


คํานํา 
 
               การจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนถือเป็นหน่วยงานที่สําคัญเพราะเป็น
หน่วยปฏิบัติงานโดยตรง  ผลการจัดการศึกษาทุกระดับนโยบาย  สามารถวัดผลสําเร็จได้จากโรงเรียน  
อย่างไรก็ตาม  ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการจัดการศึกษายังมีอยู่หลายประการ  เช่น  การบริหารจัดการ  
งานบุคลากร  ทรัพยากร  ชุมชน  และงบประมาณ  เป็นต้น  จึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่โรงเรียนต้อง
วางแผนการจัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
               ด้วยเหตุน้ี  โรงเรียนบ้านเตาบ่า  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต  ๒  จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการ  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๖  เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานตาม
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน   
               ขอขอบคุณครูอาจารย์  นักเรียน  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่ายที่ทําให้การดําเนินงาน
ครั้งน้ีสําเร็จลงด้วยดี 
 

 
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

              โรงเรียนบ้านเตาบ่า 
                                ๒๕๕๖ 
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ตอนท่ี  ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
 
๑.  ประวัติโรงเรียน 
 
               โรงเรียนบ้านเตาบ่า  ต้ังอยู่เลขที่  ๑๘๑  หมู่ที่  ๖  ตําบลนาสีนวล  อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต ๒ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ต้ังขึ้นคร้ังแรกเมื่อวันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ.๒๔๘๗  ที่วัดบ้านเตาบ่า  หมู่ที่  ๖  ตําบลภารแอ่น  อําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม (ภายหลังเปลี่ยนเป็นตําบลนาสีนวล) มีนายประเสริฐ วิเชียรแสน  
ศึกษาธิการอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  พร้อมกํานัน  ผูใ้หญ่บ้าน  และครูได้รว่มกันจัดต้ังขึ้น  และให้ช่ือว่า
โรงเรียนวัดบ้านเตาบ่า  สาเหตุของการจัดต้ังโรงเรียนน้ีเน่ืองจากนักเรียนโรงเรียนบ้านเตาบ่าได้เดินทาง
ไปเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองบะมีระยะทางไกลและทรุกันดาร  โดยนายสง  เตระนะกาโย  เป็นครูใหญ่
คนแรก  เปิดสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑  ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่  ๔  มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๗๕  คน  
อาศัยศาลาการเปรียญ  วัดบ้านเตาบ่าเป็นสถานที่เรียน 
               ต่อมาปี  พ.ศ.๒๕๑๖  ได้ย้ายโรงเรียนจากวัดบ้านเตาบ่ามาสร้างที่วัดสระธาตุเก่า  ก่อสร้าง
อาคารเรียนแบบ  ป.๑  ฉ  เต้ีย  ขนาด  ๔  ห้องเรียน  บนเน้ือที่  ๔  ไร่  ๒  งาน  ๓๐  ตารางวา  และ
พ.ศ. ๒๕๔๙  ได้รับบริจาคอาคารเรียน  ๑  หลัง  ๗  ห้องเรียน  จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  และ
โรงอาหาร  ๑  หลัง  จากบรษิัทพีเอ็นมารีดฟูดส์โปรดักส์จํากัด  พ.ศ. ๒๕๕๔  ได้รับบริจาคอาคารเรียน  
๑  หลัง  ๕  หอ้งเรียน  จากบริษัทเทคโนเซล  (เฟร์ย)  จาํกัด   
 
๒.  ข้อมูลบคุลากร            
 

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา / วิชาเอก 
๑ นายวิทยา  นนท์นภา ผู้อํานวยการ ค.บ.เกียรตินิยมอันดับ  ๑/สังคมศึกษา 

กศ.ม./ประวัติศาสตร์ 
๒ นายเลื่อน  แก้วดี ครู  คศ.๓ ศษ.บ./การบริหารการศึกษา 
๓ นายประดิษฐ์  ดงงาม ครู  คศ.๓ ศษ.บ./การบริหารการศึกษา 
๔ นายมีศักด์ิ  โคนาโล ครู  คศ.๓ ค.บ./สังคมศึกษา 
๕ นายทองไสย  หวลคิด ครู ค.บ./ภาษาไทย 
๖ นางสุณิสา  เลศิสุบินรักษ ์ ครู  คศ.๓ ค.บ./การศึกษาปฐมวัย  ค.บ./สุขศึกษา 
๗ นางณัฏฐพัชร  เมฆฉาย ครู  คศ.๒ ศษ.บ.เกียรตินิยมอันดับ  ๒/การประถมศึกษา 
๘ นางกาญจนา  วิชานนท์ ครู ค.บ./วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๙ นายจักรพงษ์  วิชานนท์ พนักงานฯ ค.บ./การประถมศึกษา 
๑๑ น.ส.วังบัวบาน  แสนศร ี ครูอัตราจ้าง บธ.บ./คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๑๒ นายสังคม  มีชัย นักการฯ ม.๖ 

 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๒

๓.  ข้อมูลนักเรียน        
 

ชั้น ห้องเรียน นักเรียน  (๑๐  มิ.ย.  ๕๖) ครูประจําชั้น ชาย หญิง รวม 
อนุบาลปีที่  ๑ ๑ ๙ ๔ ๑๓ น.ส.วังบัวบาน  แสนศร ี
อนุบาลปีที่  ๒ ๑ ๕ ๖ ๑๑ นางสุณิสา  เลศิสุบินรักษ ์
ประถมศึกษาปีที่  ๑ ๑ ๔ ๖ ๑๐ นางณัฏฐพัชร  เมฆฉาย 
ประถมศึกษาปีที่  ๒ ๑ ๘ ๖ ๑๔ นายเลื่อน  แก้วดี 
ประถมศึกษาปีที่  ๓ ๑ ๖ ๑๑ ๑๗ นายมีศักด์ิ  โคนาโล 
ประถมศึกษาปีที่  ๔ ๑ ๖ ๕ ๑๑ นายจักรพงษ์  วิชานนท์ 
ประถมศึกษาปีที่  ๕ ๑ ๗ ๔ ๑๑ นางกาญจนา  วิชานนท์ 
ประถมศึกษาปีที่  ๖ ๑ ๔ ๓ ๗ นายทองไสย  หวลคิด 

รวม ๘ ๔๙ ๔๕ ๙๔  
 
๔.  อาคารเรียน  อาคารประกอบ  และสิ่งก่อสร้าง 
 

ที่ ประเภทอาคาร แบบ หลัง ห้อง สภาพ 
๑ อาคารเรียน ลามิน่าสานฝัน ๑ ๕ ดี 
๒ อาคารเรียน ช่างกลปทุมวัน ๑ ๗ ดี 
๓ อาคารอเนกประสงค์ สปช.๒๐๒/๒๖ ๑ ๑ พอใช้ 
๔ อาคารอเนกประสงค์ พี  เอ็น  มารีนฟู้ดส์ ๑ ๑ ดี 
๕ อาคารอเนกประสงค์ มทร.อีสาน ๑ ๑ ดี 
๖ อาคารอเนกประสงค์ สโมสรนิสิตจุฬาฯ ๑ ๑ ดี 
๗ บ้านพักครู องค์การ ๑ ๒ พอใช้ 
๘ ส้วม บุญถาวรโฮมมาร์ท ๑ ๘ ดี 
๙ หอกระจายข่าว ช่างกลปทุมวัน ๑ - ดี 
๑๐ สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค์ ๑ - ดี 
๑๑ สนามเด็กเล่น มูลนิธิศุภนิมิต ๑ - ดี 
๑๒ ถังเก็บนํ้า ฝ.๓๓ ๑ - ชํารุด 
๑๓ รั้ว อ่ืนๆ ๑ - ชํารุด 

 



ตอนท่ี  ๒  แผนพัฒนาสถานศึกษา 
 

๑.  วิสัยทัศน์  เป้าหมาย  และปรัชญา 
 
 วิสัยทัศน์  โรงเรียนบ้านเตาบ่าจัดการศึกษาพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  
ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม มีความเป็นเลิศทางทักษะวิชาการ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และมีความเป็นสากล 
 เป้าหมายของโรงเรียน  นักเรียนพัฒนาด้านศักยภาพ  มีความรู้  และทักษะที่จําเป็นตาม
หลักสูตร  อ่านออก  เขียนได้  คิดได้  รักการเรียนรู้  รักการทํางาน  สุขภาพดี  มีคุณธรรม  อนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม  และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต  และอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 
 ปรัชญาการจัดการศึกษา  สุวิชาโน  ภวํ  โหตุ  ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ 
 
๒.  พันธกิจ 
 
 ๑.  พัฒนานักเรียนอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ  ให้มีความรู้  และทักษะที่จําเป็นตาม
หลักสูตร  ทั้งด้านวิชาการ  วิชาชีพ  และคุณธรรม  สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ๒.  พัฒนาครูให้มีความรู้  ความสามารถ  และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
 ๓.  จัดสภาพแวดล้อม  วัสดุอุปกรณ์  และเทคโนโลยีให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ๔.  พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา  การประกันคุณภาพภายในโดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 
๓.  เป้าประสงค ์
 
 ๑.  เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
 ๒.  เพ่ือให้รักและหวงแหนความเป็นไทย 
 ๓.  เพ่ือปลูกฝงัค่านิยมให้เยาวชนรักและหวงแหนวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น  
 ๔.  เพ่ือให้ผู้เรยีนเรียนรู้และพัฒนาความถนัดตามศักยภาพตน 
 ๕.  เพ่ือสนับสนุนวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย 
 ๖.  เพ่ือใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
 ๗.  เพ่ือฝึกทักษะกระบวนการและสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
 ๘.  เพ่ือให้มแีหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๙.  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย นําความรู้ไปใช้ในการคิดอย่างสร้างสรรค์ และ
แก้ปัญหาได้ 
 ๑๐.  เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนเขา้ใจด้านกฎหมายและการเมือง 
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 ๑๑.  เพ่ือให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรมอันดีงาม  เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ 
 ๑๒.  เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพกายแข็งแรงและมีจิตใจที่สมบูรณ ์
 ๑๓.  เพ่ือให้บุคลากรมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและเกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
๔.  มาตรฐานโรงเรียน 
 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านเตาบ่าให้ความเห็นชอบมาตรฐาน
ของโรงเรียนบ้านเตาบ่า  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ  ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้นักเรียนและโรงเรียนพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องกับสถานศึกษาอ่ืนๆ  
มีรายละเอียดดังน้ี 
 การศึกษาข้ันพื้นฐาน  :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขัน้ต่อไป 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๖  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรชัญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น  ทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณข์อง
สถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๑๑  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  :  ประถมศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมทีพึ่งประสงค์ 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู ้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๔  ผู้เรียนคิดเป็น  ทําเป็น  
 ตัวบ่งช้ีที่  ๕  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
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 ตัวบ่งช้ีที่  ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรชัญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น  ทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณข์อง
สถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๑๑  ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีที่  ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษา  เพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 
๕.  แผนพัฒนาสถานศึกษา 
 
 โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนา  ๔  ด้าน  ดังน้ี  
 ๑.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  ๑.๑  การเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  (Learner  Center)  โดยการจัดหลักสูตร  
เน้ือหาวิชาและการวัดผลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
  ๑.๒ การเรียนรู้แบบองค์รวม เป็นการเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างสัมพันธ์เช่ือมโยงต่อเน่ือง
กลมกลืนกันทั้งเรื่องของท้องถิ่นและสากล  มีผลทําให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเรื่องที่เรียนรู้อย่างชัดเจน
และลึกซึ้งครอบคลุม  มีความหมายต่อการนําไปใช้ในการดํารงชีวิต 
  ๑.๓  การเรียนที่มีความสุข  เป็นการจัดสภาพการเรียนการสอนที่ผ่อนคลาย  มีอิสระ  
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล  วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์แห่ง
ความสําเร็จและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ 
  ๑.๔  การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการคิด  เป็นการจัดการเรียนที่ให้ความสําคัญกับกระบวน 
การมากกว่าคําตอบ  ครูต้องจัดการเรียนรู้เพ่ือหาวิธีการเรียนรู้  (Learn  how  to  Learn) 
  ๑.๕ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning) เป็นการเรียนรู้ที่จะนําไปสู่
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๑.๖ การเรียนรู้เพ่ือสุนทรียภาพ เป็นการพัฒนาด้านดนตรี ศิลปะและกีฬา อันเป็น 
องค์ประกอบของชีวิตที่สมบูรณ์   
  ๑.๗ การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาลักษณะนิสัย เป็นการเรียนรู้เพ่ือสร้างความสมดุลระหว่าง
ความมั่งคั่งทางวัตถุ  ความเจริญงอกงามทางจิตใจ  ความอาทรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๒.  การพัฒนาบุคลากร 
  ๒.๑ การพัฒนาบุคลากร เป็นการให้ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน
แก่บุคลากรตามสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เปลี่ยนไป 
  ๒.๒ การจัดสวัสดิการ เป็นการบํารุงขวัญกําลังใจบุคลากร ให้เกิดความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน 
 ๓.  ทรัพยากรการศึกษา     
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  ๓.๑  เทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT)  เป็นการพัฒนาระบบบริหารและจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่   
  ๓.๒  การระดมทรัพยากรการศึกษา  เพ่ือจัดหาการและบริหารงบประมาณที่มีอย่าง
มีประสิทธิภาพ                  
 ๔.  การพัฒนาระบบบริหาร 
  ๔.๑ การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) โดยการมอบอํานาจการบริหาร
ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน  เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมและตัดสินใจแบบองค์คณะ 
  ๔.๒  การบริหารงานเชิงระบบ  เป็นการบริหารที่เน้นประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  
เริ่มต้ังแต่การวางแผน  การดําเนินงาน  กํากับติดตาม  การรายงานผลและการปรับปรุงการทํางาน     
  ๔.๓  การประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นคุณภาพของนักเรียน 
  ๔.๔ ความสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาศักยภาพ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่เอ้ือประโยชน์ซึ่ง
กันและกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
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๖.  โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 
 
                                                             ผู้บริหาร                คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

การบริหารวิชาการ   การบริหารงบประมาณ 
๑.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   ๑.  การจัดทําและเสนอของบประมาณ  
๒.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้   ๒.  การจัดสรรงบประมาณ  
๓.  การวัดผลประเมินผล  และเทียบโอน   ๓.  การตรวจสอบติดตามประเมินผล  รายงานผลฯ 
     ผลการเรียน   ๔.  ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
๔.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ๕.  การบริหารการเงิน 
๕.  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ   ๖.  การบริหารบัญชี 
๖.  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้   ๗.  การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
๗.  การนิเทศการศึกษา    
๘.  การแนะแนวการศึกษา   การบริหารท่ัวไป 
๙.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในฯ   ๑.  งานธุรการ  
๑๐.  การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน    ๒.  งานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
๑๑.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนา   ๓.  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
       วิชาการ   ๔.  งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
๑๒.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการฯ   ๕.  การบริหารและพัฒนาองค์กร  
   ๖.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การบริหารบุคคล   ๗.  การส่งเสริมทางด้านวิชาการ  งบประมาณฯ 
๑.  การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง   ๘.  การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  
๒.  การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง   ๙.  งานสํามะโนผู้เรียน  
๓.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพฯ   ๑๐.  การรับนักเรียน 
๔.  วินัยและการรักษาวินัย   ๑๑.  การส่งเสริมและประสานงานการจัด 
๕.  การออกจากราชการ         การศึกษาฯ 
   ๑๒.  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   ๑๓.  การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
   ๑๔.  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
   ๑๕.  การส่งเสริม  และประสานงานการจัด 
          การศึกษา 
   ๑๖.  งานประสานงานกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฯ 
   ๑๗.  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
   ๑๘.  งานบริการสาธารณะ 

 
 

 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๘

๗.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 
               โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก  จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสาม ระหว่างวันที่  ๖-๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕  ผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสถานศึกษามีการประเมิน  ๓  ด้าน  คือ  ด้านผู้บริหาร  ด้านครู  และด้านผู้เรียน  
ผลการประเมินมีดังน้ี  (ยังไม่ส่งเอกสารแจ้งโรงเรียน) 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ระดับปฐมวัย 
ด้านผู้เรียน 

    

มาตรฐานท่ี  ๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์

    

มาตรฐานท่ี  ๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีดี     
มาตรฐานท่ี  ๓  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  
ดนตรี  และกีฬา 

    

มาตรฐานท่ี  ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิด
สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค ์ คิดไตร่ตรอง  
และมีวิสัยทัศน์ 

    

มาตรฐานท่ี  ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร     
มาตรฐานท่ี  ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

    

มาตรฐานท่ี  ๗  ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

    

ด้านครู     
มาตรฐานท่ี  ๘  ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้  ความสามารถ  ตรงกับงานท่ี
รับผิดชอบ  และมีครูเพียงพอ 

    

มาตรฐานท่ี  ๙  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

    

ด้านผู้บริหาร     
มาตรฐานท่ี  ๑๐  ผู้บริหารมีภาวะผู้นําและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

    

มาตรฐานท่ี  ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  และ
การบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมาย
การศึกษา   

    

มาตรฐานท่ี  ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

    

 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๙

มาตรฐาน ระดับคณุภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถ่ิน  มีสื่อการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

    

มาตรฐานท่ี  ๑๔  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

    

ระดับประถมศึกษา 
ด้านผู้เรียน 

    

มาตรฐานท่ี  ๑  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค ์

    

มาตรฐานท่ี  ๒  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีดี     
มาตรฐานท่ี  ๓  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยด้าน
ศิลปะ ดนตรี  และกีฬา 

    

มาตรฐานท่ี  ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิด
สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมี
วิสัยทัศน์ 

    

มาตรฐานท่ี  ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร     
มาตรฐานท่ี  ๖  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

    

มาตรฐานท่ี  ๗  ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้  และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

    

ด้านครู     
มาตรฐานท่ี  ๘  ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้  ความสามารถ  ตรงกับงานท่ี
รับผิดชอบ  และมีครูเพียงพอ 

    

มาตรฐานท่ี  ๙  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

    

ด้านผู้บริหาร     
มาตรฐานท่ี  ๑๐  ผู้บริหารมีภาวะผู้นําและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

    

มาตรฐานท่ี  ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองค์กร  โครงสร้าง  และ
การบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมาย
การศึกษา   

    

มาตรฐานท่ี  ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

    

มาตรฐานท่ี  ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถ่ิน  มีสื่อการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

    

มาตรฐานท่ี  ๑๔  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

    

 



ตอนท่ี  ๓  การบริหารงบประมาณ 
 

๑.  รูปแบบการจัดสรร 
 
               งบประมาณรายจ่ายปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ของโรงเรียนบ้านเตาบ่าจัดสรรดังน้ี 
               ๑.  งานดําเนินการ 
                    ๑.๑  งานวิชาการ  (๕๐%) 
                    ๑.๒  งานบริหารทั่วไป  (๑๐%) 
                    ๑.๓  งบสํารองจ่าย  (๑๐%) 
               ๒.  งานกลยุทธ์  (๒๐%) 
               ๓.  ค่าสาธารณูปโภค  (๑๐%) 
 
๒.  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
               การใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุนทั่วไป  รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  (คา่ใช้จ่ายรายหัว)  ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง  ประเภทงบรายจ่าย
มีดังน้ี 
               ๑.  งบบุคลากร 
                    ๑.๑  ค่าจ้างช่ัวคราว 
               ๒.  งบดําเนินการ 
                    ๒.๑  ค่าตอบแทน 
                    ๒.๒  ค่าใช้สอย 
                    ๒.๓  ค่าวัสดุ 
                    ๒.๔  ค่าสาธารณูปโภค 
               ๓.  งบลงทุน 
                    ๓.๑  ค่าครภัุณฑ์ 
                    ๓.๒  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 
 
๓.  รายการงบประมาณ 
 
               โรงเรียนบ้านเตาบ่า ได้รับจัดสรรงบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงิน
อุดหนุน  :  เงินอุดหนุนทั่วไป  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ดังน้ี 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๑๑

ที่ รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 
๑ แผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

งานจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา  งบเงินอุดหนุน  : 
เงินอุดหนุนทั่วไป  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

 
๔๐,๘๐๐ 

๑,๗๐๐  บาท 
ต่อคน 
ต่อปี 

๒ แผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
งานจัดการศึกษาประถมศึกษา  งบเงินอุดหนุน  : 
เงินอุดหนุนทั่วไป  ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

 
๑๓๓,๐๐๐ 

๑,๙๐๐  บาท 
ต่อคน 
ต่อปี 

๓ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๑๒๐ 
คนลงมาได้เพ่ิม  

๔๗,๐๐๐ ๕๐๐ บาท 
ต่อคน 
ต่อปี 

รวม ๒๒๐,๘๐๐  
 
๔.  การจัดสรรงบประมาณ 
 
               โรงเรียนบ้านเตาบ่าจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  ดังน้ี 
 

รายการ ก่อนประถมศกึษา ประถมศึกษา รวม 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ

๑.  งานดําเนินการ 
    ๑.๑  งานวิชาการ 
    ๑.๒  งานบริหารทั่วไป 
    ๑.๓  งบสํารองจ่าย 

 
๒๖,๔๐๐ 
๕,๒๘๐ 
๕,๒๘๐ 

 
๕๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 

 
๘๔,๐๐๐ 
๑๖,๘๐๐ 
๑๖,๘๐๐ 

 
๕๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 

 
๑๑๐,๔๐๐ 
๒๒,๐๘๐ 
๒๒,๐๘๐ 

 
๕๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๑๐.๐๐

๒.  งานกลยุทธ์ ๑๐,๕๖๐ ๒๐.๐๐ ๓๓,๖๐๐ ๒๐.๐๐ ๔๔,๑๖๐ ๒๐.๐๐
๓.  ค่าสาธารณูปโภค ๕,๒๘๐ ๑๐.๐๐ ๑๖,๘๐๐ ๑๐.๐๐ ๒๒,๐๘๐ ๑๐.๐๐

รวม ๕๒,๘๐๐ ๑๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ๑๐๐ ๒๒๐,๘๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๑๒

๕.  การพิจารณางบประมาณตามโครงสร้างการบริหาร 
 

               อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของโรงเรียน
บ้านเตาบ่า  ครั้งที่  ๗/๒๕๕๖  วันที ่ ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๖  เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณดังน้ี 
 

ที่ งาน โครงการ งบประมาณ
๑.  งานดําเนนิการ 
     ๑.๑  งานวิชาการ 
๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ๑,๐๐๐
๒ 
 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ปฐมวัย ๒๖,๔๐๐
การเรียนรู้ประถมศึกษา ๓๐,๐๓๐
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๒,๓๐๐

๓ การวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน 

การวัดและประเมินผลการเรยีน ๒,๐๐๐

๔ การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

การวิจัยในช้ันเรียน ๖๗๐

๕ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ๕,๐๐๐

๖ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ๑,๕๐๐
๗ การนิเทศการศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียน ๕๐๐
๘ การแนะแนวการศึกษา แนะแนว ๐
๙ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ๕๐๐

๑๐ การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการ กับสถานศึกษาอ่ืน 

ค่ายกิจกรรม ๒,๐๐๐

๑๑ การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  
องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษา 

สัมพันธ์ชุมชน ๑,๕๐๐

๑๒ การจัดทํา และเสนอของบประมาณ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๕๐๐
๑๓ การตรวจสอบติดตาม  ประเมินผล  

รายงานผลการใช้เงิน  และผลการ
ดําเนินงาน 

ตรวจสอบภายใน ๕๐๐

๑๔ ระดมทรัพยากรและการลงทนุ ระดมทรัพยากรและการลงทนุ ๕๐๐
๑๕ การบริหารการเงิน บริหารการเงิน ๐



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๑๓

ที่ งาน โครงการ งบประมาณ
๑๖ การบริหารบัญชี บริหารบัญชี ๑,๐๐๐
๑๗ การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ บริหารพัสดุและสินทรัพย์ ๑,๐๐๐
๑๘ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ 
พัฒนาบุคลากร ๒,๐๐๐

๑๙ งานธุรการ สารบรรณอิเลก็ทรอนิกส ์ ๐
๒๐ งานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ๐
๒๑ งานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พัฒนาคณะกรรมการสถานศกึษาขั้น
พ้ืนฐาน 

๕๐๐

๒๒ การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

พัฒนาอาคารสถานที่ ๑๕,๐๐๐

๒๓ การรับนักเรียน สํามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน ๕๐๐
๒๔ การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  การระดมทรัพยากร ๕๐๐
๒๕ การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ๒,๐๐๐

กีฬาและนันทนาการ ๕,๐๐๐
โรงเรียนวิถีพุทธ ๒,๐๐๐
ลูกเสือ  เนตรนารี ๓,๐๐๐
ประชาธิปไตยในโนโรงเรียน ๑,๐๐๐
สหกรณ์โรงเรียน/ออมทรัพย์ ๐

๒๖ การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  การพัฒนาเว็บไซต์ ๒,๐๐๐
รวม ๑๑๐,๔๐๐

     ๑.๒  งานบริหารทั่วไป 
            ค่าวัสดุสํานักงานสําหรับโรงเรียน  (งบประมาณกลุ่มงานบริหารทั่วไป)      

รวม     
๒๒,๐๘๐ 

     ๑.๓  งบสาํรองจ่าย   
รวม  

๒๒,๐๘๐
๒.  งานแผนกลยุทธ ์
     ๒.๑  งานโครงการพิเศษ  (เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน) ๕,๐๐๐
     ๒.๒  งานโครงการพิเศษ  (ทศันศึกษาเพ่ือการเรียนรู้) ๒๐,๐๐๐
     ๒.๓  งานโครงการพิเศษ  (ความเป็นเลศิทางวิชาการ) ๕,๐๐๐
     ๒.๔  งานโครงการพิเศษ  (วันสําคญั) ๕,๐๐๐
     ๒.๕  โครงการพัฒนาบุคลากร ๙,๑๖๐

รวม ๔๔,๑๖๐



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๑๔

 
 

ที่ งาน โครงการ งบประมาณ
๓.  ค่าสาธารณูปโภค 
     ๓.๑  ค่าไฟฟ้า ๒๒,๐๘๐
     ๓.๒  ค่าโทรศัพท ์ ๐

รวม ๒๒,๐๘๐
รวมทั้งสิน้ ๒๒๐,๘๐๐

 
 
 



ตอนท่ี  ๔  แผนงาน/โครงการกลุ่มการบริหารวิชาการ 
 

ที่ งาน โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นายวิทยา  นนท์นภา 
๒ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ปฐมวัย นางสุณิสา  เลศิสุบินรักษ์

การเรียนรู้ประถมศึกษา นางกาญจนา  วิชานนท์ 
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายจักรพงษ์  วิชานนท์ 

๓ การวัดผลประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน 

การวัดและประเมินผลการเรยีน นางกาญจนา  วิชานนท์ 

๔ การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

การวิจัยในช้ันเรียน นายวิทยา  นนท์นภา 

๕ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา นายจักรพงษ์  วิชานนท์ 

๖ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ นางกาญจนา  วิชานนท์ 
๗ การนิเทศการศึกษา การนิเทศภายในโรงเรียน นายวิทยา  นนท์นภา 
๘ การแนะแนวการศึกษา แนะแนว นายจักรพงษ์  วิชานนท์ 
๙ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

นางกาญจนา  วิชานนท์ 

๑๐ การประสานความร่วมมือใน 
การพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน 

ค่ายกิจกรรม นายวิทยา  นนท์นภา 

๑๑ การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  
องค์กร  หน่วยงาน  และ
สถาบันอ่ืนที่จดัการศึกษา 

สัมพันธ์ชุมชน นายเลื่อน  แก้วดี 
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โครงการ  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุ่มงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นายวิทยา  นนท์นภา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ - ๓๑  มนีาคม ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่  ๒๙๓/๒๕๕๑  เรื่อง  ใหใ้ช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ลงวันที ่ ๑๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๑  กําหนดให้สถานศึกษาในสังกัด
จัดการเรียนการสอน  โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  โรงเรยีน
ทั่วไปปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ในช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  ๑-๖  และช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๑  และ  ๔  ดังน้ันเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้  
กับสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ตามกําหนดเวลา
ดังกล่าวควรศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ และเตรียมการจัดทําสิ่งต่าง ๆ  ให้พร้อม  
ตามคําสั่งของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๔  โรงเรียนจึงจัดทําโครงการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  และในปีการศึกษา  ๒๕๕๖  ได้จัดทําโครงการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประเมินและสาระทีเ่ก่ียวข้องกับท้องถิ่น 
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือพัฒนาความรู้ของบุคลากรเก่ียวกับหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  
๒๕๕๑ 
     ๒.๒  เพ่ือประเมินหลักสตูรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ๒.๓  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  ครมูีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑  
ร้อยละ  ๑๐๐ 
     ๓.๒ โรงเรียนได้ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา และเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
     ๓.๓  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสาระที่เก่ียวข้องกับท้องถิ่น  อย่างน้อยระดับละ  ๑  หลักสตูร 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล   
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
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๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๑,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  จัดทําหลักสูตรฯ - - - ๕๐๐ - ๕๐๐
๒.  จัดทํารายงาน - - - ๕๐๐ - ๕๐๐

รวม - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  ครทูุกคนมคีวามรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
๒.  โรงเรียนประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและ
เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  อย่างน้อย  ๑  ครั้ง 
๓.  หลกัสูตรสถานศึกษาสาระที่เก่ียวข้องกับ
ท้องถิ่น  ระดับละ  ๑  หลักสูตร 

๑.  ครมูีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสตูร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศกัราช  
๒๕๕๑ 
๒.  หลกัสูตรสถานศึกษามีคณุภาพ 
๓.  โรงเรียนมหีลักสูตรท้องถิน่ 

๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  บุคลากรมีความรู้เก่ียวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
     ๒.๒  หลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคณุภาพ 
     ๒.๓  โรงเรียนมีหลักสูตรท้องถิ่น 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 
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โครงการ  การเรียนรู้ปฐมวัย 
กลุ่มงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสุณิสา  เลศิสุบินรักษ ์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ - ๓๑  มนีาคม ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               การอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยแรกเกิดถึง  ๖  ปี  มรีูปแบบที่แตกต่างจากรูปแบบการดูแลเด็กวัย
อ่ืน  แม้กระทัง่ในช่วงวัยน้ียังสามารถแยกได้เป็นวัยแรกเกิดถึง  ๓  ปี  กับวัย  ๓ – ๖  ปี  ที่มีลักษณะ
การเลี้ยงดูที่ไม่สามารถนํามาใช้ควบคู่กันได้  ความแตกต่างของการเลี้ยงดูเป็นผลมาจากความต้องการ
ของเด็กในแต่ละช่วงวัยไม่เหมือนกัน  ดังน้ันพ่อแม่  คร ู  ผู้ดูแลเด็ก  และบุคลากรที่เก่ียวข้องมีอิทธิพล
อย่างมากต่อการพัฒนาเด็ก  จําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพัฒนาการและความต้องการของ
เด็ก  การอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสมและมีคุณภาพถือเป็นการสอนเด็กไปด้วย  เน่ืองจากการดูแลและการ
สอนจะสัมพันธ์กัน   
               การจัดการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนวัยเรียนเป็นเรื่องจําเป็น  มีความสาํคัญ
เป็นอย่างย่ิง  เพราะเด็กวัยน้ีกําลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งด้านร่างกาย  สังคม  อารมณ์  จิตใจและ
สติปัญญา  การพัฒนาเด็กให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่กําหนดไว้ในแนวการจัดประสบการณ์น้ัน  จะต้อง
ยึดพัฒนาการของเด็กเป็นหลัก  โดยคํานึงถึงวัย  ความสามารถ  ความแตกต่างของแต่ละบุคคล  ดังน้ัน
ครูต้องศึกษาเป้าหมายที่พึงประสงค์ของพัฒนาการเด็กทุกด้านก่อนจัดประสบการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ   
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพที่ดี  เจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยทีดี่ 
     ๒.๒  เพ่ือให้เด็กสามารถช่วยตนเองได้เหมาะสมกับสภาพและวัย 
     ๒.๓  เพ่ือให้เด็กมีวินัยในตนเอง  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม     
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อม 
     ๓.๒  นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๕ 
     ๓.๓  ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๙๐ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล   
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๑๙

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งานจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา  
งบดําเนินการ  หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๒๖,๔๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  วัสดุการศึกษา - - - ๒๕,๔๐๐ - ๒๕,๔๐๐
๒.  จัดทํารายงาน - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐

รวม - - - ๒๖,๔๐๐ - ๒๖,๔๐๐
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  นักเรียนปฐมวัยผ่านเกณฑ์ร้อยละ  ๑๐๐ 
๒.  นักเรียนปฐมวัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ร้อยละ  ๑๐๐ 

๑.  โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.  ผู้ปกครองพึงพอใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  เด็กมีสุขภาพที่ดี  เจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยที่ดี 
     ๘.๒  เด็กสามารถช่วยตนเองได้เหมาะสมกับสภาพและวัย 
     ๘.๓  เด็กมีวินัยในตนเอง  มีความรับผดิชอบต่อตนเองและส่วนรวม     
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสุณสิา  เลิศสุบินรกัษ์) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๒๐

โครงการ  จัดการเรียนรู้ประถมศึกษา 
กลุ่มงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ   นางกาญจนา  วิชานนท์            
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ - ๓๑  มนีาคม ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               สังคมในปัจจุบันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ทั้งด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  
และวัฒนธรรม  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบกับทุกส่วนของสังคมความสามารถในการปรับตัว
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์จึงมีความจําเป็น  ระบบการศึกษาเป็นส่วนสําคัญย่ิงในการพัฒนาศักยภาพ
ของสมาชิกในสังคม  โดยโรงเรียนที่เป็นหน่วยงานหลักต้องปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือสร้างความรู้  
และความเข้มแข็งทางความคิด  อันจะส่งผลต่อการดํารงชีวิตของนักเรียนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างมีความสุข 
               การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ กิจกรรมหลัก ได้แก่ การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางเรียน ๕ รายวิชาหลัก การแก้ปัญหานักเรียน
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้  การทดสอบทางวิชาการ  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ตลอดจนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในลักษณะต่างๆ 
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือให้ครูพัฒนาแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
     ๒.๒  เพ่ือให้นักเรียนได้รบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
     ๒.๓  เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  ครูทกุคนพัฒนาแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
     ๓.๒  นักเรียนทุกคนได้รบัการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
     ๓.๓  นักเรียนทุกคนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล 
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๒๑

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๓๐,๐๓๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  วัสดุการศึกษา - - - ๒๙,๐๓๐ - ๒๙,๐๓๐
๒.  จัดทํารายงาน - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐

รวม - - - ๓๐,๐๓๐ - ๓๐,๐๓๐
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  ครูทุกคนจดัการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูป
การเรียนรู้ 
๒.  นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนการสอนตาม
แนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ 
๓.  นักเรียนทกุคนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น 

๑.  ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
๒.  นักเรียนเก่ง  ดี  และมีความสุข 

๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  ครูพัฒนาแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูป 
     ๘.๒  นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
     ๘.๓  นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข      
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางกาญจนา  วิชานนท์) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๒๒

โครงการ  การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
กลุ่มงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ   นายจักรพงษ์  วิชานนท์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ - ๓๑  มนีาคม ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
               การจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรียนรู้การดําเนินชีวิต หรือวิถีชีวิตของคนไทยให้
อยู่อย่างพอประมาณตน เดินทางสายกลาง  มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง  ครอบครัวและชุมชน  
โดยไม่ต้องพ่ึงพาปัจจัยภายนอกต่างๆ  ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ  สิ่งสําคัญต้องรู้จักการพ่ึงพาตนเองโดยไม่
ทําให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน และรู้จกัการนําทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
เช่น  รู้จักนําปัจจัยพ้ืนฐานมาใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข  ความสบายและความพอเพียง  การ
สร้างเสริม  เผยแพร่ความรู้  และปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางและได้ผลดี  วิธีการ
หน่ึงที่คาดว่าจะประสบความสําเร็จคือ  การให้นักเรียนเป็นสื่อกลางการพัฒนาเพราะปัจจุบันมีนักเรียน
อยู่ตามโรงเรียนในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยกว่า  ๓๐,๐๐๐  โรงเรียน  ถ้าสามารถสร้างเสริมให้นักเรยีน
มีความรู้  ความเข้าใจในวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงต้ังแต่อยู่ในระดับประถมศึกษาแล้ว  การสร้างสังคมท่ี
พอเพียงจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตหากนักเรียนสามารถนําความรู้ความเข้าใจเหล่าน้ีไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้  จะเป็นแรงผลักดันหน่ึงในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๒.๒  เพ่ือให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๒.๓  เพ่ือให้นักเรียนสามารถนําความรู้และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันได้   
๓.  เป้าหมาย 
     ๓.๑  ครูทกุคนจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
     ๓.๒  นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๓.๓  นักเรียนนําความรู้และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล 
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๒๓

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๒,๓๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  วัสดุการศึกษา - - - ๒,๓๐๐ - ๒,๓๐๐

รวม - - - ๒,๓๐๐ - ๒,๓๐๐
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  โรงเรียนมีแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกช้ันเรียน 
 

๑.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       
     ๘.๒  นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายจักรพงษ์  วิชานนท์) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๒๔

โครงการ  การวัดและประเมินผลการเรยีน 
กลุ่มงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นางกาญจนา  วิชานนท์     
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  (๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ - ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               การวัดและประเมินผลการเรียนน้ันมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา  ตลอดจนความสามารถในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียน  โดยมี
การทดสอบแบบใช้แบบทดสอบ  แฟ้มสะสมงาน  และการประเมินผลจากสภาพจริง  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
นําไปสู่การพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ  และสนองความต้องการของหลักสูตรและสังคม 
               นอกจากน้ีการวัดและประเมินผล เป็นการประเมินผลเชิงบวก เพ่ือจะค้นหาความสามารถ  
จุดเด่นและความก้าวหน้าของผู้เรียน  รวมทั้งให้ความช่วยเหลือนักเรียนในจุดที่ต้องการพัฒนา  ซึ่งเป็น
การอํานวยประโยชน์ให้แก่ครูผู้สอน  ได้พัฒนาผู้เรียนใหบ้รรลุจุดหมายของหลักสูตร  ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนและสังคมได้เป็นอย่างดี 
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือวัดและประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
     ๒.๒  เพ่ือค้นหาความสามารถ  จุดเด่นและความก้าวหน้าของผู้เรียนเพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
     ๒.๓  เพ่ือจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาของนักเรียน 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  ครูทกุคนวัดและประเมินผลจากสภาพจริง 
     ๓.๒  นักเรียนทุกคนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสอดคล้องกับความเป็นจริง 
     ๓.๓  นักเรียนทุกคนมีเอกสารหลักฐานการศึกษา 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล 
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๒๕

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๒,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  วัสดุการศึกษา - - - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐

รวม - - - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  นักเรียนทุกคนมีข้อมูลพัฒนาการ 
๒.  ทุกช้ันเรียนมีแบบทดสอบที่มาตรฐาน 

๑.  นักเรียนได้รับการประเมิน  และพัฒนาอย่าง
เหมาะสม 
๒.  นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสอดคล้อง
กับความเป็นจริงในชีวิตประจําวัน 

๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๗.๑  นักเรียนทุกคนได้รบัการวัดและประเมินผลการเรียน 
     ๗.๓  นักเรียนทุกคนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสอดคล้องกับความเป็นจริง 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางกาญจนา  วิชานนท์) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๒๖

โครงการ  การวิจัยในช้ันเรียน 
กลุ่มงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นายวิทยา  นนท์นภา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  (๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ - ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               การดําเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ใหบ้รรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายได้น้ัน จําเป็นต้อง
มีการศึกษา  คน้คว้า  วิเคราะห์  วิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ  และต่อเน่ือง  และต้องดําเนินการใน
ทุกส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือที่จะได้ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างเหมาะสมกับสภาพการทํางาน  
อันจะนําไปสู่การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ย่ังยืน 
               การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้น้ันเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการทั้งการวิจัยในช้ันเรียน  เพ่ือหา
องค์ความรู้ใหม่เก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้  การวิจัยเพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาในการบริหารงาน  
สิ่งสําคัญอีกประการหน่ึงซึ่งจะทําให้การวิจัยเกิดผลคุ้มค่าคือ  การนําผลวิจัยไปใช้  ทั้งในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้  การเผยแพร่ผลการวิจัยเพ่ือพัฒนางาน  การวางแผนปรับเปลี่ยนแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือให้ครูมคีวามรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานวิจัยในช้ันเรียนได้ 
     ๒.๒  เพ่ือให้ครูวิจัยเพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
     ๒.๓  เพ่ือพัฒนาผลงานทางวิชาการของครูผู้สอน 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  ครูทกุคนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานวิจัยในช้ันเรียน 
     ๓.๒  ครูทกุคนวิจัยเพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
     ๓.๓  ครูทกุคนมีผลงานวิจัยในช้ันเรียนอย่างน้อยช้ันเรียนละ  ๕  เรื่อง 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล 
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๒๗

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๖๗๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  วัสดุการศึกษา - - - ๖๗๐ - ๖๗๐

รวม - - - ๖๗๐ - ๖๗๐
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  ครูทําวิจัยในช้ันเรียนคนละ  ๓  เรื่องต่อปี 
๒.  ครูร้อยละ  ๘๐  วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
๓.  โรงเรียนมีบทคัดย่องานวิจัย  ๑  เล่ม 

๑.  ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติ
งานวิจัยในช้ันเรียนได้ 
๒.  ผลงานวิจัยของโรงเรียนมีคุณภาพ 

๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  ครูมคีวามรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานวิจัยในช้ันเรียน 
     ๘.๒  ครูวิจัยเพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนรู้      
     ๘.๓  โรงเรียนมีผลงานวิจัยในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นายวิทยา  นนท์นภา) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๒๘

โครงการ  สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
กลุ่มงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นายจักรพงษ์  วิชานนท์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  (๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ - ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               ในภาวะปัจจุบัน  ความเจรญิทางสื่อ  เทคโนโลยี  และความก้าวหน้าทางวิชาการมีมากขึ้น
เป็นลําดับ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายในและภายนอกประเทศ มีทั้งที่พึงประสงค์และไม่
พึงประสงค์ การสร้างสังคมในอุดมคติที่พึงปรารถนาและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้น้ัน จะต้องพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพของพลเมืองให้เป็นคนเก่ง  คนดี  มีคณุธรรม  ตลอดจนมสีขุภาพพลานามัย
สมบูรณ์  แข็งแรง  เพ่ือเป็นพลังในการพัฒนาประเทศใหส้ามารถอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี  บน
พ้ืนฐานความเป็นไทย   
               สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษานี้  เป็นส่วนหน่ึงของปัจจัยในองค์ประกอบของการปฏิรูป
การศึกษา  ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนจากกระบวนการท่ี
ครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ  ทําให้บรรยากาศการเรียนมีอิสระ  ผู้เรียนสนใจ  ใฝรู่้  มี
วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความสามารถผู้เรียนรายบุคคล  อันเป็นการเตรียมบุคคลใหม้ี
ความสามารถในการเรียนรู้  คิดเป็น  ทําเป็น  แก้ปัญหาเป็น  มีทักษะการปฏิบัติงานไปสู่ความสําเร็จได้
เป็นอย่างดี  สิ่งเหล่าน้ีคือคุณสมบัติของคนในสังคมแห่งปัญญาและสังคมข้อมูลข่าวสาร 
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือพัฒนาทักษะครูและนักเรียนในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
     ๒.๒  เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 
     ๒.๓  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนมากข้ึน    
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  ครู  นักเรียนมีทักษะในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
     ๓.๒  โรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัย  มีคุณภาพ  และปรมิาณเพียงพอ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล 
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๒๙

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย.
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๕,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  วัสดุการศึกษา - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐
๒.  วัสดุคอมพิวเตอร์ - - - ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐

รวม - - - ๕,๐๐๐  - ๕,๐๐๐  
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑. ครูอาจารย์และนักเรียนใช้สื่อและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๑๐๐ 
๒.  ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์ให้บริการครบถว้น 

๑.  โรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
บริการ 
๒.  โรงเรียนมีเทคโนโลยีทันสมัย  มคีุณภาพและ
เพียงพอ 

๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  ครู  นักเรียนมีความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
     ๘.๒  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนมากขึ้น 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นายจักรพงษ์  วิชานนท์) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๓๐

โครงการ  ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
กลุ่มงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ   นางกาญจนา  วิชานนท์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  (๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ - ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               ในปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางวิชาการน้ันมีมากขึ้นเป็นลาํดับ  
ส่งผลให้เน้ือหาวิชาต่างๆ แยกย่อยเป็นสาขาเฉพาะมากมาย เป็นการยากที่จะนําเอาวิทยาการเหล่าน้ัน
มาบรรจุไว้ในหลักสูตร และจดัสอนให้แก่ผู้เรียนอย่างครบถ้วน ดังน้ันหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
จึงเป็นวิธีการเรียนรู้  โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  (Self-Instruction)  ของผู้เรียนที่ศึกษาค้นคว้า  
แก้ปัญหา  และแสวงหาคําตอบด้วยตนเอง 
               ห้องสมุดจึงเป็นสถาบันทางการศึกษาที่โรงเรียนจัดขึ้น  เป็นแหล่งทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
ทั้งวัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์ให้บริการครูและนักเรียนเพ่ือหาประสบการณ์  คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ  ที่เป็น
ความก้าวหน้าความเจริญสืบไป   
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือให้ครู  นักเรียนและชุมชนใช้เป็นแหล่งค้นคว้าความรู้และความบันเทิง 
     ๒.๒  เพ่ือให้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต    
     ๒.๓  เพ่ือส่งเสริมนิสัยรกัการอ่านและการศึกษาค้นคว้า  
     ๒.๔  เพ่ือพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  ครู  นักเรียนและชุมชนมีแหล่งคน้คว้าความรู้และความบันเทิง 
     ๓.๒  ครู  นักเรียนและชุมชนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า  
     ๓.๓  ห้องสมุดโรงเรียนมีมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล   
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๓๑

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย.
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๑,๕๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  วัสดุการศึกษา - - - ๑,๕๐๐  - ๑,๕๐๐  

รวม - - - ๑,๕๐๐  - ๑,๕๐๐  
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  นักเรียนและครูอาจารย์ใช้บริการห้องสมุด
ร้อยละ  ๑๐๐ 
๒.  ห้องสมุดมีหนังสือและสื่อการเรียนบริการ
ครบถ้วน 

๑.  ครู  นักเรยีนและชุมชนมีแหล่งค้นคว้าความรู้
และความบันเทิง 
๒.  ครู  นักเรยีนและชุมชนมีนิสัยรักการอ่านและ
การค้นหาความรู้ 

๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  ครู  นักเรียนและชุมชนมีแหล่งคน้คว้าความรู้และความบันเทิง 
     ๘.๒  ครู  นักเรียนและชุมชนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า  
     ๘.๓  ห้องสมุดโรงเรียนมีมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางกาญจนา  วิชานนท์) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๓๒

โครงการ  การนิเทศภายในโรงเรียน 
กลุ่มงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   การนิเทศการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นายวิทยา  นนท์นภา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  (๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ - ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีแนวคดิว่า  คุณภาพการศึกษาเกิดจากกระบวนการ
สําคัญ  ๓  ประการ  ได้แก่  กระบวนการบริหาร  กระบวนการเรียนการสอน  และกระบวนการนิเทศ
การศึกษา 
               การนิเทศภายในโรงเรียน  เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน  
อันจะส่งผลในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถทํางานเก่ียวกับผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ  การนิเทศไม่ใช่
การตรวจสอบ  การประเมินผล  เป็นการสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน  มีการวางแผน  กําหนดแนว
ปฏิบัติ  ดําเนินการและการประเมินผลร่วมกัน  การนิเทศภายในมีเป้าหมายก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสอนของครู  ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ  ช่ืนชมความสําเร็จ
ของตนเอง  ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน   
๒.  วัตถุประสงค์   
     ๒.๑  เพ่ือให้ครูได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึง  ต่อเน่ือง  และมีคุณภาพ 
     ๒.๒  เพ่ือให้ครูมสี่วนร่วมในการพัฒนางานการตัดสินใจตามความรู้  ความสามารถ  ความสนใจ 
     ๒.๓  เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศตนเองของครู 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  ครูรอ้ยละ  ๑๐๐  ได้รับการนิเทศอย่างน้อยเดือนละ  ๑  ครัง้ 
     ๓.๒  ครูมสี่วนร่วมในการพัฒนางาน  การตัดสินใจ  ตามความรู้  ความสามารถ  และความสนใจ 
     ๓.๓  ครูนิเทศตนเองอย่างสม่ําเสมอ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล 
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๓๓

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย.
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๕๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  วัสดุการศึกษา - - - ๕๐๐ - ๕๐๐

รวม - - - ๕๐๐ - ๕๐๐
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  ครูทุกคนได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึง  ต่อเน่ือง  
และมีคุณภาพ 

๑.  ครูได้รับการนิเทศ 
๒.  ครูมีส่วนรว่มในการพัฒนางาน  การตัดสินใจ  
ตามความรู้ความสามารถและความสนใจ 
๓.  ครูนิเทศตนเองอย่างสม่ําเสมอ 

๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  ครูได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึง  ต่อเน่ือง  และมคีุณภาพ 
     ๘.๒  ครูมสี่วนร่วมในการพัฒนางาน  การตัดสินใจ  ตามความรู้ความสามารถและความสนใจ 
     ๘.๓  ครูนิเทศตนเองอย่างสม่ําเสมอ 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นายวิทยา  นนท์นภา) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๓๔

โครงการ  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
กลุ่มงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางกาญจนา  วิชานนท์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  (๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ - ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               อาศัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  ๖  มาตรา  ๔๘  กําหนด  
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งจดัให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจัดการที่ต้องดําเนินการ
อย่างต่อเน่ือง   มีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ  ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด  เพ่ือรองรับ
การประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยสถานศึกษา
ทุกแห่งต้องรับการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานฯ  อย่างน้อย  ๑  ครั้ง  ในทุกระยะ  
๕  ปี   
               โรงเรียนเห็นความสําคัญดังกล่าว  จึงจัดทําโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในข้ึน
เพ่ือให้การบริหารและจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือให้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
     ๒.๒  เพ่ือให้การบริหารและจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.  เป้าหมาย       
     ๓.๑  โรงเรียนมีการควบคุม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพการศึกษา  อย่างน้อยปีละ  ๑  ครัง้ 
     ๓.๒  โรงเรียนมีรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ปีการศึกษาละ  ๑  เลม่ 
     ๓.๓  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล 
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๓๕

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย.
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๕๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  วัสดุการศึกษา - - - ๕๐๐ - ๕๐๐

รวม - - - ๕๐๐ - ๕๐๐
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  รายงานการประเมินตนเอง  จํานวน  ๑  เล่ม 
๒.  เอกสารมาตรฐานโรงเรียน  จํานวน  ๑  เล่ม 
๓.  โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐาน  
สมศ.  ระดับดี  อย่างน้อยร้อยละ  ๘๐ 

๑.  โรงเรียนมีการควบคุมคุณภาพการศึกษา 
๒.  โรงเรียนมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๓.  โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพการศึกษา 
๔.  โรงเรียนมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของ  สมศ. 

๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ได้มาตรฐาน 
     ๘.๒  การบริหารและจัดการภายในโรงเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานทางการศึกษา 
     ๘.๓  โรงเรียนได้รับการรับรองรับจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางกาญจนา  วิชานนท์) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๓๖

โครงการ  ค่ายกิจกรรม 
กลุ่มงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
ผู้รับผิดชอบ   นายวิทยา  นนท์นภา 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  (๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ - ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               โรงเรียนมีหน้าที่สําคัญในการจดัการศึกษาการทํางานของโรงเรียนจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์
หากขาดการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและบุคคลที่มีอยู่ในชุมชน  รวมทั้งโรงเรียนอ่ืนๆ  
ของกลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ  เพ่ือประสานความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้  โรงเรียนที่สร้างความสมัพันธ์ที่ดีกับครอบครัว  ชุมชน  และสถานศึกษาอ่ืนจะได้รับ
ความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนให้เจรญิสงูสุดตามศักยภาพทุกด้าน ทั้งการร่วมคิดวางแผนการทํางาน  
ร่วมจัดกิจกรรม  สนับสนุนเงินทุน  เพ่ือการปรับปรุงโรงเรียนให้พัฒนาสงูสุด 
               กล่าวโดยสรุป ภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษาในปัจจุบันคือ การร่วมมือกันพัฒนา
เด็กของบุคคลต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับเด็ก  โรงเรียนเป็นเพียงผู้ประสานความร่วมมือเหล่าน้ันให้เกิดขึ้น
เท่าน้ัน   
๒.  วัตถุประสงค์  
     ๒.๑  เพ่ือให้ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืนในการจัดการศึกษา 
     ๒.๒  เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๒.๓  เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  โรงเรียนร่วมกิจกรรมวิชาการ  ดนตรี  กีฬาหรือคุณธรรมกับสถานศึกษาอ่ืน ๆ  อย่างน้อยปี
การศึกษาละ  ๑  ครั้ง 
     ๓.๒  ครูและนักเรียนสรา้งความสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมกับสถานศกึษาอ่ืน 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล 
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๓๗

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย.
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๒,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  วัสดุการศึกษา - - - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐

รวม - - - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  ค่ายกิจกรรมปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง 
 

๑.  โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือกับชุมชน
และสถานศึกษาอ่ืนในการจัดการศึกษา 
๒.  การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  โรงเรียนประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา 
     ๘.๒  การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๘.๓  นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๓๘

โครงการ  สัมพันธ์ชุมชน 
กลุ่มงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร   
                    หน่วยงาน  และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นายเลื่อน  แก้วดี            
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  (๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ - ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               การพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมน้ันเราให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาทางอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดมา กลับพบว่าย่ิงพัฒนามากขึ้นเพียงใด
กลับต้องพ่ึงพาความรู้จากต่างประเทศมากขึน้เท่าน้ัน  และการพัฒนาดังกล่าวได้นํามาซึ่งปัญหาต่าง ๆ  
มากมาย  ขณะที่องค์ความรู้ทรงคุณค่าในท้องถิ่นที่เป็นรากฐานของความมั่นคงและความสงบสุขได้ถูก
ละเลย  ดังน้ันการจัดการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริงน้ัน  ต้องเป็นการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องเก้ือกูลต่อชีวิต  สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจและสังคมของแต่ละท้องถิ่น  กระตุ้น
ให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญ  เกิดจิตสํานึก  ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
               โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญในการเป็นสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน จึงจัดทําโครงการ
เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย  โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนที่
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด 
๒.  วัตถุประสงค์  
     ๒.๑  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
     ๒.๒  เพ่ือสร้างเครือข่ายครูและผู้ปกครองนักเรียน 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  โรงเรียนจัดทําเอกสารเพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน 
     ๓.๒  โรงเรียนจัดประชุมครูและผู้ปกครอง  เพ่ือช้ีแจงการดําเนินงาน  อย่างน้อยปีการศึกษาละ  ๑  
ครั้ง 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล 
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๓๙

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย.
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๑,๕๐๐ บาท  มรีายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  วัสดุการศึกษา - - ๑,๕๐๐ - - ๑,๕๐๐

รวม - - ๑,๕๐๐ - - ๑,๕๐๐
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  เอกสารประชาสัมพันธ์เดือนละ  ๑  ครั้ง 
๒.  ครูเย่ียมบ้านนักเรียนปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง 
๓.  มีการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 

๑.  โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือกับชุมชน
ในการจัดการศึกษา 
๒.  ผู้ปกครองให้ความร่วมมอืในการจัดการศึกษา
๓.  การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  โรงเรียนประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการจัดการศึกษา 
     ๘.๒  ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นายเลื่อน  แก้วดี) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 



ตอนท่ี  ๕ 
แผนงาน/โครงการกลุ่มการบริหารงบประมาณ 

 
ที่ งาน โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ การจัดทํา และเสนอขอ

งบประมาณ 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางณัฏฐพัชร  เมฆฉาย 

๒ การตรวจสอบติดตาม  
ประเมินผล  รายงานผลการใช้
เงิน  และผลการดําเนินงาน 

ตรวจสอบภายใน นางสุณิสา  เลศิสุบินรักษ์

๓ ระดมทรัพยากรและการลงทนุ
เพ่ือการศึกษา 

ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา นางณัฏฐพัชร  เมฆฉาย 

๔ การบริหารการเงิน บริหารการเงิน นางณัฏฐพัชร  เมฆฉาย 
๕ การบริหารบัญชี บริหารบัญชี นางณัฏฐพัชร  เมฆฉาย 
๖ การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ บริหารพัสดุและสินทรัพย์ นางสุณิสา  เลศิสุบินรักษ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๔๑

โครงการ  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มงาน  การบริหารงบประมาณ 
งาน   การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ   นางณัฏฐพัชร  เมฆฉาย 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               โลกของการทํางานยุคปัจจุบันน้ัน ทุกหน่วยงานต้องการระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด การวางแผนจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงเพราะแผนฯ เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ ทําให้การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นการทํางานอย่างเป็นระบบ       
               การวางแผน  คอื  เครื่องมือที่มีความสําคัญย่ิงของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  และเป็น
ระบบ  เป็นงานแรกในกระบวนการบริหารจัดการขององค์กร  เพ่ือกําหนดสิ่งที่ต้องปฏิบัติ  และจัดทํา
ในอนาคต  ให้ตอบสนองต่อพันธกิจ  ปัญหา  และความต้องพัฒนาให้เหมาะสม  และมีประสทิธิภาพ
ภายใต้ข้อจํากัดของทรัพยากร  และการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต  ดังน้ันเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนบ้านเตาบ่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงมีการพัฒนาและการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขึ้น 
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือให้พัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
     ๒.๒  เพ่ือให้การบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  โรงเรียนมีการจัดทาํแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี 
     ๓.๒  โรงเรียนใช้แผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจําปีเป็นเคร่ืองมือใน
การบริหาร 
     ๓.๒  การบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล 
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๔๒

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย.
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๕๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  วัสดุการศึกษา - - - ๕๐๐ - ๕๐๐

รวม - - - ๕๐๐ - ๕๐๐
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ๑  เล่ม 
๒.  เอกสารแผนปฏิบัติการประจําปี  ๑  เลม่ 
๓.  ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพอย่างน้อย
ร้อยละ  ๘๐ 

๑.  โรงเรียนใช้แผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร 
๒.  การปฏิบัติงานตามแผนประสบความสําเร็จ 
๓.  การบริหารและจัดการภายในโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี 
     ๘.๒  โรงเรียนใช้แผนในการบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางณัฏฐพัชร  เมฆฉาย) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๔๓

โครงการ  ตรวจสอบภายใน 
กลุ่มงาน  การบริหารงบประมาณ 
งาน   การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสุณิสา  เลศิสุบินรักษ ์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               ระบบการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ถือเป็นกระบวนการทํางานขององค์กรอย่าง
เป็นระบบ  เป็นเคร่ืองมือส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยงต่าง ๆ  ทีจ่ะเกิดขึ้นให้แก่ผู้บริหาร  หรือสมาชิกใน
องค์กรทราบล่วงหน้า  การบริหารราชการแนวใหม่จึงให้ความสําคัญของการจัดระบบตรวจสอบภายใน  
ระดับสถานศึกษา  การตรวจสอบภายในช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ดีขึ้นเพ่ือให้เป็น
สถาบันราชการท่ีใสสะอาด  เป็นที่รักและศรัทธาของนักเรียน  คร ู ผู้ปกครอง  เป็นความหวังของชาติ
ต่อไป 
               เพ่ือให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว  โรงเรยีนบ้านเตาบ่าจึง
จัดให้มีการตรวจสอบภายในสถานศึกษาทกุปีการศึกษา  ตามแนวทางของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
(สตง.)  และหน่วยงานต้นสังกัด  เพ่ือให้ผู้ทีเ่ก่ียวข้องนําข้อมูลที่ได้ไปพัฒนางานต่อไป 
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
     ๒.๒  เพ่ือให้การบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  โรงเรียนมีการจัดทาํแผนบริหารความเสี่ยง 
     ๓.๒  โรงเรียนมีการตรวจสอบภายในสถานศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล 
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๔๔

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย.
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๕๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  วัสดุการศึกษา - - - ๕๐๐ - ๕๐๐

รวม - - - ๕๐๐ - ๕๐๐
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  แผนบริหารความเสี่ยง  ๑  เล่ม 
๒.  รายงานการตรวจสอบภายใน  ๑  เล่ม 
๓.  ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง  อย่างน้อย
ร้อยละ  ๘๐ 

๑.  โรงเรียนใช้แผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร 
๒.  การปฏิบัติงานตามแผนประสบความสําเร็จ 
๓.  การบริหารและจัดการภายในโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  โรงเรียนมีแผนบรหิารความเสี่ยงและรายงานการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
     ๘.๒  โรงเรียนใช้แผนในการบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสุณสิา  เลิศสุบินรกัษ์) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๔๕

โครงการ  ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
กลุ่มงาน  การบริหารงบประมาณ 
งาน   ระดมทรัพยากรและการลงทนุเพ่ือการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางณัฏฐพัชร  เมฆฉาย 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
               โรงเรียนบ้านเตาบ่า  ต้ังอยู่ในท้องถิ่นที่ทุรกันดาร  ขาดแคลน  ห่างไกลมีความยากลําบาก
ในการเดินทาง  ฐานะทางครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่ยากจน  แต่โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ  โดยเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พ.ศ. ๒๕๔๒  มีการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน  สภาพห้องเรียน  บรรยากาศในการเรียน  เพ่ือให้
เด็กเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ  อย่างไรก็ตามสิ่งจําเป็นในการพัฒนาคือ  งบประมาณ  เน่ืองจาก
งบประมาณที่ได้รับจากกระทรวงศึกษาธิการไม่เพียงพอ 
               การระดมทรัพยากรเพ่ือใช้ในการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนและโรงเรียนน้ัน  เป็น
แนวทางที่จําเป็นสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  มาตรา  ๕๘  ที่ระบุว่า
ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ  การเงินและทรัพย์สินจากรัฐ  องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา  สถานประกอบการ  สถาบันสังคมอ่ืน  และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา 
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือระดมทรัพยากรการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนจากชุมชน  หน่วยงานภาครัฐ  และ
เอกชน 
     ๒.๒  เพ่ือให้โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอสําหรับการจัดการศึกษา 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง 
     ๓.๒  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาอย่างเพียงพอ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๔๖

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย.
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๕๐๐บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  วัสดุการศึกษา - - - ๕๐๐ - ๕๐๐

รวม - - - ๕๐๐ - ๕๐๐
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
ปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง 

๑.  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ชุมชน  หน่วยงานภาครัฐ  และเอกชน 
๒.  โรงเรียนมีงบประมาณในการจัดการศึกษา 

๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชน  หน่วยงานภาครัฐ  และเอกชน 
     ๘.๒  โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอในการจัดการศึกษา 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางณัฏฐพัชร  เมฆฉาย) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๔๗

โครงการ  บริหารการเงิน 
กลุ่มงาน  การบริหารงบประมาณ 
งาน   การบริหารการเงิน 
ผู้รับผิดชอบ   นางณัฏฐพัชร  เมฆฉาย 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               โรงเรียนประถมศึกษาเป็นสถานที่ให้การศึกษาภาคบังคับแก่เด็กในวัยเรียน  ซึ่งถือว่าเป็น
หน่วยงานย่อยที่สําคัญมากหน่วยงานหน่ึงของรัฐบาลและมีหน้าที่ในการดําเนินงานทั้ง  ๔  งาน  ได้แก่  
งานบริหารทั่วไป  งานวิชาการ  งานบุคลากร  และงานงบประมาณ  ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง  ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ 
               ภารกิจหลักของโรงเรียนคือ  การจัดการเรียนการสอน  โดยมีงานอ่ืน ๆ  มาช่วยสนับสนุน  
และในบรรดางานสนับสนุนที่สําคัญประการหน่ึงคือ  งานการเงิน  ประกอบด้วย  งานการรับเงิน  การ
จ่าย เงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนําส่ง  การซื้อ  การจ้าง  บัญชีพัสดุ  การตรวจสอบ  รายงานการเงิน  
เป็นต้น 
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือให้งานการเงินของโรงเรยีนเป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
     ๒.๒  เพ่ือให้งานบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  งานการเงินของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
     ๓.๒  งานการเงินของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล  กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ   
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล 
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๔๘

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย.
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๐  บาท  มรีายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
รวม - - - - - - 

๗.  ผลผลิต 
ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 

๑.  มีเอกสารการเงินครบถ้วน 
๒.  มีการตรวจสอบภายในด้านการเงินอย่างน้อย
ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 

๑.  งานการเงินของโรงเรียนเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
๒.  งานการเงินของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล  กฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ 

๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  งานการเงินของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
     ๘.๒  งานการเงินของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  กฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางณัฏฐพัชร  เมฆฉาย) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๔๙

โครงการ  บริหารบัญชี 
กลุ่มงาน  การบริหารงบประมาณ 
งาน   การบริหารบัญชี 
ผู้รับผิดชอบ   นางณัฏฐพัชร  เมฆฉาย 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               โรงเรียนประถมศึกษาเป็นสถานที่ให้การศึกษาภาคบังคับแก่เด็กในวัยเรียน  ซึ่งถือว่าเป็น
หน่วยงานย่อยที่สําคัญมากหน่วยงานหน่ึงของรัฐบาลและมีหน้าที่ในการดําเนินงานทั้ง  ๔  งาน  ได้แก่  
งานบริหารทั่วไป  งานวิชาการ  งานบุคลากร  และงานงบประมาณ  ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง  ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ 
               ภารกิจหลักของโรงเรียนคือ  การจัดการเรียนการสอน  โดยมีงานอ่ืน ๆ  มาช่วยสนับสนุน  
และในบรรดางานสนับสนุนที่สําคัญประการหน่ึงคืองานบัญชี  ซึ่งเป็นการจัดทําบัญชีตามระบบควบคุม
การเงินหน่วยงานย่อย พ.ศ.๒๕๔๔ เป็นระบบใช้สําหรับโรงเรียนประถมสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ (เดิม) ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยที่มีขนาดเล็ก มอัีตรากําลังจํากัด ไม่มีบุคลากร  
ที่มคีุณวุฒิทางบัญชี  มีการใช้จ่ายเงินไม่มาก  เพ่ือลดภาระและความผิดพลาดในการทําบัญชี     
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือให้งานบัญชีของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
     ๒.๒  เพ่ือให้งานบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  งานบัญชีของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
     ๓.๒  งานบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล  กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ   
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล 
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๕๐

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย.
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๑,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  วัสดุการศึกษา - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐

รวม - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  มีเอกสารบัญชีครบถ้วน 
๒.  มีการตรวจสอบภายในด้านบัญชีอย่างน้อย
ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 

๑.  งานบัญชีของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง  
รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
๒.  งานบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล  กฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ 

๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  งานบัญชีของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
     ๘.๒  งานบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางณัฏฐพัชร  เมฆฉาย) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๕๑

โครงการ  บริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
กลุ่มงาน  การบริหารงบประมาณ 
งาน   การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสุณิสา  เลศิสุบินรักษ ์
ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               โรงเรียนประถมศึกษาเป็นสถานที่ให้การศึกษาภาคบังคับแก่เด็กในวัยเรียน  ซึ่งถือว่าเป็น
หน่วยงานย่อยที่สําคัญมากหน่วยงานหน่ึงของรัฐบาลและมีหน้าที่ในการดําเนินงานทั้ง  ๔  งาน  ได้แก่  
งานบริหารทั่วไป  งานวิชาการ  งานบุคลากร  และงานงบประมาณ  ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง  ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ 
               ภารกิจหลักของโรงเรียนคือ  การจัดการเรียนการสอน  โดยมีงานอ่ืน ๆ  มาช่วยสนับสนุน  
และบรรดางานสนับสนุนที่สาํคัญประการหน่ึงคือ  งานพัสดุเก่ียวข้องกับวัสดุครุภัณฑ์  ที่ดินสิ่งก่อสร้าง  
และการดําเนินงานด้านการจัดซื้อ  จัดจ้าง  การซ่อม  และบํารุงรักษา  การจัดทําเอง  การแลกเปลีย่น  
การเช่า  การควบคุม  การจําหน่าย  และการดําเนินงานอ่ืน  ๆ 
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือให้งานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
     ๒.๒  เพ่ือให้งานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  งานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
     ๓.๒  งานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล  กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ   
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล 
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๕๒

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย.
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๑,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  วัสดุการศึกษา - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐

รวม - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  มีเอกสารพัสดุครบถ้วน 
๒.  มีการตรวจสอบภายในด้านพัสดุอย่างน้อย
ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 

๑.  งานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง  
รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
๒.  งานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล  กฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ 

๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  งานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
     ๘.๒  งานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางณัฏฐพัชร  เมฆฉาย) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 



ตอนท่ี  ๖ 
แผนงาน/โครงการกลุ่มการบริหารบุคคล 

 
ที่ งาน โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติราชการ 
การพัฒนาบุคลากร นายประดิษฐ์  ดงงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๕๔

โครงการ  การพัฒนาบุคลากร 
กลุ่มงาน  การบริหารบุคคล 
งาน   การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ผู้รับผิดชอบ   นายประดิษฐ์  ดงงาม 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ - ๓๑  มนีาคม  ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               การพัฒนาบุคลากร  เป็นการดําเนินงานเก่ียวกับส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้  ความสามารถ  
ทักษะในการทาํงานดีขึ้น  ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทํางานอันส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ดีย่ิงขึ้น หรืออีกนัยหน่ึงการพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการจะเสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน
ในด้านต่างๆ  เช่น  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  อุปนิสยั  ทัศนคติ  และวิธีการในการทํางาน  อันจะ
นําไปสู่ประสิทธิภาพในการทํางาน 
               การพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการที่ต้องทําต่อเน่ืองตลอดเวลาที่คนทํางานอยู่ในองค์กร  
เพราะวิทยาการ  เทคนิค  ระเบียบ  หรือหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ  มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  จึงต้องพัฒนา
บุคลากรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  อันจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาหน่วยงาน 
๒.  วัตถุประสงค์        
     ๒.๑  เพ่ือให้ครูมคีวามรู้ความเข้าใจในวิทยาการ  เทคนิค  ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
     ๒.๒  เพ่ือให้ครูพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ      
     ๒.๓  เพ่ือให้ครูเกิดความมั่นใจการปฏิบัติงาน 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการ  เทคนิค  ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
     ๓.๒  ครูพัฒนาตนเองและสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ดี 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล 
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๕๕

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย.
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 

งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศกึษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๒,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  วัสดุการศึกษา - - - ๒,๐๐๐  - ๒,๐๐๐  

รวม - - - ๒,๐๐๐  - ๒,๐๐๐  
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  ครูเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา  เพ่ือ
พัฒนาตนเอง  อย่างน้อยภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
๒.  ครูได้รับการพัฒนาร้อยละ  ๑๐๐ 

๑.  ครูมีความเข้าใจวิทยาการ  เทคนิค  ระเบียบ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
๒.  ครูได้รับการพัฒนาอย่างสม่ําเสมอ 
๓.  ครูมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  ครูมคีวามรู้ความเข้าใจในวิทยาการ  เทคนิค  ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
     ๘.๒  ครูพัฒนาตนเองอย่างสมํ่าเสมอ 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายประดิษฐ์  ดงงาม) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 
 
 



ตอนท่ี  ๗ 
แผนงาน/โครงการกลุ่มการบริหารท่ัวไป 

 
ที่ งาน โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ งานธุรการ สารบรรณอิเลก็ทรอนิกส ์ นางวังบัวบาน  วิชานนท์ 
๒ งานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ นางวังบัวบาน  วิชานนท์ 
๓ งานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พัฒนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

นายทองไสย  หวลคิด 

๘ การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม  

พัฒนาอาคารสถานที่ นายเลื่อน  แก้วดี 

๑๐ การรับนักเรียน สํามะโนนักเรียนและการรับ
นักเรียน 

นางวังบัวบาน  วิชานนท์ 

๑๒ การระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา  

การระดมทรัพยากร นายเลื่อน  แก้วดี 

๑๓ 
 
 

การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน  
 
 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นางวังบัวบาน  วิชานนท์ 
กีฬาและนันทนาการ นายเลื่อน  แก้วดี 
โรงเรียนวิถีพุทธ นายมีศักด์ิ  โคนาโล 
ลูกเสือ  เนตรนารี นายทองไสย  หวลคิด 
ประชาธิปไตยในโรงเรียน นายมีศักด์ิ  โคนาโล 
สหกรณ์โรงเรียน/ออมทรัพย์ นายทองไสย  หวลคิด 

๑๔ การประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา 

การพัฒนาเว็บไซต์ นางวังบัวบาน  วิชานนท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๕๗

โครงการ  สารบรรณอิเลก็ทรอนิกส ์
กลุ่มงาน  งานบริหารทั่วไป 
งาน   งานธุรการ 
ผู้รับผิดชอบ   นางวังบัวบาน  วิชานนท์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ - ๓๑  มนีาคม  ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               โรงเรียนประถมศึกษาเป็นสถานที่ให้การศึกษาภาคบังคับแก่เด็กในวัยเรียน  ซึ่งถือว่าเป็น
หน่วยงานย่อยที่สําคัญมากหน่วยงานหน่ึงของรัฐบาลและมีหน้าที่ในการดําเนินงานทั้ง  ๔  งาน  ได้แก่  
งานบริหารทั่วไป  งานวิชาการ  งานบุคลากร  และงานงบประมาณ  ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง  ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ 
               ภารกิจหลักของโรงเรียนคือ  การจัดการเรียนการสอน  โดยมีงานอ่ืน ๆ  มาช่วยสนับสนุน  
และในบรรดางานสนับสนุนที่สําคัญอีกประการหน่ึง  คือ  งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (e-office)  ที่
เก่ียวข้องกับการรับ-ส่งหนังสือราชการกับหน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง   
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือพัฒนางานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ 
     ๒.๒  เพ่ือให้งานธุรการของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ
ต่าง ๆ 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  งานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
     ๓.๒  งานธุรการของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ      
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๕๘

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๐  บาท  มรีายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
รวม - - - - - - 

 
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  การรับ-ส่งงานธุรการโดยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสส์ะดวก  ถูกต้อง  รวดเร็ว 

๑.  งานธุรการและการเงินของโรงเรียนเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
๒.  งานธุรการของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล  กฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ 

 
๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  งานธุรการของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
     ๘.๒  งานธุรการของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ 
 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางวังบัวบาน  วิชานนท์) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๕๙

โครงการ  พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 
กลุ่มงาน  งานบริหารทั่วไป 
งาน   งานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ   นางวังบัวบาน  วิชานนท์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ - ๓๑  มนีาคม  ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ  ถือเป็นการดําเนินการเพ่ือต้องการทําให้ข้อมูลสารสนเทศ
มีความหมาย  สามารถนําไปใช้ในการทํางานได้อย่างเหมาะสม  ระบบขอ้มูลสารสนเทศที่ดีน้ันจะต้องมี
ความถูกต้อง  ทันสมัย  ชัดเจน  เพียงพอ  เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจที่จะดําเนินการ   
               สําหรับโรงเรียนน้ันภารกิจหลักที่ต้องดําเนินการคอื  การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนา
อย่างรอบด้านจนเกิดทักษะชีวิต  สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ข้อมูลสารสนเทศที่ควรจัดทํา  
ได้แก่ ข้อมูลเก่ียวกับผู้เรียนแต่ละคนอย่างรอบด้าน ข้อมูลสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น ข้อมูล
เหล่าน้ีต้องจัดเก็บด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม  อาจเป็นเคร่ืองมืออย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง  เช่น  
แบบกรอกข้อมูล  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์  แบบสงัเกต  การตรวจสอบผลงาน  เป็นต้น  จากน้ัน
ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์  และประมวลผลโดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  จึงจะทําให้การใช้ข้อมลู
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด  นอกจากน้ีต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างสมํ่าเสมอ  
เพ่ือให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน  ซึง่เป็นการดําเนินงานพร้อม  ๆ  กับการจัดเก็บข้อมูลใหม่ต่อไป                    
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือให้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน 
     ๒.๒  เพ่ือให้การบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง  เที่ยงตรง  และเป็นปัจจุบัน 
     ๓.๒  การบริหารและจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล   
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๖๐

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๐  บาท  มรีายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  วัสดุการศึกษา - - - - - - 

รวม - - - - - - 
 
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน  จํานวน  ๑  เล่ม 
๒.  Data  Center  ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 
 

๑.  โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศทีถู่กต้อง  
เที่ยงตรง  และเป็นปัจจุบัน 
๒.  โรงเรียนมีข้อมูล  Data Center  ที่ถูกต้อง  
เที่ยงตรง  และเป็นปัจจุบัน 

 
๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง  เที่ยงตรง  และเป็นปัจจุบัน 
     ๘.๒  โรงเรียนมีเว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์สารสนเทศโรงเรียน 
 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางวังบัวบาน  วิชานนท์) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๖๑

โครงการ  พัฒนาคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มงาน  งานบริหารทั่วไป 
งาน   งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้รับผิดชอบ   นายทองไสย  หวลคิด 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ - ๓๑  มนีาคม  ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               ในสภาวะปัจจุบันที่เน้นการมีสว่นร่วมในการจัดการด้านการศึกษาเพราะการศึกษาที่ดีต้อง
เป็นการศึกษาเพ่ือชุมชน  โดยให้ชุมชนมีส่วนกําหนดการศึกษา  เช่น  ร่วมกําหนดหลักสูตรการศึกษา  
ร่วมดูแลการบริหารโรงเรียน  ร่วมกํากับดูแล  หากความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชนดําเนินไปด้วยดี
จะสามารถร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคมได้ในที่สุด    
               ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านเตาบ่ากับชุมชนมีความสัมพันธ์ในหลายลักษณะ  เริ่มที่ความสัมพันธ์
แบบไม่เป็นทางการ  ที่มขี้อจํากัดที่ชุมชนไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วม  หรือแสดงความคิดเห็นทางการ
ศึกษาได้อย่างแท้จริง  จนกระทั่งพัฒนามาเป็นคณะกรรมการโรงเรียน  และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในปัจจุบัน  ที่มีการกําหนดสัดส่วนของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน  อย่างไรก็ตามบทบาท
ด้านการบริหารโรงเรียนในรูปคณะกรรมการเป็นเรื่องใหม่  ดังน้ันจําเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือให้พัฒนาระบบการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ๒.๒  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  โรงเรียนมีการประชุมกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยปีงบประมาณละ  ๖  ครั้ง 
     ๓.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
     ๓.๓  การบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล 
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๖๒

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๕๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  วัสดุการศึกษา - - - ๕๐๐ - ๕๐๐

รวม - - - ๕๐๐ - ๕๐๐
 
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ 
๑.  การประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างน้อยปีการศึกษาละ  ๖  ครั้ง 
๒.  กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง 

๑.  ระบบบริหารงานคณะกรรมการสถานศกึษา
ขั้นพ้ืนฐานมีคณุภาพ 
๒.  กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 
๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  โรงเรียนบริหารงานความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๘.๒  โรงเรียนและชุมชนมีการร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายทองไสย  หวลคิด) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๖๓

โครงการ  พัฒนาอาคารสถานที่ 
กลุ่มงาน  งานบริหารทั่วไป 
งาน   การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ   นายเลื่อน  แก้วดี 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ - ๓๑  มนีาคม  ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               อาคารสถานที่น้ันเป็นปัจจัยที่สาํคัญอย่างหน่ึงที่ช่วยให้โรงเรียนดําเนินงานไปได้โดยสะดวก  
อาคารสถานที่เป็นสิ่งจําเป็นต่อการดําเนินงานของโรงเรียน เช่นเดียวกับบ้านเรือนเป็นสิ่งจําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิตของคน  จึงควรที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสําคญัต่อการบริหารงานอาคารสถานที่ให้เหมาะสม
กับความสําคัญของงาน   
               การพัฒนาอาคารสถานที่โดยทัว่ไปครอบคลุมลักษณะงาน  ๕  อย่าง  ได้แก่  การจัดสร้าง
อาคารสถานที่  การใช้อาคารสถานที่  การบํารุงรักษาอาคารสถานที่  การควบคุมดูแลอาคารสถานที ่ 
การประเมินผลการใช้อาคารสถานที ่
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือให้โรงเรียนมีอาคารสถานที่เพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอน 
     ๒.๒  เพ่ือให้อาคารสถานที่มีความสะอาด  สวยงาม  และปลอดภัย 
     ๒.๓  เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่เป็นแหลง่เรียนรู้สําหรับนักเรียน 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  โรงเรียนมีห้องเรียน  ๘  ห้อง  และห้องปฏิบัติการ  ๕  ห้อง 
     ๓.๒  โรงเรียนมีอุปกรณ์ทําความสะอาดอาคารสถานที่อย่างเพียงพอ 
     ๓.๓  อาคารสถานที่มีความสะอาด  สวยงาม  และปลอดภัย 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล 
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๖๔

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๑๕,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  ค่าปรับปรุงอาคารสถานที่ - ๕,๐๐๐ - - - ๕,๐๐๐
๒.  ค่าวัสดุ - - - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐

รวม - ๕,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐  
 
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  โรงเรียนมีห้องเรียน  ๘  ห้อง  และห้อง  
ปฏิบัติการ  ๕  ห้อง 

๑.  โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ทําความสะอาดอาคาร
สถานที่อย่างเพียงพอ 
๒.  อาคารสถานที่มีความสะอาด  สวยงาม  และ
ปลอดภัย 

 
๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  นักเรียนใช้ประโยชน์จากอาคารและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างเหมาะสม 
     ๘.๒  อาคารสถานที่มีความสะอาด  สวยงาม  และปลอดภัย 
 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นายเลื่อน  แก้วดี) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๖๕

โครงการ  สํามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน 
กลุ่มงาน  งานบริหารทั่วไป 
งาน   สํามะโนผู้เรียน  และการรับนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นางวังบัวบาน  วิชานนท์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ - ๓๑  มนีาคม  ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที ่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕  โดยเฉพาะนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน  เป็นการส่งเสริม
ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มคีุณภาพ  ด้วยกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้  เป็นธรรม  
และเสมอภาค  โรงเรียนจึงจัดทําโครงการสํามะโนนักเรียนและการรับนักเรียนขึ้น  เพ่ือประกันโอกาส
เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  ให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน  ได้รับการพัฒนาตามความถนัด  
ความสนใจ  และเต็มตามศักยภาพ   
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม 
     ๒.๒  เพ่ือให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน 
     ๒.๓  เพ่ือสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  นักเรียนก่อนประถมศึกษาร้อยละ  ๑๐๐  ได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม 
     ๓.๒  นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับร้อยละ  ๑๐๐  ได้เข้าเรียน 
     ๓.๓  เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสร้อยละ  ๙๐  ได้รับการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล 
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๖๖

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๕๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  วัสดุการศึกษา - - - ๕๐๐ - ๕๐๐

รวม - - - ๕๐๐ - ๕๐๐
 
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  นักเรียนก่อนประถมศึกษา  และนักเรยีน
ประถมศึกษาเข้าเรียนร้อยละ  ๑๐๐ 
๒.  เด็กพิการและด้อยโอกาสเข้าเรียนอย่างน้อย
ร้อยละ  ๙๐ 

๑.  นักเรียนได้รับการศึกษาตามความถนัดความ
สนใจ  และเต็มตามศักยภาพ 

 
๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  นักเรียนทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
     ๘.๒  นักเรียนได้รับการศึกษาตามความถนัด  ความสนใจ  และเต็มตามศักยภาพ 
 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นางวังบัวบาน  วิชานนท์) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๖๗

โครงการ  การระดมทรัพยากร 
กลุ่มงาน  งานบริหารทั่วไป 
งาน   การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นายเลื่อน  แก้วดี 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ - ๓๑  มนีาคม  ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน้ีมี
งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดมาช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา  โดยใช้จํานวนนักเรียนเป็นฐาน
ในการคํานวณงบประมาณ โรงเรียนบ้านเตาบ่าเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้รับงบประมาณปี
ละประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาอาคารสถานที่  จึง
จําเป็นต้องขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงาน  องค์กร  ทัง้ภาครัฐและเอกชน 
               การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยการประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือแก้ปัญหาด้านการขาดแคลนงบประมาณและให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการจัด 
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือให้โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอในการจัดการศึกษา 
     ๒.๒  เพ่ือให้นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
     ๒.๓  เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง 
     ๓.๒  นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มีอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
     ๓.๓  ชุมชนร้อยละ  ๕๐  ให้ความร่วมมอืในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล 
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๖๘

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๕๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  วัสดุการศึกษา - - - ๕๐๐ - ๕๐๐

รวม - - - ๕๐๐ - ๕๐๐
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  โรงเรียนมกีารระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
อย่างน้อยปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง 
๒.  นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มอุีปกรณ์การเรียนการ
สอนอย่างเพียงพอ 
๓.  ชุมชนร้อยละ  ๕๐  ให้ความร่วมมือในการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

๑.  โรงเรียนมีงบประมาณในการจัดการศึกษา
อย่างเพียงพอ 
๒.  ชุมชนให้ความร่วมมือในการระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา 

๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอในการจัดการศึกษา 
     ๘.๒  นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
     ๘.๓  โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นายเลื่อน  แก้วดี) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๖๙

โครงการ  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
กลุ่มงาน  งานบริหารทั่วไป 
งาน   การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นางวังบัวบาน  วิชานนท์ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ - ๓๑  มนีาคม  ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               แม้ในภาพรวมวิทยาการด้านการแพทย์จะพัฒนาขึ้นตามลําดับแต่การรักษาสุขภาพอนามัย
ยังมีความสําคัญมาก  การทีจ่ะให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  และแข็งแรง  จําเป็นต้องให้
ความสําคัญต้ังแต่พัฒนาการในแต่ละวัย  การบํารุงรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์อยู่เสมอ  ตลอดจนการดูแล
รักษาตนเองเมื่อมีปัญหา 
               ที่ผ่านมาเด็กวัยเรียนจํานวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพอนามัย เช่น ทันตสุขภาพ  
โภชนาการ  การเจ็บป่วย  บาดเจ็บ  เป็นต้น  หากเยาวชนเหล่าน้ีมีพฤติกรรมอนามัยทีเ่หมาะสม  เช่น  
พฤติกรรมการบริโภค การเลน่กีฬาออกกําลังกาย การดูแลรักษาสุขภาพตนเอง เป็นต้น มีส่วนสําคญัที่
ทําให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  ประหยัดค่าใช้จ่าย  และเป็นกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศสืบไป 
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ด้านการรักษาสุขภาพอนามัย 
     ๒.๒  เพ่ือให้นักเรียนมีสขุนิสัยที่ดี 
     ๒.๓  เพ่ือให้นักเรียนเล่นกีฬาออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  นักเรียนมีความรู้ด้านการรักษาสุขภาพอนามัยไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 
     ๓.๒  นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล 
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๗๐

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๒,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  วัสดุการศึกษา - - - ๒,๐๐๐  - ๒,๐๐๐  

รวม - - - ๒,๐๐๐  - ๒,๐๐๐  
 
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มคีวามรู้ด้านสุขภาพ
อนามัย 
๒.  นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มสีุขนิสัยที่ดี 

๑.  นักเรียนมีสุขภาพกาย  สขุภาพจิตที่สมบูรณ์  
แข็งแรง 
๒.  ครูจัดกิจกรรมสุขศกึษาในช้ันเรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

 
๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  นักเรียนมีความรู้ด้านการรักษาสุขภาพอนามัย 
     ๘.๒  นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดี 
     ๘.๓  นักเรียนทุกคนมสีขุภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางวังบัวบาน  วิชานนท์) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๗๑

โครงการ  กีฬาและนันทนาการ 
กลุ่มงาน  งานบริหารทั่วไป 
งาน   การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นายเลื่อน  แก้วดี 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ - ๓๑  มนีาคม  ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               วัยเด็กเป็นวัยกําลังเจริญเติบโต  การดูแลให้เด็กได้รับอาหารที่มีคุณค่า  และเหมาะสมกับ
วัยจึงเป็นสิ่งสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้ดีย่ิงขึ้น  แต่การจะให้เด็กพัฒนาได้เต็มศักยภาพ
จริงเด็กต้องบริหารร่างกายอย่างสมํ่าเสมอด้วย  ซึ่งโดยธรรมชาติเด็กมีนิสัยชอบเล่นอยู่แล้วและย่ิงเป็น
ระยะที่เด็กมีพัฒนาการในอัตราเร่งสูง  เด็กจะชอบเล่นในสิ่งที่ต้องใช้กําลังด้วย  เช่น  กระโดดโลดเต้น  
กอดปล้ํากัน  เล่นชกต่อยกัน  เล่นว่ิงไล่จับกัน  เป็นต้น  จนบางครั้งผู้ใหญ่เป็นห่วงเกรงว่าเด็กเจ็บป่วย
เพราะเล่นเหน่ือยมาก  จึงห้ามเด็กเล่นในสิง่ที่ต้องใช้กําลัง  แต่แท้ทีจ่ริงแล้วการเล่นออกกําลังกายเป็น
องค์ประกอบสําคัญที ่  ทําให้เด็กมีพัฒนาการได้เต็มศักยภาพ  ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนออกกําลังกาย
อย่างสมํ่าเสมอ  และให้มากพอในแต่ละวัน 
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนได้ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ 
     ๒.๒  เพ่ือให้นักเรียนมีทกัษะการเล่นกีฬา 
     ๒.๓  เพ่ือให้นักเรียนมีความสุข  สนุกสนาน 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  นักเรียนออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 
     ๓.๒  นักเรียนร่วมการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างน้อยร้อยละ  ๒๐ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล 
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๗๒

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๕,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  ค่าวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา - - - ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐
๒.  ค่าพาหนะ - - ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐
๓.  ค่าจัดการแข่งขันกีฬา - - ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐

รวม - - ๒,๐๐๐ ๓,๐๐๐ - ๕,๐๐๐
 
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  นักเรียนร้อยละ  ๘๐  ได้ออกกําลังกายอย่าง
สม่ําเสมอ 
๒.  โรงเรียนแข่งขันกีฬาภายในปีการศึกษาละ  ๑  
ครั้ง 

๑.  นักเรียนมีสุขภาพกาย  สขุภาพจิตที่สมบูรณ์  
แข็งแรง 
๒.  นักเรียนมีทักษะด้านการกีฬา 
๓.  นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง 

 
๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  นักเรียนออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอและมีทักษะการเล่นกีฬา 
     ๘.๒  นักเรียนทุกคนมสีขุภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
            (นายเลื่อน  แก้วดี) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๗๓

โครงการ  โรงเรียนวิถีพุทธ 
กลุ่มงาน  งานบริหารทั่วไป 
งาน   การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นายมีศักด์ิ  โคนาโล 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ - ๓๑  มนีาคม  ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นภารกิจที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศฉะน้ันการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์หรือ  “คน”  น้ันจําเป็นจะต้องทําเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชีวิต  โดยเฉพาะใน 
ช่วงสิบปีแรกของชีวิตควรได้พัฒนาตนเองในเรื่องการสร้างเสริมค่านิยมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมซึ่ง
จะเป็นช่วงที่ฝังรากลึกยากแก่การเปลี่ยนแปลงในช่วงหลังของชีวิต 
               การพัฒนาจริยธรรมของเด็กระดับประถมศึกษานั้น  ต้องมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าความเป็น
มนุษย์ให้กับเด็ก  คือการสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพที่สมดุลและสมบูรณ์ให้กับเด็ก  ซึ่งในหลักการทาง
จิตวิทยา  ประกอบด้วย  ส่วนประกอบ  ๕  ประการ  ได้แก่  กายภาค  อารมณ์  สติปัญญา  ความรัก
ความเมตตา  และจิตวิญญาณ  อันเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาจริยธรรมต่อไป 
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมทีพึ่งประสงค์ 
     ๒.๒  เพ่ือให้ครูและชุมชนมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมแก่นักเรยีน 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมทีพึ่งประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 
     ๓.๒  นักเรียนร้อยละ  ๑๐๐  เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
     ๓.๓  ครูและชุมชนมีบทบาทในการปลกูฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมแก่นักเรียน 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล 
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๗๔

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๒,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  ค่าวัสดุการศึกษา - - - ๒,๐๐๐  - ๒,๐๐๐  

รวม - - - ๒,๐๐๐  - ๒,๐๐๐  
 
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  นักเรียนร้อยละ  ๘๐  มคีุณธรรม  จริยธรรม
ที่พึงประสงค์ 
๒.  นักเรียนร้อยละ  ๑๐๐  เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา 

๑.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมที่พึงประสงค์ 
๒.  ครูและชุมชนพึงพอใจพฤติกรรมของนักเรียน 

 
๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  นักเรียนออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอและมีทักษะการเล่นกีฬา 
     ๘.๒  นักเรียนทุกคนมสีขุภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นายมีศักด์ิ  โคนาโล) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๗๕

โครงการ  ลูกเสือ  เนตรนารี 
กลุ่มงาน  งานบริหารทั่วไป 
งาน   การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นายทองไสย  หวลคิด 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ - ๓๑  มนีาคม  ๒๕๕๗) 
 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               การจัดกิจกรรมของโรงเรียนเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยเสริมความรู้  ความสามารถของนักเรียน  
บ้างเป็นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ประเภทกิจกรรมที่จัดในโรงเรียนมีหลายประการด้วยกัน  
แต่ที่มีการจัดกันอย่างแพร่หลายและกําหนดไว้ในหลักสูตรประถมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๒๑  (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๔๓)  คือ  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี 
               ลูกเสือและเนตรนารีเป็นกิจกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้เหมาะกับเยาวชน โดยเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยพัฒนาความรู้และทักษะหลายด้าน เช่น ด้านร่างกายฝึกฝนความคล่องแคล่วว่องไว ความแข็งแรง  
ด้านจิตใจ  ฝึกฝนความเมตตากรุณา  ความอดทน  นอกจากน้ียังมีความรู้ต่าง ๆ  ทั้งที่เก่ียวข้องกับการ
ดํารงชีวิต  ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ  ระหว่างคนกับคนภายใต้กฎและคําปฏิญาณที่ลูกเสือ
และเนตรนารียึดถือร่วมกัน 
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือพัฒนาความรู้ครูและนักเรียนด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี 
     ๒.๒  เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสอื  เนตรนารีของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     ๒.๓  เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข    
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนลูกเสือเนตรนารีทุกสัปดาห์ 
     ๓.๒  โรงเรียนจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๗๖

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๓,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  ค่าวัสดุการศึกษา - - - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐
๒.  ค่าอาหาร - - ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐

รวม - - ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐
 
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือเนตรนารี
ทุกสัปดาห์ 
๒.  โรงเรียนจัดกิจกรรมเดินทางไกล  และเข้าค่าย
พักแรม  ปีการศึกษาละ  ๑  ครั้ง 

๑.  นักเรียนมีความรู้เรื่องกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
๒.  โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  นักเรียนมีความรู้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
     ๘.๒  โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายทองไสย  หวลคิด) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๗๗

โครงการ  ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
กลุ่มงาน  งานบริหารทั่วไป 
งาน   การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นายมีศักด์ิ  โคนาโล 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ - ๓๑  มนีาคม  ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               ประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญย่ิงสําหรับคนไทยทุกคน เพราะการดํารงชีวิตตามวิถี  
ทางระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นรูปแบบการปกครอง
ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ 
               ประชาธิปไตยเป็นกระบวนการที่เกิดจากการเรียนรู้และการปฏิบัติ  การเริ่มต้นการเรียนรู้
และฝึกฝน  ต้องเริ่มต้ังแต่วัยเด็กที่มีความคดิบริสุทธ์ิ  สามารถซึมซับสิ่งที่ได้รับการสั่งสอนและอบรมได้
ง่าย  ดังน้ันนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษา  จึงเป็นกลุม่บุคคลและสถาบัน
ที่เหมาะกับการปลูกฝังวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 
               การปลูกฝังพฤติกรรมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นกับนักเรียนน้ันสามารถทําได้โดยจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตย เช่น กระบวนการกลุ่ม เป็นต้น ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐาน
ในการดําเนินชีวิตในสังคมระบอบประชาธิปไตยต่อไป 
๒.  วัตถุประสงค์ 
     ๒.๑  เพ่ือให้ครู  นักเรียน  และชุมชนมีความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย 
     ๒.๒  เพ่ือให้ครู  นักเรียน  และชุมชนมีพฤติกรรมตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  โรงเรียนมีกิจกรรมสภานักเรียน 
     ๓.๒  ครู  นักเรียน  และชุมชนมีความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตยไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐ 
     ๓.๓  ครู  นักเรียน  และชุมชนมีพฤติกรรมตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๗๐ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล 
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๗๘

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๑,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  ค่าวัสดุการศึกษา - - - ๑,๐๐๐  - ๑,๐๐๐  

รวม - - - ๑,๐๐๐  - ๑,๐๐๐  
 
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  โรงเรียนมีคณะกรรมการนักเรียน 
๒.  นักเรียนร้อยละ  ๗๐  มคีวามรู้เรื่อง
ประชาธิปไตย 
๓.  นักเรียนร้อยละ  ๗๐  ปฏิบัติตนตามวิถี
ประชาธิปไตย 

๑.  ครู  นักเรยีนและชุมชนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

 
๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  ครู  นักเรียน  และชุมชนมีความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย 
     ๒.๒  ครู  นักเรียน  และชุมชนมีพฤติกรรมตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นายมีศักด์ิ  โคนาโล) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๗๙

โครงการ  สหกรณ์โรงเรียน/ออมทรัพย์ 
กลุ่มงาน  งานบริหารทั่วไป 
งาน   การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ   นายทองไสย  หวลคิด 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ - ๓๑  มนีาคม  ๒๕๕๗) 
 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               แนวคิดในการพัฒนาประเทศอาศัยหลักการสาํคัญ  ๓  ประการ  ได้แก่  มุ่งให้ประชาชน
พ่ึงตนเอง  มีสว่นร่วมในการพัฒนา  และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้มี
คุณภาพ  มีคุณลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศดังกล่าวจะต้องได้รับการปลูกฝังมาต้ังแต่ยังเยาว์วัย
จึงจะประสบผลสําเร็จ   
               กิจกรรมสหกรณ์หรืออุดมการณ์สหกรณ์เป็นความร่วมมือกันของสมาชิกในอันที่จะพัฒนา
ชีวิตและกลุ่มให้มีความเข็มแข็งเศรษฐกิจ  พ่ึงพาตนเองได้  และดํารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข  จึงได้มี
การจัดกิจกรรมดังกล่าวน้ีในสถานศึกษา  มีกิจกรรมสําคญั  ๓  ประการ  ได้แก่  กิจกรรมออมทรัพย์  
กิจกรรมร้านคา้  กิจกรรมการผลิต  โดยมีกิจกรรมหน่ึงเป็นแกน 
               การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสหกรณ์โดยการปฏิบัติจริง นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะ
การเรียนรู้ระบบสหกรณ์แล้ว ยังส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และฐานะทางเศรษฐกิจอีก
ทางหน่ึงด้วย 
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนมีทกัษะในการเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง 
     ๒.๒  เพ่ือส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ์ 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  ครูและนักเรียนร้อยละ  ๑๐๐  เป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน 
     ๓.๒  นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล 
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๘๐

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

 
๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๐  บาท  มรีายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
รวม - - - - - - 

 
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  นักเรียนร้อยละ  ๑๐๐  เป็นสมาชิกสหกรณ์ 
๒.  นักเรียนร้อยละ  ๑๐๐  มีการออมทรัพย์ 

๑.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์ 
๒.  นักเรียนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น 

 
๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง 
     ๘.๒  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยวิธีการของสหกรณ ์
     ๘.๓  นักเรียนมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น 
 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นายทองไสย  หวลคิด) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๘๑

โครงการ  การพัฒนาเว็บไซต์ 
กลุ่มงาน  งานบริหารทั่วไป 
งาน   การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นางวังบัวบาน  วิชานนท์ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม ่
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  ๒๕๕๖  (๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ - ๓๑  มนีาคม  ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               การประชาสัมพันธ์กิจกรรมน้ีเป็นการให้ข้อมลูข่าวสารของโรงเรียนแก่ผู้มสี่วนเก่ียวข้องกับ
โรงเรียนโดยกําหนดไว้เป็นส่วนหน่ึงในโครงสร้างการบริหารและแผนพัฒนาสถานศึกษา  เพ่ือให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของโรงเรียนรับรู้การปฏิบัติงานและกิจกรรมของโรงเรียน ในอดีตรูปแบบการประชาสัมพันธ์
จะใช้เอกสาร  จดหมายข่าว  จุลสาร  วารสาร  แต่เมื่อเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารมีความก้าวหน้า  สังคม
กลายเป็นสังคมออนไลน์ที่ถูกเช่ือมโยงด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์  โรงเรียนจึงมีการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือ
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน  โดยไม่ได้มุ่งเน้นให้บริการเฉพาะหมู่บ้านในเขตบริการเท่าน้ัน  
หากแต่กลายเป็นเครือข่ายทางสังคมหน่ึงในโลกอินเตอร์เน็ต 
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือให้โรงเรียนมีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพ้ืนฐานและกิจกรรมโรงเรียน 
     ๒.๒  เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการจดัการศึกษากับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  โรงเรียนมีเว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์  ๑  โดเมนเนม 
     ๓.๒  โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนในเว็บไซต์อย่างน้อยร้อยละ  ๙๐ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล 
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๘๒

๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๒,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  ค่าเช่าพ้ืนที่ - - ๑,๒๐๐ - - ๑,๒๐๐
๒.  ค่าวัสดุ - - - ๘๐๐ - ๘๐๐

รวม - - ๑,๒๐๐ ๘๐๐ - ๒,๐๐๐
 
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  โรงเรียนมีเว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์  ๑  
โดเมนเนม 
๒.  มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนใน
เว็บไซต์อย่างน้อยร้อยละ  ๙๐ 

๑.  ครู  นักเรยีน  และชุมชนใช้เว็บไซต์โรงเรียน
ในการติดต่อสื่อสาร 

 
๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  โรงเรียนมีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพ้ืนฐานและกิจกรรมโรงเรียน 
     ๘.๒  ครู  นักเรียน  และชุมชนใช้เว็บไซต์โรงเรียนในการติดต่อสื่อสาร 
 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางวังบัวบาน  วิชานนท์) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนท่ี  ๘ 
แผนงาน/โครงการพิเศษ 

 
ที่ งาน โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ งานโครงการพิเศษ เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน นายทองไสย  หวลคิด 
๒ งานโครงการพิเศษ ทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ นางสุณิสา  เลศิสุบินรักษ์
๓ งานโครงการพิเศษ ความเป็นเลิศทางวิชาการ นางณัฏฐพัชร  เมฆฉาย 
๔ งานโครงการพิเศษ วันสําคัญ นายมีศักด์ิ  โคนาโล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๘๔

โครงการ  เกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
กลุ่มงาน  งานบริหารทั่วไป 
งาน   งานโครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ   นายทองไสย  หวลคิด 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  (๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ - ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               ปัญหาทุพโภชนาการ  ในเชิงหลักการทุกคนยอมรับกันโดยทั่วไปว่า  การจัดโภชนาการที่ดี
แก่เด็กเป็นเสมือนการวางรากฐานที่ดีให้แก่ชีวิตเพราะช่วยให้เด็กเจริญเติบโตสมวัย มีสขุภาพดี ส่งเสริม
สติปัญญาและการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาโภชนาการของเด็กยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง  
ข้อมูลหลายตัวช้ีให้เห็นว่า  โภชนาการของเด็กยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง  มีความสูงตํ่ากว่าเกณฑ์เป็น
ผลมาจากการขาดสารอาหารแบบเร้ือรัง  สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากสะท้อนถึงการคงอยู่ของปัญหา
ภาวะโภชนาการโดยตรงแล้ว  ยังได้สะท้อนภาพความล้มเหลวของกระบวนการพัฒนาในระดับประเทศ
อีกด้วย 
               โรงเรียนบ้านเตาบ่า เป็นโรงเรียนหน่ึงที่มีนักเรียนขาดแคลนและทุพโภชนาการไม่แตกต่าง
จากโรงเรียนภาคอีสานทั่วไปเป็นผลมาจากสภาพครอบครัวยากจน  ไมส่ามารถช่วยเหลือตนเอง  แม้
โรงเรียนได้รับงบประมาณโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  มสีัดส่วนนักเรียนที่
ได้รับความช่วยเหลือเพียงร้อยละ  ๗๐  โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันที่จัดขึ้นเป็นการแก้ปัญหาที่
โรงเรียนต้องการพ่ึงพาตนเอง  เป็นการพัฒนาให้ย่ังยืนโดยครู  นักเรียน  และชุมชน 
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือให้มีผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 
     ๒.๒  เพ่ือให้นักเรียนได้รบัประทานอาหารกลางวันทุกคน  ทุกวัน 
     ๒.๓  เพ่ือให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  นักเรียนร้อยละ  ๑๐๐  ปฏิบัติกิจกรรมเกษตรเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน 
     ๓.๒  โรงเรียนมีผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือจัดทําอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ 
     ๓.๓  นักเรียนไม่ขาดแคลนอาหารกลางวันหรือมีภาวะทุพโภชนาการ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล 
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๘๕

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๐  บาท  มรีายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
รวม - - - - - - 

๗.  ผลผลิต 
ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 

๑.  นักเรียนร้อยละ  ๑๐๐  ร่วมกิจกรรมเกษตร
เพ่ือโครงการอาหารกลางวัน 
๒.  นักเรียนร้อยละ  ๑๐๐  มีอาหารกลางวัน
รับประทาน 

๑.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตร 
๒.  นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์  แข็งแรง 
๓.  นักเรียนมรีายได้รหว่างเรียน 

๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้การเกษตรโดยวิธีปฏิบัติจริง 
     ๘.๒  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน  ทุกวัน 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
         (นายทองไสย  หวลคิด) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๘๖

โครงการ  ทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 
กลุ่มงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   งานโครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ   นางสุณิสา  เลศิสุบินรักษ ์
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  (๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ - ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               กิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในและนอกชุมชน  เป็นกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของกิจการ เย่ียมชมสมัผัสสถานที่และการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จรงิ  ภายใต้การเรียนรู้ที่แฝงความหมายไว้หลากหลายตามความสามารถในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนแต่ละคน  โดยการรายงานสภาพที่เห็นออกมาเป็นข้อความ  อันเป็นทักษะการเรยีนรู้ที่ต้องใช้ทั้ง
การดู  การฟัง  การพูด  การเขียน  และความคิดสร้างสรรค์  แหล่งเรียนรู้ในน้ีมีความหมายที่เปิดกว้าง  
ทั้งที่เป็นสถานที่ธรรมชาติ  สถานที่สังสรรคด้์วยแรงงานมนุษย์  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สถานประกอบการ  
สถานที่ท่องเทีย่ว  และอ่ืนๆ  ที่สามารถทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  เพ่ือความรู้  ทักษะ  และสุนทรียภาพ   
               ปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านเตาบ่าจัดให้มีการทัศนศกึษาเพ่ือการเรียนรู้นอกสถานที่  
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  เพ่ือให้นักเรียนและครู  ได้รับความรู้  ความสนุกสนาน  และ
สามารถนําความรู้มาพัฒนาตนเองและโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้เก่ียวกับแหล่งท่องเที่ยวและสถานท่ีสาํคัญในประเทศไทย 
     ๒.๒  เพ่ือพัฒนาความรู้  ความสามารถ  และทักษะทางวิชาการที่เกิดจากการทัศนศึกษา 
     ๒.๓  เพ่ือพัฒนาความร่วมมือของครูและนักเรียน 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  นักเรียนและครูร้อยละ  ๙๐  ได้รบัความรู้จากการทัศนศึกษา 
     ๓.๒  นักเรียนและครูร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับความสนุกสนานจากการทัศนศึกษา 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๘๗

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๒๐,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  ค่าวัสดุ - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐
๒.  ค่าประกันภัย - - ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐
๓.  ค่าพาหนะ - - ๑๘,๐๐๐ - - ๑๘,๐๐๐

รวม - - ๑๙,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  นักเรียนรอ้ยละ  ๑๐๐  ได้ทัศนศึกษาเพ่ือ
การเรียนรู้ 

๑.  นักเรียนได้รับความรู้จากการทัศนศึกษา 
๒.  นักเรียนได้รับความสนุกสนานจากการทัศน
ศึกษา 

๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้จากการทัศนศกึษาได้ 
     ๘.๒  ได้รับความสนุกสนานจากการทัศนศึกษา 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสุณสิา  เลิศสุบินรกัษ์) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๘๘

โครงการ  ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กลุ่มงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   งานโครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ   นางณัฎฐพัชร  เมฆฉาย 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  (๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ - ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ได้กําหนดให้การจัดการศึกษาจะต้องยึด
ผู้เรียนเป็นสําคัญ  ทุกคนมคีวามสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ถือว่าผูเ้รียนมีความสาํคัญ
ที่สุด  กระบวนการจัดการเรียนรู้  จึงต้องเสริมให้ผู้เรียนที่มีความรู้  ความสามารถพิเศษตามแนวทาง
พหุปัญญา  ดังน้ันโรงเรียนบ้านเตาบ่าจึงจัดทําโครงการน้ีขึ้น  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ในแต่ละด้าน ซ่อมเสรมินักเรยีนที่มีปัญหา  และบกพร่องทางด้านการเรียน  และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น นอกจากน้ีเป็นการสนับสนุนนักเรยีน
เข้าร่วมการแขง่ขันทักษะทางวิชาการที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  จัดขึ้น 
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
     ๒.๒  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการในระดับต่าง ๆ 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษร้อยละ  ๑๐๐  ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
     ๓.๒  นักเรียนร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับการสนับสนุนให้มคีวามเป็นเลิศทางวิชาการ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล 
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๘๙

๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๕,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  ค่าวัสดุการศึกษา - - - ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐

รวม - - - ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  นักเรียนร้อยละ  ๑๐๐  ได้รับการพัฒนาให้มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๒.  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษร้อยละ  ๘๐  
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

๑.  นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๒.  นักเรียนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
     ๘.๒  นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการในระดับต่าง ๆ 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางณัฎฐพัชร  เมฆฉาย) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๙๐

โครงการ  วันสําคัญ 
กลุ่มงาน  งานบริหารงานทั่วไป 
งาน   งานโครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ   นายมีศักด์ิ  โคนาโล 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเน่ือง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา ๒๕๕๖  (๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ - ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๗) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
               การจัดกิจกรรมวันสําคัญ  ถือเป็นนโยบายสําคัญที่มุ่งเน้นให้ทุกคนได้ระลกึถึง  และปฏิบัติ
ตามคุณงามตามประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยรอบปีหน่ึงๆ  จะมีวันสําคัญทั้งทางพระพุทธศาสนา  
เช่น  วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา  วันเข้าพรรษา  วันสําคญัทางประเพณี  เช่น  วันไหว้ครู  บุญฮีต  ๑๒  
คอง  ๑๔  และวันสําคัญเก่ียวกับสถาบันหลักของชาติ  เช่น  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันรัฐธรรมนูญ  
รวมทั้งวันสําคัญอ่ืนๆ  เช่น  วันภาษาไทย  วันสุนทรภู่  วันขึ้นปีใหม่  เป็นต้น  โรงเรียนเป็นสถาบันหน่ึง
ในการอบรมส่ังสอนและกล่อมเกลาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต  จึงได้จัดทําโครงการวัน
สําคัญเพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม  และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามไว้   
๒.  วัตถุประสงค ์
     ๒.๑  เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
     ๒.๒  เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสําคัญของวันสําคัญ 
     ๒.๓  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
๓.  เป้าหมาย      
     ๓.๑  นักเรียนร้อยละ  ๑๐๐  ได้เข้าร่วมการกิจกรรมวันสําคัญ 
     ๓.๒  ครู  นักเรียน  และชุมชนร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทําและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล 
     ๔.๕  รายงานโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๙๑

๕.  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
กิจกรรม ปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑.  ประชุมวางแผน             
๒.  จัดทําโครงการ             
๓.  การดําเนินงาน               
๔.  สรุปประเมินผล              
๕.  รายงาน             

๖.  งบประมาณ 
               งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๕,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังน้ี 

รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย 
รวม ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รายจ่าย

อื่น 
๑.  ค่าวัสดุการศึกษา - - - ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐

รวม - - - ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐
๗.  ผลผลิต 

ด้านปริมาณ ด้านคณุภาพ 
๑.  นักเรียนร้อยละ  ๑๐๐  เข้าร่วมกิจกรรมวัน
สําคัญ 

๑.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเห็นความสําคัญ
ของวันสําคัญ 
๒.  คร ู นักเรยีนและชุมชนรว่มอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

๘.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
     ๘.๑  นักเรียนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
     ๘.๒  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสําคัญของวันสําคัญ 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงช่ือ............................................ผู้เสนอโครงการ 
          (นายมีศักด์ิ  โคนาโล) 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายวิทยา  นนท์นภา) 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําปี  ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านเตาบ่า ๙๒

 
 
 

คําสั่งโรงเรียนบ้านเตาบ่า 
ที่  ๑๒/๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการ  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
.................................................... 

               เพ่ือให้การบริหารจัดการสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านเตาบ่า  ประจําปีการศึกษา  ๒๕๕๖  
เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและยุทธศาสตร์การพัฒนาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  ๒  และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือให้การ
ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงแต่งต้ังคณะทาํงานจัดทําแผนปฏิบัติการ  ประจําปีการศึกษา  
๒๕๕๖  ดังน้ี 
               ๑.  นายวิทยา  นนท์นภา ผู้อํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
               ๒.  นายเลื่อน  แก้วดี      ครูชํานาญการพิเศษ  รองประธาน 
               ๓.  นางสุณิสา  เลิศสุบินรักษ ์ ครูชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
               ๔.  นายทองไสย  หวลคิด ครู    กรรมการ                  
               ๕.  นางกาญจนา  วิชานนท์ ครู    กรรมการ                
               ๖.  นางณัฏฐพัชร  เมฆฉาย ครูชํานาญการ   กรรมการและเลขาฯ 
               มหีน้าที่   
               ๑.  วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหา  ความต้องการ  และทศิทางการพัฒนาสถานศึกษา 
               ๒.  กําหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ  เป้าหมาย  สภาพความสําเร็จของสถานศึกษา 
               ๓.  จัดทําแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรม 
               ให้ผู้ได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่เต็มความรู้  ความสามารถ  บังเกิดผลดีต่อราชการสืบไป 
 

             ทั้งน้ีต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
      (นายวิทยา  นนท์นภา) 
                    ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเตาบ่า 
 
 
 
 
 


