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กลุ่มงาน บริหารทั่วไป                                                  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

โครงการ    ปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และความปลอดภัย   รหัสกลุ่มงาน  บท. 4-01 
กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป          แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และชาติ 
 ๕. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
รหัส KPI ที่   1.8, 5.4 

ตัวชี้วัด 1.8 ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึง ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติ ที่ดีต่อบ้านเมือง ที่หลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

ตัวชี้วัด 5.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน 
โรงเรียน ชุมชนเรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรม 
ผู้รับผิดชอบ  นางยุวดี  ทองค า , นางสุมาลี  เกษรมาลา,  นายสิทธิพร  เกตุมี,นางพะเยาว์  เรืองอ่อน 
  นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น,นางสาวพิกุล  สีมาเพชร,นายชัยวัฒน์  จิว๋โคราช 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
งบประมาณ    154,000    บาท  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนเป็นสังคมแห่งแรกที่ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกันจ าเป็นที่โรงเรียนต้องจัดสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน   ให้มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นแหล่งเรียนรู้  มีความสุข  
และสนุกสนานเพลิดเพลินกับความรู้ใหม่ๆ  ตลอดจนเป็นการสร้างระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ และรู้จักรักษา
ของใช้ที่เป็นสาธารณะสมบัติของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยเมื่ออยู่ภายในบริเวณโรงเรียน 
2.2  เพื่อจัดท าภูมิทัศน์เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
2.3  เพื่อให้นักเรียนมีสื่ออุปกรณ์ในห้องพิเศษอย่างครบถ้วน 
2.4 เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของโรงเรียนและน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวันได้ 
2.5 นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขภายในห้องเรียน 
2.6 ให้บริการด้านสถานที่แก่ชุมชน 
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กลุ่มงาน บริหารทั่วไป                                                  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

3. เป้าหมาย 
3.1  ผลผลิต  (Outputs) 

 3.1.1  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ีดี 
 3.1.2  โรงเรียนมีห้องพิเศษ มีอุปกรณ์เครื่องใช้ครบตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

  3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 3.2.1 นักเรียนมีความสุขเมื่ออยู่ในโรงเรียนเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
 3.2.2 นักเรียนสามารถใช้โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้การแสวงหาความรู้ได้หลากหลาย 
 

4. การด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายละเอียดโครงการ 
จ านวนงบประมาณ/ด าเนินการไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 
1 
 

2 
 
 
 
 

 
 
 
 
3 
4 

ประชุมจัดท าโครงการชี้แจงรายละเอียด
โครงการ 
ด าเนินงานตามโครงการ 
  - จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการดูแลความ
สะอาดสถานที่  
  - ปรับปรุงทัศนียภาพโรงเรียน 
  - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ/ ห้องเรียน 
  -  ซ่อมแซมห้องน้ า 
  - ซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 
  - ท าความสะอาดผ้าม่าน/ผ้าคลุมโต๊ะ 
  - ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาริมน้ า 
นิเทศ/ก ากับ/ติดตาม 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 

10,000 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 

5,000  
114,000 

 
 
 
 
 
 

5,000 
10,000 
5,000  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 
นางยุวดี  ทองค า 
นางสุมาลี  เกษรมาลา  
นายสิทธิพร  เกตุมี 
และคณะครู 
 
 
 
ผู้อ านวยการ 
นางยุวดี  ทองค า 

 รวม ๑๕๔,000  
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
      5.1 เงินงบประมาณ รายการที่ 1-12  จ านวน   10,000    บาท 
      5.2 เงินนอกงบประมาณ  
  5.2.1 เงินรายได้สถานศึกษา รายการที่ 13-17 จ านวน              ๓๐,000        บาท 
  5.2.2 เงินจากแหล่งอื่นๆ  
           ปรับปรุงศาลาริมน้ า งบ สพฐ    จ านวน   114,000  บาท 
    รวม                154,000   บาท 
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กลุ่มงาน บริหารทั่วไป                                                  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
 เงินงบประมาณ    
1 ไม้กวาดทางมะพร้าว 10 ด้าม 100 1,000 
2 ไม้กวาดดอกหญ้า แบบหนา 40 ด้าม 30 1,200 
3 ไม้ถูพ้ืนด้ามพลาสติก 15 อัน 100 1,500 
๔ บรีส ผงซักฟอก 1,500 กรัม 7 ถุง 272 1,904 
5 ผ้าถูพ้ืนอย่างดี 15พ้ืน 100 1,500 
6 ถุงขยะ แบบก้นถุงทรงกลม 18X20 นิ้ว 50 ใบ 4 แพ็ค 59 236 
7 ถุงขยะ แบบก้นถุงทรงกลม 36X45 นิ้ว 10 ใบ 2 แพ็ค 50 100 
8 ซิลค์ กระดาษช าระ 30 ม้วน 2 ห่อ 140 280 
๙ ที่ตักขยะ ๑๒ อัน 60 720 

10 น้ ายาล้างห้องน้ าเป็ด 900 มล. 10 63 630 
11 แปรงขัดห้องน้ า 10 69 690 
12 ซันไลน์หัวปั้ม 750 มล.  3 80 240 

 เงินรายได้สถานศึกษา    
๑3 ซ่อมแซมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ   5,000 
๑4 ปรับปรุงทัศนียภาพโรงเรียน   5,000 
๑5 ซ่อมแซมห้องน้ า   10,000 
16 ซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ   5,000 
17 ท าความสะอาดผ้าม่าน/ผ้าคลุมโต๊ะ   5,000 
18 ซ่อมปรับปรุงศาลาริมน้ า   114,000 

รวมทั้งสิ้น 154,000 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์  
ผลผลิต (Output) 

1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกท่ีดี 
2. มีห้องพิเศษ มีอุปกรณ์เครื่องใช้ครบตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

 
ร้อยละ 87 
ร้อยละ 87 

ผลลัพธ์(Outcomes) 
1. นักเรียนมีความสุขเม่ืออยู่ในโรงเรียนเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
2. นักเรียนสามารถใช้โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้การแสวงหาความรู้ได้

หลากหลาย 

 
ร้อยละ 89 
ร้อยละ 89 

 
 

https://www.bigc.co.th/champion-black-garbage-bag-24x28-inches-30-pcs.html
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กลุ่มงาน บริหารทั่วไป                                                  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ภายในบริเวณโรงเรียน  เอ้ือต่อการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนทุก

กลุ่มสาระ  สื่ออุปกรณ์ในห้องเรียนและห้องพิเศษมีความพร้อมกับนักเรียนและครูผู้สอนและการให้บริการด้าน
สถานที่แก่ชุมชน 
 

 
 
 
 
              ( นางยุวดี  ทองค า ) 
              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 
 

    ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
               ผู้อนุมัติโครงการ 
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กลุ่มงาน บริหารทั่วไป                                                  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

โครงการ    พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสกลุ่มงาน บท. 4-02 
กลุ่มงาน    การบริหารทั่วไป แผนงาน  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน              
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ สพป.นบ.1 ที่  3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

5. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

รหัส KPI ที่ ๓.๑๑,๔.๖,๖.๕,๖.๑๑ 
ตัวชี้วัด  ๓.๑๑ ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 
ตัวชี้วัด  ๔.๖ ร้อยละของสถานศึกษาที่น าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology  มาใช้เป็นเครื่องมือใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด  ๖.๕  ร้อยละของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่น านวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดิจิทัล Digital Technology   มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ 
ตัวชี้วัด  ๖.๑๑ ร้อยละของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแพลตฟอร์มดิจิตอล Digital  

Platform เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนุชรีภรณ์   จันทร์สิงห์, นายอนุวัตร  ธิระมาร 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
งบประมาณ             2,000   บาท 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
   การบริหารจัดการสถานศึกษา  จะประสบผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ได้นั้น               
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากสังคมปัจจุบันเป็นยุคข้อมูล  
ข่าวสาร  และการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน  ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง  แม่นย า  
ทันสมัย  และได้รับการจัดเป็นหมวดหมู่  เพ่ือสะดวกในการจัดเก็บ  รวบรวม  และค้นหา  ตลอดจนเป็นประโยชน์
ในการน ามาใช้  
   
2.วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยและเป็นปัจจุบัน                                 
  2.2 เพ่ือจัดท าข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนและข้อมูลรายบุคคล                                                                        
  2.3 เพ่ือให้การพัฒนางานให้สอดคล้องกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.4 เพ่ือให้ครูและบุคลากรสามารถใช้ ICT ในการท างานได้ 
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กลุ่มงาน บริหารทั่วไป                                                  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

3.  เป้าหมาย 
  3.1 ผลผลิต (Outputs) 
   3.1.1 มีระบบงานสถิติข้อมูลที่ทันสมัย  สะดวกต่อการค้นหา                                    

 3.1.2 มีข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนถูกต้อง  ตรงกับความเป็นจริง                                    
 3.1.3 มีข้อมูลนักเรียนและบุคลากรรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันและได้รับการปรับปรุงสม่ าเสมอ  
 3.1.4 มีการติดตามงานและเผยแพร่ผลงานทาง Web Site 
 3.1.5 ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้าน  ICT 

  3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
  3.2.1 การให้บริการด้านข้อมูล  ข่าวสาร เป็นไปอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว 
  3.2.2 ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน   
  3.2.3 สามารถน าข้อมูลรายบุคคลมาใช้ในกิจกรรมอ่ืน 
  3.2.4 การติดตามงานและเผยแพร่ผลงานเป็นปัจจุบันทันตามก าหนดเวลา 
  3.2.5 ครูและบุคลากรน าความรู้ด้าน ICT มาใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน 
 
4. กิจกรรมด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
2 
3 
 
 
 
 
 

4 

 แต่งตั้งคณะท างาน 
 ส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าโครงการ 
 ด าเนินการตามโครงการดังต่อไปนี้ 
  3.1 ประชุมชี้แจง กิจกรรม จัดท าเอกสาร 
  3.2 เก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  3.3 จัดท าข้อมูลพื้นฐาน 
  3.4 ปรับปรุงข้อมูลรายบุคคล 
  3.5 ครูและบุคลากร DMC เข้าอบรม  
 นิเทศ/ติดตาม 
 สรุปผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 

500 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 

500 
 

 
 
 
 
 

500 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 
นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห ์

 
นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห ์

 
 

นายอนุวัตร  ธิระมาร 
นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห ์

ผู้อ านวยการ 
นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห ์

 รวม 2,000  บาท  
 
5.  งบประมาณที่ใช้ 
      5.1  เงินงบประมาณ    จ านวน  2,000  บาท                 
      5.2  เงินนอกงบประมาณ  จ านวน        -  บาท 
     รวม  2,000  บาท           
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ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4  80 แกรม 2 รีม 120 240 
2 ลูกแม็ก เบอร์ 10  5 กล่องเล็ก ๖ 30 
3 กาวสองหน้าบาง ๑ นิ้ว 1 ม้วน 30 ๓0 
4 กาวสองหน้าบาง ๐.๕ นิ้ว ๓ ม้วน 20 ๖๐ 
5 ใส้แฟ้ม A4 10 ห่อ 20 200 
6 แฟ้มโชว์เอกสาร 3 ห่วง ตราช้าง 444 A4 สัน 5 ซม ๒ แฟ้ม 120 ๒๔0 
7 การ์ดขาว 1๕๐ แกรม ๑ ห่อ 200 200 
๘ ปลั๊กสามตา ยาว 10 เมตร ๑ อัน ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒,000 

 
6.  การประเมินผล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     7.1 โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้เต็มรูปแบบ 
     7.2 ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและน าไปพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

 
 
   ( นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ )        ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ            ผู้อนุมัติโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs) 

1. มีระบบงานสถิติข้อมูลที่ทันสมัย  สะดวกต่อการค้นหา 
2. มีข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนถูกต้อง  ตรงกับความเป็นจริง  
3. มีข้อมูลนักเรียนและบุคลากรรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันและได้รับการปรับปรุงสม่ าเสมอ 
4. มีการติดตามงานและเผยแพร่ผลงานทาง Web Site 
5. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้าน  ICT 

 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 90 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. การให้บริการด้านข้อมูล  ข่าวสาร เป็นไปอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว 
2. ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน สามารถน าข้อมูล

รายบุคคลมาใช้ในกิจกรรมอ่ืน 
3. ติดตามงานและเผยแพร่ผลงานเป็นปัจจุบันทันตามก าหนดเวลา 
4. ครูและบุคลากรน าความรู้ด้าน ICT มาพัฒนาการปฏิบัติงาน 

 
  ร้อยละ 90 
ร้อยละ 90 

 
       ร้อยละ 85 

 ร้อยละ 90 
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โครงการ   วันส าคัญทางศาสนา และวัฒนธรรมไทย  รหัสกลุ่มงาน  บท. 4-03 
กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป            แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
มฐ. ที่  1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
มฐ. ที่  ๓ ตัวบ่งช้ีที่        3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  

4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
รหัส KPI ที่ 1.1, 1.2, 1.3, ๑.๔, ๑.๕, 1.๗, ๑.๘ 2.1, 2.2, ๔.๑, ๖.๑, ๖.๒, ๖.๑๖ 
 ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธาน  และพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริม  สนับสนุน  กิจกรรมจิตอาสา “ครบทุกคน  ทุกโรงเรียน” 
ตัวชี้วัด 1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนการเรียนการสอนสาระเพ่ิมเติมพระมหากษัตริย์กับ

ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
ตัวชี้วัด 1.๔ ร้อยละผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง

ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวชี้วัด 1.๕ ร้อยละผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้อง

เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมที่พึงปรางค์  มีคุณธรรม  อัตลักษณ์  มีจิตสาธารณะ  มีจิต
อาสา  รับผิดชอบต่อครอบครัว  ผู้อื่น  และสงคมโดยรวม  ซื่อสัตย์  สุจริต  มัธยัสถ์  อดออม  โอบอ้อมอารี  มีวินัย  
และรักษาศีลธรรม 

ตัวชี้วัด 1.๗ ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และหลักปรัชญาของเศรรษฐกิจ
พอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสอทธภาพ 
 ตัวชี้วัด 1.๘ ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม  และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึง  ความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีทัศนคติ  ที่ดีต่อบ้านเมือง  ที่หลักคิดท่ีถูกต้อง  เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม  
จริยธรรม 

ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีระดับชาติ 
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 ตัวชี้วัด ๔.๑ ร้อยละของผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
 ตัวชี้วัด ๖.๑ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการนิเทศภายใน 
 ตัวชี้วัด ๖.๒ ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม  ศีลธรรม  น าการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพิกุล  สีมาเพชร, นางสาวธนันพัชร์  โพธิ์งามพุ่ม, นางพะเยาว์  เรืองอ่อน,  

นางสาวพินทุสร  แสงเนตร,นางสาวชฎาพร  เสาร์ค า,นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น, 
นางสาวปาณิสรา  ค ามูล,นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์,นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช 

ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔               
งบประมาณ    ๖,๐๐๐  บาท 
1.หลักการและเหตุผล 
 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมกับนักเรียนเป็นสิ่งส าคัญ ในปัจจุบันเน้นการฝึกฝนและเพ่ิมพูนให้ผู้เรียน
เป็นคนดี เป็นคนเก่ง และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนได้เห็น
คุณค่าขนบธรรมเนียมประเพณีไทย รู้รักสามัคคี มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนมี
คุณธรรมน าชีวิตอย่างสงบสุข 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม 
  2.2 เพ่ือให้นักเรียนแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  2.3 เพ่ือสร้างความสามัคคีอันดีต่อบ้าน วัด โรงเรียนจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 
  2.4 เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 
 
3. เป้าหมาย 
  3.1 ด้านปริมาณ/ผลผลิต (Outputs) 
 3.1.1 นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
 3.1.2 นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวันส าคัญต่างๆ 
 3.1.3 นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 80 มีความภูมิใจในความเป็นคนไทยและสืบสานวัฒนธรรมอันดี
งามของชาติ 
 3.1.4 นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 80 มีความสามัคคีอันดีต่อบ้าน วัด โรงเรียนจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

 3.2 ด้านคุณภาพ/ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 3.2.1 นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ผู้มีพระคุณด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ 

 3.2.2 นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
 3.2.3 นักเรียนทุกระดับชั้นมีความภูมิใจในความเป็นคนไทยและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

  3.2.4 นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสามัคคีอันดีต่อบ้าน วัด โรงเรียนจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 
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4. กิจกรรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการด าเนินงาน     ผู้อ านวยการ 
2 จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา  

วันอาสาฬหบูชา  วันเข้าพรรษา 
 
 

 ๕๐๐  
 

น.ส.พิกุล สีมาเพชร 

3 
 

๔ 
 

๕ 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว (วันพ่อแห่งชาติ) 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี 
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 

๕๐๐ 
 

  
 

๕๐๐ 

 
 
 
 

๕๐๐ 
 

น.ส.ธนันพัชร ์โพธิ์งามพุ่ม 
 

น.ส.ชฎาพร  เสาร์ค า 
 

น.ส.พินทุสร แสงเนตร 

๖ 
 
 

๗ 
 
 
 

๘ 

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  
พระราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) 
กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคต  พระบาทสมเด็จพระบรมชน   
กาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร 
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช      

 
 

  ๕๐๐ 
 
 

๕๐๐ 
 
 
 

๕๐๐ 

น.ส.นัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น 
 
 

น.ส.พินทุสร แสงเนตร 
 
 
 

น.ส.ปณิสรา  ค ามูล 
๙ 

10 
11 
12 

วันไหว้ครู 
ลอยกระทง 
ตักบาตรพระ 108 
วันธรรมสวนะ 

 
 

 1,000 
๕๐๐ 
500 
500 

 
 
 
 

น.ส.เณศรพ ี ถนอมสินทรัพย ์
นายชัยวัฒน ์จิ๋วโคราช 

น.ส.ธนันพัชร ์โพธิ์งามพุ่ม 
น.ส.พิกุล สีมาเพชร 

๑3 นิเทศ ติดตาม  ประเมินผล     ผู้อ านวยการ 
๑4 สรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ     น.ส.พิกุล สีมาเพชร 

รวม ๖,๐๐๐  
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 5.1 งบประมาณราชการ  จ านวน  ๖,๐๐๐  บาท  
 5.2 งบจากภายนอก        จ านวน       -                  บาท 
                                              รวม    ๖,๐๐๐  บาท 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
๑. กระดาษ A ๔  ๘๐ แกรม  ๑๕ รีม ๑๒๐ ๑,๘๐๐ 
๒. กระดาษกาดขาว A๔  ๑๕๐ แกรม ๖ รีม ๑๒๐ ๗๒๐ 
๓. กาวสองหน้า  บาง ๐.๕ นิ้ว ๑๐ ม้วน ๒๐ ๒๐๐ 
๔. แผ่นเคลือบบัตรขนาด A๔ ๔ ห่อ ๕๐๐ ๒,๐๐๐ 
๕. ลูกแม็กช์  เบอร์ T3 ๕ กล่อง ๕๐ ๒๕๐ 
๖. กระดาษโปรสเตอร์สีสองหน้าแบบบาง  ๒๔ แผ่น ๑๐ ๒๔๐ 
๗. หมึกปริ้นเตอร์ Epson L210 ๔ ส ี 150 600 

๑๐. เข็มหมุด ๒ กล่อง ๓๕ ๗๐ 
๑๑. แล็คซีน ๖ ม้วน ๒๐ ๑๒๐ 

รวม 6,000 
 
6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs) 
      1. นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
      2. นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวันส าคัญต่างๆ 
      3. นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 80 มีความภูมิใจในความเป็นคนไทยและสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
      4. นักเรียนทุกระดับชั้น ร้อยละ 80 มีความสามัคคีอันดีต่อบ้าน วัด โรงเรียนจาก
กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

 
ร้อยละ  95 
ร้อยละ 95 
ร้อยละ 95 

 
ร้อยละ 95 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนทุกระดับชั้นสามารถแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์       

ผู้มีพระคุณด้วยความเต็มใจและภาคภูมิใจ 
2. นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
3. นักเรียนทุกระดับชั้นมีความภูมิใจในความเป็นคนไทยและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

    4. นักเรียนทุกระดับชั้นมีความสามัคคีอันดีต่อบ้าน วัด โรงเรียนจากกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

 
ร้อยละ  95 

 
ร้อยละ 95 
ร้อยละ 95 
ร้อยละ 95 
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7.  ผลที่คาดหวังจะได้รับ 
  7.1 นักเรียนเป็นผู้ที่ประพฤติตนเป็นเด็กดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
  7.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวันส าคัญต่างๆ 
  7.3 นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างแท้จริงเป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจ 
  7.4 นักเรียนเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามไว้ 
  7.5 นักเรียนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  7.6 นักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 
 
 
 
            ( นางสาวพิกุล   สีมาเพชร)   
                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 

    ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
       ผู้อนุมัติโครงการ   
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โครงการ  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      รหัสกลุ่มงาน บท. ๔-๐4 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป        แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี    1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   1.2.๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่      3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

รหัส KPI ที ่2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 4.3, 4.7, 4.8, 4.11 
ตัวชี้วัด ๓.๗ ร้อยละของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ ๖ มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความต้องการของตนเองมีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติ
ได ้

ตัวชี้วัด ๓.๘ ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุนทางความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด ๓.๙ ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

ตัวชี้วัด 4.๑ ร้อยละของผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
ตัวชี้วัด 4.๒ ร้อยละของผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกับ

สภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้งของสถานศึกษา 
และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

ตัวชี้วัด 4.๗ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 4.๘ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น, นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์, นายอนุวัตร ธิระมาร,  

นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห,์ นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔  
งบประมาณ   2๔,๑00      บาท 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------  

1. หลักการและเหตุผล 
 นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอก ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะปานกลางถึงฐานะยากจน ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง รายได้ไม่แน่นอน ขาดการเอาใจใส่ดูแลครอบครัวมีปัญหาแตกแยก ขาดความอบอุ่น ขัดสน 
โรงเรียนจึงจัดให้มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อมุ่งพัฒนาช่วยเหลือให้มีความพร้อมทางกาย สติปัญญา 
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ความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอย่างมีคุณภาพ เป็นก าลัง
ส าคัญในสังคม เป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนและขัดสนในด้านทุนศึกษา อุปกรณ์การเรียนและอ่ืนๆ 
  2.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้ ประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม   จริยธรรมเป็นหลักยึด
เหนี่ยวจิตใจตนเองได้ 
  2.3 เพ่ือให้นักเรียนปลอดจากสารเสพติดและสิ่งมอมเมา 
    2.4 เพ่ือให้นักเรียนปลอดจาก พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และความรุนแรง 
    2.5 เพ่ือให้นักเรียนหญิงปลอดภัยจากการถูกล่อลวงและการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
    2.6 เพ่ือให้ผู้เรียนพิการที่ข้ึนทะเบียนคนพิการ ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา 
    2.7 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการคุ้มครองเมื่อประสบอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆ 
 
3. เป้าหมาย 

 3.1 ผลผลิต (Outputs) 
            3.1.1 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับทุนการศึกษาเป็นการช่วยเหลือตามความเหมาะสม  
            3.1.2 นักเรียนร้อยละ 9๖  ประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นหลัก
ยึดเหนี่ยวจิตใจตนเองได้ 
            3.1.3 ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติดเท่ากับ 0  
            3.1.4 ร้อยละของจ านวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน เท่ากับ 0  
            3.1.5 ร้อยละของนักเรียนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน ลดลง เท่ากับ 0             
  3.1.6 ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการ ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 100   
            3.1.7 ร้อยละ 100 ของนักเรียนปลอดจาก อบายมุขและปลอดภัยจากการถูกล่อลวง 

 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
 3.2.1 นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและอ่ืนๆตามความเหมาะสม 

            3.2.2 นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยว
จิตใจ           
            3.2.3  นักเรียนปลอดจากสารเสพติดและสิ่งมอมเมา 
            3.2.4   นักเรียนปลอดจาก พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และความรุนแรง 
            3.2.5 นักเรียนหญิงปลอดภัยจากการถูกล่อลวง และการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
            3.2.6 ผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการ ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา 
            3.2.7 นักเรียนปลอดจาก อบายมุขและปลอดภัยจากการถูกล่อลวง 
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4.  กิจกรรมด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
2 
 

3 
4 
 
 

๕ 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
11 

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการ 
จัดท าแฟ้มข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
กิจกรรมระบบบริหารการจัดการเรียน
รวม (SET) และ IEP online 
 
กิจกรรรมโปรแกรมคัดกรอง B2S 
(Bangkrainork Student Screen)  
การพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาแก่ผู้เรียนพิการ 
กิจกรรมมอบทุนกองทุนเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
กิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจน 
ประกันอุบัติเหตุนักเรียน (๑๘๙ x 100) 
 
นิเทศ/ติดตาม 
สรุปรายงานโครงการอ่ืนๆ 

 
๑,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

๓,๒๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘,๙00 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 
น.ส.นัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น, 

ครูประจ าชั้น 
ครูประจ าชั้น 

น.ส.นัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น, 
น.ส.เณศรพี  ถนอมสินทรัพย์, 
น.ส.นุชรภีรณ์  จันทร์สิงห ์

นายอนุวัตร ธิระมาร, 
ครูผู้สอนทุกท่าน 

น.ส.นัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น, 
ครูผู้สอนทุกท่าน 

น.ส.นัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น
,น.ส.เณศรพี  ถนอมสินทรัพย ์
น.ส.นัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น, 

ครูประจ าชั้น 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร

,น.ส.นชุรีภรณ์  จันทร์สิงห์  
ผู้อ านวยการ 

น.ส.นัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น 

รวม 2๔,๑00   บาท  
 
5. งบประมาณที่ใช้                          
 5.1  เงินงบประมาณ   จ านวน      ๕,๒00    บาท 
    5.2  เงินนอกงบประมาณ  จ านวน  ๑๘,๙00 บาท 
     รวม           2๔,๑00    บาท 
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ที ่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
๑ กระดาษ A4/๘0g 

**ใช้ในการท านร.๐๖ นักเรียน 
   ใช้ในการท าข้อมูลนักเรียน 
   ใช้ในการท าบันทึกการเยี่ยมบ้าน 
   ใช้ในการท าแบบฝึกหัดนักเรียน
เรียนร่วม 

