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โครงการ    ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน และความปลอดภัย   รหัสกลุมงาน  บท. 4-01 
กลุมงาน    บริหารทั่วไป          แผนงาน   การจัดการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน                    
มฐ. ที่  2 ตัวบงช้ีที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 
  2.5 การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน (SDGs) 

เพ่ือสรางแสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  5.1 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศกึษาของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รหัส KPI ที่ 2.36, 2.38, 2.42, 5.2, 5.4 
 ตัวชี้วัด 2.36 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดลอมที่สอดคลองกับมาตรฐานสิ่งแวดลอม 
สังคม และเศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: EESD) 
 ตัวชี้วัด 2.38 รอยละของสถานศึกษาที่ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอน 
 ตัวชี้วัด 2.42 รอยละของแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ไดรับการพัฒนาใหสามารถบริ
การทางการศึกษา และมีกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ 
 ตัวชี้วัด 5.2 รอยละของสถานศกึษาที่มีผลการประเมินภายในระดับดีขึ้นไป 
 ตัวชี้วัด 5.4 รอยละของสถานศกึษามีผลการประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาระดับดีขึ้นไป 
ผูรับผิดชอบ  นางยุวดี  ทองคํา , นางสุมาลี  เกษรมาลา,  นายสิทธิพร  เกตุมี,นางพะเยาว  เรืองออน 
  นางมณีรัตน  นารถพินิจ, นางสาวรวงทอง  มาตผล  
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 256๒ – 30 กันยายน 256๓ 
งบประมาณ    ๓90,000    บาท  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนเปนสังคมแหงแรกที่ผูเรียนไดมีโอกาสใชชีวิตรวมกันจําเปนที่โรงเรียนตองจัดสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอกหองเรียน   ใหมีความพรอมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนแหลงเรียนรู  มีความสุข  
และสนุกสนานเพลิดเพลินกับความรูใหมๆ  ตลอดจนเปนการสรางระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ และรูจักรักษา
ของใชที่เปนสาธารณะสมบัติของโรงเรียนไดเปนอยางดี 

 
2. วัตถุประสงค 

2.1  เพ่ือใหนักเรียนปลอดภัยเมื่ออยูภายในบริเวณโรงเรียน 
2.2  เพ่ือจัดทําภูมิทัศนเปนแหลงเรียนรูทุกกลุมสาระ 
2.3  เพ่ือใหนักเรียนมีสื่ออุปกรณในหองพิเศษอยางครบถวน 
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2.4 เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอมตางๆ ของโรงเรียนและนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได 

2.5 นักเรียนเรียนอยางมีความสุขภายในหองเรียน 
2.6 ใหบริการดานสถานที่แกชุมชน 
 

3. เปาหมาย 
3.1  ผลผลิต  (Outputs) 

 3.1.1  โรงเรียนมีสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่ดี 
 3.1.2  โรงเรียนมีหองพิเศษ มีอุปกรณเครื่องใชครบตามมาตรฐานการเรียนรู 

  3.2  ผลลัพธ (Outcomes) 
 3.2.1 นักเรียนมีความสุขเมื่ออยูในโรงเรียนเปนการสงเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียน 
 3.2.2 นักเรียนสามารถใชโรงเรียนเปนแหลงการเรียนรูการแสวงหาความรูไดหลากหลาย 
 

4. การดําเนินการและรายละเอียดการใชงบประมาณ 

ที ่ รายละเอียดโครงการ 
จํานวนงบประมาณ/ดําเนินการไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
4 

ประชุมจัดทําโครงการชี้แจงรายละเอียด
โครงการ 
ดําเนินงานตามโครงการ 
  - ปรับปรุงทัศนียภาพโรงเรียน 
  - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณในการดูแลความ
สะอาดสถานที่  
  - ปรับปรุงหองปฏิบัติการ/ หองเรียน 
  -  ซอมแซมหองน้ํา 
  -  จัดซื้อกลองวงจรปด 
  -  หองปฐมวัยเปยมสุข 
  -  ปูกระเบื้องอาคารเรียน ชั้น ๒-๕ 
  -  ปรับปรุงซอมแซมศาลาริมน้ํา 
นิเทศ/กํากับ/ติดตาม 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

50,000 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5,000 
5,000 

 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

15,000 

ผูอํานวยการ 
นางยุวดี  ทองคํา 
นางสุมาลี  เกษรมาลา  
นายสิทธิพร  เกตุมี 
และคณะครู 
 
 
 
 
 
 
 
ผูอํานวยการ 
นางยุวดี  ทองคํา 

 รวม ๓๙๐,000  
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5. งบประมาณที่ใช 
      5.1 เงินงบประมาณ  จํานวน   10,000    บาท 
      5.2 เงนินอกงบประมาณ  
  5.2.1 เงินรายไดสถานศึกษา จํานวน           ๓๐,000        บาท 
  5.2.2 เงินจากแหลงอ่ืนๆ  จํานวน          3๕0,000        บาท 
   รวม      ๓90,000 บาท 
 
ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

1 ไมกวาดทางมะพราว 20 ดาม 100 2,000 
2 ไมกวาดดอกหญา แบบหนา 60 ดาม 30 1,800 
3 ไมถูพื้น 13 อัน 200 2,600 
๔ บรีส ผงซักฟอก 8 กก. 1 ถัง 390 390 
5 ผาถูพื้น 20 พ้ืน 100 2,000 
6 ถุงขยะ แบบกนถุงทรงกลม 24X28 นิ้ว 30 ใบ 2 แพ็ค 50 100 
7 ถุงขยะ แบบกนถุงทรงกลม 36X45 นิ้ว 10 ใบ 5 แพ็ค 50 250 
8 ซิลค กระดาษชําระ 30 มวน 1 หอ 140 140 
๙ ที่ตักขยะ ๑๒ อัน 60 720 

๑๐ ซอมแซมหองเรียน และหองปฏิบัติการ   5,000 
๑๑ จัดซื้อกลองวงจรปด   15,000 
๑๒ ปรับปรุงทศันียภาพโรงเรียน   5,000 
๑๓ ซอมแซมหองน้ํา   5,000 
๑๔ หองปฐมวัยเปยมสุข   50,๐๐๐ 
๑๕ ปูกระเบื้องอาคารเรียน ชั้น ๒-๕   ๒๐๐,๐๐๐ 
๑๖ ปรับปรุงซอมแซมศาลาริมน้ํา   ๑๐๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๓90,๐๐๐ 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค  

ผลผลิต (Output) 
1. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกที่ดี 
2. มีหองพิเศษ มีอุปกรณเครื่องใชครบตามมาตรฐานการเรียนรู 

 
รอยละ 87 
รอยละ 87 

ผลลัพธ(Outcomes) 
1. นักเรียนมีความสุขเมื่ออยูในโรงเรียนเปนการสงเสริมการเรียนรูใหกับนักเรียน 
2. นักเรียนสามารถใชโรงเรียนเปนแหลงการเรียนรูการแสวงหาความรูได

หลากหลาย 

 
รอยละ 89 
รอยละ 89 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 นักเรียนรูสึกปลอดภัยเม่ืออยูภายในบริเวณโรงเรียน  เอ้ือตอการเรียนรู และการจัดการเรียนการสอนทุก
กลุมสาระ  สื่ออุปกรณในหองเรียนและหองพิเศษมีความพรอมกับนักเรียนและครูผูสอนและการใหบริการดาน
สถานที่แกชุมชน 
 

 
 
 
 
              ( นางยุวดี  ทองคํา ) 
              ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 

    ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
               ผูอนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



189 
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โครงการ    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสกลุมงาน บท. 4-02 

กลุมงาน    การบริหารทั่วไป แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              

มฐ. ที่  2 ตัวบงช้ีที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่ 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  5.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  5.2 สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวน

รวมบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที่ 5.2, 5.4, 5.5, 5.6   

ตัวชี้วัด 5.2 รอยละของสถานศกึษาที่มีผลการประเมนิภายนอกในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัด 5.4 รอยละของสถานศกึษามีผลการประเมนิคณุภาพ ภายในสถานศึกษาระดับดีขึ้นไป 
ตัวชี้วัด 5.5 รอยละของสถานศกึษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
ตัวชี้วัด 5.6 รอยละของสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม และบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

ผูรับผิดชอบ  นางสาวนุชรีภรณ   จันทรสิงห, นายอนุวัตร  ธิระมาร 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
งบประมาณ             2,000   บาท 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
   การบริหารจัดการสถานศึกษา  จะประสบผลสําเร็จอยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ไดนั้น               
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง  เนื่องจากสังคมปจจุบันเปนยุคขอมูล  
ขาวสาร  และการใชเทคโนโลยีในการพัฒนางาน  ดังนั้นโรงเรียนจึงตองมีระบบขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง  แมนยํา  
ทันสมัย  และไดรับการจัดเปนหมวดหมู  เพ่ือสะดวกในการจัดเก็บ  รวบรวม  และคนหา  ตลอดจนเปนประโยชน
ในการนํามาใช  
   
2.วัตถุประสงค 
  2.1 เพ่ือใหโรงเรียนมรีะบบขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและเปนปจจุบัน                                 
  2.2 เพ่ือจัดทําขอมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนและขอมูลรายบุคคล                                                                        
  2.3 เพ่ือใหการพัฒนางานใหสอดคลองกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  2.4 เพ่ือใหครูและบุคลากรสามารถใช ICT ในการทาํงานได 
 
3.  เปาหมาย 
  3.1 ผลผลิต (Outputs) 
   3.1.1 มีระบบงานสถิติขอมูลที่ทันสมัย  สะดวกตอการคนหา                                    

 3.1.2 มีขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนถูกตอง  ตรงกับความเปนจริง                                    
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 3.1.3 มีขอมูลนักเรียนและบุคลากรรายบุคคลที่เปนปจจุบันและไดรับการปรับปรุงสม่ําเสมอ  
 3.1.4 มีการติดตามงานและเผยแพรผลงานทาง Web Site 
 3.1.5 ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาดาน  ICT 

  3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
  3.2.1 การใหบริการดานขอมูล  ขาวสาร เปนไปอยางถูกตอง  รวดเร็ว 
  3.2.2 ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน   
  3.2.3 สามารถนําขอมูลรายบุคคลมาใชในกิจกรรมอ่ืน 
  3.2.4 การติดตามงานและเผยแพรผลงานเปนปจจุบันทันตามกําหนดเวลา 
  3.2.5 ครูและบุคลากรนําความรูดาน ICT มาใชพัฒนาการปฏิบัติงาน 
 
4. กิจกรรมดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอยีดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
2 
3 
 
 
 
 
 

4 

 แตงตั้งคณะทํางาน 
 สํารวจ วิเคราะหขอมูล และจัดทําโครงการ 
 ดําเนินการตามโครงการดังตอไปนี้ 
  3.1 ประชุมชี้แจง กิจกรรม จัดทาํเอกสาร 
  3.2 เก็บขอมูลจากผูที่เก่ียวของ 
  3.3 จัดทําขอมูลพ้ืนฐาน 
  3.4 ปรับปรุงขอมูลรายบุคคล 
  3.5 ครูและบุคลากร DMC เขาอบรม  
 นิเทศ/ติดตาม 
 สรุปผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 

500 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 

500 
 

 
 
 
 
 

500 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500 
 
 
 

ผูอํานวยการ 
นางสาวนุชรีภรณ  จันทรสิงห 

 
นางสาวนุชรีภรณ  จันทรสิงห 

 
 

นายอนุวัตร  ธิระมาร 
นางสาวนุชรีภรณ  จันทรสิงห 

ผูอํานวยการ 
นางสาวนุชรีภรณ  จันทรสิงห 

 รวม 2,000  บาท  

 
5.  งบประมาณท่ีใช 
      5.1  เงนิงบประมาณ    จํานวน  2,000  บาท                 
      5.2  เงนินอกงบประมาณ  จํานวน        -  บาท 
     รวม  2,000  บาท           
 
ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

1 กระดาษ A4  80 แกรม 2 รีม 120 240 
2 ลูกแม็ก เบอร 10  5 กลองเล็ก ๖ 30 
3 กาวสองหนาบาง ๑ นิ้ว 1 มวน 30 ๓0 
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ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
4 กาวสองหนาบาง ๐.๕ นิ้ว ๓ มวน 20 ๖๐ 
5 ใสแฟม A4 10 หอ 20 200 
6 แฟมโชวเอกสาร 3 หวง ตราชาง 444 A4 สัน 5 ซม ๒ แฟม 120 ๒๔0 
7 การดขาว 1๕๐ แกรม ๑ หอ 200 200 
๘ ปลั๊กสามตา ยาว 10 เมตร ๑ อัน ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒,000 

 
6.  การประเมินผล 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     7.1 โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน และสามารถนํามาใชประโยชนไดเต็มรูปแบบ 
     7.2 ครูและบุคลากรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีและนําไปพัฒนาการปฏิบัติงานในหนาที่ 
 

 
                   ( นางสาวนุชรภีรณ  จันทรสิงห ) 
              ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 

    ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
               ผูอนุมัติโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค 
ผลผลิต (Outputs) 

1. มีระบบงานสถิติขอมูลที่ทันสมัย  สะดวกตอการคนหา 
2. มีขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนถูกตอง  ตรงกับความเปนจริง  
3. มีขอมูลนักเรียนและบุคลากรรายบุคคลที่เปนปจจุบันและไดรับการปรับปรุงสม่ําเสมอ 
4. มีการติดตามงานและเผยแพรผลงานทาง Web Site 
5. ครูและบุคลากรไดรับการพัฒนาดาน  ICT 

 
รอยละ 90 
รอยละ 90 
รอยละ 90 
รอยละ 85 
รอยละ 90 

ผลลัพธ (Outcomes) 
1. การใหบริการดานขอมูล  ขาวสาร เปนไปอยางถูกตอง  รวดเร็ว 
2. ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนไดรับการปรับปรุงใหเปนปจจุบัน สามารถนําขอมูล

รายบุคคลมาใชในกิจกรรมอ่ืน 
3. ติดตามงานและเผยแพรผลงานเปนปจจุบันทันตามกําหนดเวลา 
4. ครูและบุคลากรนําความรูดาน ICT มาพัฒนาการปฏิบัติงาน 

 
  รอยละ 90 
รอยละ 90 

 
       รอยละ 85 

 รอยละ 90 
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โครงการ   วันสําคัญทางศาสนา และวัฒนธรรมไทย  รหัสกลุมงาน  บท. 4-03 
กลุมงาน    บริหารทั่วไป          แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
มฐ. ที่  1 ตัวบงช้ีที่ 1.2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

1.2.2 ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 
มฐ. ที่  2 ตัวบงช้ีที่ 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุมเปาหมาย 
 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมคีุณภาพ 
มฐ. ที่  ๓ ตัวบงช้ีที่        3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคดิและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตได 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  1. ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่งคง 

 1.1 สงเสริมความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  1.2 ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 
 2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ใหเอื้อตอการพัฒนา
สมรรถนะผูเรียนเปนรายบุคคลมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ นําไปสูการ
จัดกาศึกษาเพ่ือการมีงานทํา (Career Education) 

2.2 พัฒนาผูเรียนทกุคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบบประชาธิปไตยอัมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคดืที่
ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม 

รหัส KPI ที่ 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 
 ตัวชี้วัด 1.1 รอยละของสถานศกึษามีการบูรณาการ “ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัดกระบวนการ
เรียนรูอยางย่ังยืน 

ตัวชี้วัด 1.2 รอยละของสถานศึกษา ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท 
สันติวิธี ตอตานการทุจริต คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

ตัวชี้วัด 1.3 รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
 ตัวชี้วัด 2.1 รอยละของสถานศกึษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ 

