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คํานํา 
 
                 การจัดการศึกษาเพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคตามมาตรฐานการศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนถือเปนหนวยงานที่สําคัญเพราะเปนหนวยปฏิบัติงาน
โดยตรง  ผลการจัดการศึกษาทุกระดับนโยบายสามารถวัดผลสําเร็จไดจากโรงเรียน  อยางไรก็ตามปจจัยที่
มีผลกระทบตอการจัดการศกึษายังมีอยูหลายรายการ  เชน  การบริหาร  งานบุคลากร  ทรัพยากร  ชุมชน  
งบประมาณ เปนตน จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่โรงเรียนจะตองวางแผนการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ   
                 ดวยเหตนุี้  โรงเรียนบานเตาบา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  ๒  จึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๓  เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติงานตามโครงสรางการบริหาร
โรงเรียน   
                 ขอขอบคุณครูอาจารย นักเรียน และหนวยงานที่เกี่ยวของทกุฝาย ที่ทําใหการดําเนินงานครั้งนี้
สําเร็จลงดวยด ี
 

งานจัดทําและเสนอของบประมาณ 
กลุมงานบริหารงบประมาณ 

              โรงเรียนบานเตาบา 
                                ๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๙๔

สารบัญ 
 

เร่ือง                     หนา 
 
บทท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป         ๑ 
              ประวตัิโรงเรียน         ๑ 
              ขอมูลบุคลากร         ๑ 
              ขอมูลนักเรียน         ๒ 
              อาคารเรียน  อาคารประกอบ  และสิ่งกอสราง     ๒ 
บทท่ี  ๒  การพัฒนาสถานศกึษา        ๔ 
              วิสัยทัศน  เปาหมาย  และปรัชญา       ๔ 
              พันธกิจ             ๔ 
              เปาประสงค         ๔ 
              มาตรฐานโรงเรียน        ๕ 
              แผนพัฒนาสถานศึกษา        ๖ 
              ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง      ๗ 
              โครงสรางการบริหารโรงเรียน       ๑๐ 
บทท่ี  ๓  การบริหารงบประมาณ        ๑๑ 
              รูปแบบการจัดสรร        ๑๑ 
              รายละเอียดการใชจายงบประมาณ       ๑๑ 
              รายการงบประมาณ        ๑๒ 
              การจดัสรรงบประมาณ        ๑๒ 
              การพจิารณางบประมาณตามโครงสรางการบริหาร     ๑๓ 
บทท่ี  ๔  แผนงาน/โครงการ        ๑๖ 
              แผนงาน/โครงการกลุมงานการบริหารวิชาการ     ๑๖ 
              แผนงาน/โครงการกลุมงานการบรหิารงบประมาณ     ๔๓ 
              แผนงาน/โครงการกลุมงานการบริหารงานบุคคล     ๕๖ 
              แผนงาน/โครงการกลุมงานบริหารทั่วไป      ๕๙ 
              แผนงาน/โครงการกลุมงานโครงการพิเศษ      ๘๓ 
 



บทท่ี  ๑ 
ขอมูลท่ัวไป 

 
ประวัติโรงเรียน 
 
                 โรงเรียนบานเตาบา  อําเภอพยคัฆภูมิพิสัย  สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  ๒  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งขึ้นครัง้แรกเมื่อวนัที ่ ๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๘๗  ที่วัด
บานเตาบา  หมูที่  ๖  ตําบลภารแอน  อําเภอพยัคฆภูมพิิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  (ภายหลังเปลี่ยนเปน
ตําบลนาสีนวล)  มีนายประเสริฐ  วิเชียรแสน  ศึกษาธิการอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย  พรอมกํานัน  ผูใหญบาน
และครูไดรวมกันจัดตัง้ขึ้น  และใหช่ือวาโรงเรียนวดับานเตาบา  สาเหตุของการจัดตัง้โรงเรียนนี้เนือ่งจาก
นักเรียนโรงเรียนบานเตาบาไดเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบานหนองบะ  มีระยะทางไกล  และทุรกันดาร  
มีนายสง  เตระนะกาโย  เปนครูใหญคนแรก  เปดสอนตัง้แตช้ันประถมศึกษาปที่  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาป
ที่  ๔  มีนักเรยีนทั้งสิ้น  ๗๕  คน  อาศัยศาลาการเปรียญ  วดับานเตาบาเปนสถานที่เรียน 
                 ตอมาป  พ.ศ. ๒๕๑๖  ไดยายโรงเรียนจากวัดบานเตาบามาสรางอาคารเรียนแบบ  ป.๑  ฉ  เตี้ย  
ขนาด  ๔  หองเรียน  บนเนือ้ที่  ๔  ไร  ๒  งาน  ๓๐  ตารางวา  พ.ศ. ๒๕๔๙  ไดรับบริจาคอาคารเรียน  ๑  
หลัง  จากสถาบันเทคโนโลยปีทุมวัน  โรงอาหาร  ๑  หลัง  จากบริษัทพเีอ็นมารีดฟูดสโปรดักส  จํากดั  
 
ขอมูลบุคลากร            
       

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา / วิชาเอก 

๑ นายวิทยา  นนทนภา ผูอํานวยการ ค.บ.เกียรตินยิมอันดับ ๑ / สังคมศึกษา 
กศ.ม. / ประวตัิศาสตร 

๒ นายเลื่อน  แกวด ี ครู  คศ.๓ ศษ.บ. / การบริหารการศึกษา 
๓ นายประดิษฐ  ดงงาม ครู  คศ.๓ ศษ.บ. / การบริหารการศึกษา 
๔ นายทองไสย  หวลคิด ครู ค.บ. / ภาษาไทย 
๕ นางสุณิสา  เลิศสุบินรักษ ครู  คศ.๒ ค.บ. / การศึกษาปฐมวยั  ค.บ. / สุขศึกษา 
๖ นางประยูร  บญุยัสสะ ครู  คศ.๒ กศ.บ.เกยีรตินยิมอันดับ  ๑ / การประถมศึกษา 
๗ นางโสภิญฆฎา  มนตรี ครู ค.บ. / ภาษาอังกฤษ 
๘ นายจกัรพงษ  วิชานนท ครูอัตราจาง ค.บ. / การประถมศึกษา 
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ขอมูลนักเรียน 
 

จํานวนนักเรียน  (๑๐  มิ.ย.  ๕๒) ชั้น หองเรียน 
ชาย หญิง รวม 

ครูประจําชั้น 

อนุบาลปที่  ๑ ๑ ๖ ๑๒ ๑๘ นางสุณิสา  เลิศสุบินรักษ 
อนุบาลปที่  ๒ ๑ ๑๐ ๕ ๑๕ นางสุณิสา  เลิศสุบินรักษ 

ประถมศึกษาปที่  ๑ ๑ ๘ ๗ ๑๕ นายทองไสย  หวลคิด 
ประถมศึกษาปที่  ๒ ๑ ๔ ๕ ๙ นายเลื่อน  แกวด ี
ประถมศึกษาปที่  ๓ ๑ ๑๑ ๘ ๑๙ นางประยูร  บญุยัสสะ 
ประถมศึกษาปที่  ๔ ๑ ๘ ๘ ๑๖ นายจกัรพงษ  วิชานนท 
ประถมศึกษาปที่  ๕ ๑ ๙ ๗ ๑๖ นายประดิษฐ  ดงงาม 
ประถมศึกษาปที่  ๖ ๑ ๘ ๖ ๑๔ นางโสภิญฆฎา  มนตรี 

รวม ๘ ๖๕ ๕๗ ๑๒๒  
 
อาคารเรียน  อาคารประกอบ  และสิ่งกอสราง 
 

ท่ี ประเภทอาคาร แบบ หลัง หอง สภาพ 
๑ อาคารเรียน ป.๑  ฉ ๑ ๖ ชํารุด 
๒ อาคารเรียน อ่ืนๆ ๑ ๗ ดี 
๓ อาคารอเนกประสงค สปช.๒๐๒/๒๖ ๑ ๑ พอใช 
๔ อาคารอเนกประสงค อ่ืนๆ ๑ ๑ ดี 
๕ อาคารอเนกประสงค อ่ืนๆ ๑ ๑ ดี 
๖ บานพักคร ู องคการ ๑ ๒ ชํารุด 
๗ สวม สปช.๖๐๑/๒๖ ๑ ๒ ชํารุด 
๘ สวม สปช.๖๐๑/๒๖ ๑ ๒ ชํารุด 
๙ สวม สปช.๖๐๑/๒๖ ๑ ๔ ชํารุด 
๑๐ สวม อ่ืนๆ ๑ ๒ ดี 
๑๑ หอกระจายขาว อ่ืนๆ ๑ - ชํารุด 
๑๒ สนามกีฬา อ่ืนๆ ๑ - พอใช 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๓

ท่ี ประเภทอาคาร แบบ หลัง หอง สภาพ 
๑๓ สนามกีฬา ลานกีฬาอเนกประสงค ๑ - ดี 
๑๔ ถังเก็บน้ํา ฝ.๓๐ ๑ - ชํารุด 
๑๕ ถังเก็บน้ํา ฝ.๓๓ ๑ - ชํารุด 
๑๖ ร้ัว อ่ืนๆ ๑ - ชํารุด 
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บทท่ี  ๒ 
การพัฒนาสถานศึกษา 

 
วิสัยทัศน  เปาหมาย  และปรชัญา 
 
                 วิสัยทัศน  โรงเรียนบานเตาบาจัดการศึกษาพฒันานักเรยีนใหเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม  รวม
อนุรักษศิลปวฒันธรรม  ส่ิงแวดลอม  มีความเปนเลิศทางทักษะวิชาการความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และมีความเปนสากล 
                 เปาหมายของโรงเรียน  นักเรียนพัฒนาดานศกัยภาพ  มีความรูและทักษะทีจ่ําเปนตามหลกัสูตร 
อานออกเขียนได  คิดได  รักการเรียนรู  รักการทํางาน  สุขภาพดี  มีคณุธรรม  อนุรักษประเพณีวฒันธรรม  
และพัฒนาสิ่งแวดลอม  นําความรูไปประยกุตใชในการดาํรงชีวิต  และอยูในสังคมอยางมีความสุข 
                 ปรัชญาการจัดการศึกษา  สุวิชาโน  ภวํ  โหตุ  ผูรูดีคือผูเจริญ 
 