๘ รีม 1๒๐ ๙๖0 
 

๒ กระดาษการ์ดขาว A4 150g ๑ รีม 1๕0 150 
๓ แฟ้มโชว์เอกสาร 3 ห่วง ตราช้าง 

444 A4 สัน 5 ซม (สีแดง) 
๕ แฟ้ม 120 ๖๐๐ 

๔ ลวดเสียบกระดาษ ๓ กล่อง ๑๐ ๓๐ 
๕ กาว ๒ หน้า แบบบาง ๐.๕ นิว้ ๕ ม้วน ๒๐ ๑๐๐ 
๖ แลคซีนขนาด ๑.๕ นิ้ว ๔ ม้วน  ๔๐ ๑๖๐ 
๗ ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ๑๘๙ คน 100 ๑๘,๙00 
๘ กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ๘ ชั้น ๔๐๐ ๓,๒๐๐ 

รวม 2๔,๑00 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์  
ผลผลิต (Outputs) 
   1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับทุนการศึกษาเป็นการช่วยเหลือตามความเหมาะสม  
   2. นักเรียนร้อยละ 9๖  ประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นหลัก
ยึดเหนี่ยวจิตใจตนเองได้ 
   3. ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติดเท่ากับ 0  
   4. ร้อยละของจ านวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกด าเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และ
เยาวชน เท่ากับ 0  
   5. ร้อยละของนักเรียนหญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน ลดลง เท่ากับ 0   
   6. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ข้ึนทะเบียนคนพิการ ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ
ทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 100  
    7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนปลอดจาก อบายมุขและปลอดภัยจากการถูกล่อลวง 

 
100 
9๖ 

 
0 
0 
 

0 
100 

 
100 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์  
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
    1. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนและอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
   2.  นักเรียนประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยว
จิตใจ           
   3.  นักเรียนปลอดจากสารเสพติดและสิ่งมอมเมา 
   4.   นักเรียนปลอดจาก พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และความรุนแรง 
   5.  นักเรียนหญิงปลอดภัยจากการถูกล่อลวงและการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
   6.  ผู้เรียนพิการที่ข้ึนทะเบียนคนพิการ ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา 
   7.  นักเรียนปลอดจาก อบายมุขและปลอดภัยจากการถูกล่อลวง 

 
100 
9๖ 

 
 

100 
100 
100 
100 
100 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 นักเรียนที่ยากจนและขัดสนได้รับความช่วยเหลือในด้านทุนศึกษา อุปกรณ์การเรียนและอ่ืนๆ 
  7.2 นักเรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
      7.3 จัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างมีระบบ 
     7.4 นักเรียนปลอดจากสารเสพติด อบายมุข พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และปลอดภัยจากการถูกล่อลวง 
     7.5 ผู้เรียนพิการที่ขึ้นทะเบียนคนพิการ ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา  
     7.6  มีมาตรการและระบบความปลอดภัยในโรงเรียน 
 
 

   
 
      ( นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น )     
                  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 
 
 
  

     ( นางสาลินี   สุขศิริ )       
        ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ    อาหารกลางวัน     รหัสกลุ่มงาน บท. ๔-๐5 
กลุ่มงาน    การบริหารทั่วไป       แผนงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ. ที่  1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.4  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  3. ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ชาติ 
รหัส KPI ที่  3.9 

ตัวชี้วัด 3.9 ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวชฎาพร เสาร์ค า , นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
งบประมาณ 756,000 บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล  
 ในวัยเรียนนักเรียนจ าเป็นต้องใช้พลังงานในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  
อาหารจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อการเจริญเติบโต และการใช้พลังงานของนักเรียน  นักเรียนควรได้รับการพัฒนา
ทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ งนโยบายของโรงเรียนต้องการ
ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน     
วัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้มีการเลือกและจัดสรรอาหารที่ดีให้กับ
นักเรียน เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญาซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ และ   
พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆได้เต็มศักยภาพ  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอกทุกคนมีสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันตนเองในการเลือกซ้ืออาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต  (Out puts) 
 3.1.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
 3.1.2 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า  
 3.1.3 นักเรียนร้อยละ 90 ด ารงชีวิตบนความพอประมาณ มีเหตุผล  
 3.1.4 นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการของโรงอาหาร 
 3.2 ผลลัพธ์ (Out comes) 
 3.2.1 นักเรียนมีสุขภาวะทางด้านร่างกายที่ดี 
 3.2.2 นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหาร 
 3.2.3 นักเรียนด ารงชีวิตบนความพอประมาณ มีเหตุผล 
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 3.2.4 โรงอาหารมีสถานที่อ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน 
4. กิจกรรมด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

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

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ     น.ส.ชฎาพร 
2. ส ารวจจ านวนนักเรียนที่จะรับประทาน

อาหารกลางวัน 
 
 

   น.ส.ชฎาพร 
 

3. จัดท าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6 

189,000 189,000 189,000 189,000 น.ส.ชฎาพร 
 

4. 
 

ให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องโภชนาการ   
- โภชนาการกับสิ่งแวดล้อม 
- โภชนาการกับหลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

น.ส.จิราพร 
น.ส.จิราพร 

5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม     น.ส.ชฎาพร 
6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน     น.ส.ชฎาพร 

 รวม 756,000  
 
5. งบประมาณที่ใช้ 
 5.1 เงินงบประมาณ                             จ านวน -         บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ (อบต.บางขุนกอง)   จ านวน 756,000 บาท  
  รวม 756,000 บาท     
 
6. การประเมินผล 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์  
ผลผลิต  
   1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 90 
   2. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า 100 
   3. นักเรียนด ารงชีวิตบนความพอประมาณ มีเหตุผล 90 
   4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการของโรงอาหาร 90 
ผลลัพธ์  
    1. นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน - 
    2. นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหาร - 

3. นักเรียนด ารงชีวิตบนความพอประมาณมีเหตุผล - 
4. โรงอาหารมีสถานที่อ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน - 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 นักเรียนโรงเรียนวัดบางไกรนอกทุกคนมีสุขภาวะที่ดี 
 7.2 นักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในเรื่องการรับประทานอาหาร 
และการเลือกซ้ืออาหารได้ 
 
 
 
 
                                       ( นางสาวชฎาพร เสาร์ค า ) 
        ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 

( นางสาลินี   สุขศิริ) 
          ผู้อนุมัติโครงการ 
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กลุ่มงาน บริหารทั่วไป                                                  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

โครงการ  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ       รหัสกลุ่มงาน บท. 4-06 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป        แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มฐ. ที่  1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2.5 จัดสภาพแวดล้อมและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

รหัส KPI ที่  3.9, 4.7 
ตัวชี้วัด 3.9 ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
ตัวชี้วัด 4.7 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี

ประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจิราพร  ทองหนูนุ้ย, นางสาวนัทจนันท์ ซ่อนกลิ่น, นางสาวเณศรพี ถนอมสินทรัพย์, 

นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
งบประมาณ    2,000 บาท 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
      “การที่เด็กมีสุขภาพดี สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ นับเป็นสิทธิ์ข้างต้นของมนุษย์”   อาหารที่ดี 
คือสิ่งที่ช่วยให้ร่างกายของเด็กเจริญเติบโตแข็งแรง ในขณะเดียวกันต้องสามารถป้องกันโรคติดต่อต่างๆได้ รวมทั้ง
รู้จักออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพ่ือหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด
และอบายมุขทั้งปวง รวมถึงความปลอดภัยจากการถูกล่อลวง ดังนั้นการส่งเสริมสุขภาพจึงเป็นกิจกรรมที่ส าคัญ
และจ าเป็นมากในโรงเรียน   
 
2. วัตถุประสงค ์
        2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีพ้ืนฐาน และปฏิบัติตนได้ถูกต้องในชีวิตประจ าวัน ในด้านสุขภาพอนามัยดีทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ 
        2.2 นักเรียนสามารถดูแลตนเองให้มีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานได้ 
        2.3 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ 
        2.4 เพ่ือให้นักเรียนปลอดจากสารเสพติด  
        2.5 เพ่ือให้นักเรียนปลอดจาก อบายมุขและปลอดภัยจากการถูกล่อลวง  
 
3. เป้าหมาย 
  3.1 ผลผลิต (Outputs) 
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       3.1.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
        3.1.2 ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
       3.1.3 ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติดลดลง  
       3.1.4 ร้อยละ 100 ของนักเรียนปลอดจาก อบายมุขและปลอดภัยจากการถูกล่อลวง  
        3.1.5 ร้อยละ 90 ของบุคลากรในโรงเรียน มีร่างกายแข็งแรง และปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ
ต่างๆ 

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
       3.2.1 นักเรียนมีพ้ืนฐาน และปฏิบัติตนได้ถูกต้องในชีวิตประจ าวัน ในด้านสุขภาพอนามัยดีทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ เป็นอย่างดี 
       3.2.2 นักเรียนสามารถดูแลตนเองให้มีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานได้ 
       3.2.3 นักเรียนทุกคนปลอดจากสารเสพติด  
       3.2.4 นักเรียนปลอดจาก อบายมุขและปลอดภัยจากการถูกล่อลวง 
       3.2.5 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้        
 
4. กิจกรรมด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 
1 ประชุมชี้แจงโครงการ     ผู้อ านวยการ 
2 
 

กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ 
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 

 
 

 
 

 
 

ครูผู้สอน 
 

3 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก   200  น.ส.จิราพร  ทองหนูนุ้ย
และคณะท างาน 

4 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก   200  น.ส.จิราพร  ทองหนูนุ้ย
และคณะท างาน 

5 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
โรคโควิด-19 โรคมือ เท้า ปาก โรคRSV 
และโรคระบาดต่างๆ 

200 200 200  น.ส.จิราพร  ทองหนูนุ้ย
และคณะท างาน 

6 จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัย 

   200 น.ส.จิราพร  ทองหนูนุ้ย
และคณะท างาน 

7 ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง     ครูประจ าชั้น 
8 ดูแลให้บริการด้านทันตสุขภาพจากทันตภิบาล     ครูประจ าชั้น 
9 ดูแลให้บริการด้านสุขภาพและฉีดวัคซีน  

จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
    ครูประจ าชั้น 
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5. งบประมาณที่ใช้    
      5.1 เงินงบประมาณ  จ านวน  2,000  บาท 
  5.2 เงินนอกงบประมาณ          จ านวน        -  บาท  
      รวม  2,000   บาท 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1. กระดาษ A4/70g 2 110 220 
2. กระดาษการ์ดขาว A4/150g 1 150 150 
3. สันรูด 4 mm. 1 70 70 
4. ไส้แฟ้ม A4 3 25 75 
5. ลวดเสียบกระดาษ 5 10 50 
6. กาว UAU Stick 4 65 260 
7. กระดาษสติ๊กเกอร์ใส 1 200 200 
8. จัดซื้อยาเวชภัณฑ์   975 

รวม 2,000 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs) 
     1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
     2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
     3. ร้อยละของนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติดลดลง เท่ากับ 0  

 
80 
80 
0 

10 เชิญวิทยากรให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่
นักเรียนและผู้ปกครอง 

    น.ส.จิราพร  ทองหนูนุ้ย
และคณะท างาน 

       

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 
11 จัดซื้อยาและจัดป้ายนิเทศเก่ียวกับยาแต่ละ

ประเภท 
   800 น.ส.จิราพร  ทองหนูนุ้ย

และคณะท างาน 
12 นิเทศ/ติดตาม     ผู้อ านวยการ 
13 สรุปและรายงานโครงการ     น.ส.จิราพร ทองหนูนุ้ย 
 รวม 2,000 บาท  
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     4. ร้อยละ 100 ของนักเรียนปลอดจาก อบายมุขและปลอดภัยจากการถูกล่อลวง  
     5. ร้อยละ 80 ของบุคลากรในโรงเรียน มีร่างกายแข็งแรง และปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง 

100 
80 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     1. นักเรียนมีพ้ืนฐาน และปฏิบัติตนได้ถูกต้องในชีวิตประจ าวัน ในด้านสุขภาพอนามัยดีทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ เป็นอย่างดี 
     2. นักเรียนสามารถดูแลตนเองให้มีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานได้ 
     3. นักเรียนทุกคนปลอดจากสารเสพติด  
     4. นักเรียนปลอดจาก อบายมุขและปลอดภัยจากการถูกล่อลวง 
     5. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ 

 
80 

 
80 
0 

100 
80 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1 นักเรียนมีพ้ืนฐาน และปฏิบัติตนได้ถูกต้องในชีวิตประจ าวัน ในด้านสุขภาพอนามัยดีทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ เป็นอย่างดี  
  7.2 นักเรียนสามารถดูแลตนเองให้มีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานได้ 
     7.3 นักเรียนปลอดจากสารเสพติด อบายมุขและปลอดภัยจากการถูกล่อลวง 
      7.4 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ 
   
 
 

 
                                 

                                                                                              ( นางสาวจิราพร ทองหนูนุ้ย )   
                                                                                         ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
 
 
 

    
                                                                                                    ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
                                                               ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ   สร้างเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตยในโรงเรียน  รหัสกลุ่มงาน บท. ๔-๐๗ 
กลุ่มงาน    บริหารทั่วไป     แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
มฐ. ที่  1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
   ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

1.1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
   1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งช้ีที่   2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
   2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
มฐ. ที่  3 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที ่ 1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
รหัส KPI ที่  1.1, 1.๔, 1.๕, ๑.๖, ๑.๘ 

ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธานและ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 

ตัวชี้วัด 1.๔ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่น
การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวชี้วัด 1.๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่นและสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยและ
รักษาศีลธรรม 

ตัวชี้วัด 1.๗ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 1.๘ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทศันคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง, นายชัยวัฒน์ จิ๋วโคราช 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔               
งบประมาณ    1,๐00   บาท 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  บัญญัติให้การจัดกระบวนการ การเรียนรู้ ต้องมุ่ง
ปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ  หน้าที่  เคารพกฎหมายความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  การ
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ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส านึกได้นั้น  โรงเรียนจะต้องสร้างเสริมให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิตประจ าวัน
ของนักเรียน จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลั ก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม จนท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเคารพในกฎระเบียบของโรงเรียน 
 2.2  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง โรงเรียน  สังคม 
 2.3  เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักวิถีชีวิตประชาธิปไตย ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง 
 2.4  เพื่อฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม การเป็นผู้น า ผู้ตามและการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
3. เป้าหมาย 
     3.1 ผลผลิต (Outputs)  
  3.1.2 ร้อยละ 100 ของนักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย เป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน   

3.1.3  ร้อยละ 100 ของนักเรียน มีความตระหนักรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้อง  เข้าใจกฎระเบียบและปฏิบัติตนเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดีตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 

3.1.4 ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สังคมศึกษา ประชาธิปไตย มีความ
เป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

3.1.5 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ  ความรับผิดชอบต่อสังคม  
และสิ่งแวดล้อม  
 3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
   3.2.1  นักเรียนทุกคนเรียนรู้ประชาธิปไตย  
   3.2.2  นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัย เป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 
  3.2.3  นักเรียนทุกคนมีความตระหนักรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเข้าใจ
กฎระเบียบและปฏิบัติตนเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดีตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย 

 3.2.4  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สังคมศึกษา ประชาธิปไตย มีความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 
 3.2.5  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
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4.  กิจกรรมด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมครูเพ่ือจัดท าโครงการ     ผู้อ านวยการ 
2. ส ารวจข้อมูลสภาพปัญหาของโรงเรียนและ         

ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยด าเนินงาน 
เลือกตั้งประธานสี คณะท างานในกลุ่มสี 
จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการ 
สภานักเรียน 

    คณะครูทุกท่าน 
 

3. 
 

การจัดกิจกรรมของสภานักเรียน 
  -  กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้น า 
  -  กิจกรรมพัฒนาทักษะการประชุม 
  -  กิจกรรมการสร้างจิตอาสา/ส านึกสาธารณะ 

 
100 
100 
 

 
 
 
 

 
๑๐๐ 
100 
 

 
 
 
 

น.ส.พินทุสร แสงเนตร 
น.ส.แก้วใจ  จ าปาทอง 
นายชัยวัฒน์ จิ๋วโคราช 

4. 
 

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
   -  กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน 
   -  กิจกรรมคนเก่งการสื่อสาร 

 
 
 

 
 
 

 
๖๐๐ 
 

 
 
 

น.ส.พินทุสร แสงเนตร 
และคณะ 

กรรมการสภานักเรียน 
    -  กิจกรรมพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย     กรรมการสภานักเรียน 
5. นิเทศ/ติดตาม     ผู้อ านวยการ 
6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน     น.ส.พินทุสร แสงเนตร 

รวม 1,๐00     
 
5. งบประมาณที่ใช้                             
     5.1 เงินงบประมาณ  จ านวน  1,๐00    บาท 
     5.2 เงินนอกงบประมาณ  จ านวน       -      บาท 
      รวม  1,๐00    บาท 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80g ๓  รีม 120 ๓๖0 
2 กระดาษเทาขาว ๑0 แผ่น 15 ๑๕๐ 
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๓ ป้ายไวนิลการเลือกตั้งประธานสภา
นักเรียน  
ขนาด ๑.๕ x ๒.๕ เมตร 

๑ ผืน ๓๒๕  ๓๒๕ 

๔ ปากกาเคมี (สีด า 5 แท่ง, สีน้ าเงิน 2 แท่ง
, สีแดง ๒ แท่ง, สีเขียว ๒ แท่ง) 

๑๑ แท่ง 
 

15 ๑๖๕ 

รวม 1,๐00 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs) 

1. ร้อยละของนักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย เป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 
2. ร้อยละของนักเรียนมีความตระหนักรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามหน้าที่ได้

อย่างถูกต้อง   เข้าใจกฎระเบียบและปฏิบัติตนเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดีตามวิถีทางแห่ง
ประชาธิปไตย 

3. ร้อยละของนักเรียนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย  สังคมศึกษา  
ประชาธิปไตย  มีความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  

4. ร้อยละของโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ  ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  และสิ่งแวดล้อม  

 
100 
100 

 
 

100 
 

100 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
1. นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัย เป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน 
2. นักเรียนทุกคนมีความตระหนักรับผิดชอบในการปฏิบัติตนตามหน้าที่ได้อย่าง

ถูกต้อง เข้าใจกฎระเบียบและปฏิบัติตนเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีตามวิถีทางแห่ง
ประชาธิปไตย 

3. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สังคมศึกษา ประชาธิปไตย  มี
ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

4. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
ทุกคน 
ทุกคน 

 
 

ทุกคน 
 

มีการจัดกิจกรรม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1  นักเรียนเคารพในกฎระเบียบของโรงเรียน 
  7.2  นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง โรงเรียน  สังคม 
  7.3  นักเรียนรู้จักวิถีชีวิตประชาธิปไตย ประพฤติปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง 
  7.4  นักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่ม การเป็นผู้น า ผู้ตามและการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
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         (นางสาวพินทุสร แสงเนตร)             

                          ผู้รับผิดชอบโครงการ   
                

        
  
       ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 

       ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน  รหัสกลุ่มงาน บท. 4-0๘ 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป     แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มฐ. 1 ที่ ตัวบ่งชี้ที่  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
มฐ. 3 ที่ ตวับ่งชี้ที่  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และชาติ 
 2. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
รหัส KPI ที่  1.1, 1.2, 2.1 

ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่น้อมน าพระราชปณิธาน และพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาสู่ปฏิบัติ 

ตัวชี้วัด 1.2 ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 2.1 ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ
ทักษะที่จ าเป็น ในศตวรรษท่ี 21  
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน, นางสาวพิกุล  สีมาเพชร, นางสาวเณศรพี ถนอมสินทรัพย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 256๔ 
งบประมาณ    25,000  บาท 
_____________________________________________________________________________ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การด าเนินงานของสหกรณ์ฝึกหัดในโรงเรียนเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้เรื่องสหกรณ์ รวมทั้งให้แนวทาง
ในการปฏิบัติ เป็นการสร้างประสบการณ์ให้แก่นักเรียน ปลูกฝังความรับผิดชอบ มีความประหยัด ซื่อสัตย์ ขยัน  
อดทนและอดออม นักเรียนได้สมัครเป็นสมาชิก และใช้บริการของสหกรณ์ โดยสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาถูกกว่า
ท้องตลาด และได้รับความสะดวกในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องเขียนและอ่ืนๆ  ดังนั้นทางโรงเรียนวัดบางไกรนอกจึง
ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมสหกรณ์ฝึกหัดขึ้น 

  
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนมีห้องสหกรณ์ส าหรับเป็นแหล่งบริการเครื่องเขียน อุปกรณ์ และอ่ืนๆ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้ใช้บริการของสหกรณ์ และน าหลักของสหกรณ์ไป 

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
2.3 เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบสหกรณ์ และปลูกฝังให้นักเรียนน าระบบ การปกครอง   

ระบอบประชาธิปไตยมาใช้โดยอาศัยวิธีการของสหกรณ์ 
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2.4 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ  
สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ และกตัญญู  
3. เป้าหมาย  

3.1 ผลผลิต (Out puts) 
  3.1.1 นักเรียนร้อยละ ๙0  เป็นสมาชิกสหกรณ์ฝึกหัด 
  3.1.2 นักเรียนร้อยละ 85  ซื้อสินค้าได้สะดวกในราคาถูก 
  3.1.3 นักเรียนร้อยละ 85  มีความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 
  3.1.4 นักเรียนร้อยละ 85  ใช้บริการของห้องสหกรณ์ ด้วยความเข้าใจ 
  3.1.5 นักเรียนร้อยละ 100  มีคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย 

สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ และกตัญญู   
3.2 ผลลัพธ์ (Out comes)  

   3.2.1 นักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ฝึกหัดอย่างน้อยคนละ 1 หุ้น 
            3.2.2 นักเรียนซื้อสินค้าได้สะดวกในราคาถูก  
            3.2.3 นักเรียนมีความเข้าใจในระบบสหกรณ์ 
            3.2.4 นักเรียนใช้บริการของห้องสหกรณ์ด้วยความเข้าใจ                                                       

      3.2.5 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด 
สามัคคี มีน้ าใจ และกตัญญู 
4.  กิจกรรมด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 
 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 ประชุมชี้แจงเสนอแผนงานผู้เกี่ยวข้องรับทราบ                   
    

น.ส.ทิพาภรณ์  
และคณะ 

2 ส ารวจความต้องการสินค้าของผู้ใช้บริการและ                                                                        
จัดซื้ออุปกรณ์/เครื่องเขียนและสินค้าท่ีจ าเป็น   

  
2๕,000    

 
 

น.ส.ทิพาภรณ์ 
และคณะ 

3 จัดเตรียมสถานที่/ตู้/และชั้นวางสินค้า                                              
    น.ส.พิกุล /น.ส.เณศรพ ี

 

4 ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมาชิกใหม่     น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 

5 ให้บริการจ าหน่ายสินค้า     น.ส.พิกุล /น.ส.เณศรพ ี
6 ลงบัญชีเงินสดในแต่ละวัน     น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 
7 จ่ายเงินปันผลและคืนหุ้นนักเรียนที่จบชั้น ป.6 

    
น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 

และคณะ 

8 นิเทศ ก ากับ ติดตามผล        ผู้อ านวยการ 
 

9 สรุปรายงานการด าเนินงาน     น.ส.ทิพาภรณ์ มะหิน 



226 

 

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป                                                  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 25,000  
5.   งบประมาณที่ใช้           

5.1 เงินงบประมาณ จ านวน            -         บาท 
         5.2 เงินงบประมาณสหกรณ์  จ านวน 25,000     บาท 
  รวม 25,000    บาท   
  

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 จัดซื้อสินค้าของผู้ใช้บริการและ                                                                        

จัดซื้ออุปกรณ์/เครื่องเขียนและสินค้าท่ี
จ าเป็น   

25,000 ตามสินค้าแต่ละ
รายการ 

25,000 

รวมทั้งสิ้น 25,000 
 
6.   การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
1.ผลผลิต (Out  puts) 
     1.1 นักเรียนได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ 
     1.2 นักเรียนซื้อสินค้าราคาถูกและสะดวก 
     1.3 นักเรียนรู้และเข้าใจสหกรณ์ระบบสหกรณ์ 
     1.4 นักเรียนใช้บริการของห้องสหกรณ์                                                               
     1.5 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 8  ประการ 

 
ร้อยละ 90 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

  ร้อยละ 100 
2. ผลลัพธ์ (Out  comes)  
     2.1 นักเรียนได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ 
     2.2 นักเรียนซื้อสินค้าราคาถูก และสะดวก 
     2.3 นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักสหกรณ์ได้ 
     2.4 นักเรียนใช้บริการของห้องสหกรณ์ด้วยความเข้าใจ                                                           
     2.5 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 8  ประการ 

 
90 
85 
85 
85 

100 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนใช้บริการของสหกรณ์ด้วยความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี 
  7.2  เมื่อสิ้นปีการศึกษากิจกรรมสหกรณ์มีรายได้เพียงพอส าหรับน ามาสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน
หรืออ่ืนๆ ทั้งนี้เพ่ือพัฒนานักเรียนและบุคลากรได้ตามความเหมาะสม 
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          ( นางสาวทิพาภรณ์   มะหิน )                ( นางสาลินี   สุขศิริ )                                                         
      ผู้รับผิดชอบโครงการ                   ผู้อนุมัติโครงการ    
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โครงการ  พัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ   รหัสกลุ่มงาน บท. 4-09 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป     แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ

ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที่  4.3, 4.4, 4.5, 6.3, 6.5, 6.8, 6.11 

ตัวชี้วัด 4.3 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

ตัวชี้วัด 4.4 ร้อยละของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

ตัวชี้วัด 4.5 ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท
ขนาด และพ้ืนที่ 

ตัวชี้วัด 6.3 ร้อยละของสถานศึกษา ได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
ตัวชี้วัด 6.5 ร้อยละของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่น านวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ  

ตัวชี้วัด 6.8 ร้อยละของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการผู้เรียนครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  

ตัวชี้วัด 6.11 ร้อยละของสถานศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนุชรีภรณ์     จันทร์สงิห์  
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔ 
งบประมาณ 26,000   บาท 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์สถานศึกษาต้อง
อาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วเป็นปัจจุบัน  ในปัจจุบันจะลดระบบงานเอกสารลงและใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มข้ึน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรและ
เพ่ือให้งานเป็นระบบ สามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็วจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
 งานธุรการ เป็นงานที่ส าคัญและจ าเป็นงานหนึ่งในสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลักในการรวบรวมข้อมูล  
ระเบียบและแนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ การปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การลงทะเบียนรับ – ส่ง
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หนังสือ การโต้ตอบหนังสือราชการ และหนังสือที่มาถึงสถานศึกษาจากองค์กร หน่วยงานต่างๆ  รวมถึง การจัดเก็บ
และท าลายหนังสือ นอกจากนี้ยังเป็นงานให้การบริการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การอ านวยความสะดวกต่างๆ  
ในการด าเนินงานของสถานศึกษา ให้ด าเนินไปด้วยความสะดวกราบรื่นรวดเร็ว และมีความคล่องตัวในการบริหาร
งาน สามารถจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดย
เน้น ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้  และการดูแลระเบียบแบบแผนของทางราชการให้เป็น
ตัวช่วยส่งเสริม อ านวยความสะดวกในการท างานให้กลุ่มงานต่างๆ  ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาที่วางไว้  
จึงต้องเป็นผู้คอยช่วยเหลือ แนะน าให้กับกลุ่มงานต่างๆ สามารถประยุกต์ระเบียบและแนวปฏิบัติที่ทางราชการ
ก าหนด เข้ากับงานของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นจึงจ าเป็นที่โรงเรียนจะต้องมีการบริหารจัดการ และ
พัฒนาระบบงานธุรการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบแบบแผน 

ทั้งนี้ โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นประจ าทุกเดือน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  พัฒนางานในหน้าที่ให้เกิด
ผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และประสิทธิภาพ 

 
2. วัตถุประสงค์  
         2.1   เพ่ือจัดเก็บเอกสาร งานธุรการ และข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้น 

2.2   เพ่ือให้ข้อมูล สารสนเทศถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  
2.3   เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบที่สะดวกและง่ายต่อการน าไปใช้งาน 

   2.4   เพ่ือศึกษาดูงานการจัดระบบงานธุรการ และข้อมูลสารสนเทศ ของหน่วยงานที่ประสบผลส าเร็จ  
 2.๕   เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทาง
เดียวกัน 
 ๒.๖   เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้ทันกับเหตุการณ์และรับทรายนโยบายทางการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ผลผลิต (Outputs)  
   3.1.1 ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบเอกสารได้เป็นป ัจจ ุบ ัน 
  3.1.2 ร้อยละ 100 ของการรับ – โต้ตอบหน ังสือราชการเป ็นไปอย ่างม ีประสิทธิภาพ 
  3.1.3 ร้อยละ ๙๕ ของการจัดเก็บเอกสารของทางราชการเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา 
  3.1.4 ร้อยละ 100 ของความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
  ๓.๑.๕ ร้อยละ ๙๘ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมประจ าเดือน 
  3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)   

3.2.1 โรงเรียนมีการพ ัฒนาระบบเอกสารได้เป็นปัจจุบัน 
3.2.2 โรงเรียนมีการรับ – โตต้อบหนังสือราชการของโรงเรียนเป ็นไปอย่างม ีประสิทธิภาพ 
3.2.3 โรงเรียนมีการจ ัดเก ็บเอกสารของทางราชการเป็นระบบ ง่ายต่อการค ้นหา 
3.2.4 ผู้ใช้งานสารสนเทศมีความพึงพอใจในการรับบริการ 
๓.๒.๕ ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมประจ าเดือน 
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4.  กิจกรรมด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 
4 

ประชุมครูเพ่ือพิจารณากิจกรรมและเสนอ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ต่าง ๆ 
ด าเนินการตามกิจกรรม 
- กิจกรรมการรับ – ส่ง หนังสือราชการ 

1) ลงทะเบียน 
2) รับ – ส่งหนังสือ  

- ตอบรับหนังสือ  
- จัดเก็บหนังสือเป็นระบบ 
- ระบบงานสารสนเทศ 
- ประชุมครูและบุคลากรทางศึกษา 

นิเทศ/ติดตาม 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

220 
2,000 
7,490 

 
 

220 
- 
 

 
 
 
 
 

1,000 
 

1,000 
1,000 
220 
 

 
 
 
 

330 
1,500 
7,490 

 
 

220 
- 
 

 
 
 
 
 

1,090 
 

1,000 
1,000 
220 
 
 

ผู้อ านวยการ 
 
 

น.ส.นุชรภีรณ์  จันทร์สิงห์ 
 
 
 

น.ส.นุชรภีรณ์  จันทร์สิงห์ 
 

น.ส.พิกุล  สีมาเพชร 
ผู้อ านวยการ 

น.ส.นุชรภีรณ์  จันทร์สิงห์ 
 รวม 26,000     

 
5. งบประมาณที่ใช้                           
      5.1 เงินงบประมาณ จ านวน ๒๖,๐๐0    บาท 
      5.2 เงินนอกงบประมาณ จ านวน            -        บาท 
                                       รวม    ๒๖,๐๐0 บาท 
 
ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1 กระดาษ A4  80 แกรม 15 รีม 120 1,800 
2 กระดาษ A4  70 แกรม 25 รีม 110 2,750 
3 ลูกแม็ก T3-10MB  2 กล่อง ๕5 110 
4 หมึก HP 678 ด า ๒ ตลับ 365 730 
5 หมึก HP 678 สี ๒ ตลับ 365 730 
6 ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ๔ ตลับ 3,745 ๑๔,๙๘๐ 
7 หมึกเติม EPSON ด า ๒ ขวด 240 ๔๘0 
8 เครื่องเหลาดินสอ 1 เครื่อง ๒๕๐ ๒๕๐ 
9 สมุดหมายเหตุรายวัน ๒ เล่ม ๑๓๐ ๒๖๐ 

๑0 ปลั๊กสามตา ๓ เมตร 1 อัน ๒๕๐ ๒๕๐ 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
11 หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเติม สีด า HP GT51 1 ขวด ๒๕๐ ๒๕๐ 
12 หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเติม สีฟ้า HP GT52 1 ขวด ๒๕๐ ๒๕๐ 

13 หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเติม สีแดงม่วง HP GT52 1 ขวด ๒๕๐ ๒๕๐ 

๑4 หมึกอิงค์เจ็ทชนิดเติม สีเหลือง HP GT52  1 ขวด ๒๕๐ ๒๕๐ 

15 สมุดส่งเล่มเล็ก 1 เล่ม 70 70 
16 เลคซีน 1 นิ้ว (ฟ้า,เหลือง,ชมพู,ม่วง,เขียว,ส้ม) 10 ม้วน 30 300 
17 ซองขาว ตราครุฑ 500 ซอง 1 กล่อง 300 ๓๐๐ 
๑8 ซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์   990 
19 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ตส านักงาน   1,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒6,000 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs)  

1. ร้อยละโรงเรียนมีการพัฒนาระบบเอกสารได้เป็นป ัจจ ุบ ัน 

2. ร้อยละการรับ – โต้ตอบหน ังสือราชการของโรงเรียนเป ็นไปอย ่างม ี
ประสิทธิภาพ 

3. ร้อยละการจัดเก็บเอกสารของทางราชการเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา 
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
5. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมประจ าเดือน 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 95 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ ๙๘ 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1. โรงเรียนมีการพ ัฒนาระบบเอกสารได้เป็นปัจจบุัน 
2. โรงเรียนมีการรับ – โต้ตอบหนังสือราชการของโรงเรียนเป ็นไปอย่างม ี

ประสิทธิภาพ 
3. โรงเรียนมีการจ ัดเก ็บเอกสารของทางราชการเป็นระบบ ง่ายต่อการค ้นหา 
4. ผู้ใช้งานสารสนเทศมีความพึงพอใจในการรับบริการ 
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุมประจ าเดือน 

 
100 
100 

 
95 

100 
98 

 

7.ผลที่คาดหวังที่ได้รับ 
7.1 ระบบงานธุรการของโรงเรียนมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
7.2 ระบบงานธุรการของโรงเรียนจัดได้เป็นระบบสะดวกต่อการจัดเก็บ อ้างอิง และค้นหาเอกสาร 
7.3 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศถูกต้องเป็นระบบ เพ่ือการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

https://www.officemate.co.th/th/hp-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-hp-gt52-ofm4004210
https://www.officemate.co.th/th/hp-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87-hp-gt52-ofm4004211
https://www.officemate.co.th/th/hp-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-hp-gt52-ofm4004212
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๗.๔ โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทาง
เดียวกนั 
 ๒.๖ โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรให้ทันกับเหตุการณ์และรับทรายนโยบายทางการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 

 

 
 
              ( นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ )   
                   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
   

        ( นางสาลินี   สุขศิริ )        
ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ    จัดการศึกษาโดยความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่น  รหัสกลุ่มงาน บท. 4-10 
กลุ่มงาน การบริหารทั่วไป    แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  5. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

รหัส KPI ที่  ๕.๔  
ตัวชี้วัด ๕.๔ ร้อยละของนักเรียนที่มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน 

โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ, นางสุมาลี  เกษรมาลา, นางสาวนุชรีภรณ์   จันทร์สิงห์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
งบประมาณ    101,000 บาท 
_____________________________________________________________________________ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดบางไกรนอกกล่าวว่า โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มุ่งจัดการ
ศึกษาให้ได้มาตรฐาน ผู้เรียนมีคุณธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ รักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยการสนับสนุนของชุมชนและท้องถิ่น  ฉะนั้นแล้วการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น ต้อง
อาศัยความร่วมมือของชุมชนและท้องถิ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษา โรงเรียนต้องเปิดโอกาสและให้
ชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพราะชุมชนจะเป็นแหล่งข้อมูล รวมทั้งเป็นเสียงสะท้อนผล
การจัดการศึกษา ถ้าผลการจัดการศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบสถานศึกษา ก็จะส่งผลดีต่อโรงเรียน  

ทางโรงเรียนวัดบางไกรนอก จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชน ให้โรงเรียนได้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งภูมิปัญญา 
ตลอดจนงบประมาณในการบริหารจัดการโรงเรียนอีกด้วย 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 2.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับลูกหลานในชุมชน 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Out puts)  
 3.1.1 ร้อยละ 85 ชุมชนและท้องถิ่นให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรม 
 3.1.2 ร้อยละ 85 ชุมชนและท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 
 
 3. 2 ผลลัพธ์ (Out comes)  
            3.2.1 โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความร่วมมือของชุมชน 
 3.2.2 โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอส าหรับจัดกิจกรรมให้นักเรียน  
 

4.  กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 
1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ     ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
2. จัดกิจกรรมโดยขอความร่วมมือจากชุมชน

และท้องถิ่น 
    น.ส.เพ็ญนภา พันพินิจ

คณะครู 
      - วันเด็กแห่งชาติ     น.ส.พินทุสร  แสงเนตร 
 

 
 
 
 
 
3. 
4. 

     - โครงการ/กิจกรรมอ่ืนๆ 
     - ทุนการศึกษา 
     - เรียนรู้กับภูมิปัญญาชาวบ้าน 
     - การประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
     - ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
นิเทศ  ก ากับ ติดตาม 
รายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

 
250 

 

250 
๕0,000 
 
 
 
 
 

 
 ๕0,000 

 
 
 

250 
 
 

250 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางพะเยาว์  เรืองอ่อน 

 
นางสุมาลี  เกษรมาลา 

น.ส.นุชรภีรณ์   จันทร์สิงห ์
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
น.ส.เพ็ญนภา พันพินิจ 

รวม 101,000  
 

5. งบประมาณ  
  5.1 งบประมาณจากราชการ จ านวน     1,000 บาท 
  5.2 งบประมาณจากภายนอก (อบต.) จ านวน 1๐0,000 บาท 
   รวม 1๐1,000 บาท 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4  70 แกรม 2 รีม 110 220 
2 กระดาษปกสีเขียว 120 แกรม ๑ ห่อ 150 150 
3 ลูกแม็ก เบอร์ 10  10 กล่องเล็ก 10 100 
4 แฟ้มโชว์เอกสาร 3 ห่วง ตราช้าง 444 A4 สัน 5 ซม ๑ แฟ้ม ๑๒๐ ๑๒๐ 
5 ใส้แฟ้ม A4 ๕ ห่อ 20 ๑๐๐ 
6 เลคซีน 1.5 นิ้ว ๖ ม้วน ๓๕ ๒๑๐ 
7 เลคซีน ๑ นิ้ว ๕ ม้วน ๒๐ ๑๐๐ 

รวมทั้งสิ้น 1,000 
6. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์  
ผลผลิต(Outputs)  
1. ชุมชนและท้องถิ่นให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของโรงเรียนทุกกิจกรรม 
2. ชุมชนและท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียน 

ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

ผลลัพธ์(Outcomes) 
    1. โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความร่วมมือของชุมชน 
    2. โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอส าหรับจัดกิจกรรมให้นักเรียน 

 
ร้อยละ 85 
ร้อยละ 85 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 โรงเรียนกับชุมชนและท้องถิ่นมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดผลดีต่อการบริหารจัด
การศึกษา 

7.2 ชุมชนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษาให้กับลูกหลานของตนเองในชุมชน 
 

 
 
        ( นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ ) 
             ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 

       ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
                 ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ    พัฒนาเว็บไซต์เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา  รหัสกลุ่มงาน  บท. ๔-๑1 
กลุ่มงาน    การบริหารทั่วไป       แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                    
มฐ. ที่  2 กระบวนการบริหารจัดการ   
ตัวบ่งชี้ท่ี    2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ สพป.นบ.1 ที่  3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

5. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  

รหัส KPI ที่ ๓.๑๑,๔.๖,๖.๕,๖.๑๑ 
ตัวชี้วัด  ๓.๑๑ ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 
ตัวชี้วัด  ๔.๖ ร้อยละของสถานศึกษาที่น าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology  มาใช้เป็นเครื่องมือใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด  ๖.๕  ร้อยละของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่น านวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดิจิทัล Digital Technology   มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ 
ตัวชี้วัด  ๖.๑๑ ร้อยละของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีแพลตฟอร์มดิจิตอล Digital  

Platform เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นายอนุวัตร  ธิระมาร 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔ 
งบประมาณ   ๑,๕00 บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงานด้าน
ต่าง ๆ เช่น ธุรกิจ การบริหาร การบริการ สาธารณสุข การท่องเที่ยว  การศึกษา ซึ่งหน่วยงานใดมีข้อมูลสารสนเทศ
ที่ถูกต้อง ทันสมัย มีการจัดเก็บและค้นคืนที่เป็นระบบและรวดเร็ว ย่อมได้เปรียบในการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ การเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ผ่ านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต    ถือว่าเป็น
ช่องทางหนึ่งที่ท าให้เกิดการถ่ายทอดความรู้อย่างแพร่หลายและกว้างขวางทั้งในและนอกระบบกระจายไปทุกที่
ทั่วโลก โดยไม่มีข้อจ ากัดเรื ่องระยะทาง เวลา และสถานที่ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจึงท าให้เกิดสังคม   ยุค
สารสนเทศที่มีข้อมูลข่าวสารอย่างไม่มีขีดจ ากัด และสังคมยุคสารสนเทศนี้เองท าให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องการที่จะ
พัฒนาเว็บไซต์เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลของตนเอง 

โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่พัฒนาผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรตามมาตรฐานที่
ก าหนด ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และการงานอาชีพโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และมุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่
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ความรู้สู่ชุมชน การเผยแพร่ความรู ้บนเว็บไซต์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ถือว่าเป็นช่องทา งหนึ ่งที ่จะท าให้
โรงเรียนบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์  

จากเหตุผลดังกล่าว โรงเรียนวัดบางไกรนอก จึงได้จัดท าโครงการ พัฒนาเว็บไซต์เพ่ือส่งเสริมการบริหาร
จัดการให้โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนให้ประชาชนได้รับรู้ 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพื่อให้โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับ ครู นักเรียน และประชาชน ได้รับทราบอย่าง

รวดเร็วและทันสมัยก่อให้เกิดความเข้าใจและการให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน 
 

3. เป้าหมาย 
       3.1 ผลผลิต 

3.1.1 ผู้ใช้งานร้อยละ100 มีความพึงพอใจในระบบของสารสนเทศ 
3.1.2 ระดับคุณภาพดีเยี่ยมของการบริหารจัดการที่ดี 

      3.2 ผลลัพธ์ 
3.2.1 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
3.2.2 คุณภาพของการบริหารจัดการที่ดี 

 
4. กิจกรรมการด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมชี้แจงแต่งตั้งคณะท างาน     ผู้อ านวยการ 
2. ส ารวจ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าโครงการ     นายอนุวัตร ธิระมาร 
3. เสนอโครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง     นายอนุวัตร ธิระมาร 
 -จดทะเบียนชื่อเว็บไซต์  ๓00    
 -เช่าพ้ืนที่บริการเว็บไซต์  1,๒00    
 -จัดท าเว็บไซต์บริหารจัดการ      
 -ค่าประสานงานและด าเนินโครงการ      

4. นิเทศ ก ากับและติดตาม     ผู้อ านวยการ 
5. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ     นายอนุวัตร ธิระมาร 

รวม ๑,๕00 บาท  
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5.งบประมาณที่ใช้      
 5.1 งบประมาณจากราชการ  จ านวน  ๑,๕00 บาท 
 5.2 งบประมาณภายนอก (สวัสดิการ) จ านวน  - บาท 
      รวม  ๑,๕00 บาท 
 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
1. ค่าด าเนินการจดทะเบียนชื่อ http://www.watbangkrainorkschool.ac.th/ ๓00 
2. ค่าเช่าพื้นที่บริการเว็บไซต์ จ านวน 1 ปี 1,๒00 

รวมทั้งสิ้น ๑,๕00  
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต  

1 ผู้ใช้งานร้อยละ100 มีความพึงพอใจในระบบของสารสนเทศ 
2 ระดับคุณภาพดีเยี่ยมของการบริหารจัดการที่ดี 

 
100 
90 

ผลลัพธ์  
1 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานสารสนเทศ 
2 คุณภาพของการบริหารจัดการที่ดี 

 
100 

 
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
       7.1 โรงเรียนวัดบางไกรนอกสามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

7.2  โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับ ครู นักเรียน และประชาชน ได้รับทราบอย่างรวดเร็ว
และทันสมัยก่อให้เกิดความเข้าใจและการให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน 

 
 
 

 
 ( นายอนุวัตร  ธิระมาร )          ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
 
 

http://www.watbangkrainorkschool.ac.th/
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โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน   รหัสกลุ่มงาน บท. 4-12 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป     แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มฐ. ที่  2ตัวบ่งช้ีที่ 2.2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 

การจัดการเรียนรู้ 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ

ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที่  4.1, 4.๘, ๖.๘, ๖.๙, ๖.๑๑ 
 ตัวชี้วัด 4.๑ ร้อยละของผู้เรียนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 

ตัวชี้วัด 4.๘ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด ๖.๘ ร้อยละของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

ตัวชี้วัด ๖.๙ ร้อยละของสถานศึกษาที่มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

ตัวชี้วัด ๖.๑๑ ร้อยละของสถานศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในวางแผนการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์,นางสาวเพ็ญนภา  พันพินิจ,นางสาวนุชรีภรณ์ จันทร์สิงห์ 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 256๔ 
งบประมาณ 1,500    บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ .ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 

 อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา 10 มาตรา 30 มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ือเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โรงเรียนวัดบางไกรนอก(แย้มพร้อม
อุปถัมภ์) จึงก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อประชาสัมพันธ์การรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ ให้ผู้ปกครองนักเรียน 
ประชาชน ได้ทราบอย่างทั่วถึง 

2.2  เพื่อจัดเก็บข้อมูลส ามะโนประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  
ตามระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  เข้าเรียนในปีการศึกษา 256๔   
(เด็กที่เกิด ก่อน 16 พ.ค ๒๕60)  

2.3 เพ่ือการกรอกข้อมูลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ ถูกต้อง ครบถ้วน 
2.4 เพ่ือรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ ได้ครบ 100 %   
2.5  เพื่อติดตามเด็กท่ีจบชั้น ป.6 มีแนวโน้มจะไม่เรียนต่อชั้น ม.1 ให้เรียนต่อจนจบการศึกษา 

ภาคบังคับทั้งในระบบและนอกระบบ 
 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ผลผลิต (Outputs) 
   3.1.1โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์การรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ ให้
ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน ได้ทราบอย่างทั่วถึงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 3.1.2ร้อยละ 80ของประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ตามระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2545 ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน เข้าเรียนในปีการศึกษา 256๔ (เด็กที่เกิด ก่อน
16 พ.ค ๒๕60)  
 3.1.3 ร้อยละ 100ของการกรอกข้อมูลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ถูกต้อง ครบถ้วน 
 3.1.4 ร้อยละ 100 ของการรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ 
 3.1.5 ร้อยละ 100 นักเรียนที่จบชั้น ป.6 เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1  
  3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)   

3.2.1 ผู้ปกครองนักเรียนประชาชนได้ทราบข่าวการรับนักเรียนและส่งนักเรียนเข้าเรียนตามก าหนด 
3.2.2 โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลส ามะโนประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาค

บังคับตามระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 เข้าเรียนในปีการศึกษา 256๔ อย่างเป็นระบบ 
 3.2.3โรงเรียนมีการกรอกข้อมูลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ถูกต้อง ครบถ้วน 

3.2.4 โรงเรียนสามารถรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ ได้ตามก าหนด 
3.2.5 โรงเรียนมีการติดตามเด็กที่จบชั้น ป.6 ได้เรียนต่อในสถานศึกษาที่เปิดสอน ม .1 หรือจัด

การศึกษา สูงกว่าระดับชั้น ป.6 ทั้งในระบบและนอกระบบ 
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4.  กิจกรรมด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
 

2 
 
 
 

 

ประชุมครูเพ่ือพิจารณากิจกรรมและเสนอ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ต่าง ๆ 
ด าเนินการตามกิจกรรม 

-  ท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การรับ
นักเรียนเข้าเรียนหรือวิธีการอ่ืนๆ 
-ตรวจข้อมูล/ส ามะโนประชากรเด็กที่เกิด พ.ศ.     
255๙ ถึง 16 พ.ค ๒๕60)  ใน อ.บางกรวย    
ต. บางขุนกอง หมู่ 3 และ 5 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

400 
 

๒๐0 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 
 
 

น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
 

น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 

 
 
 
 
 

 

- จัดท าแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา ปี
การศึกษา 256๔ 
- รายงานข้อมูลการรับนักเรียนผ่านทางเว็บไซต์ 
(DMC) 
- การรับสมัครนักเรียน-รายงานตัว 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

200 
 

300 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

น.ส.นุชรีภรณ์ จันทร์สิงห ์
 
น.ส.นุชรีภรณ์ จันทร์สิงห ์

 
น.ส.นุชรีภรณ์ จันทร์สิงห ์
  

3 
 
4 
5 

ประชุมเชิงปฎิบัติการการตวรจสอบระบบจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โปรแกรม DMC 
นิเทศ/ติดตาม 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

200 
 
 
 

 
 
 
 

200 
 
 
 

 
 
 

น.ส.นุชรีภรณ์ จันทร์สิงห ์
 

ผู้อ านวยการ 
น.ส.กนิษฐา  วรรณวงษ์ 

รวม 1,500  
 
5. งบประมาณที่ใช้  
 5.1 เงินงบประมาณ  จ านวน  1,500  บาท 
       รวม                                  1,500  บาท 
 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 3 รีม 120 360 
2 กระดาษโพโต้ A4/150 g ๑ รีม 150 ๑๕๐ 
3 ค่าจ้างท าไวนิล 1 400 400 
4 หมึกEPSON L๓๓๑๐ สีด า ๑ ขวด ๓๕๐ ๓๕๐ 
๕ แฟ้มขนาด A4 ๒ แฟ้ม 120 240 

 รวมทั้งสิ้น   1,500 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 

ผลผลิต(Outputs)  
1.โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์การรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 25๖๔ 

ให้ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน ได้ทราบอย่างทั่วถึง 
2. ร้อยละของการประชากรวัยเรียนเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ตามระราช
บัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ในเขตพ้ืนที่บริการ ของโรงเรียน เข้าเรียนในปี
การศึกษา 256๔  (เด็กที่เกิด ก่อน16 พ.ค ๒๕60)  

3. ร้อยละของการกรอกข้อมูลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ถูกต้อง ครบถ้วน 
4. ร้อยละของการรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ 
5. ร้อยละนักเรียนที่จบชั้น ป.6 เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1  

 
1 ครั้ง/ปี 

 
ร้อยละ 80 

 
 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
1.ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน ได้ทราบข่าวการรับนักเรียน และส่งนักเรียนเข้าเรียน

ตามก าหนด 
2.โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลส ามะโนประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา

ภาคบังคับ ตามระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  เข้าเรียนในปีการศึกษา 
256๔ อย่างเป็นระบบ 

3.โรงเรียนมีการกรอกข้อมูลการรับนักเรียนบนเว็บไซต์ถูกต้อง ครบถ้วน 
4.โรงเรียนสามารถรายงานผลการรับเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปีการศึกษา 256๔ 

ได้ตามก าหนด 
5. นักเรียนที่จบชั้น ป.6 ได้เรียนต่อในสถานศึกษาที่เปิดสอน ม.1 หรือจัดการศึกษา 

สูงกว่าระดับชั้น ป.6 ทั้งในระบบและนอกระบบ 

 
1 ครั้ง/ปี 

 
1 ครั้ง/ปี 

 
 

2 ครั้ง/ปี 
1 ครั้ง/ปี 

 
นักเรียนที่จบชั้น ป.6 

 

7. ผลที่คาดหวังท่ีได้รับ 
7.1 บิดา/มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้ทราบข้อมูลข่าวสารการส่งเด็ก  เข้า

เรียนในปีการศึกษา 256๔ อย่างทั่วถึง 
7.2 มีข้อมูลส ามะโนประชากรวัยเรียนเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545 (เด็กท่ีเกิด ก่อน16 พ.ค ๒๕60)  
 7.3 สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการรายงานผลการติดตามเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา 
 7.4 สถานศึกษาติดตามเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ชั้น อ.1 และ ป.1 ได้ครบ 100% 
 

 
(นางสาวกนิษฐา  วรรณวงษ์)   ( นางสาลินี   สุขศิริ)   
    ผู้รับผิดชอบโครงการ        ผู้อนุมัติโครงการ       
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โครงการ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค   รหัสกลุ่มงาน บท. 4-13 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป     แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ

ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที ่4.๒, 4.๓, ๔.๔, ๔.๕, ๖.๔, ๖.๖, ๖.๗ 
 ตัวชี้วัด 4.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างพอเพียงและเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพภูมิศาสตร์สภาพเศรษฐกิจและที่ตั้งของ
สถานศึกษาและความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 
 ตัวชี้วัด 4.๓ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
 ตัวชี้วัด 4.๔ ร้อยละ ๘๐ ของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 4.๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้าน
ประเภทขนาดและพ้ืนที ่
 ตัวชี้วัด ๖.๔ ร้อยละ ๑๐๐ สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น 
คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 
 ตัวชี้วัด ๖.๖ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวชี้วัด ๖.๗ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห,์ นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช 
ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2563– 30 กันยายน 2564 
งบประมาณ 147,000   บาท 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 256๔  ของสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาศักยภาพโรงเรียน ครู บุคลากร และนักเรียน  ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ระบบการบริหารงบประมาณ  และการช าระสาธารณูปโภคถือเป็นภารกิจหนึ่งของ
สถานศึกษาที่จะต้องรับผิดชอบ  โดยมุ่งเน้นให้บริการสาธารณูปโภคแก่ ครู บุคลากร และนักเรียน ได้ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และการด าเนินงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายสาธารณูปโภคได้เหมาะสมและพอเพียง 
  2.2 เพ่ือให้บริการสาธารณูปโภคแก่ ครู บุคลากร และนักเรียน ได้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการ
ด าเนินงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  

3.  เป้าหมาย 
  3.1  ผลผลิต(Outputs) 
  3.1.1 ร้อยละ 100 โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายสาธารณูปโภคได้เหมาะสมและ
พอเพียง 
  3.1.2 ร้อยละ 100 โรงเรียนให้บริการสาธารณูปโภคแก่ ครู บุคลากร และนักเรียน ได้ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน และการด าเนินงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)   
   โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายสาธารณูปโภคได้เหมาะสมและพอเพียง  ครู 
บุคลากร และนักเรียน ได้รับบริการจากการใช้สาธารณูปโภคในการจัดการเรียนการสอน และการด าเนินงานต่างๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

4.  กิจกรรมด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 
1. 
2. 
 
 
 
 
 

3. 
4. 

ประชุมเสนอโครงการ 
จัดสรรงบประมาณท่ีใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค 
     - ค่าน้ า 
     - ค่าไฟ 
     - ค่าโทรศัพท ์
     - ค่าอินเตอร์เน็ต 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 

5,000 
26,000 

400 
5,000 
 
 

 
 
 
5,000 

26,000 
400 

5,000 
 
 

 
 
 

5,000 
26,000 

400 
5,000 
 
 

 
 
 

5,000 
27,400 

400 
5,000 
 
 

ผู้อ านวยการ 
น.ส.นุชรภีรณ์ จันทร์สิงห์, 
น.ส.พินทุสร  แสงเนตร,  
นายชัยวัฒน์ จิ๋วโคราช 

 
 
 

ผู้อ านวยการ 
น.ส.นุชรภีรณ์  จันทร์สิงห ์

 รวม 147,000  
 

5. งบประมาณที่ใช้  
 5.1 เงินนอกงบประมาณ    จ านวน  100,000  บาท 
  5.2 เงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้สถานศึกษา) จ านวน       30,000     บาท 
  5.3 เงินนอกงบประมาณ (ICT เงินเรียนฟรี)  จ านวน         5,000     บาท 
  ๕.๔ เงินนอกงบประมาณ (สพป.นบ.1)  จ านวน    12,000 บาท 
        รวม  147,000 บาท 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์  

ผลผลิต (Outputs) 
1. โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายสาธารณูปโภคได้เหมาะสมและ

พอเพียง 
2. โรงเรียนให้บริการสาธารณูปโภคแก่ ครู บุคลากร และนักเรียน ได้ใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน และการด าเนินงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
       โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายสาธารณูปโภคได้เหมาะสมและ
พอเพียง  ครู บุคลากร และนักเรียน ได้รับบริการจากการใช้สาธารณูปโภคในการจัด   
การเรียนการสอน และการด าเนินงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ร้อยละ 100 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายสาธารณูปโภคได้เหมาะสมและพอเพียง 
7.2 ครู บุคลากร และนักเรียน ได้รับบริการจากการใช้สาธารณูปโภคในการจัดการเรียนการสอน และ

การด าเนินงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 

       ( นางสาวนชุรีภรณ์  จันทร์สิงห์ )                
             ผู้รับผิดชอบโครงการ    
 
 
 
  

     ( นางสาลินี   สุขศิริ )    
       ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ    โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  รหัสกลุ่มงาน  บท. ๔-๑4 
กลุ่มงาน  บริหารทั่วไป     แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มฐ. ที่  1 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  ๕. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
รหัส KPI ที่  5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6 

ตัวชี้วัด 5.1 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง
จิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่นการส่งเสริมอาชีพที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

ตัวชี้วัด 5.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิภัณฑ์และพลังงานเพื่อ
ลดปริมาณขยะและมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

ตัวชี้วัด 5.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและ
การน าขยะมาใช้ประโยชน์ รวมสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

ตัวชี้วัด 5.4 ร้อยละของนักเรียนที่มีการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ 
นักเรียน โรงเรียน ชุมชนเรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรม 

ตัวชี้วัด 5.6 ร้อยละของครูมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการ
จัดท างานวิจัยด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
ผู้รับผิดชอบ นางยุวดี ทองค า, นายอนุวัตร ธิระมาร, นางสาวกนิษฐา วรรณวงษ์, นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน  
  นางเพ็ญนภา   พันพินิจ , นางสาวเณศรพี  ถนอมสินทรัพย์, นางสาวธนันพัชร์ โพธิ์งามพุ่ม 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2563– 30 กันยายน 2564       
งบประมาณ 2,000  บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันสถานการณ์ขยะมูลฝอยในประเทศไทย เป็นเรื่องที่สร้างปัญหาให้เป็นอย่างมาก ปริมาณขยะที่
เพ่ิมขึ้นทุกปี เกิดจากการขาดจิตส านึกใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม สถานศึกษาจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญยิ่งในการ
ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตส านึก มีจิตสาธารณะ รักหวงแหนธรรมชาติ ตลอดจนมีนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปกรณ์) จึงจัดโครงการโรงเรียนปลอดขยะขึ้น เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้
นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าว เพ่ือให้สามารถเป็นพลเมืองที่มีจิตส านึกต่อไปในอนาคต 
 

2.วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างความตระหนักจิตส านึกเรื่องการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้ 
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 2.3 เพ่ือให้นักเรียนสามารถคัดขยะได้ถูกต้องตามประเภท 
 2.4 เพ่ือให้โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ 
 
3. เป้าหมาย  
      3.1 ผลผลิต (Out puts)  
 3.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 152 คน ได้รับการอบรมสร้างจิตส านึกตาม
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
 3.1.2 นักเรียนทุกคนสามารถน าวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีคุณค่า 
 3.2 ผลลัพธ์ (outcome) 
 3.2.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการลดปริมาณขยะของโรงเรียน และชุมชน 
 3.2.2 โรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ 
 
4.  กิจกรรมด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบและร่วมปรึกษาหารือ 
เสนอแนะแนวทางการด าเนินกิจกรรม 

 
 

 
 

  
 

นางยุวดี  ทองค าและ
คณะท างาน 

2. ด าเนินกิจกรรม โรงเรียนปลอดขยะ 
- ปรับปรุงถังขยะ 
- อุปกรณ์ในการคัดแยกขยะ 

    นางยุวดี  ทองค าและ
คณะท างาน 

 

3. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เพ่ือน ามาใช้ในการ      
รีไซเคิล 

    นางยุวดี  ทองค าและ
คณะท างาน 

4. จัดกิจกรรม โรงเรียนปลอดขยะให้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

1,000    คณะครูทุกคน 

5. 
6. 

จัดป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะ 
โครงงานบูรณาการ Zero Waste School    
1 เรื่อง 

 500  
500 

 นางยุวดี  ทองค า 
นางยุวดี  ทองค าและ

คณะท างาน 

7. นิเทศ  ก ากับ ติดตาม     ผู้อ านวยการ 
8. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน     นางยุวดี  ทองค า 

รวม 2,000 บาท  
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5.  งบประมาณ 
 5.1 เงินงบประมาณราชการ จ านวน 2,000 บาท 
 5.2 เงินนอกงบประมาณ จ านวน     -       บาท 
  รวม 2,000 บาท 
 
 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 
1 กระดาษ A4/80 g 5 รีม 120 600 
2 ที่โกยขยะ 5 40 200 
3 ไม้ถูพ้ืนด้ามพลาสติกผ้า 5 130 650 
4 ไม้กวาดทางมะพร้าว 5 65 325 
5 ถุงมือยาง สีส้ม 1 25 25 

 รวมทั้งสิ้น   2,000 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Out puts)  
     1.  นักเรียนชั้นป.1-ป.6 ทุกคนเรียนรู้วิธีประหยัดพลังงานและให้ความส าคัญกับ
สิ่งแวดล้อม 
     2.  นักเรียนชั้นป.1-ป.6  ทุกคนรู้จักการใช้พลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมลด
ภาวะโลกร้อน 

 
100 
100 

ผลผลิต (outcome)  
     1. นักเรียนชั้นป.1-ป.6 ทุกคนได้เรียนรู้ถึงผลกระทบ จากการกระท าของมนุษย์
หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
     2. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนทิ้ง 

 
100 

 
100 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคของโรงเรียนลดลง 
 7.2 นักเรียนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและในชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่ ท าให้โรงเรียนและชุมชน
เป็นโรงเรียนและชุมชนที่น่าอยู่ 
 7.3 โรงเรียนปราศจากขยะ และมีการแยกขยะเป็นประเภทก่อนทิ้ง 
 7.4 นักเรียนน าความรู้ไปถ่ายทอดแก่ผู้ปกครองและขยายวงกว้างต่อไป 
 
 
 
 
 
 
  ( นางยุวดี   ทองค า )                   ( นางสาลินี  สุขศิริ )              
           ผู้รับผิดชอบโครงการ                    ผู้อนุมัติโครงการ           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



250 

 

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป                                                  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 

โครงการ  พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน  รหัสกลุ่มงาน บท. 4-15 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป     แผนงาน  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  

6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
รหัส KPI ที่  1.6, 6.11 

ตัวชี้วัด 1.6 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สินการค้า
มนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

ตัวชี้วัด 6.11 ร้อยละของสถานศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวนุชรีภรณ์    จันทร์สิงห์, นางสาวพินทุสร  แสงเนตร, นางสาวปาณิสรา  ค ามูล 
  นางสาวนัทจนันท์  ซ่อนกลิ่น, นายอนุวัตร  ธิระมาร, นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช    
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
งบประมาณ 2,000     บาท 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 การประชาสัมพันธ์โรงเรียน ถือเป็นอีกหนึ่งในการน าข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ภายใน
โรงเรียน ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ข้อมูลข่าวสารและเกร็ดความรู้
ต่างๆ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ชุมชนทราบ ก่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกัน ในการพัฒนาแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาและ
ภารกิจต่างๆ ของโรงเรียนให้ด าเนินไปด้วยดีและบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการบริหารโรงเรียน พบว่า โรงเรียนวัดบางไกรนอก           
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) มีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนน้อยกว่ากิจกรรมด้านอื่นๆ ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
และผลการด าเนินงานให้ชุมชนทราบด้วยวิธีการที่หลากหลาย จึงได้จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนขึ้น        
เพ่ือประโยชน์ทางด้านความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
 
2. วัตถปุระสงค์  

2.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน Facebook ของ
โรงเรียน วารสารแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ 
 2.2 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 
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3.  เป้าหมาย 
  3.1 ผลผลิต (Outputs)  
   3.1.1 ร้อยละ 70 โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์
โรงเรียน Facebook ของโรงเรียน วารสารแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในโอกาสต่าง ๆ  
   3.1.2 ร้อยละ 80 โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  
  3.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)   

โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมโรงเรียนที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และ
เป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 

 
4.  กิจกรรมด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 
4 

ประชุมครูเพ่ือพิจารณากิจกรรมและเสนอ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ต่าง ๆ 
ด าเนินการตามกิจกรรม 
- กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร  

3) บันทึกภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว 

4) จัดเก็บข้อมูลข่าวสาร 
- กิจกรรมจัดพิมพ์วารสารและแผ่นพับพับ 
- กิจกรรมจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 

นิเทศ/ติดตาม 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

500 
500 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

500 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

500 
 
 

ผู้อ านวยการ 
 
 

น.ส.นุชรภีรณ์  จันทร์สิงห์ 
 

น.ส.นุชรภีรณ์  จันทร์สิงห์ 
และคณะท างาน 

น.ส.นุชรภีรณ์  จันทร์สิงห์ 
น.ส.เพ็ญนภา  พันพินิจ 
นายอนุวัตร  ธิระมาร 

ผู้อ านวยการ 
น.ส.นุชรภีรณ์  จันทร์สิงห์ 

 รวม 2,000     
 
 
5. งบประมาณที่ใช้                           
     5.1 เงินนอกงบประมาณ   จ านวน   2,000    บาท 
     5.2 เงินนอกงบประมาณ (รายได้สถานศึกษา)  จ านวน            -        บาท 
                                         รวม      2,000  บาท 



252 

 

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป                                                  โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

 
ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1. กระดาษ A๔/๘๐ แกรม 5 รีม ๑๒๐ 600 
2 แผ่นสติกเกอร์ใส A๔ ๑ รีม ๒๐๐ ๒๐๐ 
3 ลูกแม็ก T3-10MB  2 กล่อง ๕5 110 
4 กาวสองหน้าบาง 1 มม. 3 ม้วน 30 90 
4 จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์   1,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น 2,๐๐๐ 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
ผลผลิต (Outputs)  
     1 โรงเรียนสามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์
โรงเรียน Facebook ของโรงเรียน วารสารแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ในโอกาสต่าง ๆ  
 2.  โรงเรียนสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  

 
ร้อยละ 70 

 
 

ร้อยละ 80 

ผลลัพธ์ (Outcomes)   
          โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมโรงเรียนที่ทันสมัย 
ทันต่อเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายสามารถ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงาน
ต่างๆ 

 
100 

 

 
7. ผลที่คาดหวังท่ีได้รับ 

7.1 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมโรงเรียนที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และ   
เป็นปัจจุบัน 

7.2  โรงเรียนมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายสามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 

7.3  โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศถูกต้องเป็นระบบ เพ่ือการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

( นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์ )           ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ         ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ    ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รหัสกลุ่มงาน บท. 4-16 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป     แผนงาน   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ

ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที ่4.๒, 4.๓, ๔.๔, ๔.๕, ๖.๔, ๖.๖, ๖.๗ 
 ตัวชี้วัด 4.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างพอเพียงและเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพภูมิศาสตร์สภาพเศรษฐกิจและที่ตั้งของ
สถานศึกษาและความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 
 ตัวชี้วัด 4.๓ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 
 ตัวชี้วัด 4.๔ ร้อยละ ๘๐ ของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 ตัวชี้วัด 4.๕ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้าน
ประเภทขนาดและพ้ืนที ่
 ตัวชี้วัด ๖.๔ ร้อยละ ๑๐๐ สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น 
คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน 
ส่งเสริม ตรวจสอบติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 
 ตัวชี้วัด ๖.๖ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวชี้วัด ๖.๗ ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาลินี   สุขศิริ, นางสุมาลี   เกษรมาลา, นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์,  
  นางสาวทิพาภรณ์  มะหิน 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
งบประมาณ    ๙,๒๕0  บาท 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 
๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ 5 ว่าด้วยการบริหารและจัดการศึกษามาตรา 40 ก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน ท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ่งต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรม
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สถานศึกษาเป็นประจ าทุกภาคเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งประกอบด้วยผู้แทน     
6 องค์กร ได้แก่ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า
ของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2543 ก าหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีบทบาทหน้าที่การก ากับและ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 14 ประการ เพ่ือให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึง   
จัดให้มีโครงการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้ อมอุปถัมภ์) เพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สนับสนุน   การด าเนินกิจการของ
โรงเรียนร่วมให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียน  อันเป็นแนวทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ชุมชน         
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและตอบสนองความต้องการของชุมชนต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค ์

2.1  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของ
โรงเรียนวัดบางไกรนอก 

2.2  เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสนับสนุนการด าเนินกิจการ
ของโรงเรียนร่วมให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

2.3  เพ่ือส่งเสริมเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
2.4  เพ่ือประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนวัดบางไกรนอก        

(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (Out puts)  
  เป็นการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับโรงเรียนโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ        
จ านวน 9 คน ซึ่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง 
กรรมการที่เป็นผู้แทนครู กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการที่เป็นผู้แทน
พระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่ กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารสถานศึกษา 
 3. 2 ผลลัพธ์ (Out comes)  
            3.2.1  เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการด าเนินงานใน
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 3.2.2 เพ่ือสร้างเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียน วัดบางไกรนอก           
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
 3.2.3 เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสนับสนุนการด าเนิน กิจการในโรงเรียน   
ร่วมให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
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 3.2.4  สถานศึกษา เครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชนเป็นที่พ่ึ ง
ของนักเรียน อีกทั้งเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)        
ให้มีประสิทธิภาพ 
 4.  กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 

ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 
1 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ     ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2 ด าเนินการตามกิจกรรม      
   - จัดประชุมคณะกรรมการฯ    ๔,๖๒๕ ๔,๖๒๕ น.ส.ทิพาภรณ์  มะหิน,  

นางสุมาลี  เกษรมาลา 
3 นิเทศ  ก ากับ ติดตาม     ผู้อ านวยการโรงเรียน 
4 รายงานผลการด าเนินงาน     น.ส.นุชรภีรณ์  จันทร์สิงห ์

รวม ๙,250  
 
5. งบประมาณ  
  5.1 งบประมาณจากราชการ จ านวน 9,250  บาท 
  5.2 งบประมาณจากภายนอก จ านวน      - บาท 
   รวม 9,250  บาท 
   
6. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์  
ผลผลิต(Outputs)  
   คณะกรรมการสถานศึกษาในระดับโรงเรียนโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 9 คน ร้อยละ 100 

 
ผลลัพธ์(Outcomes) 
    1. เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองใน        
การด าเนินงานในโรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
    2. เ พ่ือสร้างเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียน            
วัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 
    3. เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสนับสนุนการด าเนิน 
กิจการในโรงเรียน ร่วมให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือพัฒนาโรงเรียนวัดบางไกรนอก 
(แย้มพร้อมอุปถัมภ์) และ  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
ร้อยละ 100 

 
 

ร้อยละ 100 
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    4.  สถานศึกษา เครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและ
ชุมชนเป็นที่พ่ึงของนักเรียน อีกทั้งเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) ให้มีประสิทธิภาพ 

 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 การพัฒนาโรงเรียน การส่งเสริมสนับสนุน และช่วยเหลือโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน ท าให้การด าเนินกิจการของโรงเรียน
และการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน บรรลุผลส าเร็จตรงตามเป้าหมาย 
 
 

 
                 ( นางสาวานุชรีภรณ์   จันทร์สิงห์) 
              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 

    ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
               ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ  ส่งเสริมทักษะทางกีฬาเพ่ือสุขภาพ    รหัสกลุ่มงาน บท. 4-17 
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป        แผนงาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มฐ. ที่  1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งช้ีที่ 2.2.5 จัดสภาพแวดล้อมและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

รหัส KPI ที่  3.9, 4.7 
ตัวชี้วัด 3.9 ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  
ตัวชี้วัด 4.7 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี

ประสิทธิภาพ 
ผู้รับผิดชอบ  นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช, นางสาวแก้วใจ  จ าปาทอง, นางสาวนุชรีภรณ์  จันทร์สิงห์,  

นางสาวพินทุสร  แสงเนตร 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
งบประมาณ    2,000 บาท 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

การออกก าลังกายหรือการเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่ส่งเสริมให้คน มี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ก่อให้เกิดพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักท างานร่วมกัน
เป็นทีม ปลูกฝังความสามัคคีของผู้ร่วมกิจกรรม สร้างให้เป็นผู้มีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเคารพในกฎ 
ระเบียบ กติกา การแข่งขันสามารถน าทักษะที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การออกก าลังกายด้วย
กิจกรรมกีฬาท าได้ในช่วงเวลาว่างจากการท างาน จากการเรียน การเล่นกีฬายังช่วยให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติดได้
อีกทางหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันมีเยาวชนและผู้หลงผิดปฏิบัติตนไปในทางที่ไม่ควรอยู่มากมาย อาจจะเกิดจากการคบ
เพ่ือนไม่ดีชักชวนกันไปในทางที่สร้างปัญหาให้แก่สังคมไปมั่วสุมอบายมุขต่างๆ ส่งผลกระทบถึงประเทศชาติท าให้
เกิดการพัฒนาเป็นไปอย่างล้าช้า เพ่ือสุขภาพส าหรับเด็กและเยาวชน จึงมีส่วนที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนที่มีความ
สนใจในกีฬาต่างๆ หันมาเล่นกีฬาในเวลาว่างเพ่ือให้มีสุขภาพที่ดี แข็งแรงและพัฒนาความสามารถด้านกีฬาให้ดี
ยิ่งขึ้น แทนที่จะใช้เวลาไปกับอบายมุขต่างๆ ท าให้เสียเวลาเสียโอกาสที่ดีแก่ชีวิต และหากได้รับการสนับสนุนให้
ฝึกฝนจนมีความสามารถในการแข่งขันกันก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันหรือประเทศชาติได้ โรงเรียนวัดบาง
ไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือมุ่งหวังให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกีฬา และสามารถ
แสดงออกถึงความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาต่างๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ ควบคู่ไปกับการมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง 
ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะของตนเองให้มีความช านาญในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ
ต่อไปในอนาคต 
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1. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน เห็นความส าคัญ
ของการออกก าลังกาย 
 ๒. เพ่ือให้ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน สามารถเข้าถึงแหล่งออก
ก าลังกายได้ง่ายขึ้น 

3. เพ่ือให้ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีความรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  

4. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน เป็นแบบอย่างการส่งเสริม
สุขภาพออกก าลังกายเพื่อลดเอว ลดพุง ลดโรค 

5. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีสมรรถภาพร่างกายที่แข็งแรง 
สมบูรณ์ มีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 
 
๒.  เป้าหมาย 
  2.1 ผลผลิต (Outputs) 
       2.1 ร้อยละ 80 ของผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตดี 
        2.2 ร้อยละของผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีความรู้ 
ทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  

2.3 ร้อยละผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน เป็นแบบอย่าง
การส่งเสริมสุขภาพออกก าลังกายเพ่ือลดเอว ลดพุง ลดโรค 
   2.4 ร้อยละของผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มี
สมรรถภาพร่างกายท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ   

3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
       2.1 ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีดี่ขึ้น        

2.2 ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน ได้รับความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกก าลังกาย  

2.3 ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน เป็นแบบอย่างการ
ส่งเสริมสุขภาพออกก าลังกายเพ่ือลดเอว ลดพุง ลดโรค 

2.4 ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีสมรรถภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ   
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4. กิจกรรมด าเนินการและรายละเอียดงบประมาณ 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
 

ประชุมครูเพ่ือพิจารณากิจกรรมและเสนอ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ต่าง ๆ 

    
ผู้อ านวยการ 

 
2 ด าเนินการตามกิจกรรม     นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช

และคณะครูทุกคน  - การแข่งขันกีฬาฟุตซอลภายในและ
ภายนอก 

 
2,200 

  

 - การแข่งขันกีฬากรีฑาภายในและ
ภายนอก 

    
 

 - การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลภายใน
และภายนอก 

  
1,๐๐๐ 

 
 

 - การแข่งขันกีฬาแชร์บอลภายในและ
ภายนอก 

  
600 

 
 

 - การแข่งขันกีฬาสีภายใน    120  
 - ค่าเดินทางไปแข่งขันกีฬา  500  580 นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช 

3 นิเทศ/ติดตาม -  -  ผู้อ านวยการ 
4 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน     นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช 
 รวม 5,000     

 
5. งบประมาณที่ใช้    
      5.1 เงินงบประมาณ  จ านวน  5,000  บาท 
  5.2 เงินนอกงบประมาณ          จ านวน        -  บาท  
      รวม  5,000   บาท 
 
ล าดับที่ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม 

1. กระดาษ A๔/๘๐ แกรม 1 รีม ๑๒๐ 120 
2 ลูกแชร์บอล 2 ลูก 300 600 
3 ลูกฟุตซอล ๓ ลูก 400 1,๒๐๐ 
4 ลูกวอลเลย์บอล 5 ลูก ๒๐๐ 1,๐๐๐ 
4 เสื้อกักซ้อม ๑๐ ตัว ๑๐๐ 1,000 
๕ ค่าเดินทาง   ๑,๐๘๐ 

รวมทั้งสิ้น 5,๐๐๐ 
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 

ผลผลิต (Outputs) 
     1. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดี 
     2. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีความรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
     3. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน เป็นแบบอย่างการ
ส่งเสริมสุขภาพออกก าลังกายเพ่ือลดเอว ลดพุง ลดโรค 
     4. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีสมรรถภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 

 
80 

 
70 

 
80 
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ผลลัพธ์ (Outcomes) 
     1. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตทีดี่ขึ้น        
     2. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน ได้รับความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกก าลังกาย  
     3. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน เป็นแบบอย่างการ
ส่งเสริมสุขภาพออกก าลังกายเพ่ือลดเอว ลดพุง ลดโรค 
     4. ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีสมรรถภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      7.1 ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี่ขึ้น      

7.2 ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน สามารถเข้าถึงแหล่งออกก าลัง
กายได้ง่ายขึ้น 

7.๓ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีความรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  

7.4 ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน เป็นแบบอย่างการส่งเสริม
สุขภาพออกก าลังกายเพ่ือลดเอว ลดพุง ลดโรค 

7.5 ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน มีสมรรถภาพร่างกายที่
แข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ   

 
                 ( นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช )     ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
                    ผู้รับผิดชอบโครงการ                                           ผู้อนุมัติโครงการ 