ตัวชี้วัด 2.2 รอยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษาใฟสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรยีนและพ้ืนท่ี 

ตัวชี้วัด 2.3 รอยละของสถานศึกษาผานเกณฑการประเมินสถานศกึษาคุณธรรม 
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ตัวชี้วัด 2.5 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น      
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอัมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ตัวชี้วัด 2.6 รอยละของผูเรียนที่แสดงออกถึงการทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมือง
ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตัวชี้วัด 2.7 รอยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  

ตัวชี้วัด 2.8 รอยละของสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราชโชบายดานการศกึษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 2.9 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อดํารงรักษาสถาบันหลัก 
ของชาติการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริยเปนประมุข การปองกันการทุจริตคอรัปชั่นการอยู
รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และสรางความเปนพลเมืองพลโลก 
ผูรับผิดชอบ นางสาวพิกุล  สีมาเพชร, นางสาวธนันพัชร  โพธิ์งามพุม, นางพะเยาว  เรืองออน,  

นางสาวรวงทอง  มาตผล 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 256๒ – 30 กันยายน 256๓               
งบประมาณ    ๖,๐๐๐  บาท 

 
1.หลักการและเหตุผล 
 การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมกับนักเรียนเปนสิ่งสําคัญ ในปจจุบันเนนการฝกฝนและเพ่ิมพูนใหผูเรียน
เปนคนดี เปนคนเกง และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนไดเห็น
คุณคาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รูรักสามัคคี มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ปฏิบัติตนมี
คุณธรรมนําชีวิตอยางสงบสุข 

2. วัตถุประสงค 
  2.1 เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม 
  2.2 เพ่ือใหนักเรียนแสดงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
  2.3 เพื่อสรางความสามัคคีอันดีตอบาน วัด โรงเรียนจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 
  2.4 เพ่ือใหนักเรียนไดรับความรู ความเขาใจ เก่ียวกับกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ 

3. เปาหมาย 
  3.1 ดานปริมาณ/ผลผลิต (Outputs) 
 3.1.1 นักเรียนทุกระดับชั้น รอยละ 80 ไดเขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ 
 3.1.2 นักเรียนทุกระดับชั้น รอยละ 80 มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับวันสําคัญตางๆ 
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 3.1.3 นักเรียนทุกระดับชั้น รอยละ 80 มีความภูมิใจในความเปนคนไทยและสืบสานวัฒนธรรมอันดี
งามของชาติ 
 3.1.4 นักเรียนทุกระดับชั้น รอยละ 80 มีความสามัคคีอันดีตอบาน วัด โรงเรียนจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

 3.2 ดานคุณภาพ/ผลลัพธ (Outcomes) 
 3.2.1 นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
ผูมีพระคุณดวยความเต็มใจและภาคภูมิใจ 

 3.2.2 นักเรียนทุกระดับชั้นไดเขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ 
 3.2.3 นักเรียนทุกระดับชั้นมีความภูมิใจในความเปนคนไทยและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม 
ของชาติ 

  3.2.4 นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสามัคคีอันดีตอบาน วัด โรงเรียนจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

4. กิจกรรรมและรายละเอยีดในการใชงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดําเนินงาน     นางสาวพิกุล 
และคณะครู 

2 จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา  
วันอาสาฬหบูชา  วันเขาพรรษา 

 
 

 ๕๐๐  
 

น.ส.พิกุล   

3 
 

๔ 
 

๕ 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ  
พระเจาอยูหัว (วันพอแหงชาติ) 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
สุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี 
วันเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 

๕๐๐ 
 

  
 
๕๐๐ 

 
 
 
 
๕๐๐ 
 

น.ส.พิกุล   
 
       น.ส.พิกุล   
 
       น.ส.พิกุล   

๖ 
 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
พระราชชนนีพันปหลวง (วันแมแหงชาติ) 

 
 

  ๕๐๐ น.ส.พิกุล   

๗ วันไหวครู 
ลอยกระทง 
ตักบาตรพระ 108 
วันธรรมสวนะ 

 
 

 1,000 
๑,๕๐๐ 
500 
500 

 
 
 
 

น.ส.เณศรพี 
น.ส.พิกุล   

ครูธนันพัชร 
ครูพะเยาว 

๘ นิเทศ ติดตาม  ประเมินผล     ผูอํานวยการ 
๙ สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ     นางสาวพิกุล 

รวม ๖,๐๐๐  
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กลุมงาน บริหารทั่วไป                                                  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

5. งบประมาณที่ใช 
 5.1 งบประมาณราชการ  จํานวน  ๖,๐๐๐  บาท  
 5.2 งบจากภายนอก        จํานวน       -                  บาท 
                                              รวม    ๖,๐๐๐  บาท 

 
6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค 
ผลผลิต (Outputs) 
      1. นักเรียนทุกระดับชั้น รอยละ 80 ไดเขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ 
      2. นักเรียนทุกระดับชั้น รอยละ 80 มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับวันสําคัญตางๆ 
      3. นักเรียนทุกระดับชั้น รอยละ 80 มีความภูมิใจในความเปนคนไทยและสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
      4. นักเรียนทุกระดับชั้น รอยละ 80 มีความสามัคคีอันดีตอบาน วัด โรงเรียนจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

 
รอยละ  95 
รอยละ 95 
รอยละ 95 

 
รอยละ 95 

 
 
 
 

ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
๑. กระดาษ A ๔  ๘๐ แกรม  ๕ รีม ๑๒๐ ๖๐๐ 
๒. กระดาษกาดขาว A๔  ๑๕๐ แกรม ๓ รีม ๑๒๐ ๓๖๐ 
๓. กาวสองหนา  บาง ๐.๕ นิ้ว ๑๐ มวน ๒๐ ๒๐๐ 
๔. เข็มหมุด ๑๐กลอง ๓๕ ๓๕๐ 
๕. แผนเคลือบบัตรขนาด A๔ ๑ หอ ๕๐๐ ๕๐๐ 
๖. กรรไกรใหญ ๑ อัน ๘๐ ๘๐ 
๗. ลูกแม็กช  เบอร T3 ๒ กลอง ๕๐ ๑๐๐ 

๑๐. กระดาษโปรสเตอรสีสองหนาแบบบาง  ๑๒ แผน ๗ ๘๔ 

๑๑. เทียนพรรษา ๓ เลม ๒๐๐ ๖๐๐ 

๑๒. ดอกไมพลาสติกประดับตนเทียนพรรษา ๑ ชุด ๘๐๐ ๘๐๐ 

๑๓. ถังสังฆทาน ๓ ใบ ๔๐ ๑๒๐ 

๑๔. ผาตวนสีมวง ๑๐เมตร ๕๐ ๕๐๐ 

๑๕. ผาตวนสีเหลือง ๑๐เมตร ๕๐ ๕๐๐ 

๑๖. หมึกปริ้นเตอร Epson L210 ๔ สี 150 600 
17. กิจกรรมวันลอยกระทง   606 



196 

 
กลุมงาน บริหารทั่วไป                                                  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค 
ผลลัพธ (Outcomes) 

1. นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย       
ผูมีพระคุณดวยความเต็มใจและภาคภูมิใจ 

2. นักเรียนทุกระดับชั้นไดเขารวมกิจกรรมวันสําคัญตางๆ 
3. นักเรียนทุกระดับชั้นมีความภูมิใจในความเปนคนไทยและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

ของชาติ 
4. นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสามัคคีอันดีตอบาน วัด โรงเรียนจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

 
รอยละ  95 

 
รอยละ 95 
รอยละ 95 

 
รอยละ 95 

 

7.  ผลที่คาดหวังจะไดรับ 
  7.1 นักเรียนเปนผูที่ประพฤติตนเปนเด็กดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
  7.2 นักเรียนมีความรูความเขาใจในวันสําคัญตางๆ 
  7.3 นักเรียนทุกคนไดปฏิบัติกิจกรรมอยางแทจริงเปนเครื่องกลอมเกลาจิตใจ 
  7.4 นักเรียนเปนผูสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามไว 
  7.5 นักเรียนไดแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
  7.6 นักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 
 
 
 
 

            ( นางสาวพิกุล   สีมาเพชร)   
                    ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
       ผูอนุมัติโครงการ   
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กลุมงาน บริหารทั่วไป                                                  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

โครงการ    โรงเรียน  วัด  บาน  ประสานใจ   รหัสกลุมงาน  บท. 4-04 
กลุมงาน    บริหารทั่วไป      แผนงาน   การจัดการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน                   
มฐ. ที่  2 ตัวบงช้ีที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

2.5 การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
(SDGs) เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5.2 สรางเครือขายความรวมมอืและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวน

รวมบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที่  2.38, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 

ตัวชี้วัด 2.38 รอยละของสถานศึกษาที่ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัด 5.5 รอยละของสถานศกึษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
ตัวชี้วัด 5.6 รอยละของสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมและบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
ตัวชี้วัด 5.7 จํานวนหนวยงานภาครัฐภาคเอกชนมีสวนรวมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมขึ้น 

ผูรับผิดชอบ  นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ, นางสุมาลี  เกษรมาลา, นางพะเยาว   เรืองออน,  
นางมณีรัตน  นารถพินิจ 

ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 256๒ – 30 กันยายน 2563 
งบประมาณ    2,000 บาท 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
              พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม ไดกําหนดแนวทางการจัด
การศึกษากําหนดใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ชุมชน  และสถาบันอื่นทางสังคมอ่ืนๆ มีการแสวงหาความรู ขอมูล
ขาวสาร สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ การพัฒนาโรงเรียนกับชุมชน เปนการสรางความเขมแข็ง  
และสงเสริมการมีสวนรวมทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาใหไดรับความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน/
เอกชน/ขุมชน ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 
 2. วัตถุประสงค   

                2.1 เพ่ือสรางความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
                2.2 เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารการศกึษา 
                2.3 เพ่ือใหขุมชนสนับสนุนการจัดการศึกษา 
                2.4 เพ่ือใหผูปกครองไดทราบขาวสารและความเคลื่อนไหวของโรงเรียน 
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3. เปาหมาย   
              3.1 ผลผลิต (Outputs) 

                    3.1.1 รอยละ 85 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผูปกครองรวมประชุมอยางนอย         
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

                     3.1.2 รอยละ 85 ผูปกครองและชุมชนไดทราบขาวสารจากโรงเรียนอยางทั่วถึง 
                     3.1.3 รอยละ 85 ผูปกครองนักเรียนรับทราบนโยบายของโรงเรียน 
              3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 

                    3.2.1 ผูปกครอง นักเรียนมีสวนรวมกําหนดนโยบายของโรงเรียน 
                     3.2.2 ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสวนรวมในการวางแผนการบริหารของ

โรงเรียน 
                     3.2.3  ผูปกครองและชุมชนสนับสนุนและรวมกิจกรรมดวยความพอใจ 
                     3.2.4  ชุมชนใหความสนใจโรงเรียน  และสนับสนุนงบประมาณมากขึ้น 

 
4. กิจกรรมดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอยีดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 ประชุมเสนอแผนงานใหที่ประชุมทราบ     น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
2 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/

มูลนิธิและอ่ืนๆ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
500    ผูอํานวยการ 

3 ประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 1,000    ผูอํานวยการ 
5 
 

6 
 

7 
 

8 
9 

จัดทําเอกสารเผยแพรขาวสารและขาวความ
เคลื่อนไหว  ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
เชิญรวมกิจกรรมโรงเรียนในวันสําคัญตางๆ 
เชน วันไหวครู  วันพอและวันแม 
เขารวมกิจกรรมกับชุมชน  เชน  วันปใหม 
วันสงกรานต  วันตักบาตรพระ 108 
นิเทศ กํากับ ติดตาม 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

500 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

นางสุมาลี  เกษรมาลา 
นางพะเยาว  เรืองออน 

คณะครู 
 

คณะกรรมการนิเทศ 
น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 

รวม 2,000  
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5. งบประมาณที่ใช 
     5.1 เงนิงบประมาณ          จํานวน 2,000       บาท 
     5.2 เงนินอกงบประมาณ                จํานวน      - บาท 
  รวม 2,000 บาท 

ที ่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
๑ กระดาษ A4/80g ๒ รีม 120 240 
๒ หมึกEPSON L3110 สี (สีชมพู 

เหลือง น้ําเงนิ) 
1ชุด 1400 1400 

๓ หมึกEPSON L3110 สีดํา 1ชุด 3๖0 3๖0 
รวม ๒,๐๐๐ 

 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค 

ผลผลิต(Outputs)  
    1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผูปกครองรวมประชุมอยางนอย           
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

รอยละ 85 

    2. ผูปกครองและชุมชนไดทราบขาวสารจากโรงเรียนอยางทั่วถึง รอยละ 85 
    3. ผูปกครองและชุมชนมีสวนชวยสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน รอยละ 85 
    4. ผูปกครองนักเรียนรับทราบนโยบายของโรงเรียน รอยละ 85 
ผลลัพธ(Outcomes) 

1. ผูปกครอง นักเรียนมสีวนรวมกําหนดนโยบายของโรงเรียน 
2. ผูปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐานมีสวนรวมในการวางแผนการ

บริหารของโรงเรียน 
3. ผูปกครองและชุมชนสนับสนุนและรวมกิจกรรมดวยความพึงพอใจ 
4. ชุมชนใหความสนใจโรงเรียน  และสนับสนุนงบประมาณมากขึ้น 

 
รอยละ 85 
รอยละ 85 

 
รอยละ 85 
รอยละ 85 

 

7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     7.1 ผูปกครองและชุมชนสนับสนุนและรวมกิจกรรมดวยความพึงพอใจ 
     7.2 ชุมชนใหความสนใจโรงเรยีน  และสนับสนุนงบประมาณมากขึ้น 
     7.3 ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศกึษา 
     7.4 ผูปกครองไดทราบขาวสารและความเคลื่อนไหวของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 

 
 
  ( นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ)     ( นางสาลินี   สุขศิริ )   
      ผูรับผิดชอบโครงการ                          ผูอนุมัติโครงการ 
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โครงการ  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน      รหัสกลุมงาน บท. ๔-๐๕ 
กลุมงาน บริหารทั่วไป        แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มฐ. ที่  2 ตัวบงช้ีที่    1.2.3 การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
   1.2.๔ สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
กลยุทธ สพป.นบ.1 ที่     2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

2.4 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 

 4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมมีาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
4.1 รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ินภาครัฐหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัด

การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ 
4.3 สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสําหรับผูเรียนที่มีความตองการ

จําเปนพิเศษ 
4.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียนและสถานศึกษาอยางเหมาะสมเพียงพอ 

รหัส KPI ท่ี 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 4.3, 4.7, 4.8, 4.11 
ตัวชี้วัด 2.31 รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบปองกันและแกไขปญหาในสถานศึกษา 
ตัวชี้วัด 2.32 รอยละของสถานศึกษามีอุบัติเหตุในโรงเรียนและระหวางการเดินทางของผูเรียนลดลง 
ตัวชี้วัด 2.33 รอยละของสถานศึกษามีเหตุทะเลาะวิวาทภายในและระหวางสถานศึกษาลดลง 
ตัวชี้วัด 2.34 รอยละของสถานศึกษาปลอดสารเสพติด 
ตัวชี้วัด 4.3 รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี

ประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 4.7 มีขอมูลสารสนเทศของการจัดการศกึษาพิเศษที่เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เก่ียวของทุกระดับ 
ตัวชี้วัด 4.8 ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพรอมทั้งระบบเพื่อสามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
ตัวชี้วัด 4.11 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับความรวมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา 

ผูรับผิดชอบ  นางสาวนัทจนันท ซอนกลิ่น,นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย, นางกัญจนา  บัวพุม 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 256๒ – 30 กันยายน 256๓  
งบประมาณ   21,300      บาท 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. หลักการและเหตุผล 
 นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก สวนใหญมาจากครอบครัวท่ีมีฐานะปานกลางถึงฐานะยากจน ผูปกครอง
สวนใหญมีอาชีพรับจาง รายไดไมแนนอน ขาดการเอาใจใสดูแลครอบครัวมีปญหาแตกแยก ขาดความอบอุน ขัดสน 
โรงเรียนจึงจัดใหมีโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพ่ือมุงพัฒนาชวยเหลือใหมีความพรอมทางกาย สติปญญา 
ความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมพรอมที่จะเจริญเติบโตเปนผูใหญในอนาคตอยางมีคุณภาพ เปนกําลัง
สําคัญในสังคม เปนพลเมืองที่ดขีองชาติตอไป 
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2.  วัตถุประสงค 
  2.1  เพ่ือชวยเหลือนักเรียนที่ยากจนและขัดสนในดานทุนศึกษา อุปกรณการเรียนและอื่นๆ 
  2.2  เพ่ือพัฒนานักเรียนให ประพฤติตนเปนคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม   จริยธรรมเปนหลักยึด
เหนี่ยวจิตใจตนเองได 
  2.3  เพ่ือใหนักเรียนปลอดจากสารเสพติดและสิ่งมอมเมา 
    2.4  เพ่ือใหนักเรียนปลอดจาก พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค และความรุนแรง 
    2.5  เพ่ือใหนักเรียนหญิงปลอดภัยจากการถูกลอลวงและการถูกลวงละเมิดทางเพศ 
    2.6 เพ่ือใหผูเรียนพิการท่ีขึ้นทะเบียนคนพิการ ไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา 
    2.7 เพ่ือใหนักเรียนไดรับการคุมครองเมื่อประสบอุบัติเหตุและอันตรายตางๆ 
 
3. เปาหมาย 

 3.1 ผลผลิต (Outputs) 
            3.1.1 นักเรียนรอยละ 100 ไดรับทุนการศึกษาเปนการชวยเหลือตามความเหมาะสม  
            3.1.2 นักเรียนรอยละ 9๖  ประพฤติตนเปนคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรมเปนหลัก
ยึดเหนี่ยวจิตใจตนเองได 
            3.1.3 รอยละของนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสารเสพติดเทากับ 0  
            3.1.4 รอยละของจํานวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดําเนินคดีโดยสถานพินิจและคุมครองเด็ก 
และเยาวชน เทากับ 0  
            3.1.5 รอยละของนักเรียนหญิงที่ตั้งครรภไมพรอมในวัยเรียน ลดลง เทากับ 0             
  3.1.6 รอยละของผูเรียนพิการที่ข้ึนทะเบียนคนพิการ ไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น รอยละ 100   
            3.1.7 รอยละ 100 ของนักเรียนปลอดจาก อบายมุขและปลอดภัยจากการถูกลอลวง 

 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
 3.2.1 นักเรียนไดรับการชวยเหลือทุนการศึกษา อุปกรณการเรียนและอื่นๆตามความเหมาะสม 

            3.2.2  นักเรียนประพฤติตนเปนคนดี มีระเบียบวินัย มีคณุธรรม  จริยธรรมเปนหลักยึดเหนี่ยว
จิตใจ           
            3.2.3  นักเรียนปลอดจากสารเสพติดและสิ่งมอมเมา 
            3.2.4   นักเรียนปลอดจาก พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค และความรุนแรง 
            3.2.5 นักเรียนหญิงปลอดภัยจากการถูกลอลวง และการถูกลวงละเมิดทางเพศ 
            3.2.6 ผูเรียนพิการที่ข้ึนทะเบียนคนพิการ ไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศกึษา 
            3.2.7 นักเรียนปลอดจาก อบายมุขและปลอดภัยจากการถูกลอลวง 
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4.  กิจกรรมดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอยีดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

 5 

 

 

6 

 7 

8 

9 

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ 
จัดทําแฟมขอมูลนักเรียนรายบุคคล 
กิจกรรมเย่ียมบานนักเรียน 
กิจกรรมรณรงคปลูกฝงจิตสํานึก ความรู
ทักษะในการทํางานอยางปลอดภัย 
พัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาแกผูเรียนพิการ 
ประกันอุบัติเหตุนักเรียน (2๐๓ x 100) 
นิเทศ/ติดตาม  
สรุปรายงานโครงการ 
อ่ืนๆ 

 
 

- 

 
 

 
 
 
 
  

 
 

- 

 
 
 

 

500 
500 

 
 
 
 

2๐,๓00 
 

 

 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.นทัจนันท ซอนกลิ่น 

ครูประจําชั้น 
ครูประจําชั้น 

นทัจนันท/เณศรพี/กัญจนา 

คณะครูทุกทาน 
ครูผูสอนทุกคน 

 
น.ส.นทัจนันท ซอนกลิ่น 

ผูบริหาร 
  น.ส.นทัจนันท ซอนกลิ่น 
นทัจนันท/เณศรพี/กัญจนา 

รวม 21,300   บาท  

 
5. งบประมาณที่ใช                          
 5.1  เงินงบประมาณ   จํานวน     1,000    บาท 
    5.2  เงินนอกงบประมาณ  จํานวน  20,300 บาท 
     รวม           21,300    บาท 
 

ที ่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
๑ กระดาษ A4/70g 4 รีม 110 440 
๒ กระดาษการดขาว A4 150g ๑ รีม 1๕0 150 
3 ใสแฟม A4 5 หอ 20 100 
4 แฟมโชวเอกสาร 3 หวง ตราชาง 

444 A4 สัน 5 ซม 
๒ แฟม 120 ๒๔0 

5 กาวสองหนาบาง ๑ นิ้ว 1 มวน 30 ๓0 
6 กาวสองหนาบาง 0.5 นิ้ว 2 มวน 20 40 
7 ประกันอุบัติเหตุนักเรียน 2๐๓ คน 100 20,300 

รวม 21,300 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค  

ผลผลิต (Outputs) 
   1. นักเรียนรอยละ 100 ไดรับทุนการศึกษาเปนการชวยเหลือตามความเหมาะสม  
   2. นักเรียนรอยละ 9๖  ประพฤติตนเปนคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรมเปนหลัก
ยึดเหนี่ยวจิตใจตนเองได 
   3. รอยละของนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสารเสพติดเทากับ 0  
   4. รอยละของจํานวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดําเนินคดโีดยสถานพินิจและคุมครองเด็ก และ
เยาวชน เทากับ 0  
   5. รอยละของนักเรียนหญิงที่ตั้งครรภไมพรอมในวัยเรียน ลดลง เทากับ 0   
   6. รอยละของผูเรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการ ไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาเพ่ิมขึ้น รอยละ 100  
    7. รอยละ 100 ของนักเรียนปลอดจาก อบายมุขและปลอดภัยจากการถูกลอลวง 

 

100 
9๖ 

 
0 
0 
 

0 
100 

 
100 

ผลลัพธ (Outcomes) 
    1. นักเรียนไดรับการชวยเหลือทุนการศึกษา อุปกรณการเรียนและอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
   2.  นักเรียนประพฤติตนเปนคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรมเปนหลักยึดเหนี่ยว
จิตใจ           
   3.  นักเรียนปลอดจากสารเสพติดและสิ่งมอมเมา 
   4.   นักเรียนปลอดจาก พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค และความรุนแรง 
   5.  นักเรียนหญิงปลอดภัยจากการถูกลอลวงและการถูกลวงละเมดิทางเพศ 
   6.  ผูเรียนพิการที่ข้ึนทะเบียนคนพิการ ไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา 
   7.  นกัเรียนปลอดจาก อบายมุขและปลอดภัยจากการถูกลอลวง 

 

100 
9๖ 

 
100 
100 
100 
100 
100 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  7.1 นักเรียนที่ยากจนและขัดสนไดรับความชวยเหลือในดานทุนศึกษา อุปกรณการเรียนและอ่ืนๆ 
  7.2 นักเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
      7.3 จัดทําขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลไดอยางมีระบบ 
     7.4 นักเรียนปลอดจากสารเสพติด อบายมุข พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค และปลอดภัยจากการถูกลอลวง 
     7.5 ผูเรียนพิการที่ข้ึนทะเบียนคนพิการ ไดรับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา  
     7.6  มีมาตรการและระบบความปลอดภัยในโรงเรียน 
 
 

   
 ( นางสาวนัทจนันท ซอนกลิ่น )      ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
       ผูรับผิดชอบโครงการ         ผูอนุมตัโิครงการ 
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โครงการ    อาหารกลางวัน     รหัสกลุมงาน บท. ๔-๐๖ 
กลุมงาน    การบริหารท่ัวไป       แผนงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มฐ. ที่  1 ตัวบงช้ีที่ 1.2.4  สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

2.4 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 

รหัส KPI ที่  2.30 
ตัวชี้วัด 2.30 รอยละของผูเรียนที่มีสุขภาวะที่มีทุกชวงวัย 

ผูรับผิดชอบ  นางสาวชฎาพร เสารคาํ 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
งบประมาณ 812,000   บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  
 ในวัยเรียนนักเรียนจําเปนตองใชพลังงานในการทํากิจกรรมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหองเรียน  
อาหารจึงเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอการเจริญเติบโต และการใชพลังงานของนักเรียน  นักเรียนควรไดรับการพัฒนา
ทักษะการดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนโยบายของโรงเรียนตองการ
สงเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน     
วัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) ตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดมีการเลือกและจัดสรรอาหารที่ดีใหกับ
นักเรียน เพื่อเปนการสงเสริมพัฒนาการทางรางกาย สติปญญาซึ่งจะสงผลใหนักเรียนพรอมที่จะเรียนรู และ   
พัฒนาตนเองในดานตาง ๆไดเต็มศกัยภาพ  
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหนักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอกทุกคนมีสุขภาพ รางกายแข็งแรง 
 2.2 เพ่ือใหนักเรียนมีภูมิคุมกันตนเองในการเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชนตอรางกาย  
 2.3 เพ่ือใหนักเรียนมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 
3. เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต  (Out puts) 
 3.1.1 นักเรียนรอยละ 90 มีสุขภาพรางกายแข็งแรง 
 3.1.2 นักเรียนรอยละ 100 ไดรับประทานอาหารที่มีคุณคา  
 3.1.3 นักเรียนรอยละ 90 ดํารงชีวิตบนความพอประมาณ มีเหตุผล  
 3.1.4 นักเรียนรอยละ 90 มีความพึงพอใจตอการใชบริการของโรงอาหาร 
 3.2 ผลลัพธ (Out comes) 
 3.2.1 นักเรียนมีสุขภาวะทางดานรางกายที่ดี 
 3.2.2 นักเรียนรูจักเลือกรับประทานอาหาร 
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 3.2.3 นักเรียนดํารงชีวิตบนความพอประมาณ มีเหตุผล 
 3.2.4 โรงอาหารมีสถานที่อํานวยความสะดวกใหกับนักเรียน 
 
4. กิจกรรมดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ     น.ส.ชฎาพร 
2. สํารวจจํานวนนักเรียนที่จะรับประทาน

อาหารกลางวัน 
 
 

   น.ส.ชฎาพร 
 

3. จัดทาํอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปที่ 6 

243,600 255,780 129,920 182,700 น.ส.ชฎาพร 
 

4. 
 

ใหความรูกับนักเรียนเรื่องโภชนาการ   
- โภชนาการกับสิ่งแวดลอม 
- โภชนาการกับหลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

น.ส.ทิพาภรณ 
 

5. นิเทศ กํากับ ติดตาม     น.ส.ชฎาพร 
6. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน     น.ส.ชฎาพร 

 รวม 812,000  
 
5. งบประมาณที่ใช 
 5.1 เงนิงบประมาณ                             จํานวน -         บาท 
 5.2 เงนินอกงบประมาณ (อบต.บางขุนกอง)   จํานวน 812,000 บาท  
  รวม 812,000 บาท     
 
6. การประเมินผล 

 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค  
ผลผลิต  
   1. นักเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 90 
   2. นักเรียนไดรับประทานอาหารที่มีคุณคา 100 
   3. นักเรียนดํารงชีวิตบนความพอประมาณ มีเหตุผล 90 
   4. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชบริการของโรงอาหาร 90 
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 ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค  
ผลลัพธ  
    1. นักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน - 
    2. นักเรียนรูจักเลือกรับประทานอาหาร - 

3. นักเรียนดํารงชีวิตบนความพอประมาณมีเหตุผล - 
4. โรงอาหารมสีถานที่อํานวยความสะดวกใหกับนักเรียน - 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอกทุกคนมีสุขภาวะท่ีดี 
 7.2 นักเรียนสามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในเรื่องการรับประทานอาหาร 
และการเลือกซื้ออาหารได 
 
 
 
 
                                       ( นางสาวชฎาพร เสารคํา ) 
        ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 

( นางสาลินี   สุขศิริ) 
          ผูอนุมัติโครงการ 
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โครงการ  โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ       รหัสกลุมงาน บท. 4-07 
กลุมงาน บริหารทั่วไป        แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มฐ. ที่  1 ตัวบงช้ีที่ 1.2.3 การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
   1.2.4 สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม 
มฐ. ที่  2 ตัวบงช้ีที่ 2.2.5 จัดสภาพแวดลอมและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

2.4 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 

4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมลํ้าทางการศกึษา 
4.1 รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ินภาครัฐหนวยงานที่เก่ียวของในการจัด

การศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ 
รหัส KPI ที่  2.30, 4.3 

ตัวชี้วัด 2.30 รอยละของผูเรียนที่มีสุขภาวะที่มีทุกชวงวัย 
ตัวชี้วัด 4.3 รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี

ประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบ  นางสาวจิราพร  ทองหนูนุย, นางสาวเณศรพี ถนอมสินทรัพย, 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
งบประมาณ    2,000 บาท 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
      “การที่เด็กมีสุขภาพดี สมบูรณแข็งแรง ทั้งรางกายและจิตใจ นับเปนสิทธิ์ขางตนของมนุษย”   อาหารที่ดี 
คือสิ่งที่ชวยใหรางกายของเด็กเจริญเติบโตแข็งแรง ในขณะเดียวกันตองสามารถปองกันโรคติดตอตางๆได รวมทั้ง
รูจักออกกําลังกายเพ่ือเสริมสรางสุขภาพอนามัยและรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน เพ่ือหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด
และอบายมุขทั้งปวง รวมถึงความปลอดภัยจากการถูกลอลวง ดังนั้นการสงเสริมสุขภาพจึงเปนกิจกรรมที่สําคัญ
และจําเปนมากในโรงเรียน   

2. วัตถุประสงค 
        2.1 เพ่ือใหนักเรียนมีพ้ืนฐาน และปฏิบัติตนไดถูกตองในชีวิตประจําวัน ในดานสุขภาพอนามัยดีทั้งทาง
รางกายและจิตใจ ตามสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ 
        2.2 นักเรียนสามารถดูแลตนเองใหมีน้ําหนัก สวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานได 
        2.3 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บตางๆได 
        2.4 เพ่ือใหนักเรียนปลอดจากสารเสพติด  
        2.5 เพ่ือใหนักเรียนปลอดจาก อบายมุขและปลอดภัยจากการถูกลอลวง  
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3. เปาหมาย 
  3.1 ผลผลิต (Outputs) 
       3.1.1 รอยละ 80 ของนักเรียน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
        3.1.2 รอยละ 80 ของนักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
       3.1.3 รอยละของนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสารเสพติดลดลง  
       3.1.4 รอยละ 100 ของนักเรียนปลอดจาก อบายมุขและปลอดภัยจากการถูกลอลวง  
        3.1.5 รอยละ 90 ของบุคลากรในโรงเรียน มีรางกายแข็งแรง และปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ 

3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
       3.2.1 นักเรียนมีพื้นฐาน และปฏิบัติตนไดถูกตองในชีวิตประจําวัน ในดานสุขภาพอนามัยดีทั้ง
ทางรางกายและจิตใจ ตามสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ เปนอยางดี 
       3.2.2 นักเรียนสามารถดูแลตนเองใหมีน้ําหนัก สวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ
มาตรฐานได 
       3.2.3 นักเรียนทุกคนปลอดจากสารเสพติด  
       3.2.4 นักเรียนปลอดจาก อบายมุขและปลอดภัยจากการถูกลอลวง 
       3.2.5 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บตางๆได 

          
4. กิจกรรมดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 ประชุมชี้แจงโครงการ     น.ส.จิราพร ทองหนูนุย 
2 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ 
ในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 
 

 
 

 
 

 
 

ครูผูสอน 
 

3 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก   200  น.ส.จิราพร/น.ส.เณศรพี  
4 กิจกรรมวันตอตานยาเสพติดโลก   200  น.ส.จิราพร/น.ส.เณศรพี 

5 กิจกรรมรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก 
โรคมือ เทา ปากและโรคระบาดตางๆ 

200 200 200  น.ส.จิราพร/น.ส.เณศรพี 

6 จัดปายนิเทศใหความรูเก่ียวกับสุขภาพ
อนามัย 

   200 
น.ส.จิราพร/น.ส.เณศรพี 

7 ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง     ครูประจําชั้น 
8 ดูแลใหบริการดานทันตสุขภาพจากทันตภิบาล     น.ส.จิราพร/น.ส.เณศรพี 
9 ดูแลใหบริการดานสุขภาพและฉีดวัคซีน  

จากเจาหนาที่สาธารณสุข 
    น.ส.จิราพร/น.ส.เณศรพี  

10 เชิญวิทยากรใหความรูดานสุขภาพแก
นักเรียนและผูปกครอง 

     น.ส.จิราพร/น.ส.เณศรพี 
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5. งบประมาณที่ใช    
      5.1 เงินงบประมาณ  จํานวน  2,000  บาท 
  5.2 เงินนอกงบประมาณ          จํานวน        -  บาท  
      รวม  2,000   บาท 
 

ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1. กระดาษ A4/70g 2 110 220 
2. บัตรบันทึกสุขภาพ 50 10 500 
3. แผนเคลือบบัตรขนาด A4 1 500 500 
4. จัดซื้อยาเวชภัณฑ   780 

รวม 2,000 
 

6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค 

ผลผลิต (Outputs) 
     1. รอยละ 80 ของนักเรียน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
     2. รอยละ 80 ของนักเรียนมีน้ําหนัก สวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
     3. รอยละของนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสารเสพติดลดลง เทากับ 0  
     4. รอยละ 100 ของนักเรียนปลอดจาก อบายมุขและปลอดภัยจากการถูกลอลวง  
     5. รอยละ 80 ของบุคลากรในโรงเรียน มีรางกายแข็งแรง และปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บตาง 

 
80 
80 
0 

100 
80 

ผลลัพธ (Outcomes) 
     1. นักเรียนมีพ้ืนฐาน และปฏิบัติตนไดถูกตองในชีวิตประจําวัน ในดานสุขภาพอนามัยดีท้ังทาง
รางกายและจิตใจ ตามสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ เปนอยางดี 
     2. นักเรียนสามารถดูแลตนเองใหมีน้ําหนัก สวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานได 
     3. นักเรียนทุกคนปลอดจากสารเสพติด  
     4. นักเรียนปลอดจาก อบายมุขและปลอดภัยจากการถูกลอลวง 
     5. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บตางๆได 

 
80 

 
80 
0 

100 
80 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

11 จัดซื้อยาและจัดปายนิเทศเก่ียวกับยาแตละ
ประเภท 

   800 น.ส.จิราพร/น.ส.เณศรพี  

12 นิเทศ/ติดตาม     ผูอํานวยการ 
13 สรุปและรายงานโครงการ     น.ส.จิราพร ทองหนูนุย 

 รวม 2,000 บาท  
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
      7.1 นักเรียนมีพ้ืนฐาน และปฏิบัติตนไดถูกตองในชีวิตประจําวัน ในดานสุขภาพอนามัยดีทั้งทางรางกาย
และจิตใจ ตามสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ เปนอยางดี  
  7.2 นักเรียนสามารถดูแลตนเองใหมีน้ําหนัก สวนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานได 
     7.3 นักเรียนปลอดจากสารเสพติด อบายมขุและปลอดภัยจากการถูกลอลวง 
      7.4 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตนใหปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บตางๆได 
   
 
 

 
                         

                                                                                              ( นางสาวจิราพร ทองหนูนุย )   
                                                                                         ผูรับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 

    
                                                                                                    ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
                                                               ผูอนุมัติโครงการ 
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โครงการ   สรางเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน  รหัสกลุมงาน บท. ๔-๐๘ 
กลุมงาน    บริหารทั่วไป     แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
มฐ. ที่  1 ตัวบงช้ีที่ 1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
   ความคิดเห็น และแกปญหา 

1.1.6 มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 
   1.2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 
   1.2.2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
มฐ. ที่  2 ตัวบงช้ีที่   2.1  มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
มฐ. ที่  3 ตัวบงช้ีที่ 3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตได 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  1. ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

1.1 ส ง เสริมความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

1.2 ปลูกฝงผูเรียนไดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  
2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

2.2 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี
ทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดี ของชาติ และ
พลเมืองโลก ที่ดี มคีณุธรรม จริยธรรม  

รหัส KPI ที่  1.1, 1.2, 1.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 
ตัวชี้วัด 1.1 รอยละของสถานศึกษามีการบูรณาการ "ศาสตรพระราชา" มาใชในการจัดกระบวนการ

เรียนรูอยางย่ังยืน 
ตัวชี้วัด 1.2 รอยละของสถานศึกษา ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท 

สันติวิธี ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  
ตัวชี้วัด 1.3 รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คณุลกัษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยม

หลักของคนไทย 12 ประการ 
ตัวชี้วัด 2.5 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ตัวชี้วัด 2.6 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่

ถูกตอง เปนพลเมืองดี ของชาติ มคีณุธรรม จริยธรรม  
ตัวชี้วัด 2.7 รอยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการ

เรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
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ตัวชี้วัด 2.8 รอยละของสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราชโชบายดานการศกึษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 2.9 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อดํารงรักษาสถาบันหลัก 
ของชาติการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริยเปนประมุข การปองกันการทุจริตคอรัปชั่นการอยู
รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และสรางความเปนพลเมืองพลโลก 
ผูรับผิดชอบ นางสาวแกวใจ  จําปาทอง, นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, นายอนุวัตร  ธิระมาร 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563               
งบประมาณ    1,500   บาท 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  บัญญัติใหการจัดกระบวนการ การเรียนรู ตองมุง
ปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข  รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ  หนาที่  เคารพกฎหมายความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  การ
ปลูกฝงใหนักเรียนมีจิตสํานึกไดนั้น  โรงเรียนจะตองสรางเสริมใหนักเรียนไดประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตประจําวัน
ของนักเรียน  จนทําใหนักเรียนเห็นคุณคาวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเคารพในกฎระเบียบของโรงเรียน 
 2.2  เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง โรงเรียน  สังคม 
 2.3  เพ่ือสงเสริมนักเรียนใหรูจักวิถีชีวิตประชาธิปไตย ประพฤติปฏิบัติตนอยางถูกตอง 
 2.4  เพ่ือฝกทักษะกระบวนการกลุม การเปนผูนํา ผูตามและการทํางานรวมกันอยางมีความสุข 

3. เปาหมาย 
     3.1 ผลผลิต (Outputs)  
  3.1.2 รอยละ 100 ของนักเรียนเปนผูมีระเบียบวินัย เปนสมาชิกที่ดีของโรงเรียน   

3.1.3  รอยละ 100 ของนักเรียน มีความตระหนักรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามหนาที่ไดอยาง
ถูกตอง  เขาใจกฎระเบียบและปฏิบัติตนเปนผูนํา ผูตามที่ดีตามวิถีทางแหงประชาธิปไตย 

3.1.4 รอยละ 100 ของนักเรียนไดเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย สังคมศึกษา ประชาธิปไตย มีความ
เปนพลเมืองไทยและพลโลก  

3.1.5 รอยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมความมีจิตสาธารณะ  ความรับผิดชอบตอสังคม  
และสิ่งแวดลอม  
 3.2 ผลลัพธ (Outcomes) 
   3.2.1  นักเรียนทุกคนเรียนรูประชาธิปไตย  
   3.2.2  นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัย เปนสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 
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  3.2.3  นักเรียนทุกคนมีความตระหนักรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามหนาที่ไดอยางถูกตองเขาใจ
กฎระเบียบและปฏิบัติตนเปนผูนํา ผูตามที่ดีตามวิถีทางแหงประชาธิปไตย 

 3.2.4  นักเรียนทุกคนไดเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย สังคมศึกษา ประชาธิปไตย มีความเปน
พลเมืองไทยและพลโลก 
 3.2.5  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบตอสังคม และ
สิ่งแวดลอม 

4.  กิจกรรมดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอยีดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมครูเพ่ือจัดทําโครงการ     น.ส.แกวใจ  จําปาทอง 
2. สํารวจขอมูลสภาพปญหาของโรงเรียนและ        

ผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา 
แตงตั้งคณะกรรมการชวยดําเนินงาน 
เลือกตั้งประธานสี คณะทํางานในกลุมสี 
จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ 
สภานักเรียน 

    คณะครูทุกทาน 
 

3. 
 

การจัดกิจกรรมของสภานักเรียน 
  -  กิจกรรมพัฒนาทักษะผูนํา 
  -  กิจกรรมพัฒนาทักษะการประชุม 
  -  กิจกรรมการสรางจิตอาสา/สํานึกสาธารณะ 

 
100 
100 

 
 
 

100 

 
100 
100 

 
 
 

250 

น.ส.แกวใจ  จําปาทอง 
และคณะ 

 

4. 
 

กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
   -  กิจกรรมคนเกงการสื่อสาร 

   
250 

  
กรรมการสภานักเรียน 

    -  กิจกรรมสรางสัมพันธผานนิทาน 
   -  กิจกรรมพลเมอืงดีตามวิถีประชาธิปไตย 

  
250 

 250  

5. นิเทศ/ติดตาม     ผูอํานวยการ 
6. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน     น.ส.แกวใจ จําปาทอง 

รวม 1,500     

 
5. งบประมาณที่ใช                             
     5.1 เงินงบประมาณ  จํานวน  1,500    บาท 
     5.2 เงินนอกงบประมาณ  จํานวน       -      บาท 
      รวม  1,500    บาท 
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ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80g 6  รีม 120 720 
2 กระดาษเทาขาว 30 แผน 15 450 

3 ปากกาเคม ี

สีดํา  
สีน้ําเงิน  
สีแดง    
สีเขียว 

22 แทง 
(6) 
(6) 
(5) 
(5) 

15 330 

รวม 1,500 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค 

ผลผลิต (Outputs) 

1. รอยละของนักเรียนเปนผูมีระเบียบวินัย เปนสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 
2. รอยละของนักเรียนมคีวามตระหนักรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามหนาที่ได

อยางถูกตอง   เขาใจกฎระเบียบและปฏิบัติตนเปนผูนํา ผูตามที่ดีตามวิถีทางแหง
ประชาธิปไตย 

3. รอยละของนักเรียนไดเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย  สังคมศึกษา  
ประชาธิปไตย  มีความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  

4. รอยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมความมีจิตสาธารณะ  ความรับผิดชอบ
ตอสังคม  และสิ่งแวดลอม  

 

100 
100 

 
 

100 
 

100 

ผลลัพธ (Outcomes) 

1. นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัย เปนสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 
2. นักเรียนทุกคนมีความตระหนักรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามหนาที่ไดอยาง

ถูกตอง เขาใจกฎระเบียบและปฏิบัติตนเปนผูนํา ผูตามที่ดีตามวิถีทางแหง
ประชาธิปไตย 

3. นักเรียนทุกคนไดเรียนรูประวัติศาสตรชาติไทย  สังคมศึกษา  ประชาธิปไตย  
มีความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 

4. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสงเสริมความมีจิตสาธารณะ  ความรับผิดชอบตอ
สังคม  และสิ่งแวดลอม 

 

ทุกคน 
ทุกคน 

 
 

ทุกคน 
 

มีการจัดกิจกรรม 
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  7.1  นักเรียนเคารพในกฎระเบียบของโรงเรียน 
  7.2  นักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง โรงเรียน  สังคม 
  7.3  นักเรียนรูจักวิถีชีวิตประชาธิปไตย ประพฤติปฏิบัติตนอยางถูกตอง 
  7.4  นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุม การเปนผูนํา ผูตามและการทาํงานรวมกันอยางมีความสุข 
 
 
 
 

         ( นางสาวแกวใจ  จําปาทอง )             
                          ผูรับผิดชอบโครงการ   
                

        
 
 
 
 
  
       ( นางสาลินี   สุขศริิ ) 

       ผูอนุมัติโครงการ 
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โครงการ กิจกรรมสงเสริมสหกรณในโรงเรียน  รหัสกลุมงาน บท. 4-09 
กลุมงาน บริหารทั่วไป   แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ. 1 ท่ี ตัวบงชี้ท่ี  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
   1.2.3 การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  
มฐ. 3 ที่ ตัวบงช้ีที่  3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  1. ดานการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

1.1 ส ง เสริมความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

1.2 ปลูกฝงผูเรียนไดคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค  
2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

2.2 พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มี
ทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดี ของชาติ และ
พลเมืองโลก ที่ดี มคีณุธรรม จริยธรรม  

รหัส KPI ที่  1.1, 1.2, 1.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 
ตัวชี้วัด 1.1 รอยละของสถานศึกษามีการบูรณาการ "ศาสตรพระราชา" มาใชในการจัดกระบวนการ

เรียนรูอยางย่ังยืน 
ตัวชี้วัด 1.2 รอยละของสถานศึกษา ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท 

สันติวิธี ตอตานการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  
ตัวชี้วัด 1.3 รอยละของผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คณุลกัษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร และคานิยม

หลักของคนไทย 12 ประการ 
ตัวชี้วัด 2.5 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออก ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ตัวชี้วัด 2.6 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดที่

ถูกตอง เปนพลเมืองดี ของชาติ มคีณุธรรม จริยธรรม  
ตัวชี้วัด 2.7 รอยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการ

เรียนรูใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม  

ตัวชี้วัด 2.8 รอยละของสถานศึกษาที่นอมนําพระบรมราชโชบายดานการศกึษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่กําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 2.9 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม เพื่อดํารงรักษาสถาบันหลัก 
ของชาติการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริยเปนประมุข การปองกันการทุจริตคอรัปชั่นการอยู
รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และสรางความเปนพลเมืองพลโลก 
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ผูรับผิดชอบ   นางสาวทิพาภรณ  มะหิน, นางสาวพิกุล  สีมาเพชร, นางสาวแกวใจ  จําปาทอง 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม  256๒ – 30 กันยายน 256๓ 
งบประมาณ    25,000  บาท 
_____________________________________________________________________________ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การดําเนินงานของสหกรณฝกหัดในโรงเรียนเปนกิจกรรมที่สงเสริมความรูเรื่องสหกรณ รวมทั้งใหแนวทาง
ในการปฏิบัติ เปนการสรางประสบการณใหแกนักเรียน ปลูกฝงความรับผิดชอบ มีความประหยัด ซื่อสัตย ขยัน  
อดทนและอดออม นักเรียนไดสมัครเปนสมาชิก และใชบริการของสหกรณ โดยสามารถซื้อสินคาไดในราคาถูกกวา
ทองตลาด และไดรับความสะดวกในการจัดหาอุปกรณเครื่องเขียนและอ่ืนๆ  ดังนั้นทางโรงเรียนวัดบางไกรนอกจึง
ไดจัดใหมีโครงการสงเสริมสหกรณฝกหัดขึ้น 