พันธกิจ 
 
                 ๑.  พัฒนานักเรียนอยางรอบดานเต็มตามศักยภาพใหมีความรูและทักษะทีจ่ําเปนตามหลกัสูตร  
ทั้งดานวิชาการ  วิชาชีพ  และคุณธรรม  สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
                 ๒.  จัดกระบวนการเรียนรูโดยจดัเนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
                 ๓.  พัฒนาครูใหมคีวามรู  ความสามารถ  และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู 
                 ๔.  จัดสภาพแวดลอม  วัสดุอุปกรณ  และเทคโนโลยีใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู 
                 ๕.  พัฒนาระบบการบริหารการศึกษาและการประกันคณุภาพภายใน  โดยเนนการมีสวนรวม
ของทุกฝายที่เกี่ยวของ 
 
เปาประสงค 
 
                 ๑.  เพื่อใหนักเรยีนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกกลุมสาระการเรียนรู 
                 ๒.  เพื่อใหรักและหวงแหนความเปนไทย 
                 ๓.  เพื่อปลูกฝงคานิยมใหเยาวชนรักและหวงแหนวัฒนธรรมไทยและทองถ่ิน  
                 ๔.  เพื่อใหผูเรียนเรียนรูและพฒันาความถนัดตามศักยภาพตน 
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                 ๕.  เพื่อสนับสนุนวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย 
                 ๖.  เพื่อใชส่ือสารสนเทศและเทคโนโลยีในการเรียนรูอยางหลากหลาย 
                 ๗.  เพื่อฝกทักษะกระบวนการและสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวนัได 
                 ๘.  เพื่อใหมแีหลงเรียนรูที่หลากหลายและใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
                 ๙.  เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางหลากหลายนําความรูไปใชในการคิดสรางสรรคและแกปญหาได 
                 ๑๐.  เพื่อสงเสริมใหชุมชนเขาใจดานกฎหมายและการเมือง 
                 ๑๑.  เพื่อใหเปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรมอันดีงาม  เปนคนดีของสังคมและประเทศชาต ิ
                 ๑๒.  เพื่อใหนักเรยีนมีสุขภาพกายแข็งแรงและมีจิตใจที่สมบูรณ 
                 ๑๓.  เพื่อใหบุคลากรมีเจตคติที่ดตีอวิชาชีพและเกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
มาตรฐานโรงเรียน 
 
                 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของโรงเรียนบานเตาบา  ไดใหความเห็นชอบมาตรฐาน
โรงเรียนบานเตาบาสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาชาติที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติเพื่อใหนักเรยีนและโรงเรียนพัฒนาอยางตอเนื่องและสอดคลองกับสถานศึกษาอื่น  มีรายละเอียด
ดังนี ้
                 ๑.  มาตรฐานดานผูเรียน 
                      มาตรฐานที่  ๑  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึงประสงค 
                      มาตรฐานที่  ๒  ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ด ี
                      มาตรฐานที่  ๓  ผูเรียนมีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  และกฬีา 
                      มาตรฐานที่  ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห  มวีิจารณญาณ   
                                               มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรอง  และมีวิสัยทัศน 
                      มาตรฐานที่  ๕  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  
                      มาตรฐานที่  ๖  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักการเรียนรู  และพฒันา 
                                               ตนเองอยางตอเนื่อง 
                      มาตรฐานที่  ๗  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
                                               และมีเจตคตทิี่ดีตออาชีพสุจริต 
                 ๒.  มาตรฐานดานครู 
                      มาตรฐานที่  ๘  ครูมีคุณวุฒ/ิความรู  ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ 
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                      มาตรฐานที่  ๙  ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและเนน 
                                               ผูเรียนเปนสําคัญ 
                 ๓.  มาตรฐานดานผูบริหาร 
                      มาตรฐานที่  ๑๐  ผูบริหารมีภาวะผูนํา  และมีความสามารถในการบริหารจัดการ   
                      มาตรฐานที่  ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองคกรโครงสรางและการบริหารงานอยางเปนระบบ 
                                                 ครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา  
                      มาตรฐานที่  ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมและการเรยีนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน 
                                                 สําคัญ 
                      มาตรฐานที่  ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน  มีส่ือการเรียน 
                                                 การสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 
                      มาตรฐานที่  ๑๔  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกบัชุมชนในการ 
                                                 พัฒนาการศกึษา 
 
แผนพฒันาสถานศึกษา 
 
                 โรงเรียนมีแผนพฒันาการศึกษาที่มุงเนนการพฒันา  ๕  ดาน  ดังนี้  
                 ๑.  การพัฒนาระบบการศึกษา 
                      ๑.๑  การบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School  Based  Management)  เปนการมอบ
อํานาจการบรหิารใหแกบุคลากรในโรงเรียน  เนนการบริหารแบบมีสวนรวมและตดัสินใจแบบองคคณะ 
                      ๑.๒  การบริหารงานเชิงระบบ  เปนกระบวนการบริหารทีเ่นนประสิทธภิาพการดําเนนิงาน  
เร่ิมตั้งแตการวางแผน  การดาํเนินงาน  กํากับติดตาม  การรายงานผลและการปรับปรุงการทํางาน     
                      ๑.๓  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนการบริหารงานที่มุงเนนคณุภาพของนักเรียน 
                 ๒.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
                      ๒.๑  การเรียนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  (Learner Center) โดยการจัดหลักสูตร  เนื้อหาวิชา
และการวัดผลใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน 
                      ๒.๒  การเรียนรูแบบองครวม  เปนการเรียนรูส่ิงตาง ๆ  อยางสัมพันธ  เชื่อมโยงตอเนือ่ง
กลมกลืนกันทัง้เรื่องของทองถ่ินและสากล  ซ่ึงมีผลทําใหเกิดความรูความเขาใจเรื่องที่เรียนรูอยางชัดเจน
และลึกซึ้งครอบคลุม  มีความหมายตอการนําไปใชในการดํารงชีวิต 
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                      ๒.๓  การเรียนที่มีความสุข  เปนการจัดสภาพการเรยีนการสอนที่ผอนคลาย  มีอิสระ  
ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล  มีวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย  สงเสริมใหผูเรียนมีประสบการณแหง
ความสําเร็จและพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ 
                      ๒.๔  การเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการคดิ  เปนการเรยีนที่ใหความสําคัญกับกระบวนการ
มากกวาคําตอบ  ครูตองจัดการเรียนรูเพื่อหาวิธีการเรียนรู  (Learn  how  to  Learn) 
                      ๒.๕  การเรียนรูดวยตนเอง  (Self  Directed  Learning)  เปนการเรียนรูที่จะนําไปสูการ
เรียนรูตลอดชวีิต 
                      ๒.๖  การเรียนรูเพื่อสุนทรียภาพ  เปนการพฒันาดานดนตรี  ศิลปะ  และกีฬา  อันเปน
องคประกอบของชีวิตที่สมบูรณ   
                      ๒.๗  การเรียนรูเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัย  เปนการเรียนรูเพื่อสรางความสมดุลระหวางความ
มั่งคั่งทางวัตถุ  ความเจริญงอกงามทางจิตใจ  ความอาทรตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                 ๓.  การพัฒนาบุคลากร 
                      ๓.๑  การพัฒนาบุคลากร  เปนการใหความรูในการจัดการเรียนการสอนและการปฏบิัติงาน
แกบุคลากรตามสภาพแวดลอมในการทํางานที่เปลี่ยนไป 
                      ๓.๒  การจัดสวัสดิการ  เปนการบํารุงขวัญกําลังใจบุคลากรใหเกิดความมุงมั่นในการ
ปฏิบัติงาน 
                 ๔.  ทรัพยากรการศึกษา     
                      ๔.๑  เทคโนโลยีสารสนเทศ  (IT)  เปนการพัฒนาระบบบริหารและจัดการเรียนรูดวย
เทคโนโลยีสมัยใหม   
                      ๔.๒  งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  (Performance Base Budgeting)  เพื่อเปนการบริหาร
งบประมาณทีม่ปีระสิทธิภาพ                  
                 ๕.  ชุมชน   
                      ๕.๑  ความสัมพันธเพื่อพัฒนาศักยภาพ  เปนการสรางความสัมพันธที่เอื้อประโยชนซ่ึงกัน
และกันระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
 
                 โรงเรียนรับการประเมินคุณภาพภายนอก  จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) รอบสอง ระหวางวนัที ่๘-๑๐ มกราคม ๒๕๕๐ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษามกีารประเมิน  ๓  ดาน  คือ  ดานผูบริหาร  ดานครู  และดานผูเรียน  ผลการประเมินมีดงันี้ 
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ระดับคุณภาพ มาตรฐาน 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ระดับปฐมวัย 
ดานผูเรียน 

    

มาตรฐานที่  ๑  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึง
ประสงค 

   / 

มาตรฐานที่  ๒  ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี    / 
มาตรฐานที่  ๓  ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ  
ดนตรี  และกีฬา 

   / 

มาตรฐานที่  ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิด
สังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรอง  
และมีวิสัยทัศน 

  /  

มาตรฐานที่  ๕  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร   /  
มาตรฐานที่  ๖  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  
รักการเรียนรู  และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

  /  

มาตรฐานที่  ๗  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  
สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได  และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

  /  

ดานครู     
มาตรฐานที่  ๘  ครูมีคุณวุฒิ/ความรู  ความสามารถ  ตรงกับงานที่
รับผิดชอบ  และมีครูเพียงพอ 

 /   

มาตรฐานที่  ๙  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพ  และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 /   

ดานผูบริหาร     
มาตรฐานที่  ๑๐  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

   / 

มาตรฐานที่  ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองคกร  โครงสราง  และการ
บริหารงานอยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา   

   / 

มาตรฐานที่  ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  /  

มาตรฐานที่  ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและ
ทองถิ่น  มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 

 /   

มาตรฐานที่  ๑๔  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความ
รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

   / 
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ระดับคุณภาพ มาตรฐาน 
ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 

ระดับประถมศึกษา 
ดานผูเรียน 

    

มาตรฐานที่  ๑  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมที่พึง
ประสงค 

   / 

มาตรฐานที่  ๒  ผูเรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี    / 
มาตรฐานที่  ๓  ผูเรียนมีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยดานศิลปะ 
ดนตรี  และกีฬา 

  /  

มาตรฐานที่  ๔  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิด
สังเคราะห  มีวิจารณญาณ  มีคิดสรางสรรค  คิดไตรตรองและมี
วิสัยทัศน 

  /  

มาตรฐานที่  ๕  ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร  /   
มาตรฐานที่  ๖  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รัก
การเรียนรู  และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

  /  

มาตรฐานที่  ๗  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางานสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นได  และมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต 

  /  

ดานครู     
มาตรฐานที่  ๘  ครูมีคุณวุฒิ/ความรู  ความสามารถ  ตรงกับงานที่
รับผิดชอบ  และมีครูเพียงพอ 

  /  

มาตรฐานที่  ๙  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยาง
มีประสิทธิภาพ  และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  /  

ดานผูบริหาร     
มาตรฐานที่  ๑๐  ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

   / 

มาตรฐานที่  ๑๑  สถานศึกษามีการจัดองคกร  โครงสราง  และการ
บริหารงานอยางเปนระบบครบวงจรใหบรรลุเปาหมายการศึกษา   

   / 

มาตรฐานที่  ๑๒  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  /  

มาตรฐานที่  ๑๓  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียนและ
ทองถิ่น  มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 

  /  

มาตรฐานที่  ๑๔  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความ
รวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

   / 
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โครงสรางการบริหารโรงเรียน 
 

                                                                           ผูบริหาร                      คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
การบริหารวิชาการ   การบริหารงบประมาณ 

๑.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   ๑.  การจัดทําและเสนอของบประมาณ  
๒.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู   ๒.  การจัดสรรงบประมาณ  
๓.  การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน   ๓.  การตรวจสอบติดตาม  ประเมินผล  รายงานผลฯ  
๔.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ๔.  ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
๕.  การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ   ๕.  การบริหารการเงิน 
๖.  การพัฒนาแหลงเรียนรู   ๖.  การบริหารบัญชี 
๗.  การนิเทศการศึกษา   ๗.  การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
๘.  การแนะแนวการศึกษา    
๙.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในฯ   งานบริหารทั่วไป 
๑๐.  การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน    ๑.  งานธุรการ  
๑๑.  การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ   ๒.  งานเครือขายขอมูลสารสนเทศ  
๑๒.  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการฯ   ๓.  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
   ๔.  งานประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  

การบริหารงานบุคคล   ๕.  การบริหารและพัฒนาองคกร  
๑.  การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง   ๖.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒.  การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง   ๗.  การสงเสริมทางดานวิชาการ  งบประมาณฯ 
๓.  การเสริมสรางประสิทธิภาพฯ   ๘.  การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  
๔.  วินัยและการรักษาวินัย   ๙.  งานสํามะโนผูเรียน  
๕.  การออกจากราชการ   ๑๐.  การรับนักเรียน 
   ๑๑.  การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาฯ 
   ๑๒.  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
   ๑๓.  การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 
   ๑๔.  การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
   ๑๕.  การสงเสริม  และประสานงานการจัดการศึกษ 
   ๑๖.  งานประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาฯ 
   ๑๗.  การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
   ๑๘.  งานบริการสาธารณะ 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๑๑

ตอนที่  ๓ 
การบริหารงบประมาณ 

 
รูปแบบการจดัสรร 
 
                 งบประมาณรายจายปงบประมาณ  ๒๕๕๓  ของโรงเรียนบานเตาบาจัดสรรดังนี้ 
                 ๑.  งานดําเนนิการ 
                      ๑.๑  งานวิชาการ  (๕๐-๖๐%) 
                      ๑.๒  งานบริหารทั่วไป  (๑๐%) 
                      ๑.๓  งบสํารองจาย  (๑๐%) 
                 ๒.  งานกลยุทธ  (๒๐%) 
                 ๓.  คาสาธารณูปโภค  (๑๐%) 
 
รายละเอียดการใชจายงบประมาณ 
 
                 การใชงบประมาณงบเงินอุดหนุนทั่วไป  รายการเงินอดุหนุนคาใชจายในการจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  (คาใชจายรายหัว)  ใหปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกีย่วของ  มีประเภทงบรายจายดังนี ้
                 ๑.  งบบุคลากร 
                       ๑.๑  คาจางชั่วคราว 
                 ๒.  งบดําเนินการ 
                       ๒.๑  คาตอบแทน 
                       ๒.๒  คาใชสอย 
                       ๒.๓  คาวสัด ุ
                       ๒.๔  คาสาธารณูปโภค 
                 ๓.  งบลงทุน 
                       ๓.๑  คาครุภัณฑ 
                       ๓.๒  คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๑๒

รายการงบประมาณ 
 
                โรงเรียนบานเตาบา  ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนงานจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  งบเงินอดุหนนุ  
:  เงินอุดหนุนทั่วไป  คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  ดังนี ้
 

ท่ี รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ 
๑ แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

งานจัดการศกึษากอนประถมศึกษา  งบเงนิอุดหนนุ  : 
เงินอุดหนุนทัว่ไป  คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
๕๖,๑๐๐ 

๑,๗๐๐  บาท 
ตอคน 
ตอป 

๒ แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งานจัดการศกึษาประถมศึกษา  งบเงินอุดหนุน  : 
เงินอุดหนุนทัว่ไป  คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
๑๖๙,๑๐๐ 

๑,๙๐๐  บาท 
ตอคน 
ตอป 

๓ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  (ภาคเรยีนที่  ๒) ๒๘,๔๕๕  
รวม ๒๕๓,๖๕๕  

 
การจัดสรรงบประมาณ 
 
                 โรงเรียนบานเตาบาจัดสรรงบประมาณรายจาย  ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  ดังนี้ 
 

กอนประถมศึกษา ประถมศึกษา รวม ท่ี รายการ 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑ งานดําเนนิการ 
๑.  งานวิชาการ 
๒.  งานบริหารทั่วไป 
๓.  งบสํารองจาย 

 
๓๐,๘๕๕ 
๕,๖๑๐ 
๕,๖๑๐ 

 
๔๘.๘๒ 
๘.๘๘ 
๘.๘๘ 

 
๙๓,๐๐๕ 
๑๖,๙๑๐ 
๑๖,๙๑๐ 

 
๔๘.๘๓ 
๘.๘๘ 
๘.๘๘ 

 
๑๒๓,๘๖๐ 
๑๒,๕๒๐ 
๒,๕๒๐ 

 
๔๘.๘๓ 
๘.๘๘ 
๘.๘๘ 

๒ งานกลยุทธ ๑๑,๒๒๐ ๑๗.๗๕ ๓๓,๘๒๐ ๑๗.๗๕ ๔๕,๐๔๐ ๑๗.๗๕ 
๓ คาสาธารณูปโภค ๒,๘๐๕ ๔.๔๔ ๘,๔๕๕ ๔๔.๔๔ ๑๑,๒๖๐ ๔๔.๔๔ 
๔ กิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผูเรียน 
๗,๐๙๕ ๑๑.๒๓ ๒๑,๓๖๐ ๑๑.๒๒ ๒๘,๔๕๕ ๑๑.๒๒ 

รวม ๖๓,๑๙๕ ๑๐๐ ๑๙๐,๔๖๐ ๑๐๐ ๒๕๓,๖๕๕ ๑๐๐ 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๑๓

การพิจารณางบประมาณตามโครงสรางการบริหาร 
 

                 อาศัยมติที่ประชมุคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ  ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ ของโรงเรียน
บานเตาบา  คร้ังที่  ๑/๒๕๕๒  วันที่  ๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒  เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณดงันี้ 
 

ท่ี งาน โครงการ งบประมาณ 
๑ การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
๓,๐๐๐ 

จัดการเรียนรูปฐมวัย ๒๕,๕๐๐ 
จัดการเรียนรูประถมศึกษา ๖๖,๐๓๕ 
ธนาคารวิชาการ ๒,๐๐๐ 

๒ 
 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

จัดการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีง ๓,๐๐๐ 
๓ การวัดผลประเมินผลและเทยีบโอนผลการ

เรียน 
วัดและประเมนิผลการเรียน ๓,๐๐๐ 

๔ การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา วิจัยในชัน้เรียน ๒,๐๐๐ 
๕ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 

๑๒,๐๐๐ 

๖ การพัฒนาแหลงเรียนรู หองสมุดและแหลงเรียนรู ๑๐,๐๐๐ 
๗ การนิเทศการศึกษา นิเทศภายในโรงเรียน ๑,๐๐๐ 
๘ การแนะแนวการศึกษา - ๐ 
๙ การพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน

สถานศึกษา 
พัฒนาระบบประกันคณุภาพ
ภายใน 

๕,๐๐๐ 

๑๐ การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน - ๐ 
๑๑ การประสานความรวมมือในการพัฒนา

วิชาการ กับสถานศึกษาอื่น 
คายกิจกรรม ๕,๕๐๐ 

๑๒ การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก
บุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  
และสถาบันอื่นที่จัดการศกึษา 

สัมพันธชุมชน ๒,๓๖๐ 

๑๓ การจัดทํา และเสนอของบประมาณ แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา ๑,๐๐๐ 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๑๔

ท่ี งาน โครงการ งบประมาณ 
๑๔ การจัดสรรงบประมาณ - ๐ 
๑๕ การตรวจสอบติดตาม  ประเมินผล  

รายงานผลการใชเงิน  และผลการ
ดําเนินงาน 

ตรวจสอบภายใน ๑,๐๐๐ 

๑๖ ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 

ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ๕,๐๐๐ 

๑๗ การบริหารการเงิน บริหารการเงนิ ๑,๐๐๐ 
๑๘ การบริหารบัญชี บริหารบัญชี ๑,๐๐๐ 
๑๙ การบริหารพัสดุและสินทรัพย บริหารพัสดุและสินทรัพย ๑,๐๐๐ 
๒๐ การวางแผนอตัรากําลังและกําหนด

ตําแหนง 
- ๐ 

๒๑ การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง - ๐ 
๒๒ การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ 
พัฒนาบุคลากร ๑๕,๐๐๐ 

๒๓ วินัยและการรักษาวนิัย - ๐ 
๒๔ การออกจากราชการ - ๐ 
๒๕ งานธุรการ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ๒,๐๐๐ 
๒๖ งานเครือขายขอมูลสารสนเทศ  พัฒนาขอมูลสารสนเทศ ๑,๐๐๐ 
๒๗ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  
พัฒนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๓,๐๐๐ 

๒๘ งานประสานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  - ๐ 
๒๙ การบริหารและพัฒนาองคกร  - ๐ 
๓๐ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ - ๐ 
๓๑ การสงเสริมทางดานวิชาการ  งบประมาณ  

บุคลากร  และบริหารทั่วไป  
- ๐ 

๓๒ การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  พัฒนาอาคารสถานที่ ๒๑,๒๖๐ 
๓๓ งานสํามะโนผูเรียน  - ๐ 

 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๑๕

ท่ี งาน โครงการ งบประมาณ 
๓๔ การรับนักเรียน สํามะโนนักเรยีนและการรับ

นักเรียน 
๕๐๐ 

๓๕ การสงเสริมและประสานงานการจัด
การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตาม
อัธยาศัย  

- ๐ 

๓๖ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  - ๐ 
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ๕,๐๐๐ 
กีฬาและนันทนาการ ๑๐,๐๐๐ 
โรงเรียนวิถีพทุธ ๕,๐๐๐ 
ลูกเสือ  เนตรนารี ๓,๐๐๐ 
ประชาธิปไตยในโนโรงเรียน ๕,๐๐๐ 

๓๗ 
 

การสงเสริมงานกิจการนักเรยีน  

สหกรณโรงเรียน ๒,๐๐๐ 
๓๘ การประชาสัมพันธงานการศกึษา  - ๐ 
๓๙ การสงเสริม  และประสานงานการจัด

การศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องคกร  
หนวยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษา 

- ๐ 

๔๐ งานประสานงานกับเขตพืน้ที่การศึกษา
และหนวยงานอื่น  

- ๐ 

๔๑ การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน  - ๐ 
๔๒ งานบริการสาธารณะ - ๐ 
๔๓ งานโครงการพิเศษ เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ๑๐,๐๐๐ 
๔๔ งานโครงการพิเศษ ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู ๑๐,๐๐๐ 
๔๕ งานโครงการพิเศษ ความเปนเลิศทางวิชาการ ๕,๐๐๐ 
๔๖ งานโครงการพิเศษ วันสําคัญ ๕,๐๐๐ 

รวม ๒๕๓,๖๕๕ 
 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๑๖

บทท่ี  ๔ 
แผนงาน/โครงการ 

 
แผนงาน / โครงการกลุมงานการบริหารวิชาการ 
 
ท่ี งาน โครงการ ผูรับผิดชอบ 
๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
นายวิทยา  นนทนภา 

จัดการเรียนรูปฐมวัย นางสุณิสา  เลิศสุบินรักษ 
จัดการเรียนรูประถมศึกษา นางประยูร  บุญยัสสะ 
ธนาคารวิชาการ นางโสภิญฆฎา  มนตรี 

๒ การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

จัดการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง นายวิทยา  นนทนภา 

๓ การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน 

วัดและประเมินผลการเรียน นางโสภิญฆฎา  มนตรี 

๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิจัยในช้ันเรียน นายวิทยา  นนทนภา 
๕ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา นางประยูร  บุญยัสสะ 

๖ การพัฒนาแหลงเรียนรู หองสมุดและแหลงเรียนรู นางประยูร  บุญยัสสะ 
๗ การนิเทศการศึกษา นิเทศภายในโรงเรียน นายวิทยา  นนทนภา 
๘ การแนะแนวการศึกษา - - 
๙ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน นายเลื่อน  แกวดี 

๑๐ การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน - - 
๑๑ การประสานความรวมมือในการพัฒนา

วิชาการ กับสถานศึกษาอื่น 
คายกิจกรรม นายทองไสย  หวลคิด 

๑๒ การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แกบุคคล  ครอบครัว  องคกร  หนวยงาน  
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

สัมพันธชุมชน นายเลื่อน  แกวดี 

 
 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๑๗

โครงการ  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
กลุมงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 
ผูรับผดิชอบ   นายวิทยา  นนทนภา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 คําสั่งกระทรวงศกึษาธิการที่  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่  ๒๙๓/๒๕๕๑  
เร่ือง  ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงวันที่  ๑๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  กําหนดให
สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนการสอน โดยใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  
๒๕๕๑ โรงเรียนทั่วไปปการศึกษา ๒๕๕๓ ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑  ในชัน้ประถมศึกษาปที่  ๑-๖  และชั้นมัธยมศกึษาปที่  ๑  และ  ๔  
                 เพื่อเปนการเตรียมความพรอม  สถานศึกษาที่ตองใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ตามกําหนดเวลาดงักลาว  ควรศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรแกนกลางฯ 
และเตรียมการจัดทําสิ่งตาง ๆ  ใหพรอม  กอนถึงกําหนดเวลาตามคําสั่งของกระทรวงศึกษาธิการดงักลาว  
โรงเรียนจึงจดัทําโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ขึ้น 
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อพฒันาความรูบคุลากรเกี่ยวกบัหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 
     ๒.๒  เพื่อเตรียมการจัดทาํหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     ๒.๓  เพื่อใหการบรหิารหลักสูตรของโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  ครูรอยละ  ๑๐๐  มีความรูความเขาใจเกีย่วกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศักราช  ๒๕๕๑ 
     ๓.๒  ครูรอยละ  ๑๐๐  เตรียมการจัดทาํหลักสูตรสถานศึกษา  และเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  ๒๕๕๑ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 
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๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน งานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จาํนวนเงิน  ๓,๐๐๐  บาท  มีรายละเอยีดการใชจายดังนี ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  จัดทําเอกสารหลักสูตรฯ - - - ๑,๐๐๐  ๑,๐๐๐ 
๒.  อบรมครูเกี่ยวกับหลักสูตรฯ - ๕๐๐ ๑,๐๐๐ - ๕๐๐ ๒,๐๐๐ 

รวม - ๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๕๐๐ ๓,๐๐๐ 
๗.  ผลผลิต 

ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา  และเอกสาร
ประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

ครูมีความรูความเขาใจเกีย่วกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  ครูมีความรูความเขาใจเกีย่วกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     ๘.๒  โรงเรียนเตรียมการจัดทําหลักสตูรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสตูรการศึกษาขัน้
พื้นฐาน 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

               (นายวิทยา  นนทนภา) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 
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โครงการ  จัดการเรียนรูปฐมวัย 
กลุมงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
ผูรับผดิชอบ   นางสุณิสา  เลิศสุบินรักษ 
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 การอบรมเลี้ยงดูเดก็วยัแรกเกิดถึง  ๖  ป  มีรูปแบบที่แตกตางจากรูปแบบของการดูและเด็กวยั
อ่ืน  แมกระทัง่ในชวงวยันี้ยงัสามารถแยกไดเปนวัยแรกเกิดถึง  ๓  ป  กับวยั  ๓ – ๖  ป  ที่มีลักษณะการ
เล้ียงดูที่ไมสามารถนาํมาใชควบคูกันได  ความแตกตางของการเลี้ยงดูนี้เปนผลมาจากความตองการของ
เด็กในแตละชวงวยัไมเหมือนกัน  ดังนั้นพอแม  ครู  ผูดูแลเด็กและบุคลากรที่เกี่ยวของมีอิทธิพลอยางมาก
ตอการพัฒนาเด็ก  จําเปนตองมีความรูและเขาใจเกีย่วกับพัฒนาการและความตองการของเด็ก  การอบรม
เล้ียงดูที่เหมาะสมและมีคุณภาพถือเปนการสอนเด็กไปดวย  เนื่องจากการดูแลและการสอนจะสัมพันธกัน   
                 การจัดการศึกษาและเตรียมความพรอมใหเดก็กอนวยัเรียนเปนเรื่องที่จําเปนและมีความสําคัญ
เปนอยางยิ่ง  เพราะเดก็วยันีก้ําลังเจริญเติบโตอยางรวดเรว็  ทั้งดานรางกาย  สังคม  อารมณ  จิตใจและ
สติปญญา  การพัฒนาเด็กใหบรรลุจุดมุงหมายตามทีก่ําหนดไวในแนวการจดัประสบการณนัน้จะตองยึด
พัฒนาการของเด็กเปนหลัก  โดยคํานึงถึงวยั  ความสามารถและความแตกตางของแตละบุคคล  ดังนั้นครู
ตองศึกษาเปาหมายที่พึงประสงคของพัฒนาการเดก็ทุกดานกอนจัดประสบการณและกิจกรรมตาง ๆ   
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อใหเด็กมีสุขภาพที่ดี  เจริญเตบิโตตามวัย  และมีสุขนิสัยที่ดี 
     ๒.๒  เพื่อใหเด็กสามารถชวยตนเองไดเหมาะสมกับสภาพและวยั 
     ๒.๓  เพื่อใหเด็กมวีินยัในตนเอง  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม     
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  นักเรยีนระดับกอนประถมศึกษาทุกคนไดรับการเตรียมความพรอม 
     ๓.๒  นักเรียนมีความพรอมในการเรียนไมนอยกวารอยละ  ๙๕ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๒๐

     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 
๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 

ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 
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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษากอนประถมศึกษา  
งบดําเนินการ  หมวดเงินอุดหนุน  จาํนวนเงิน  ๒๕,๕๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใชจายดังนี ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  วัสดุการศึกษา - - - ๑๕,๕๐๐ - ๑๕,๕๐๐ 
๒.  คาเครื่องเขียน - - - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

รวม - - - ๒๕,๕๐๐ - ๒๕,๕๐๐ 
๗.  ผลผลิต 

ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 
๑.  นักเรียนปฐมวัยผานเกณฑรอยละ  ๑๐๐ 
๒.  นักเรียนปฐมวัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงครอยละ  
๑๐๐ 

๑.  โรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีประสิทธิภาพ 
๒.  ผูปกครองใหความรวมมือในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  เด็กมสุีขภาพที่ดี  เจริญเติบโตตามวัย  และมีสุขนิสัยที่ด ี
     ๘.๒  เด็กสามารถชวยตนเองไดเหมาะสมกับสภาพและวยั 
     ๘.๓  เด็กมวีินัยในตนเอง  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม     
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

           (นางสุณิสา  เลิศสุบินรักษ) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 
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โครงการ  จัดการเรียนรูประถมศึกษา 
กลุมงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
ผูรับผดิชอบ   นางประยูร  บญุยัสสะ            
ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 สังคมในปจจุบนัไดเกดิการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว  ทัง้ดานการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และ
วัฒนธรรม  การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลกระทบกับทกุสวนของสังคม  ความสามารถในการปรับตัวให
เหมาะสมกับสถานการณจึงมีความจําเปน  ระบบการศึกษาเปนสวนสําคัญยิ่งในการพัฒนาศักยภาพของ
สมาชิกในสังคม  โดยโรงเรยีนที่เปนหนวยงานหลักตองปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  เพื่อสรางความรู  และ
ความเขมแข็งทางความคิด  อันจะสงผลตอการดํารงชีวติทามกลางการเปลี่ยนแปลงไดอยางมีความสุข 
                 การพัฒนาการจดัการเรียนรูประถมศึกษานี้  มุงพัฒนาการจดัการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
กิจกรรมหลัก  ไดแก  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนใน  ๕  รายวิชาหลัก  การแกปญหานักเรยีนอานไม
ออกเขียนไมได  การทดสอบทางวิชาการ  กจิกรรมเสริมหลักสูตร  ตลอดจนการจัดกจิกรรมการเรียนรูใน
ลักษณะตางๆ 
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อใหครูพัฒนาแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวทางปฏิรูป 
     ๒.๒  เพื่อใหนักเรยีนไดรับการพัฒนาเตม็ตามศักยภาพ 
     ๒.๓  เพื่อใหนักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้ 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  ครูทุกคนพัฒนาแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวทางปฏรูิป 
     ๓.๒  นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาเตม็ตามศักยภาพ 
     ๓.๓  นักเรยีนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๒๒

๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา  งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จาํนวนเงิน  ๖๖,๐๓๕  บาท  มีรายละเอียดการใชจายดังนี ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  วัสดุการศึกษา - - - ๖๑,๐๓๕ - ๖๑,๐๓๕ 
๒.  คาเครื่องเขียน - - - ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 

รวม - - - ๖๖,๐๓๕ - ๖๖,๐๓๕ 
๗.  ผลผลิต 

ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 
๑.  ครูทุกคนจัดการเรียนรูตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู 
๒.  นักเรียนทุกคนไดรับการเรียนการสอนตามแนวทาง
ปฏิรูปการเรียนรู 
๓.  นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

๑.  ครูมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานตาม
แนวทางปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 
๒.  นักเรียนเกง  ดี  และมีความสุข 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  ครูพัฒนาแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนรูตามแนวทางปฏิรูป 
     ๘.๒  นักเรียนไดรับการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ 
     ๘.๓  นักเรยีนเรียนรูอยางมีความสุข      
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

             (นางประยูร  บุญยสัสะ) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๒๓

โครงการ  ธนาคารวิชาการ 
กลุมงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
ผูรับผดิชอบ   นางโสภิญฆฎา  มนตรี 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 จากการประเมนิผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน  การประเมินคุณภาพภายนอก  และการ
วัดผลระดับชาติ  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดบัที่เปนปญหา  โดยเฉพาะรายวิชา
หลักไดแก  ภาษาไทย  คณติศาสตร  และภาษาอังกฤษ  จากการวเิคราะหสภาพปจจุบันปญหา  ทุกฝายมี
ความเหน็ตรงกันวา โรงเรียนจัดกจิกรรมดานวิชาการไมเหมาะสมและไมเพยีงพอ  ดังนั้นควรปรับปรุง
รูปแบบการเรยีนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร “ธนาคารวิชาการ” เปนกิจกรรมหนึ่งที่ชวยพัฒนา
ทักษะการเรียนของนักเรียนใน  ๓  วิชาหลัก  โดยไมรบกวนการเรียนการสอนในเวลาปกติ   
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อพฒันารูปแบบการจัดกิจกรรมเนนใหนักเรียนอานออก  เขยีนได  คดิเลขเปน 
     ๒.๒  เพื่อพัฒนาและควบคุมคุณภาพกจิกรรมโฮมรูมดานวิชาการ 
     ๒.๓  เพื่อพัฒนากิจกรรมดานวิชาการที่สงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุข 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  นักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปที่  ๖  เขารวมกิจกรรมรอยละ  ๑๐๐ 
     ๓.๒  นักเรียนผานเกณฑมาตรฐานขั้นต่าํของการจัดกจิกรรม  รอยละ  ๗๐ 
     ๓.๓  นักเรยีนมีทักษะพื้นฐานทางภาษาไทย  คณิตศาสตร  และภาษาองักฤษ 
     ๓.๔  นักเรยีนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 
 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๒๔

๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา  งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จาํนวนเงิน  ๒,๐๐๐  บาท  มีรายละเอยีดการใชจายดังนี ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  วัสดุการศึกษา - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
๒.  คาเครื่องเขียน - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 

รวม - - - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 
๗.  ผลผลิต 

ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 
๑.  นักเรียนเขารวมกิจกรรมรอยละ  ๑๐๐ 
๒.  นักเรียนผานเกณฑมาตรฐานขั้นต่ําของกิจกรรม   
รอยละ  ๗๐ 

๑.  นักเรียนมีทักษะพื้นฐานดานภาษาไทย  คณิตศาสตร  
ภาษาอังกฤษ 
๒.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  โรงเรียนมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เนนใหนกัเรยีนอานออก  เขียนได  คดิเลขเปน 
     ๘.๒  กิจกรรมโฮมรูมดานวิชาการมกีารปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
     ๘.๓  นักเรยีนเรียนรูอยางมีความสุข 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

             (นางโสภิญฆฎา  มนตรี) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 

 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๒๕

โครงการ  จัดการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีง 
กลุมงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
ผูรับผดิชอบ   นายวิทยา  นนทนภา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 การจัดการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  เปนเรยีนรูการดําเนนิชีวิตหรือวิถีชีวิตของคนไทย  ใหอยู
อยางพอประมาณตน เดินทางสายกลาง  มคีวามพอดแีละพอเพยีงกับตนเอง  ครอบครัวและชุมชน  โดย
ไมตองพึ่งพาปจจัยภายนอกตางๆ  ที่เราไมไดเปนเจาของ  ส่ิงสําคัญตองรูจักการพึง่พาตนเองโดยไมทําให
ผูอ่ืนเดือดรอน  และรูจักการนําทรัพยากรทีม่ีอยู  มาใชใหเกิดประโยชนในการดําเนนิชีวิตประจําวนั เชน  
รูจักนําปจจัยพืน้ฐานมาใชในการดําเนินชวีติอยางมีความสุข  ความสบาย  และพอเพียง  การสรางเสริม  
เผยแพรความรู  และปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใหกวางขวางและไดผลดีนัน้  วิธีการหนึง่ที่คาด
วาจะประสบความสําเร็จคือการใหนักเรียนเปนสื่อกลางในการพัฒนา  เพราะปจจุบันมีนักเรียนอยูตาม
โรงเรียนในทกุพื้นที่ของประเทศไทยกวา  ๓๐,๐๐๐  โรงเรียน  ถาสามารถสรางเสริมใหนกัเรียนมคีวามรู
ความเขาใจในวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพยีงตั้งแตอยูในระดับประถมศึกษาแลว  การสรางสังคมที่พอเพียงจะ
เกิดขึ้นไดในอนาคต  และหากนักเรยีนสามารถนําความรูความเขาใจเหลานี้ไปใชในชวีิตประจําวันได  จะ
เปนแรงผลักดนัหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพยีงของชุมชน 
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อใหนักเรยีนมีความรูความเขาใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๒.๒  เพื่อใหครูจัดกจิกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๒.๓  เพื่อใหนักเรยีนสามารถนําความรูและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวนัได   
๓.  เปาหมาย 
     ๓.๑  ครูทุกคนจัดการเรยีนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง       
     ๓.๒  นักเรียนมีความรู  ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
     ๓.๓  นักเรยีนนําความรูและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชวีิตประจําวัน 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๒๖

     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 
๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 

ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 
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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา  งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จาํนวนเงิน  ๓,๐๐๐  บาท  มีรายละเอยีดการใชจายดังนี ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  คาเครื่องเขียน - - - ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 
รวม - - - ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 

๗.  ผลผลิต 
ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 

๑.  โรงเรียนมีแผนการจัดการเรียนรูตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงทุกช้ันเรียน 
 

๑.  ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.  นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  โรงเรียนมีการจดัการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง       
     ๘.๒  นักเรียนมีความรู  ความเขาใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

               (นายวิทยา  นนทนภา) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๒๗

โครงการ  วัดและประเมนิผลการเรียน 
กลุมงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   การวัดผลประเมินผลและเทยีบโอนผลการเรียน 
ผูรับผดิชอบ   นางโสภิญฆฎา  มนตรี         
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 การวัดและประเมนิผลการเรียน  วัตถุประสงคเพื่อประเมินความรู  ความสามารถและทักษะใน
การแกปญหา ตลอดจนความสามารถในการประยุกตใชในชีวิตประจําวันของนกัเรียน โดยมกีารทดสอบ
แบบใชขอสอบ  แฟมสะสมงาน  และการประเมินผลจากสภาพจริง  เพื่อใหไดขอมลูที่นําไปสูการพัฒนา
ผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ  และสนองความตองการของหลักสตูรและสังคม 
                 นอกจากนีก้ารวดัและประเมนิผล  เปนการประเมินผลเชิงบวกเพื่อคนหาความสามารถ  จุดเดน
และความกาวหนาของผูเรียน  รวมทั้งใหความชวยเหลือนักเรียนในจดุที่ตองการพฒันาซึ่งเปนการอํานวย
ประโยชนใหแกครูผูสอนไดพัฒนาผูเรียนใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตร  สนองความตองการของผูเรียน
และสังคมไดเปนอยางด ี
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อวดัและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
     ๒.๒  เพื่อคนหาความสามารถ  จุดเดนและความกาวหนาของผูเรียนเพื่อใหความชวยเหลือ 
     ๒.๓  เพื่อจดัทําเอกสารหลักฐานการศึกษาของนักเรยีน 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  ครูทุกคนวัดและประเมินผลจากสภาพจริง 
     ๓.๒  นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคลองกับความเปนจริง 
     ๓.๓  นักเรยีนทุกคนมีเอกสารหลักฐานการศึกษา 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 
 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๒๘

๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน งานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จาํนวนเงิน  ๓,๐๐๐  บาท  มีรายละเอยีดการใชจายดังนี ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  จัดทําแบบทดสอบ - - - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 
๒.  เอกสารการศึกษา - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 

รวม - - - ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 
๗.  ผลผลิต 

ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 
๑.  นักเรียนทุกคนมีขอมูลพัฒนาการ 
๒.  ทุกช้ันเรียนมีแบบทดสอบที่มาตรฐาน 

๑.  นักเรียนไดรับการประเมินและพัฒนาอยางเหมาะสม 
๒.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
๓.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคลองกับความ
เปนจริงในชีวิตประจําวัน 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๗.๑  นักเรยีนทุกคนไดรับการวัดและประเมินผลการเรียน 
     ๗.๓  นักเรยีนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคลองกับความเปนจริง 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

             (นางโสภิญฆฎา  มนตรี) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 

 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๒๙

โครงการ  วิจัยในชัน้เรียน 
กลุมงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ผูรับผดิชอบ   นายวิทยา  นนทนภา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 การดําเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายไดดีนั้น  จําเปนตองมี
การศึกษา  คนควา  วิเคราะห  วิจัยและพัฒนาอยางเปนระบบและตอเนือ่ง  และตองดําเนินการในทกุสวน
ที่เกี่ยวของเพือ่ที่จะไดขอมลูมาใชในการปรับปรุงพัฒนางานอยางเหมาะสมกับสภาพการทาํงาน  อันจะ
นําไปสูการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ยั่งยืน 
                 ในการปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูนั้นเนนการวจิัยเชิงปฏิบัติการทั้งการวิจยัในชั้นเรียน  เพื่อหา
องคความรูใหมเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู  การวิจัยเพื่อหาแนวทางแกปญหาในการบริหารงาน  
ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่ง  ซ่ึงจะทําใหการวิจัยเกิดผลคุมคาคือ  การนําผลวิจัยไปใช  ทั้งในการพฒันาการ
จัดการเรียนรู  การเผยแพรผลการวิจัยเพื่อพัฒนางาน  และการวางแผนปรับเปลี่ยนแนวทางในการจัดการ
เรียนรูใหเหมาะสมและเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก 
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อใหครูมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานวิจยัในชัน้เรียนได 
     ๒.๒  เพื่อใหครูวิจยัเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
     ๒.๓  เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของครูผูสอน 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  ครูทุกคนมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานวิจยัในชั้นเรียน 
     ๓.๒  ครูทุกคนวจิัยเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
     ๓.๓  ในปงบประมาณ  ๒๕๕๓  มีผลงานวิจยัในชั้นเรียนอยางนอยช้ันเรียนละ  ๕  เร่ือง 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๓๐

๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา  งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จาํนวนเงิน  ๒,๐๐๐  บาท  มีรายละเอยีดการใชจายดังนี ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  วัสดุการศึกษา - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
๒.  คาเครื่องเขียน - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 

รวม - - - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 
๗.  ผลผลิต 

ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 
๑.  ครูจัดทํารายงานการวิจัยอยางนอยคนละ  ๒  เรื่องตอ
ปการศึกษา 
๒.  ครูรอยละ  ๘๐  วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
๓.  โรงเรียนมีบทคัดยองานวิจัยในชั้นเรียน  ๑  เลม 

๑.  ครูมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานวิจัยใน
ช้ันเรียนได 
๒.  ผลงานวิจัยของโรงเรียนมีคุณภาพ 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  ครูมีความรูความเขาใจและสามารถปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรยีน 
     ๘.๒  ครูวิจัยเพื่อปรับปรงุการจัดการเรยีนรู      
     ๘.๓  โรงเรียนมีผลงานวจิัยในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

               (นายวิทยา  นนทนภา) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๓๑

โครงการ  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
กลุมงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ผูรับผดิชอบ   นางประยูร  บญุยัสสะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 ในภาวะปจจุบนั  ความเจริญทางเทคโนโลยีและความกาวหนาทางวิชาการมีมากขึ้นเปนลําดับ  
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายในและภายนอกประเทศ มทีั้งที่พึงประสงคและไมพึงประสงค  
การสรางสังคมในอุดมคติทีพ่ึงปรารถนา  และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงไดนั้น  จะตองพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของพลเมืองใหเปนคนเกง  คนดี  มีคุณธรรม  ตลอดจนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง  
เพื่อเปนพลังในการพัฒนาประเทศใหสามารถอยูในสังคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรีบนพืน้ฐานความเปนไทย   
                 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษานี ้  เปนสวนหนึ่งของปจจัยในองคประกอบของการปฏิรูป
การศึกษา  ซ่ึงจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนจากกระบวนการที่ครู
เปนศูนยกลางมาเปนยึดผูเรียนเปนสําคัญ  ทําใหบรรยากาศการเรียนมีอิสระ  ผูเรียนสนใจ  ใฝรู  มีวธีิการ
เรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับความสามารถผูเรียนรายบุคคล  อันเปนการเตรียมคนใหมีความสามารถ
ในการเรยีนรู  คิดเปน  ทําเปน  แกปญหาเปนและมีทักษะในการปฏิบัติงานไปสูความสําเร็จไดเปนอยางดี  
ส่ิงเหลานี้คือคุณสมบัติของคนในสังคมแหงปญญาและสังคมขอมูลขาวสาร 
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อพฒันาทักษะครูและนักเรียนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
     ๒.๒  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักเรียน 
     ๒.๓  เพื่อใหนักเรยีนเรยีนรูอยางมีความสุข    
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  ครู  นักเรียนมีทกัษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
     ๓.๒  โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย  มีคุณภาพ  และปริมาณเพียงพอ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๓๒

     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 
๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 

ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 
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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา  งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จาํนวนเงิน  ๑๒,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใชจายดังนี ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  วัสดุ - - - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 
๒.  ครุภัณฑคอมพิวเตอร - - - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

รวม - - - ๑๒,๐๐๐ - ๑๒,๐๐๐ 
๗.  ผลผลิต 

ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 
๑. ครูอาจารยและนักเรียนใชหองปฏิบัติการไมนอยกวา
รอยละ  ๑๐๐ 
๒.  หองปฏิบัติการมีอุปกรณใหบริการครบถวน 

๑.  โรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาบริการ 
๒.  โรงเรียนมีเทคโนโลยีทันสมัย  มีคุณภาพ  และ
เพียงพอ 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  ครู  นักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
     ๘.๒  ครู  นักเรียนจัดการเรียนรูอยางมคีวามสุข     
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

             (นางประยูร  บุญยสัสะ) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 

 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๓๓

โครงการ  หองสมุดและแหลงเรียนรู 
กลุมงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   การพัฒนาแหลงเรียนรู 
ผูรับผดิชอบ   นางประยูร  บญุยัสสะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                ในภาวะปจจุบัน  ความเจริญทางเทคโนโลยี  และความกาวหนาทางวิชาการมีมากขึ้นเปนลําดับ  
สงผลใหเนื้อหาวิชาตาง  ๆ  แยกยอยเปนสาขาเฉพาะมากมาย  เปนการยากที่จะนําเอาวิทยาการเหลานั้นมา
บรรจุไวในหลักสูตรและจัดสอนใหแกผูเรียนไดอยางครบถวน  ดังนัน้หลักสูตรใหมจึงเปนวิธีการเรียนรู
โดยเฉพาะการเรยีนรูดวยตนเอง  (Self – Instruction)  ของผูเรียนที่ตองศึกษาคนควา  แกปญหา  แสวงหา
คําตอบเอง 
                 หองสมุดจึงเปนสถาบันทางการศึกษาที่โรงเรียนจัดขึ้น  เพื่อเปนแหลงทรพัยากรเพื่อการศึกษา  
ทั้งวัสดุตีพิมพและวัสดไุมตพีิมพ  ใหบริการครูและนักเรียนเพื่อหาประสบการณ  คิดคนสิ่งใหม  ๆ  ที่เปน
ความกาวหนาความเจริญสืบไป 
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อใหครู  นักเรียนและชุมชนใชเปนแหลงคนควาความรูและความบันเทิง 
     ๒.๒  เพื่อใหสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติ    
     ๒.๓  เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอานและการศึกษาคนควา  
     ๒.๔  เพื่อพัฒนาหองสมดุโรงเรียนใหมีมาตรฐานตามที่กระทรวงศกึษาธิการกําหนด 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  ครู  นักเรียนและชุมชนมีแหลงคนควาความรูและความบันเทิง 
     ๓.๒  ครู  นักเรียนและชมุชนมีนิสัยรักการอานและการศึกษาคนควา  
     ๓.๓  หองสมุดโรงเรียนมีมาตรฐานตามที่กระทรวงศกึษาธิการกําหนด 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๓๔

๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา  งบดําเนินการ  
หมวดเงินอุดหนุน  จาํนวนเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใชจายดังนี ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  คาเครื่องเขียน - - - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 
๒.  หนังสือหองสมุด - - - ๘,๐๐๐ - ๘,๐๐๐ 

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

ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 
๑.  นักเรียนและครูอาจารยใชบริการหองสมุดรอยละ  
๑๐๐ 
๒.  หองสมุดมีหนังสือและสื่อการเรียนบริการครบถวน 

๑.  ครู  นักเรียนและชุมชนมีแหลงคนควาความรูและ
ความบันเทิง 
๒.  ครู  นักเรียนและชุมชนมีนิสัยรักการอานและการ
คนหาความรู 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  ครู  นักเรียนและชุมชนมีแหลงคนควาความรูและความบันเทิง 
     ๘.๒  ครู  นักเรียนและชมุชนมีนิสัยรักการอานและการศึกษาคนควา  
     ๘.๓  หองสมุดโรงเรียนมีมาตรฐานตามที่กระทรวงศกึษาธิการกําหนด 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

             (นายทองไสย  หวลคิด) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๓๕

โครงการ  นิเทศภายในโรงเรียน 
กลุมงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   การนิเทศการศึกษา 
ผูรับผดิชอบ   นายวิทยา  นนทนภา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีแนวคิดวา คุณภาพการศึกษาเกิดขึ้นไดตองประกอบดวย
กระบวนการสาํคัญ  ๓  ประการ  คือ  กระบวนการบริหาร  กระบวนการเรียนการสอน  และกระบวนการ
นิเทศการศึกษา 
                 การนิเทศภายในโรงเรียน  เปนกระบวนการเรียนรูรวมกนัของบุคลากรทุกฝายในโรงเรยีน  อัน
จะสงผลในการพัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางานเกีย่วกบัผูเรียนไดเตม็ตามศักยภาพ  การนิเทศไมใชการ
ตรวจสอบ  การประเมินผล  เปนการสนับสนุนสงเสริมซึ่งกันและกัน  มีการวางแผน  กําหนดแนวปฏิบัติ  
ดําเนินการ  และการประเมนิผลรวมกัน  การนิเทศภายในมีเปาหมายกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การสอนของครู  ทุกฝายจะรวมมือกันในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ  ช่ืนชมกับความสําเร็จของตนเอง  
สงผลตอการพัฒนาผูเรียน   
๒.  วัตถุประสงค   
     ๒.๑  เพื่อใหครูไดรับการนิเทศอยางทัว่ถึง  ตอเนื่อง  และมีคุณภาพ 
     ๒.๒  เพื่อใหครูมีสวนรวมในการพัฒนางาน  การตัดสินใจ  ตามความรูความสามารถและความสนใจ 
     ๒.๓  เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศตนเองของครู 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  ครูรอยละ  ๑๐๐  ไดรับการนิเทศอยางนอยเดือนละ  ๑  คร้ัง 
     ๓.๒  ครูมีสวนรวมในการพัฒนางาน  การตัดสินใจ  ตามความรูความสามารถ  และความสนใจ 
     ๓.๓  ครูนิเทศตนเองอยางสม่ําเสมอ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๓๖

๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษากอนประถมศึกษา  และงาน
จัดการศึกษาประถมศึกษา  งบดําเนินการ  หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๑,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียดการ
ใชจายดังนี ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  คาเครื่องเขียน - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
รวม - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 

๗.  ผลผลิต 
ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 

๑.  ครูทุกคนไดรับการนิเทศอยางทั่วถึง  ตอเนื่อง  และมี
คุณภาพ 

๑.  ครูไดรับการนิเทศ 
๒.  ครูมีสวนรวมในการพัฒนางาน  การตัดสินใจ  ตาม
ความรูความสามารถและความสนใจ 
๓.  ครูนิเทศตนเองและนิเทศกันเองอยางสม่ําเสมอ 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  ครูไดรับการนิเทศอยางทั่วถึง  ตอเนื่อง  และมีคณุภาพ 
     ๘.๒  ครูมีสวนรวมในการพัฒนางาน  การตัดสินใจ  ตามความรูความสามารถและความสนใจ 
     ๘.๓  ครูนิเทศตนเองอยางสม่ําเสมอ 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

               (นายวิทยา  นนทนภา) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๓๗

โครงการ  พัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน 
กลุมงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   การพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
ผูรับผดิชอบ   นายเลื่อน  แกวด ี
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 อาศัยพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  ๖  มาตรา  ๔๘  ไดกําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคณุภาพภายใน  
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารจดัการที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง   
มีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน  
เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ  ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา  โดยสถานศึกษาทุกแหงจะตองรับการประเมิน
ภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานฯ  อยางนอย  ๑  คร้ังในทุกระยะ  ๕  ป   
                 โรงเรียนเห็นความสําคัญดังกลาว  จึงจัดทําโครงการสงเสริมการประกันคุณภาพภายในขึ้นเพื่อ  
ใหการบริหารและจัดการภายในโรงเรียนเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ   
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อใหพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในของโรงเรียน 
     ๒.๒  เพื่อใหการบริหารและจัดการภายในโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
๓.  เปาหมาย       
     ๓.๑  โรงเรียนมีการควบคุม  ตรวจสอบ  และประเมนิคุณภาพการศึกษา  อยางนอยปละ  ๑  คร้ัง 
     ๓.๒  โรงเรียนมีรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ปการศึกษาละ  ๑  เลม 
     ๓.๓  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในทีม่ีประสิทธิภาพ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 
๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๓๘

ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 
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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษากอนประถมศึกษา  และงาน
จัดการศึกษาประถมศึกษา  งบบริหารทั่วไป  หมวดเงินอดุหนุน  จํานวนเงิน  ๕,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียด
การใชจายดังนี้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  คาเครื่องเขียน - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
๒.  คาเบี้ยเลี้ยง/พาหนะ - - ๔,๐๐๐ - - ๔,๐๐๐ 

รวม - - ๔,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 
๗.  ผลผลิต 

ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 
๑.  เอกสารรายงานการประเมินตนเอง  จํานวน  ๑  เลม 
๒.  เอกสารมาตรฐานโรงเรียน  จํานวน  ๑  เลม 
๓.  โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐาน  สมศ.  
ระดับดี  อยางนอยรอยละ  ๘๐ 

๑.  โรงเรียนมีระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษา 
๒.  โรงเรียนมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๓.  โรงเรียนมีระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา 
๔.  โรงเรียนมีมาตรฐานตามเกณฑของ  สมศ. 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ไดมาตรฐาน 
     ๘.๒  การบริหารและจัดการภายในโรงเรียนสอดคลองกับมาตรฐานของหนวยงานทางการศึกษา 
     ๘.๓  โรงเรียนไดรับการรับรองรับจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

               (นายเลื่อน  แกวดี) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๓๙

โครงการ  คายกิจกรรม 
กลุมงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
ผูรับผดิชอบ   นายทองไสย  หวลคิด         
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 โรงเรียนมีหนาที่สําคัญในการจัดการศึกษา  การทํางานของโรงเรียนจะไมบรรลุวัตถุประสงค
หากขาดการสรางสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชนและบุคคลที่มีอยูในชุมชน  รวมทั้งโรงเรียนอื่นๆ  
ของกลุมพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการ  เพื่อประสานความรวมมือในการพัฒนาผูเรียน  ใหเปนไปตาม
เปาหมายทีว่างไว  โรงเรียนที่สรางความสัมพันธที่ดีกับครอบครัว  ชุมชน  และสถานศึกษาอื่นจะไดรับ
ความรวมมือในการพัฒนาผูเรียนใหเจริญสูงสุดตามศักยภาพทุกดาน  ทัง้รวมคิดวางแผนการทํางาน  รวม
จัดกิจกรรม  สนับสนุนเงินทนุ  เพื่อการปรบัปรุงโรงเรียนใหพฒันาสูงสุด 
                 กลาวโดยสรุป  ภาพที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาในปจจุบันคือ  การรวมมือกันพัฒนาเด็ก
ของบุคคลตาง  ๆ  ที่เกี่ยวของกับเด็ก  โรงเรียนเปนเพียงผูประสานความรวมมือเหลานั้นใหเกดิขึ้นเทานั้น   
๒.  วัตถุประสงค  
     ๒.๑  เพื่อใหประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอื่นในการจัดการศึกษา 
     ๒.๒  เพื่อใหการจัดการศกึษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
     ๒.๓  เพื่อใหนักเรยีนเกิดการเรียนรูเต็มศักยภาพ 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  โรงเรียนรวมกิจกรรมวิชาการ  ดนตรี  กีฬาหรือคุณธรรมกับสถานศึกษาอื่นอยางนอยปการศึกษา
ละ  ๑  คร้ัง 
     ๓.๒  ครูและนักเรยีนสรางความสัมพันธและรวมกิจกรรมกับสถานศึกษาอื่น 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 
๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๔๐

ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 
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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษากอนประถมศึกษา  และงาน
จัดการศึกษาประถมศึกษา  งบบริหารทั่วไป  หมวดเงนิอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๕,๕๐๐  บาท  มีรายละเอียด
การใชจายดังนี้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  คาเครื่องเขียน - - - ๕๐๐ - ๕๐๐ 
๒.  คาเบี้ยเลี้ยง/อาหาร/พาหนะ - - ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ 

รวม - - ๕,๐๐๐ ๕๐๐ - ๕,๕๐๐ 
๗.  ผลผลิต 

ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 
๑.  คายกิจกรรมปการศึกษาละ  ๑  ครั้ง 
 

๑.  โรงเรียนมีการประสานความรวมมือกับชุมชนและ
สถานศึกษาอื่นในการจัดการศึกษา 
๒.  การจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  โรงเรียนประสานความรวมมือกับชุมชนในการจดัการศึกษา 
     ๘.๒  การจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
     ๘.๓  นักเรยีนเกดิการเรยีนรูเต็มศักยภาพ 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

             (นายทองไสย  หวลคิด) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๔๑

โครงการ  สัมพันธชุมชน 
กลุมงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร   
                    หนวยงาน  และสถาบันอื่นทีจ่ัดการศึกษา 
ผูรับผดิชอบ   นายเลื่อน  แกวดี            
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 การพัฒนาประเทศไทยใหมีความเจริญรุงเรืองทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นเราใหความสําคัญ
กับการพัฒนาทางอุตสาหกรรม  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดมา  ไดพบวายิ่งพัฒนามากขึ้นเพียงใด
กลับตองพึ่งพาความรูจากตางประเทศมากขึ้นเทานั้น  และการพัฒนาดังกลาวนํามาซึ่งปญหาตาง ๆ  มาก 
มาย  ขณะที่องคความรูทรงคุณคาในทองถ่ินที่เปนรากฐานของความมัน่คงและความสงบสขุไดถูกละเลย  
ดังนั้นการจัดการศึกษาที่เปนประโยชนตอผูเรียนอยางแทจริงนั้น  ตองเปนการจัดการศึกษาที่สอดคลอง
เกื้อกูลตอชีวิต  สามารถพัฒนาคุณภาพชีวติ  เศรษฐกจิและสังคมของแตละทองถ่ิน  กระตุนใหผูเรียนเห็น
ความสําคัญ  เกิดจิตสํานกึ  ความภาคภูมิใจในทองถ่ิน 
                 โรงเรียนตระหนกัถึงความสําคัญในการเปนสถานศึกษาเพื่อพฒันาชุมชน  จึงจัดทําโครงการนี้
เพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจดัการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย  โดยเฉพาะผูปกครองนกัเรียน
ที่มีความสัมพันธใกลชิดกับนักเรียนมากทีสุ่ด 
๒.  วัตถุประสงค  
     ๒.๑  เพื่อเปดโอกาสใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมในการจดัการศึกษา 
     ๒.๒  เพื่อสรางเครือขายครูและผูปกครองนักเรียน 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  โรงเรียนจดัทําเอกสารเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมของโรงเรียน 
     ๓.๒  โรงเรยีนจัดประชมุครูและผูปกครองเพื่อช้ีแจงการดําเนินงานอยางนอยปการศึกษาละ  ๑  คร้ัง 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๔๒

๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษากอนประถมศึกษา  และงาน
จัดการศึกษาประถมศึกษา  งบบริหารทั่วไป  หมวดเงนิอดุหนุน  จํานวนเงิน  ๒,๓๖๐  บาท  มีรายละเอียด
การใชจายดังนี้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  คาเครื่องเขียน - - - ๒,๓๖๐ - ๒,๓๖๐ 
รวม - - - ๒,๓๖๐ - ๒,๓๖๐ 

๗.  ผลผลิต 
ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 

๑.  เอกสารประชาสัมพันธเดือนละ  ๑  ครั้ง 
๒.  ครูอาจารยเยี่ยมบานนักเรียนปการศึกษาละ  ๑  ครั้ง 
๓.  มีการประชุมครู  ผูปกครองปการศึกษาละ  ๒  ครั้ง 

๑.  โรงเรียนมีการประสานความรวมมือกับชุมชนในการ
จัดการศึกษา 
๒.  ผูปกครองใหความรวมมือในการจัดการศึกษา 
๓.  การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  โรงเรียนประสานความรวมมือกับผูปกครองในการจัดการศกึษา 
     ๘.๒  ผูปกครองนักเรียนใหความรวมมอืในการจดัการศึกษา 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

               (นายเลื่อน  แกวดี) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 

 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๔๓

แผนงาน / โครงการกลุมงานการบริหารงบประมาณ 
 
ท่ี งาน โครงการ ผูรับผิดชอบ 
๑ การจัดทํา และเสนอของบประมาณ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา นายเลื่อน  แกวดี 
๒ การจัดสรรงบประมาณ - - 
๓ การตรวจสอบติดตาม  ประเมินผล  

รายงานผลการใชเงิน  และผลการ
ดําเนินงาน 

ตรวจสอบภายใน นายเลื่อน  แกวดี 

๔ ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 

ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา นายประดิษฐ  ดงงาม 

๕ การบริหารการเงิน บริหารการเงิน นายเลื่อน  แกวดี 
๖ การบริหารบัญชี บริหารบัญชี นางโสภิญฆฎา  มนตรี 
๗ การบริหารพัสดุและสินทรัพย บริหารพัสดุและสินทรัพย นางสุณิสา  เลิศสุบินรักษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๔๔

โครงการ  แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
กลุมงาน  การบริหารงบประมาณ 
งาน   การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ   นายเลื่อน  แกวด ี 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 โลกของการทํางานยุคปจจุบนั  ทุกหนวยงานตองการระบบการทํางานทีม่ีประสิทธิภาพสูงสุด  
การวางแผนจงึเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งเพราะเปนเครื่องมอืในการบริหารจัดการ ทําใหการดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  และเนนการทํางานอยางเปนระบบ       
                 การวางแผน  คือ  เครื่องมือที่มคีวามสําคัญยิ่งของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  และเปนระบบ  
เปนงานแรกในกระบวนการบริหารจัดการขององคกร  เพื่อกําหนดสิ่งที่ตองปฏิบัติ  และจัดทําในอนาคต  
ใหตอบสนองตอพันธกิจ  ปญหา  และความตองพัฒนาใหเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพภายใตขอจํากัด
ของทรัพยากรและการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต  ดังนั้นเพื่อใหการปฏิบัติงานของโรงเรียนบาน
เตาบาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจึงมีการพัฒนาและจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาขึ้น 
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อใหพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
     ๒.๒  เพื่อใหการบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  โรงเรียนมีการจดัทําแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาํป 
     ๓.๒  โรงเรียนใชแผนแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาและแผนปฏิบตัิการประจําปเปนเครื่องมือในการ
บริหาร 
     ๓.๒  การบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 
 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๔๕

๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษากอนประถมศึกษา  และงาน
จัดการศึกษาประถมศึกษา  งบบริหารทั่วไป  หมวดเงินอดุหนุน  จํานวนเงิน  ๑,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียด
การใชจายดังนี้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  คาเครื่องเขียน - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
รวม - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 

๗.  ผลผลิต 
ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 

๑.  เอกสารแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จํานวน  ๑  เลม 
๒.  เอกสารแผนปฏิบัติการประจําป  จํานวน  ๑  เลม 
๓.  ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ  อยางนอยรอยละ  
๘๐ 

๑.  โรงเรียนใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหาร 
๒.  การปฏิบัติงานตามแผนประสบความสําเร็จ 
๓.  การบริหารและจัดการภายในโรงเรียนเปนไปอยาง    
มีประสิทธิภาพ 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําป 
     ๘.๒  โรงเรียนใชแผนในการบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

               (นายเลื่อน  แกวดี) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 

 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๔๖

โครงการ  ตรวจสอบภายใน 
กลุมงาน  การบริหารงบประมาณ 
งาน   การจัดทําและเสนอของบประมาณ 
ผูรับผดิชอบ   นายเลื่อน  แกวด ี 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 ระบบการตรวจสอบภายในระดบัสถานศึกษา  ถือเปนกระบวนการทํางานขององคกรอยางเปน
ระบบ  เปนเครื่องมือสงสัญญาณเตือนความเสี่ยงตาง ๆ  ที่จะเกดิขึ้นใหแกผูบริหาร  หรือสมาชิกในองคกร
ทราบลวงหนา  การบริหารราชการแนวใหมจึงใหความสําคัญของการจัดระบบตรวจสอบภายใน  ระดับ
สถานศึกษา  การตรวจสอบภายในชวยพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหดขีึน้เพื่อใหเปนสถาบัน
ราชการที่ใสสะอาด  เปนที่รักและศรัทธาของนักเรียน  ครู  ผูปกครอง  เปนความมุงหวังของประเทศชาติ
ตอไป 
                 เพื่อใหการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเปนไปตามแนวทางดังกลาว โรงเรียนบานเตาบาจึงจดัให
มีการตรวจสอบภายในสถานศึกษาทุกปการศึกษา  ตามแนวทางของสํานักงานตรวจเงินแผนดนิ  (สตง.)  
และหนวยงานตนสังกัด  เพื่อใหผูที่เกีย่วของนําขอมูลที่ไดไปพัฒนางานตอไป 
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
     ๒.๒  เพื่อใหการบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  โรงเรียนมีการจดัทําแผนบริหารความเสี่ยง 
     ๓.๒  โรงเรียนมีการตรวจสอบภายในสถานศึกษาอยางนอยปการศกึษาละ  ๑  คร้ัง 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 
 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๔๗

๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษากอนประถมศึกษา  และงาน
จัดการศึกษาประถมศึกษา  งบบริหารทั่วไป  หมวดเงินอดุหนุน  จํานวนเงิน  ๑,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียด
การใชจายดังนี้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  คาเครื่องเขียน - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
รวม - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 

๗.  ผลผลิต 
ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 

๑.  เอกสารแผนบริหารความเสี่ยง  จํานวน  ๑  เลม 
๒.  เอกสารรายงานการตรวจสอบภายใน  จํานวน  ๑  
เลม 
๓.  ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง  อยางนอยรอยละ  
๘๐ 

๑.  โรงเรียนใชแผนเปนเครื่องมือในการบริหาร 
๒.  การปฏิบัติงานตามแผนประสบความสําเร็จ 
๓.  การบริหารและจัดการภายในโรงเรียนเปนไปอยาง    
มีประสิทธิภาพ 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  โรงเรียนมีแผนบรหิารความเสี่ยงและรายงานการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 
     ๘.๒  โรงเรียนใชแผนในการบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

               (นายเลื่อน  แกวดี) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๔๘

โครงการ  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
กลุมงาน  การบริหารงบประมาณ 
งาน   ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
ผูรับผดิชอบ   นายประดิษฐ  ดงงาม 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล 
                 โรงเรียนบานเตาบา  ตั้งอยูในทองถ่ินทุรกันดาร  ขาดแคลน  หางไกลมีความยากลําบากในการ
เดินทาง  ฐานะทางครอบครัวนักเรียนสวนใหญยากจน  แตโรงเรียนไดจัดการศึกษาอยางเต็มตามศักยภาพ  
โดยเหน็ความสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.๒๕๔๒  
มีการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียน  สภาพหองเรียน  บรรยากาศในการเรียน  เพือ่ใหเดก็เกดิการเรียนรู
เต็มตามศักยภาพ  อยางไรก็ตามสิ่งจําเปนในการพัฒนาคือ  งบประมาณ  เนื่องจากงบประมาณที่ไดรับจาก
กระทรวงศกึษาธิการไมเพียงพอ 
                 การระดมทรัพยากรเพื่อใชในการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพนักเรียนและโรงเรียน เปนแนวทาง
ที่จําเปน สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕๘ ระบุวาใหมกีารระดม
ทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ  การเงินและทรัพยสิน  ทั้งจากรัฐ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  เอกชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถาน
ประกอบการ  สถาบันสังคมอ่ืน  และตางประเทศมาใชจดัการศึกษา 
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อระดมทรัพยากรการจัดการศกึษาและพัฒนาโรงเรียนจากชมุชน  หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
     ๒.๒  เพื่อใหโรงเรียนมีงบประมาณเพยีงพอสําหรับการจัดการศึกษา 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาอยางนอยปการศึกษาละ  ๑  คร้ัง 
     ๓.๒  โรงเรียนไดรับงบประมาณจากการระดมทรัพยากรเพื่อการจดัการศึกษาอยางเพียงพอ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๔๙

๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษากอนประถมศึกษา  และงาน
จัดการศึกษาประถมศึกษา  งบบริหารทั่วไป  หมวดเงินอดุหนุน  จํานวนเงิน  ๕,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียด
การใชจายดังนี้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  คาวัสดุ - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
๒.  คาพาหนะ/อาหาร/เบี้ยเลี้ยง - - ๔,๐๐๐ - - ๔,๐๐๐ 

รวม - - ๔,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 
๗.  ผลผลิต 

ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 
๑.  โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาป
การศึกษาละ  ๑  ครั้ง 

๑.  โรงเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชน  
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
๒.  โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอในการจัดการศึกษา 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  โรงเรียนไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชน  หนวยงานภาครัฐ  และเอกชน 
     ๘.๒  โรงเรียนมีงบประมาณเพยีงพอในการจัดการศึกษา 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

              (นายประดิษฐ  ดงงาม) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 

 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๕๐

โครงการ  บริหารการเงนิ 
กลุมงาน  การบริหารงบประมาณ 
งาน   การบริหารการเงิน 
ผูรับผดิชอบ   นายเลื่อน  แกวด ี
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 โรงเรียนประถมศกึษาเปนสถานที่ใหการศกึษาภาคบังคับแกเด็กในวยัเรียนถือวาเปนหนวยงาน
ยอยที่สําคัญมากหนวยงานหนึ่งของรัฐบาล  และมหีนาทีใ่นการดําเนินงานทั้ง  ๔  งาน  ไดแก  งานบริหาร
ทั่วไป  งานวิชาการ  งานบุคลากร  และงานงบประมาณ  ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล  กฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับตาง  ๆ  อยางมีประสิทธิภาพ 
                 ภารกิจหลักของโรงเรียนคือ  การจัดการเรียนการสอน  โดยมีงานอื่น  ๆ  เปนสิ่งชวยสนับสนุน  
และในบรรดางานสนับสนุนที่สําคัญประการหนึ่งคือ  งานการเงิน  ประกอบดวย  งานการรับเงิน  การจาย 
เงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนําสง  การซื้อ  การจาง  บัญชีพัสดุ  การตรวจสอบ  รายงานการเงิน  เปนตน 
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อใหงานการเงนิของโรงเรียนเปนไปดวยความถูกตอง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
     ๒.๒  เพื่อใหงานบัญชีของโรงเรียนเปนไปตามนโยบายรัฐบาลกฎหมายและระเบยีบขอบังคับตาง ๆ 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  งานการเงินของโรงเรียนเปนไปดวยความถูกตอง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
     ๓.๒  งานการเงินของโรงเรียนเปนไปตามนโยบายรