการดังกล่าวนี้ เพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพของน้าดื่มปลอดภัยขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักเรียนได้ดื่มน้าที่สะอาด ปลอดภัย
2. เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่บุคลากรและนักเรียนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. เพื่อสร้างความมั่นใจในน้าดื่มที่สะอาดและปลอดภัยให้แก่บุคลากรและนักเรียน
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองต่อ
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรและนักเรียนได้ดื่มน้าที่สะอาด ปลอดภัย
2. บุคลากรและนักเรียนได้รับความสะดวกอย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. บุคลากรและนักเรียนมีความมั่นใจในน้าดื่มที่สะอาดและปลอดภัย
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมคณะทางานและขออนุมัติโครงการ
2. วางแผนการดาเนินงาน
3. ดาเนินการตามแผนงาน
4 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
พ.ค. 63
มิ.ย. 63
ก.ค.-เม.ย 64
เม.ย. 64

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
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วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563
ถึง วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนบ้านหนองต่อ
6. งบประมาณ
งบประมาณจาก  เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ............เป็นเงิน...................
บาท
งบประมาณจาก  เงินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นเงิน..................
บาท
งบประมาณจาก  เงินรายได้สถานศึกษา
เป็นเงิน..................
บาท
งบประมาณจากแหล่งอื่น  ระบุ.......................................................................เป็นเงิน....................
บาท
รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใช้

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทางานและขออนุมัติ
โครงการ
กิจกรรมที่ 2 วางแผนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 3 ดาเนินการตามแผนงาน
- ค่าบารุงรักษาเครื่องกรองน้า
- ค่าอุปกรณ์เครื่องกรองน้า
- ค่าสารเคมีเครื่องกรองน้า
กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
รวมงบประมาณ

-

งบประมาณจาแนกตามหมวด
รายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
-

5,000
5,000
5,000
15,000

-

-

-

-

5,000
5,000
5,000
15,000

หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. .......................................................................................................................... .................
2. ...........................................................................................................................................
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. .......................................................................................................................... .................
2. ...........................................................................................................................................
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
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ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. บุคลากร นักเรียนและชุมชน
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรนักเรียนและชุมชนได้ดื่มน้าทีส่ ะอาด ปลอดภัย
2. บุคลากร นักเรียนและชุมชนได้รับความสะดวกอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
3. บุคลากร นักเรียนและชุมชนมีความมั่นใจในน้าดื่มที่สะอาดและ
ปลอดภัย

ร้อยละ 90
ระดับดี

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรและนักเรียนได้ดื่มน้าที่สะอาด ปลอดภัย
2. บุคลากรและนักเรียนได้รับความสะดวกอย่างเต็มประสิทธิภาพ
3. บุคลากรและนักเรียนมีความมั่นใจในน้าดื่มที่สะอาดและปลอดภัย
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

( นางวัชรี จันทร์กลิ่น )
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองต่อ
ลงชื่อ
ผู้เสนอโครงการ
( นายสมศักดิ์ ระเวกโสม )
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองต่อ
ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ

( นางสาวปิยนุช ทะไตย์ )
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองต่อ
ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสุนันท์ แจ่มศรี)
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวิรัช แสงสิมมา )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองต่อ
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