  
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือใหนักเรียนมีหองสหกรณสําหรับเปนแหลงบริการเครื่องเขียน อุปกรณ และอื่นๆ 
2.2 เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนไดใชบริการของสหกรณ และนําหลักของสหกรณไป 

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 
2.3 เพ่ือสงเสริมความรู ความเขาใจ เก่ียวกับระบบสหกรณ และปลูกฝงใหนักเรียนนําระบบ การปกครอง   

ระบอบประชาธิปไตยมาใชโดยอาศัยวิธีการของสหกรณ 
2.4 เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ  

สะอาด สามัคค ีมีน้ําใจ และกตัญู  
 

3. เปาหมาย  
3.1 ผลผลิต (Out puts) 

  3.1.1 นักเรียนรอยละ ๙0  เปนสมาชิกสหกรณฝกหัด 
  3.1.2 นักเรียนรอยละ 85  ซื้อสินคาไดสะดวกในราคาถูก 
  3.1.3 นักเรียนรอยละ 85  มีความเขาใจในระบบสหกรณ 
  3.1.4 นักเรียนรอยละ 85  ใชบริการของหองสหกรณ ดวยความเขาใจ 
  3.1.5 นักเรียนรอยละ 100  มีคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย 

สุภาพ สะอาด สามัคค ีมีน้ําใจ และกตัญู   
3.2 ผลลัพธ (Out comes)  

   3.2.1 นักเรียนเปนสมาชิกสหกรณฝกหัดอยางนอยคนละ 1 หุน 
            3.2.2 นักเรียนซื้อสินคาไดสะดวกในราคาถูก  
            3.2.3 นักเรียนมีความเขาใจในระบบสหกรณ 
            3.2.4 นักเรียนใชบริการของหองสหกรณดวยความเขาใจ                                                       
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      3.2.5 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด 
สามัคคี มีน้ําใจ และกตัญู 

 
4.  กิจกรรมดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ไตรมาสที 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 ประชุมชี้แจงเสนอแผนงานผูเก่ียวของรับทราบ       น.ส.ทพิาภรณ มะหิน 

2 สํารวจความตองการสินคาของผูใชบริการและ                                                                        
จัดซื้ออุปกรณ/เครื่องเขียนและสินคาที่จําเปน   

  
2๕,000   

 
 

น.ส.ทิพาภรณ 
และคณะ 

3 จัดเตรียมสถานท่ี/ตู/และชั้นวางสินคา                                                 น.ส.พิกุล /น.ส.แกวใจ 
 

4 ประชาสัมพันธและเปดรับสมาชิกใหม     น.ส.ทิพาภรณ มะหิน 

5 ใหบริการจําหนายสินคา     น.ส.พิกุล  /น.ส.แกวใจ 
6 ลงบัญชีเงินสดในแตละวัน     น.ส.ทิพาภรณ มะหิน 
7 จายเงินปนผลและคืนหุนนักเรียนที่จบชั้น ป.6 

    
น.ส.ทิพาภรณ มะหิน 

และคณะ 

8 นิเทศ กํากับ ติดตามผล        ผูอํานวยการ 
 

9 สรุปรายงานการดําเนินงาน     น.ส.ทิพาภรณ มะหิน 

 25,000  

 
5.   งบประมาณท่ีใช           

5.1 เงนิงบประมาณ จํานวน            -         บาท 
         5.2 เงินงบประมาณสหกรณ  จํานวน 25,000     บาท 
  รวม 25,000    บาท   
  

ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1 จัดซื้อสินคาของผูใชบริการและ                                                                        

จัดซื้ออุปกรณ/เครื่องเขียนและสินคาที่
จําเปน   

25,000 ตามสินคาแตละ
รายการ 

25,000 

รวมทั้งสิ้น 25,000 
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6.   การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค 

1.ผลผลิต (Out  puts) 
     1.1 นักเรียนไดเปนสมาชิกสหกรณ 
     1.2 นักเรียนซื้อสินคาราคาถูกและสะดวก 
     1.3 นักเรียนรูและเขาใจสหกรณระบบสหกรณ 
     1.4 นักเรียนใชบริการของหองสหกรณ                                                          
     1.5 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 8  ประการ 

 
รอยละ 90 
รอยละ 85 
รอยละ 85 
รอยละ 85 

  รอยละ 100 
2. ผลลัพธ (Out  comes)  
     2.1 นักเรียนไดเปนสมาชิกสหกรณ 
     2.2 นักเรียนซื้อสินคาราคาถูก และสะดวก 
     2.3 นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักสหกรณได 
     2.4 นักเรียนใชบริการของหองสหกรณดวยความเขาใจ                                                          
     2.5 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 8  ประการ 

 
90 
85 
85 
85 

100 
 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  7.1  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนใชบริการของสหกรณดวยความรูความเขาใจ และสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียนเปนอยางดี 
  7.2  เมื่อสิ้นปการศึกษากิจกรรมสหกรณมีรายไดเพียงพอสําหรับนํามาสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน
หรืออ่ืนๆ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนานักเรียนและบุคลากรไดตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 

( นางสาวทิพาภรณ   มะหิน )                                                               
                 ผูรับผิดชอบโครงการ                                                                        
 
 
 
 

      ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
ผูอนุมัติโครงการ   
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ   รหัสกลุมงาน บท. 4-10 
กลุมงาน บริหารทั่วไป     แผนงาน   การจัดการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
มฐ. ที่  2 ตัวบงช้ีที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ

เหลื่อมลํ้าทางการศกึษา 
4.5 ส ง เส ริ มสนับส นุน ให ส ถานศึ กษาหน วย ง านทุ ก ระดับนํ า  Digital 

Technology มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

5.2 สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามี
สวนรวมบริหารจัดการศึกษา 

5.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระนําไปสูการกระจาย
อํานาจ 4 ดานใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบท
ของพ้ืนที่ 

รหัส KPI ที่  4.12, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 
ตัวชี้วัด 4.12 สถานศึกษาทุกแหงมีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมตอกับเครือขาย

อินเทอรเน็ตไดอยางมปีระสิทธิภาพและปลอดภัย 
ตัวชี้วัด 5.5 รอยละของสถานศกึษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
ตัวชี้วัด 5.6 รอยละของสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมและบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
ตัวชีว้ัด 5.7 จํานวนหนวยงานภาครัฐภาคเอกชนมีสวนรวมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัด 5.8 มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนใหเกิดคุณภาพ 

ผูรับผิดชอบ  นางสาวนุชรีภรณ     จันทรสงิห  
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 256๒ – 30 กันยายน 256๓ 
งบประมาณ ๒2,743    บาท 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 การบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเปาหมายและกลยุทธสถานศึกษาตอง
อาศัยขอมูลที่ถูกตอง  รวดเร็วเปนปจจุบัน  ในปจจุบันจะลดระบบงานเอกสารลงและใชระบบอิเล็กทรอนิกส
เพ่ิมขึ้นเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542 ใหใชขอมูลสารสนเทศ เกิดประสิทธิผลตอ
องคกรและเพ่ือใหงานเปนระบบ สามารถคนหาไดสะดวกรวดเร็วจึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น  
 งานธุรการ เปนงานที่สําคัญและจําเปนงานหนึ่งในสถานศึกษา ซึ่งมีหนาที่หลักในการรวบรวมขอมูล  
ระเบียบและแนวปฏิบัติในสวนที่เก่ียวของกับงานธุรการ การปฏิบัติงานดานสารบรรณ การลงทะเบียนรับ – สง
หนังสือ การโตตอบหนังสือราชการ และหนังสือที่มาถึงสถานศึกษาจากองคกร หนวยงานตางๆ  รวมถึง การจัดเก็บ
และทําลายหนังสือ นอกจากนี้ยังเปนงานใหการบริการ ประสาน สงเสริม สนับสนุน การอํานวยความสะดวกตาง ๆ  
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ในการดําเนินงานของสถานศึกษา ใหดําเนินไปดวยความสะดวกราบรื่นรวดเร็ว และมีความคลองตัวในการ
บริหารงาน สามารถจัดการศึกษาของสถานศึกษาเปนไปตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปน
หลักโดยเนน ความโปรงใส  ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได  และการดูแลระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการใหเปนตัวชวยสงเสริม อํานวยความสะดวกในการทํางานใหกลุมงานตาง ๆ  ไดบรรลุวัตถุประสงคของ
สถานศึกษาที่วางไว  จึงตองเปนผูคอยชวยเหลือ แนะนําใหกับกลุมงานตาง ๆ สามารถประยุกตระเบียบและแนว
ปฏิบัติที่ทางราชการกําหนด เขากับงานของสถานศึกษาไดอยางถูกตองเหมาะสม ดังนั้นจึงจําเปนที่โรงเรียนจะตองมี
การบริหารจัดการ และพัฒนาระบบงานธุรการเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและถูกตองตามระเบียบแบบแผน 

 
2. วัตถุประสงค  
         2.1   เพ่ือจัดเก็บเอกสาร งานธุรการ และขอมูลสารสนเทศ ใหเปนระเบียบยิ่งข้ึน 

2.2   เพ่ือใหขอมูล สารสนเทศถูกตองและเปนปจจุบันอยูเสมอ  
2.3   เพ่ือพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนระบบที่สะดวกและงายตอการนําไปใชงาน 

   2.4   เพ่ือศึกษาดูงานการจัดระบบงานธุรการ และขอมูลสารสนเทศ ของหนวยงานที่ประสบผลสําเร็จ  
 
3.  เปาหมาย 
  3.1 ผลผลิต (Outputs)  
   3.1.1 รอยละ 100 โรงเรียนมกีารพัฒนาระบบเอกสารไดเปนป ัจจ ุบ ัน 
  3.1.2 รอยละ 100 ของการรับ – โตตอบหน ังสือราชการเป ็นไปอย างม ีประสิทธิภาพ 
  3.1.3 รอยละ 100 ของการจัดเก็บเอกสารของทางราชการเปนระบบ งายตอการคนหา 
  3.1.4 รอยละ 100 ของความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ 
  3.2 ผลลัพธ (Outcomes)   

3.2.1 โรงเรียนมีการพ ัฒนาระบบเอกสารไดเปนปจจุบัน 
3.2.2 โรงเรียนมีการรับ – โตตอบหนังสือราชการของโรงเรียนเป ็นไปอยางม ีประสิทธิภาพ 
3.2.3 โรงเรียนมีการจ ัดเก ็บเอกสารของทางราชการเปนระบบ งายตอการค นหา 
3.2.4 ผูใชงานสารสนเทศมีความพึงพอใจในการรับบริการ 
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4.  กิจกรรมดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 
4 

ประชุมครูเพ่ือพิจารณากิจกรรมและเสนอ
ผูรับผิดชอบกิจกรรม ตาง ๆ 
ดําเนินการตามกิจกรรม 
- กิจกรรมการรับ – สง หนังสือราชการ 

1) ลงทะเบียน 
2) รับ – สงหนังสือ  

- ตอบรับหนังสือ  
- จัดเก็บหนังสือเปนระบบ 
- ระบบงานสารสนเทศ 

นิเทศ/ติดตาม 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 

500 
4,000 
4,000 

 
 
- 
 

 
 
 
 
 

2,000 
 

1,000 
2,000 
 

 
 
 
 

243 
2,000 
3,000 

 
 
- 
 

 
 
 
 
 

1,000 
 

1,000 
2,000 
 
 

ผูอํานวยการ 
 
 

น.ส.นุชรภีรณ  จันทรสิงห 
 
 
 

น.ส.นุชรภีรณ  จันทรสิงห 
 

ผูอํานวยการ 
น.ส.นุชรภีรณ  จันทรสิงห 

 รวม 22,743     
 
5. งบประมาณที่ใช                           
      5.1 เงินงบประมาณ จํานวน   6,000    บาท 
      5.2 เงนินอกงบประมาณ จํานวน        16,743      บาท 
                                       รวม    22,743 บาท 
 
ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

1 กระดาษ A4  80 แกรม ๑๕ รีม 120 ๑,800 
2 กระดาษ A4  70 แกรม ๒๐ รีม 110 ๒,๒00 
3 การดขาว 1๕๐ แกรม ๑ หอ 200 200 
4 กระดาษปกสีชมพู 120 แกรม ๑ หอ 150 150 
5 กระดาษปกสีฟา 120 แกรม ๑ หอ 150 150 
6 กระดาษปกสมีวง 120 แกรม ๑ หอ 150 150 
7 กระดาษปกสสีม 120 แกรม ๑ หอ 150 150 
8 ลูกแม็ก เบอร 10  ๒๔ กลองเล็ก ๗ 168 
9 กาวสองหนาบาง ๑ นิ้ว ๒ มวน 30 60 

๑0 กาวสองหนาบาง ๐.๕ นิ้ว ๕ มวน 20 100 
11 หมึก HP 46 ดํา 3 ตลับ 400 1,200 
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ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
12 หมึก HP 46 สี ๓ ตลับ 400 1,200 
13 หมึก HP 678 ดํา ๒ ตลับ 365 730 
14 หมึก HP 678 สี ๒ ตลับ 365 730 
๑5 ผงหมึกเครื่องถายเอกสาร ๒ ตลับ 3,745 ๗,๔๙๐ 
16 หมึกเติม EPSON ดํา 1 ขวด 240 240 
๑7 หมึกเติม EPSON ชมพู 1 ขวด 240 240 
18 หมึกเติม EPSON เหลือง 1 ขวด 240 240 
19 ซอมเครื่องปริ้นเตอร   ๒,000 
๒๐ ซอมเครื่องคอมพิวเตอร/โนตบุตสํานักงาน   3,545 

รวมทั้งสิ้น ๒2,743 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค 
ผลผลิต (Outputs)  

1. รอยละโรงเรียนมีการพัฒนาระบบเอกสารไดเปนป ัจจ ุบ ัน 

2. รอยละการรับ – โตตอบหน ังสือราชการของโรงเรียนเป ็นไปอย างม ี
ประสิทธิภาพ 

3. รอยละการจัดเก็บเอกสารของทางราชการเปนระบบ งายตอการคนหา 
     4.   รอยละความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ 

 
รอยละ 100 
รอยละ 100 

 
รอยละ 95 

รอยละ 100 

ผลลัพธ (Outcomes)   
1. โรงเรียนมีการพ ัฒนาระบบเอกสารไดเปนปจจุบัน 

2. โรงเรียนมีการรับ – โตตอบหนังสือราชการของโรงเรียนเป ็นไปอยางม ี
ประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนมีการจ ัดเก ็บเอกสารของทางราชการเปนระบบ งายตอการค นหา 
4. ผูใชงานสารสนเทศมีความพึงพอใจในการรับบริการ 

 
100 
100 

 
95 

100 
 

7.ผลที่คาดหวังที่ไดรับ 
7.1 ระบบงานธุรการของโรงเรียนมคีวามรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
7.2 ระบบงานธุรการของโรงเรียนจัดไดเปนระบบสะดวกตอการจัดเก็บ อางอิง และคนหาเอกสาร 
7.3 โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศถูกตองเปนระบบ เพื่อการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
        ( นางสาวนุชรีภรณ  จันทรสิงห )      ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
       ผูรับผิดชอบโครงการ          ผูอนุมัติโครงการ 



224 

 
กลุมงาน บริหารทั่วไป                                                  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

โครงการ    จัดการศกึษาโดยความรวมมือของชุมชนและทองถ่ิน  รหัสกลุมงาน บท. 4-11 
กลุมงาน การบริหารท่ัวไป    แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มฐ. ที่  2 ตัวบงช้ีที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

2.5 การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
(SDGs) เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5.2 สรางเครือขายความรวมมอืและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวน

รวมบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที่  2.38, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 

ตัวชี้วัด 2.38 รอยละของสถานศึกษาที่ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัด 5.5 รอยละของสถานศกึษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
ตัวชี้วัด 5.6 รอยละของสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมและบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
ตัวชี้วัด 5.7 จํานวนหนวยงานภาครัฐภาคเอกชนมีสวนรวมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมขึ้น 

ผูรับผิดชอบ   นางสุมาลี  เกษรมาลา, นางพะเยาว  เรืองออน, นางสาวนุชรีภรณ   จันทรสิงห 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
งบประมาณ    121,000 บาท 
_____________________________________________________________________________ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 วิสัยทัศนของโรงเรียนวัดบางไกรนอกกลาววา โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) มุงจัดการ
ศึกษาใหไดมาตรฐาน ผูเรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงคและมีความเปนเลิศทางวิชาการ รักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอมโดยการสนับสนุนของชุมชนและทองถ่ิน  ฉะนั้นแลวการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพนั้น ตอง
อาศัยความรวมมือของชุมชนและทองถ่ินเขามาเปนสวนหนึ่งในการจัดการศึกษา โรงเรียนตองเปดโอกาสและให
ชุมชนและทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการศกึษา เพราะชุมชนจะเปนแหลงขอมูล รวมทั้งเปนเสียงสะทอนผล
การจัดการศึกษา ถาผลการจัดการศึกษาเปนที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบสถานศกึษา ก็จะสงผลดีตอโรงเรียน ทาง
โรงเรียนวัดบางไกรนอก จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพ่ือสงเสริมการสรางความสัมพันธอันดีระหวางสถานศึกษากับ
ชุมชน ใหโรงเรียนไดเปนที่ยอมรับของชุมชนและใหการสนับสนุนในดานตางๆ ทั้งภูมิปญญา ตลอดจนงบประมาณ
ในการบริหารจัดการโรงเรียนอีกดวย 
 
2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสงเสริมการสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 2.2 เพื่อเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศกึษาใหกับลูกหลานในชุมชน 
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3.  เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต(Out puts)  
 3.1.1 รอยละ 85 ชุมชนและทองถ่ินใหความรวมมือกับกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรม 
 3.1.2 รอยละ 85 ชุมชนและทองถ่ินสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 
 3. 2 ผลลัพธ (Out comes)  
            3.2.1 โรงเรียนจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตความรวมมือของชุมชน 
 3.2.2 โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอสําหรับจัดกิจกรรมใหนักเรียน  
 
4.  กิจกรรมและรายละเอยีดในการใชงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอยีดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ     ผูอํานวยการสถานศึกษา 
       

2. จัดกิจกรรมโดยขอความรวมมือจาก
ชุมชนและทองถ่ิน 

    นางสุมาลี  เกษรมาลา
คณะครู 

      - วันเด็กแหงชาติ      
 

 
 
 
 
3. 
4. 

     - โครงการ/กิจกรรมอื่นๆ 
     - ทุนการศึกษา 
     - เรียนรูกับภูมปิญญาชาวบาน 
     - การประชุมกรรมการสถานศกึษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
นิเทศ  กํากับ ติดตาม 
รายงานผลการดําเนินงาน 

 
 
 

250 

250 
60,000 
 
 
 
 
 

 
 60,000 

 
250 

 
 
 

250 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นางสุมาลี  เกษรมาลา 
 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 
น.ส.นุชรภีรณ  จันทรสิงห 

รวม 121,000  
 
5. งบประมาณ  
  5.1 งบประมาณจากราชการ จํานวน     1,000 บาท 
  5.2 งบประมาณจากภายนอก (อบต.) จํานวน 120,000 บาท 
   รวม 121,000 บาท 
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ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1 กระดาษ A4  70 แกรม 2 รีม 110 220 
2 กระดาษปกสีเขียว 120 แกรม ๑ หอ 150 150 
3 ลูกแม็ก เบอร 10  10 กลองเล็ก 10 100 
4 แฟมโชวเอกสาร 3 หวง ตราชาง 444 A4 สัน 5 ซม ๑ แฟม ๑๒๐ ๑๒๐ 
5 ใสแฟม A4 ๕ หอ 20 ๑๐๐ 
6 เลคซีน 1.5 นิ้ว ๖ มวน ๓๕ ๒๑๐ 
7 เลคซีน ๑ นิ้ว ๕ มวน ๒๐ ๑๐๐ 

รวมทั้งสิ้น 1,000 
 
6. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค  
ผลผลิต(Outputs)  
1. ชุมชนและทองถ่ินใหความรวมมือกับกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรม 
2. ชุมชนและทองถ่ินสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 

รอยละ 85 
รอยละ 85 

ผลลัพธ(Outcomes) 
    1. โรงเรียนจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตความรวมมือของชุมชน 
    2. โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอสําหรับจัดกิจกรรมใหนักเรียน 

 
รอยละ 85 
รอยละ 85 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 7.1 โรงเรียนกับชุมชนและทองถิ่นมีความสัมพันธอันดีซึ่งกันและกัน กอใหเกิดผลดีตอการบริหารจัด
การศึกษา 

7.2 ชุมชนไดเขามาเปนสวนหนึ่งในการจัดการศกึษาใหกับลูกหลานของตนเองในชุมชน 
 

 
 
            ( นางสุมาลี  เกษรมาลา ) 
              ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 

     ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
                ผูอนุมัติโครงการ 
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โครงการ    พัฒนาเว็บไซตเพ่ือสงเสริมการบริหารจัดการศึกษา  รหัสกลุมงาน  บท. ๔-๑๒ 
กลุมงาน    การบริหารท่ัวไป       แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                    
มฐ. ที่  2 กระบวนการบริหารจัดการ   
ตัวบงช้ีที่    2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ

เหลื่อมลํ้าทางการศกึษา 
4.5 ส ง เส ริ มสนับส นุน ให ส ถานศึ กษาหน วย ง านทุ ก ระดับนํ า  Digital 

Technology มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

5.2 สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามี
สวนรวมบริหารจัดการศึกษา 

5.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระนําไปสูการกระจาย
อํานาจ 4 ดานใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบท
ของพ้ืนที่ 

รหัส KPI ที่ 6.3, 6.6, 6.8 
ตัวชี้วัด 4.12 สถานศึกษาทุกแหงมีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมตอกับเครือขาย

อินเทอรเน็ตไดอยางมปีระสิทธิภาพและปลอดภัย 
ตัวชี้วัด 5.5 รอยละของสถานศกึษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
ตัวชี้วัด 5.6 รอยละของสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมและบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
ตัวชี้วัด 5.7 จํานวนหนวยงานภาครัฐภาคเอกชนมีสวนรวมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 5.8 มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนใหเกิดคุณภาพ 

ผูรับผิดชอบ   นายอนุวัตร  ธิระมาร 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
งบประมาณ   2,000 บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปจจุบันขอมูลขาวสารเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนสําหรับนําไปใชประโยชนในการพัฒนาหนวยงานดาน
ตาง ๆ เชน ธุรกิจ การบริหาร การบริการ สาธารณสุข การทองเที่ยว  การศึกษา ซึ่งหนวยงานใดมีขอมูลสารสนเทศ
ที่ถูกตอง ทันสมัย มีการจัดเก็บและคนคืนที่เปนระบบและรวดเร็ว ยอมไดเปรียบในการนําขอมูลไปใชประโยชน
ตามวัตถุประสงคนั้น ๆ การเผยแพรความรูและขอมูลขาวสารบนเว็บไซตผานเครือขายอินเทอรเน็ต    ถือวาเปน
ชองทางหนึ่งที่ทําใหเกิดการถายทอดความรูอยางแพรหลายและกวางขวางทั้งในและนอกระบบกระจายไปทุกที่
ทั่วโลก โดยไมมีขอจํากัดเรื่องระยะทาง เวลา และสถานที่ เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตจึงทําใหเกิดสังคม   ยุค
สารสนเทศที่มีขอมูลขาวสารอยางไมมีขีดจํากัด และสังคมยุคสารสนเทศนี้เองทําใหหนวยงานตาง ๆ ตองการที่จะ
พัฒนาเว็บไซตเพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลของตนเอง 
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โรงเรียนเปนสถาบันการศึกษาที่มีหนาที่พัฒนาผูเรียนตามจุดมุงหมายของหลักสูตรตามมาตรฐานที่
กําหนด สงเสริมใหผูเรียนมีความรูความสามารถดานวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และการงานอาชีพโดยเนนผูเรียน
เปนสําคัญ และมุงพัฒนาสถานศึกษาใหเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูเพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและเผยแพร
ความรูสูชุมชน การเผยแพรความรู บนเว็บไซตผานเครือขายอินเทอรเน็ต ถือวาเปนชองทางหนึ ่งที ่จะทําให
โรงเรียนบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค  

จากเหตุผลดังกลาว โรงเรียนวัดบางไกรนอก จึงไดจัดทําโครงการ พัฒนาเว็บไซตเพ่ือสงเสริมการบริหาร
จัดการใหโรงเรียนมีการประชาสัมพันธขาวสาร และเผยแพรกิจกรรมตางๆของทางโรงเรียนใหประชาชนไดรับรู 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือใหโรงเรียนสามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพื่อใหโรงเรียนสามารถเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับ ครู นักเรียน และประชาชน ไดรับทราบอยาง

รวดเรว็และทันสมัยกอใหเกิดความเขาใจและการใหความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียน 

 3. เปาหมาย 
       3.1 ผลผลิต 

3.1.1 ผูใชงานรอยละ100 มีความพึงพอใจในระบบของสารสนเทศ 
3.1.2 ระดับคณุภาพดีเยี่ยมของการบริหารจัดการที่ดี 

      3.2 ผลลัพธ 
3.2.1 ความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ 
3.2.2 คุณภาพของการบริหารจัดการที่ดี 

 
4. กิจกรรมการดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมชี้แจงแตงตั้งคณะทํางาน     นายอนุวัตร ธิระมาร 

2. สํารวจ วิเคราะหขอมูล และจัดทําโครงการ     นายอนุวัตร ธิระมาร 
3. เสนอโครงการตอผูที่เก่ียวของ     นายอนุวัตร ธิระมาร 
 -จดทะเบียนชื่อเว็บไซต  500    
 -เชาพื้นที่บริการเว็บไซต  1500    
 -จัดทาํเว็บไซตบริหารจัดการ      
 -คาประสานงานและดําเนินโครงการ      

4. นิเทศ กํากับและติดตาม     ผูอํานวยการ 
5. สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการ     นายอนุวัตร ธิระมาร 

รวม 2,000 บาท  
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5.งบประมาณที่ใช      
 5.1 งบประมาณจากราชการ  จํานวน  2000 บาท 
 5.2 งบประมาณภายนอก (สวัสดิการ) จํานวน  - บาท 
      รวม  2,000 บาท 
 
รายละเอียดการใชงบประมาณ 

ที ่ รายการ จํานวนเงิน 
1. คาดําเนินการจดทะเบียนชื่อ http://www.watbangkrainorkschool.ac.th/ 

และคาเชาพื้นที่บริการเว็บไซต จํานวน 1 ป  
500 

1,500 
 2,000 

 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค 
ผลผลิต  

1 ผูใชงานรอยละ100 มีความพึงพอใจในระบบของสารสนเทศ 
2 ระดับคุณภาพดีเย่ียมของการบริหารจัดการที่ดี 

 
100 
90 

ผลลัพธ  
1 ความพึงพอใจของผูใชงานสารสนเทศ 
2 คุณภาพของการบริหารจัดการที่ดี 

 
100 

 
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
       7.1 โรงเรียนวัดบางไกรนอกสามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

7.2  โรงเรียนสามารถเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับ ครู นักเรียน และประชาชน ไดรับทราบอยางรวดเร็ว
และทันสมยักอใหเกิดความเขาใจและการใหความรวมมือในการพัฒนาโรงเรียน 

 
 
 

 
 ( นายอนุวัตร  ธิระมาร )          ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
  ผูรับผิดชอบโครงการ                      ผูอนุมัติโครงการ 
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โครงการ สงเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน  รหัสกลุมงาน บท. 4-13 
กลุมงาน บริหารทั่วไป    แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ. ที่  2ตัวบงชี้ท่ี 2.2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

การจัดการเรียนรู 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ

เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
4.1 รวมมือกับองคกรปกครองระดับทองถ่ินภาครัฐหนวยงานที่เกี่ยวของในการ

จัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่ 
รหัส KPI ที่  4.1, 4.2, 4.4 

ตัวชี้วัด 4.1 รอยละของเด็กวัยเรียนท่ีเขารับการศึกษาในแตระดับการศกึษา 
ตัวชี้วัด 4.2 รอยละของนักเรียนออกกลางคนั 
ตัวชี้วัด 4.4 รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานขอมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนํามาใชในการ

วางแผนจัดการเรียนรูใหแกผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ผูรับผิดชอบ นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ, นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ, นางสาวนุชรีภรณ จันทรสิงห 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
งบประมาณ ๒,๕00    บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ  สอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา และสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 

 อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพ่ือเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แยมพรอม
อุปถัมภ) จึงกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเ ก่ียวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 

 

2. วัตถุประสงค 
 2.1  เพื่อประชาสัมพันธการรับเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 ใหผูปกครองนักเรียน 
ประชาชน ไดทราบอยางทั่วถึง 

2.2  เพ่ือจัดเก็บขอมูลสํามะโนประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ตามระราช
บัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  เขาเรียนในปการศึกษา 2563  (เด็กที่เกิด  พ.ศ. 2557)  
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2.3 เพื่อการกรอกขอมูลการรับนักเรียนบนเว็บไซต ถูกตอง ครบถวน 
2.4 เพ่ือรายงานผลการรับเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาปการศึกษา 2563 ไดครบ 100 %   
2.5 เพ่ือติดตามเด็กที่จบชั้น ป.6 มีแนวโนมจะไมเรียนตอชั้น ม.1 ใหเรียนตอจนจบการศึกษา 

ภาคบังคับทั้งในระบบและนอกระบบ 
 
3.  เปาหมาย 
  3.1 ผลผลิต (Outputs) 
    3.1.1 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธการรับเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา ปการศึกษา 2563 ให
ผูปกครองนักเรียน ประชาชน ไดทราบอยางทั่วถึงอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
  3.1.2 รอยละ 80ของประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ตามระราช
บัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน เขาเรียนในปการศึกษา 2563 (เด็กที่เกิด 
พ.ศ. 2557)  
  3.1.3 รอยละ 100ของการกรอกขอมูลการรับนักเรียนบนเว็บไซตถูกตอง ครบถวน 
  3.1.4 รอยละ 100 ของการรายงานผลการรับเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาปการศึกษา 2563 
  3.1.5 รอยละ 100 นักเรียนที่จบชั้น ป.6 เขาศึกษาตอชั้น ม.1  
  3.2 ผลลัพธ (Outcomes)   

3.2.1 ผูปกครองนักเรียนประชาชนไดทราบขาวการรับนักเรียนและสงนักเรียนเขาเรียนตามกําหนด 
3.2.2 โรงเรียนมีการจัดเก็บขอมูลสํามะโนประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาค

บังคับตามระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคบั พ.ศ. 2545 เขาเรียนในปการศึกษา 2563 อยางเปนระบบ 
  3.2.3โรงเรียนมีการกรอกขอมูลการรับนักเรียนบนเว็บไซตถูกตอง ครบถวน 

3.2.4 โรงเรียนสามารถรายงานผลการรับเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาปการศึกษา 2563 ไดตาม
กําหนด 

3.2.5 โรงเรียนมีการติดตามเด็กที่จบชั้น ป.6 ไดเรียนตอในสถานศึกษาที่เปดสอน ม.1 หรือจัด
การศึกษา สูงกวาระดับชั้น ป.6 ทั้งในระบบและนอกระบบ 
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4.  กิจกรรมดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอยีดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
 

2 
 
 
 

 

ประชุมครูเพ่ือพิจารณากิจกรรมและเสนอ
ผูรับผิดชอบกิจกรรม ตาง ๆ 
ดําเนินการตามกิจกรรม 

-  ทําปายไวนิลประชาสัมพันธการรับนักเรียนเขา
เรียนหรือวิธีการอ่ืนๆ 

-ตรวจขอมูล/สํามะโนประชากรเด็กที่เกิดพ.ศ. 
2555 ใน อ.บางกรวย ต. บางขุนกอง หมู 3 และ 5 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

1,๒๐0 
 

๒๐0 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ผูอํานวยการ 
 
 

น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 

 
 
 
 
 

3 
 
4 
5 

- จัดทําแบบเก็บขอมูลพื้นฐานทางการศกึษา ป
การศึกษา 2563 
- รายงานขอมูลการรับนักเรียนผานทางเว็บไซต 
(DMC) 
- การรับสมัครนักเรียน-รายงานตัว 
ประชุมเชิงปฎิบัติการการตวรจสอบระบบจัดเก็บขอมูล
นักเรียนรายบุคคล โปรแกรม DMC 
นิเทศ/ติดตาม 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

100 
 
 
 
 

200 
 
 
 

 
 
 
 

๕00 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

200 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.นุชรีภรณ จันทรสิงห 
 
น.ส.นุชรีภรณ จันทรสิงห 
 
น.ส.นุชรีภรณ จันทรสิงห 
น.ส.นุชรีภรณ จันทรสิงห 

 
ผูอํานวยการ 

น.ส.กนิษฐา  วรรณวงษ  

รวม 2,500  
 
5. งบประมาณที่ใช  
 5.1 เงินงบประมาณ  จํานวน  ๒,๕00  บาท 
       รวม                                  2,500  บาท 
 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 5 รีม 120 600 
2 กระดาษโพโต A4/150 g 2 รีม 150 300 
3 คาจางทําไวนิล  ๑,๒๕๐ ๑,๒๕๐ 
4 หมึกEPSON L๓๓๑๐ สีดํา ๑ ขวด ๓๕๐ ๓๕๐ 

รวมทั้งสิ้น 2,500 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค 

ผลผลิต(Outputs)  
1.โรงเรียนมีการประชาสัมพันธการรับเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา ปการศึกษา 

2563 ใหผูปกครองนักเรียน ประชาชน ไดทราบอยางทั่วถึง 
2. รอยละของการประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคบั ตามระ

ราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคบั พ.ศ. 2545 ในเขตพ้ืนที่บริการ ของโรงเรียน เขาเรียน
ในปการศึกษา 2563  (เด็กที่เกิด พ.ศ. 2557)  

3. รอยละของการกรอกขอมูลการรับนักเรียนบนเว็บไซตถูกตอง ครบถวน 
4. รอยละของการรายงานผลการรับเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาปการศึกษา 2563 
5. รอยละนักเรียนที่จบชั้น ป.6 เขาศึกษาตอชั้น ม.1  

 
1 ครั้ง/ป 

 
รอยละ 80 

 
 

รอยละ 100 
รอยละ 100 
รอยละ 100 

ผลลัพธ (Outcomes)   
1.ผูปกครองนักเรียน ประชาชน ไดทราบขาวการรับนักเรียน และสงนักเรียนเขาเรียน

ตามกําหนด 
2.โรงเรียนมีการจัดเก็บขอมูลสํามะโนประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษา

ภาคบังคับ ตามระราชบัญญัติการศกึษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  เขาเรียนในป
การศึกษา 2563 อยางเปนระบบ 

3.โรงเรียนมีการกรอกขอมูลการรับนักเรียนบนเว็บไซตถูกตอง ครบถวน 
4.โรงเรียนสามารถรายงานผลการรับเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาปการศึกษา 2563

ไดตามกําหนด 
5. นักเรียนที่จบชั้น ป.6 ไดเรียนตอในสถานศึกษาที่เปดสอน ม.1 หรือจัดการศึกษา 

สูงกวาระดับชั้น ป.6 ทั้งในระบบและนอกระบบ 

 
1 ครั้ง/ป 

 
1 ครั้ง/ป 

 
 

2 ครั้ง/ป 
1 ครั้ง/ป 

 
ทุกคน 

7. ผลที่คาดหวังที่ไดรับ 
7.1 บิดา/มารดา หรือผูปกครองของนักเรียน และประชาชนทั่วไป ไดทราบขอมูลขาวสารการสงเด็ก  เขา

เรียนในปการศึกษา 2563 อยางทั่วถึง 
7.2 มีขอมูลสํามะโนประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑการศกึษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 (เด็กที่เกิด พ.ศ. 2557) 
 7.3 สถานศึกษามีความรู ความเขาใจในการรายงานผลการติดตามเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา 
 7.4 สถานศึกษาติดตามเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา ในปการศึกษา 2563 ชั้น อ.1 และ ป.1 ไดครบ 100% 
 
 
 

 

(นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ)      ( นางสาลินี   สุขศิริ) 
ผูรับผิดชอบโครงการ      ผูอนุมัติโครงการ 
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โครงการ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค   รหัสกลุมงาน บท. 4-14 
กลุมงาน บริหารทั่วไป     แผนงาน   การจัดการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 
มฐ. ที่  2 ตัวบงช้ีที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ

เหลื่อมลํ้าทางการศกึษา 
  4.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผูเรียน และสถานศึกษาอยางเหมาะสม เพียงพอ 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  5.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  5.2 สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวน

รวมบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที่    4.10, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6  

ตัวชี้วัด 4.10 ผูเรียนทุกคน และสถานศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรูอยาง
เหมาะสมและเพียงพอตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ตัวชี้วัด 5.2 รอยละของสถานศกึษาที่มีผลการประเมนิภายนอกในระดับดีข้ึนไป 
ตัวชี้วัด 5.4 รอยละของสถานศกึษามีผลการประเมนิคณุภาพ ภายในสถานศึกษาระดับดีขึ้นไป 
ตัวชี้วัด 5.5 รอยละของสถานศกึษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
ตัวชี้วัด 5.6 รอยละของสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม และบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

ผูรับผิดชอบ นางสาวนุชรีภรณ  จันทรสิงห, นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, นางสาวธนวรรณ  ผิวบัวคํา 
ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 256๒– 30 กันยายน 256๓ 
งบประมาณ 1๓0,000   บาท 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดกําหนดกลยุทธเพ่ือเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ 2562  ของสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาศักยภาพโรงเรียน ครู บุคลากร และนักเรียน  ใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดภายใตระบบการบริหารงบประมาณ  และการชําระสาธารณูปโภคถือเปนภารกิจหนึ่งของ
สถานศึกษาที่จะตองรับผิดชอบ  โดยมุงเนนใหบริการสาธารณูปโภคแก ครู บุคลากร และนักเรียน ไดใชในการ
จัดการเรียนการสอน และการดําเนินงานตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 
2. วัตถุประสงค 
  2.1 เพ่ือจัดสรรงบประมาณในการใชจายสาธารณูปโภคไดเหมาะสมและพอเพียง 
  2.2 เพื่อใหบริการสาธารณูปโภคแก ครู บุคลากร และนักเรียน ไดใชในการจัดการเรียนการสอน และการ
ดําเนินงานตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3.  เปาหมาย 
  3.1  ผลผลิต(Outputs) 
  3.1.1  รอยละ 100 โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณในการใชจายสาธารณูปโภคไดเหมาะสมและ
พอเพียง 
  3.1.2  รอยละ 100 โรงเรียนใหบริการสาธารณูปโภคแก คร ูบุคลากร และนักเรียน ไดใชในการ
จัดการเรียนการสอน และการดําเนินงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.2 ผลลัพธ (Outcomes)   
   โรงเรียนมกีารจัดสรรงบประมาณในการใชจายสาธารณูปโภคไดเหมาะสมและพอเพียง  ครู 
บุคลากร และนักเรียน ไดรับบริการจากการใชสาธารณูปโภคในการจัดการเรียนการสอน และการดําเนินงานตางๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
4.  กิจกรรมดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอยีดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. 
2. 
 
 
 
 
 

3. 
4. 

ประชุมเสนอโครงการ 
จัดสรรงบประมาณท่ีใชจายคา
สาธารณูปโภค 
     - คาน้ํา 
     - คาไฟ 
     - คาโทรศัพท 
     - คาอินเตอรเน็ต 
นิเทศ กํากับ ติดตาม 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

 
 
 

5,000 
22,200 

300 
5,000 
 
 

 
 
 
5,000 

22,200 
300 

5,000 
 
 

 
 
 

5,000 
22,200 

300 
5,000 
 
 

 
 
 

5,000 
22,200 

300 
5,000 
 
 

น.ส.นุชรภีรณ  จันทรสิงห 
น.ส.นุชรภีรณ, น.ส.พินทุสร, 

น.ส.ธนวรรณ   
 
 
 
 

ผูอํานวยการโรงเรียน
ผูอํานวยการโรงเรียน 

 รวม 1๓0,000  
 
5. งบประมาณที่ใช  
 5.1 เงินนอกงบประมาณ    จํานวน  100,000  บาท 
  5.2 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายไดสถานศึกษา) จํานวน       30,000     บาท 
        รวม  130,000 บาท 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค  

ผลผลิต (Outputs) 
1. โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณในการใชจายสาธารณูปโภคไดเหมาะสมและ

พอเพียง 
2. โรงเรียนใหบริการสาธารณูปโภคแก ครู บุคลากร และนักเรียน ไดใชในการ

จัดการเรียนการสอน และการดําเนินงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
รอยละ 100 
รอยละ 100 

ผลลัพธ (Outcomes)   
       โรงเรียนมกีารจัดสรรงบประมาณในการใชจายสาธารณปูโภคไดเหมาะสมและ
พอเพียง  ครู บุคลากร และนักเรียน ไดรับบริการจากการใชสาธารณูปโภคในการจัด   
การเรียนการสอน และการดําเนินงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
รอยละ 100 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 

7.1 โรงเรียนมกีารจัดสรรงบประมาณในการใชจายสาธารณปูโภคไดเหมาะสมและพอเพียง 
7.2 ครู บุคลากร และนักเรียน ไดรับบริการจากการใชสาธารณูปโภคในการจัดการเรียนการสอน และ

การดําเนินงานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 

       ( นางสาวนชุรีภรณ  จันทรสิงห )                
             ผูรับผิดชอบโครงการ    
 
 
 
  

     ( นางสาลินี   สุขศิริ )    
       ผูอนุมัติโครงการ 
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กลุมงาน บริหารทั่วไป                                                  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

โครงการ    โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  รหัสกลุมงาน  บท. ๔-๑๕ 
กลุมงาน  บริหารทั่วไป     แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มฐ. ที่  1 ตัวบงช้ีที่ 1.2  คณุลกัษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
มฐ. ที่  2 ตัวบงช้ีที่ 2.5  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพ 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

2.4 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางมีความสุข 

2.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเปาหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
(SDGs) เพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัส KPI ที่  2.29, 2.35, 2.36, 2.40, 2.42  
ตัวชี้วัด 2.29 รอยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรูและบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาทักษะ

อาชีพตามความถนัด 
ตัวชี้วัด 2.35 รอยละของผูเรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดําเนินชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ

การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัด 2.36 รอยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดลอมที่สอดคลองกับมาตรฐานสิ่งแวดลอม 

สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environment Education Sustainable Development: EESD) 
ตัวชี้วัด 2.39 รอยละของสถานศึกษามีการสงเสริมการคัดแยกขยะในสถานศึกษา 
ตัวชี้วัด 2.40 รอยละของสถานศึกษางดการใชพลาสติก และโฟม ในสถานศกึษา 
ตัวชี้วัด 2.42 รอยละของแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหสามารถ

บริการทางการศกึษาและมีกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ 
ผูรับผิดชอบ นางยุวดี ทองคํา, นายอนุวัตร ธิระมาร, นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ, นางสาวทิพาภรณ  มะหิน  
  นางเพ็ญนภา   พันพินิจ , นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย,นางสาวธนันพัชร โพธิ์งามพุม 
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2562– 30 กันยายน 2563       
งบประมาณ 2,000  บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในปจจุบันสถานการณขยะมูลฝอยในประเทศไทย เปนเรื่องที่สรางปญหาใหเปนอยางมาก ปริมาณขยะที่
เพ่ิมขึ้นทุกป เกิดจากการขาดจิตสํานึกใสใจดูแลสิ่งแวดลอม สถานศึกษาจึงเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญยิ่งในการ
ปลูกฝงใหนักเรียนมีจิตสํานึก มีจิตสาธารณะ รักหวงแหนธรรมชาติ ตลอดจนมีนิสัยรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปกรณ) จึงจัดโครงการโรงเรียนปลอดขยะข้ึน เพื่อสงเสริมและพัฒนาให
นักเรียนเปนผูที่มีคณุลกัษณะอันพึงประสงคดังกลาว เพ่ือใหสามารถเปนพลเมืองที่มีจิตสํานึกตอไปในอนาคต 
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2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อสรางความตระหนักจิตสํานึกเรื่องการรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
 2.2 เพ่ือใหนักเรียนเห็นคุณคาและประโยชนของวัสดุเหลือใช 
 2.3 เพ่ือใหนักเรียนสามารถคัดขยะไดถูกตองตามประเภท 
 2.4 เพ่ือใหโรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ 

3. เปาหมาย  
      3.1 ผลผลิต (Out puts)  
 3.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 จํานวน 173 คน ไดรับการอบรมสรางจิตสํานึกตาม
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 3.1.2 นักเรียนทุกคนสามารถนําวัสดุเหลือใชกลับมาใชใหมไดอยางมีคณุคา 
 3.2 ผลลัพธ (outcome) 
 3.2.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมการลดปริมาณขยะของโรงเรียน และชุมชน 
 3.2.2 โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ 

4.  กิจกรรมดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการใหผูที่
เก่ียวของทราบและรวมปรึกษาหารือ เสนอแนะ
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 

 
 

 
 

  
 

นางยุวดี  ทองคํา 
นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ 
นางสาวธนันพัชร โพธ์ิงามพุม  

2. ดําเนินกิจกรรม โรงเรียนปลอดขยะ 
- ปรับปรุงถังขยะ 
- อุปกรณในการคัดแยกขยะ 

    นางสาวเพ็ญนภา พันพินิจ 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 
น.ส.เณศรพี  ถนอมสินทรัพย 

3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณเพื่อนํามาใชในการรี
ไซเคลิ 

     

4. จัดกิจกรรม โรงเรียนปลอดขยะใหกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 

1,000     

5. 
6. 

จัดปายนิเทศใหความรูเก่ียวกับการคัดแยกขยะ 
โครงงานบูรณาการ Zero Waste School     
1 เรื่อง 

 500  

500 

  
 

7. นิเทศ  กํากับ ติดตาม     ผูอํานวยการ 

8. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน     นางยุวดี  ทองคํา 

รวม 2,000 บาท  
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5.  งบประมาณ 
 5.1 เงนิงบประมาณราชการ จํานวน 2,000 บาท 
 5.2 เงนินอกงบประมาณ จํานวน     -       บาท 
  รวม 2,000 บาท 
 

ลําดับ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 5 รีม 120 600 
2 ที่โกยขยะ 5 40 200 
3 ไมถูพ้ืน+ผา 5 130 650 
4 ไมกวาดทางมะพราว 5 65 325 
5 คลิปดํา No.111 1 25 25 
6 ตะกราใสเอกสาร A4 1 200 200 
 รวมทั้งสิ้น   2,000 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค 
ผลผลิต (Out puts)  
     1.  นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคนเรียนรูวิธีประหยัดพลังงานและใหความสําคัญกับ
สิ่งแวดลอม 
     2.  นักเรียนชั้น ป.1-ป.6  ทุกคนรูจักการใชพลังงานและอนุรักษสิ่งแวดลอมลด
ภาวะโลกรอน 

 
100 

 
100 

ผลผลิต (outcome)  
     1. นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคนไดเรียนรูถึงผลกระทบ จากการกระทําของมนุษย
หรือปรากฏการณธรรมชาติที่มตีอสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ 
     2. นักเรียนทุกคนไดเรียนรูวิธีการคดัแยกขยะแตละประเภทกอนทิ้ง 

 
100 

 
100 
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7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 7.1 คาใชจายสาธารณูปโภคของโรงเรียนลดลง 
 7.2 นักเรียนชวยรักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและในชุมชนท่ีนักเรียนอาศัยอยู ทําใหโรงเรียนและชุมชน
เปนโรงเรียนและชุมชนที่นาอยู 
 7.3 โรงเรียนปราศจากขยะ และมีการแยกขยะเปนประเภทกอนทิ้ง 
 7.4 นักเรียนนําความรูไปถายทอดแกผูปกครองและขยายวงกวางตอไป 
 
 
 
 
             ( นางยุวดี   ทองคํา ) 
              ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 
 

     ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
               ผูอนุมัติโครงการ 
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โครงการ  พัฒนางานประชาสัมพันธโรงเรียนสูชุมชน  รหัสกลุมงาน บท. 4-16 
กลุมงาน บริหารทั่วไป          แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ. ที่  2 ตัวบงช้ีที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  4. สรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ

เหลื่อมลํ้าทางการศกึษา 
4.5 ส ง เส ริ มสนับส นุน ให ส ถานศึ กษาหน วย ง านทุ ก ระดับนํ า  Digital 

Technology มาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

5.2 สรางเครือขายความรวมมือและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามี
สวนรวมบริหารจัดการศึกษา 

5.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาใหมีอิสระนําไปสูการกระจาย
อํานาจ 4 ดานใหสถานศึกษาเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษาตามบริบท
ของพ้ืนที่ 

รหัส KPI ที่  4.12, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 
ตัวชี้วัด 4.12 สถานศึกษาทุกแหงมีระบบโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมตอกับเครือขาย

อินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 
ตัวชี้วัด 5.5 รอยละของสถานศกึษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
ตัวชี้วัด 5.6 รอยละของสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมและบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
ตัวชี้วัด 5.7 จํานวนหนวยงานภาครัฐภาคเอกชนมีสวนรวมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมขึ้น 
ตัวชี้วัด 5.8 มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนใหเกิดคุณภาพ 

ผูรับผิดชอบ    นางสาวนุชรีภรณ     จันทรสงิห, นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, นางสาวปาณิสรา  คํามูล  
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 256๒ – 30 กันยายน 256๓ 
งบประมาณ 2,000     บาท 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
 การประชาสัมพันธโรงเรียน ถือเปนอีกหนึ่งในการนําขอมูลขาวสารและความเคลื่อนไหวตางๆ ภายใน
โรงเรียน ทั้งในดานการบริหารจัดการ ดานวิชาการ ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ขอมูลขาวสารและเกร็ดความรู
ตางๆ ประชาสัมพันธและเผยแพรใหชุมชนทราบ กอใหเกิดความรูและความเขาใจอันดีตอกันระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนและหนวยงานตางๆ อันจะกอใหเกิดความรวมมือ รวมใจกัน ในการพัฒนาแกไขปญหาการจัดการศึกษาและ
ภารกิจตางๆ ของโรงเรียนใหดําเนินไปดวยดีและบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตอไป 

จากการศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการบริหารโรงเรียน พบวา โรงเรียนวัดบางไกรนอก           
(แยมพรอมอุปถัมภ) มีการประชาสัมพันธโรงเรียนนอยกวากิจกรรมดานอ่ืนๆ ขาดการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
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และผลการดําเนินงานใหชุมชนทราบดวยวิธีการที่หลากหลาย จึงไดจัดทําโครงการประชาสัมพันธโรงเรียนข้ึน        
เพ่ือประโยชนทางดานความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนและชุมชน 

 
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผานทางเว็บไซตโรงเรียน Facebook ของ
โรงเรียน วารสารแผนพับและปายประชาสัมพันธโรงเรียนในโอกาสตาง ๆ 
 2.2 เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน ชุมชนและหนวยงานตางๆ 
 
3.  เปาหมาย 
  3.1 ผลผลิต (Outputs)  
   3.1.1 รอยละ 70 โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมผานทางเว็บไซต
โรงเรียน Facebook ของโรงเรียน วารสารแผนพับและปายประชาสัมพันธโรงเรียนในโอกาสตาง ๆ  
   3.1.2 รอยละ 80 โรงเรียนสามารถเผยแพรขอมูลขาวสาร สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง
โรงเรียน ชุมชนและหนวยงานตางๆ  
  3.2  ผลลัพธ (Outcomes)   

โรงเรียนมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมโรงเรียนท่ีทันสมัย ทันตอเหตุการณและ
เปนปจจุบัน ตลอดจนมีสื่อประชาสัมพันธที่หลากหลายสามารถเผยแพรขอมูลขาวสาร สงเสริมความสัมพันธอันดี
ระหวางโรงเรียน ชุมชนและหนวยงานตางๆ 

 

4.  กิจกรรมดําเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 
4 

ประชุมครูเพ่ือพิจารณากิจกรรมและเสนอ
ผูรับผิดชอบกิจกรรม ตาง ๆ 
ดําเนินการตามกิจกรรม 
- กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร  

3) บันทึกภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว 

4) จัดเก็บขอมูลขาวสาร 
- กิจกรรมจัดพิมพวารสารและแผนพับพับ 
- กิจกรรมจัดทําปายประชาสัมพันธ 

นิเทศ/ติดตาม 
สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

500 
500 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

500 
500 

- 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการ 
 
 

น.ส.นุชรภีรณ  จันทรสิงห 
 

น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
 

น.ส.นุชรภีรณ  จันทรสิงห 
น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 

ผูอํานวยการ 
น.ส.นุชรภีรณ  จันทรสิงห 

 รวม 2,000     
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5. งบประมาณที่ใช                           
     5.1 เงินนอกงบประมาณ จํานวน 2,000    บาท 
     5.2 เงินนอกงบประมาณ จํานวน            -        บาท 
                                       รวม    2,000  บาท 
 
ลําดับที่ รายการ จํานวน ราคาตอหนวย ราคารวม 

1 กระดาษ A4  70 แกรม 1 รีม 110 11๐ 
2 กระดาษโฟโต 150 แกรม ๑ หอ ๑๘๐ ๑๘๐ 
3 หมึก HP 46 ดํา ๑ ตลับ 400 ๔๐๐ 
4 หมึก HP 46 สี ๑ ตลับ 400 ๔๐๐ 
5 สติ๊กเกอรใส A4  ๑ หอ ๒๐๐ ๒๐๐ 
6 จางทําปายประชาสัมพันธ   710 

รวมทั้งสิ้น 2,๐๐๐ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค 
ผลผลิต (Outputs)  
     1 โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมผานทางเว็บไซต
โรงเรียน Facebook ของโรงเรียน วารสารแผนพับและปายประชาสัมพันธโรงเรียน
ในโอกาสตาง ๆ  
 2.  โรงเรียนสามารถเผยแพรขอมูลขาวสาร สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวาง
โรงเรียน ชุมชนและหนวยงานตางๆ  

 
รอยละ 70 

 
 

รอยละ 80 

ผลลัพธ (Outcomes)   
          โรงเรียนมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมโรงเรียนที่ทันสมัย 
ทันตอเหตุการณและเปนปจจุบัน ตลอดจนมีสื่อประชาสัมพันธที่หลากหลายสามารถ
เผยแพรขอมูลขาวสาร สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรยีน ชุมชนและหนวยงาน
ตางๆ 

 
100 
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7. ผลที่คาดหวังที่ไดรับ 
7.1 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและกิจกรรมโรงเรียนท่ีทันสมัย ทันตอเหตุการณ และ   

เปนปจจุบัน 
7.2  โรงเรียนมีสื่อประชาสัมพันธที่หลากหลายสามารถเผยแพรขอมูลขาวสาร สงเสริมความสัมพันธอันดี

ระหวางโรงเรียน ชุมชนและหนวยงานตางๆ 

7.3  โรงเรียนมีขอมูลสารสนเทศถูกตองเปนระบบ เพ่ือการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
        ( นางสาวนุชรีภรณ  จันทรสิงห ) 
              ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 
 

       ( นางสาลินี   สุขศริิ ) 
                   ผูอนุมัติโครงการ 
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กลุมงาน บริหารทั่วไป                                                  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

โครงการ    ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รหัสกลุมงาน บท. 4-17 
กลุมงาน บริหารทั่วไป     แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มฐ. ที่  2 ตัวบงช้ีที่ 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 
ยุทธศาสตร สพป.นบ.1 ที่  2. พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

2.5 การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเปาหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
(SDGs) เพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
5.2 สรางเครือขายความรวมมอืและสงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวน

รวมบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที่  2.38, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 

ตัวชี้วัด 2.38 รอยละของสถานศึกษาที่ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการเรียนการสอน 
ตัวชี้วัด 5.5 รอยละของสถานศกึษาหนวยงานมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
ตัวชี้วัด 5.6 รอยละของสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมและบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
ตัวชี้วัด 5.7 จํานวนหนวยงานภาครัฐภาคเอกชนมีสวนรวมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมขึ้น 

ผูรับผิดชอบ   นางสาลินี   สุขศิริ, นางสุมาลี   เกษรมาลา และนางสาวนุชรีภรณ  จันทรสิงห 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 256๒ – 30 กันยายน 256๓ 
งบประมาณ    ๙,๒๕0  บาท 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ 5 วาดวยการบริหารและจัดการศกึษามาตรา 40 กําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน ทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ่งตองจัดใหมีการประชุมคณะกรรม
สถานศึกษาเปนประจําทุกภาคเรียน อยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง ซึ่งการประชุมแตละครั้งประกอบดวยผูแทน     
6 องคกร ไดแก ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา
ของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ ผูทรงคุณวุฒิ ประกอบกับระเบียบกระ
ทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2543 กําหนดใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทหนาที่การกํากับและ
สงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 14 ประการ เพ่ือใหการดําเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึง   
จัดใหมีโครงการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) เพ่ือสราง
ความรู ความเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สนับสนุน  การดําเนินกิจการของ
โรงเรียนรวมใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือและพัฒนาโรงเรียน อันเปนแนวทางหนึ่งที่เปดโอกาสใหชุมชน         
มีสวนรวมในการจัดการศกึษาใหมีความกาวหนาและตอบสนองความตองการของชุมชนตอไป 
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กลุมงาน บริหารทั่วไป                                                  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

2. วัตถุประสงค 
2.1  เพ่ือสรางความรู ความเขาใจถึงบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ

โรงเรียนวัดบางไกรนอก 
2.2  เพื่อใหการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสนับสนุนการดําเนินกิจการ

ของโรงเรียนรวมใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือและพัฒนาโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 
2.3  เพื่อสงเสริมเครือขายคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 
2.4  เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางไกรนอก        

(แยมพรอมอุปถัมภ) 

3.  เปาหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Out puts)  
  เปนการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในระดับโรงเรียนโดยมีผูเขารวมโครงการ        
จํานวน 9 คน ซึ่งเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) สํานักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ไดแก ประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง 
กรรมการที่เปนผูแทนครู กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา กรรมการที่เปนผูแทน
พระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพ้ืนที่ กรรมการที่เปนผูแทนผูทรงคณุวุฒิและผูบริหารสถานศกึษา 
 3. 2 ผลลัพธ (Out comes)  
            3.2.1  เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองในการดําเนินงานใน
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 
 3.2.2 เพื่อสรางเครือขายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนวัดบางไกรนอก           
(แยมพรอมอุปถัมภ) 
 3.2.3 เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสนับสนุนการดําเนิน กิจการในโรงเรียน   
รวมใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือพัฒนาโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) และมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 
 3.2.4  สถานศึกษา เครือขายคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครองและชุมชนเปนที่พึ่ง
ของนักเรียน อีกทั้งเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ)        
ใหมีประสิทธิภาพ 

4.  กิจกรรมและรายละเอยีดในการใชงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอยีดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผูรับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ     ผูอํานวยการโรงเรียน 
2 ดําเนินการตามกิจกรรม      
   - จัดประชุมคณะกรรมการฯ    ๔,๖๒๕ ๔,๖๒๕ นางสุมาลี  เกษรมาลา 

3 นิเทศ  กํากับ ติดตาม     ผูอํานวยการโรงเรียน 
4 รายงานผลการดําเนินงาน     น.ส.นุชรภีรณ  จันทรสิงห 

รวม ๙,250  
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กลุมงาน บริหารทั่วไป                                                  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 

5. งบประมาณ  
  5.1 งบประมาณจากราชการ จํานวน 9,250  บาท 
  5.2 งบประมาณจากภายนอก จํานวน      - บาท 
   รวม 9,250  บาท 
   
6. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ เปาประสงค  
ผลผลิต(Outputs)  
   คณะกรรมการสถานศึกษาในระดับโรงเรียนโดยมีผูเขารวมโครงการ จํานวน 9 คน รอยละ 100 
ผลลัพธ(Outcomes) 
    1. เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองใน        
การดําเนินงานในโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 
    2. เพื่อสรางเครือขายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียน            
วัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) 
    3. เพ่ือใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสนับสนุนการดําเนิน 
กิจการในโรงเรียน รวมใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือพัฒนาโรงเรียนวัดบางไกรนอก 
(แยมพรอมอุปถัมภ) และ  มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน 
    4.  สถานศึกษา เครือขายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูปกครองและ
ชุมชนเปนที่ พ่ึงของนักเรียน อีกทั้งเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แยมพรอมอุปถัมภ) ใหมีประสิทธิภาพ 

 
รอยละ 100 

 
รอยละ 100 

 
รอยละ 100 

 
 

รอยละ 100 
 

 
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 การพัฒนาโรงเรียน การสงเสริมสนับสนุน และชวยเหลือโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตรงตามความตองการ สอดคลองกับสภาพปญหาของโรงเรียน ทําใหการดําเนินกิจการของโรงเรียน
และการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียน บรรลุผลสําเร็จตรงตามเปาหมาย 

 

 
                 ( นางสาวานุชรีภรณ   จันทรสิงห) 
              ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 

    ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
               ผูอนุมัติโครงการ 


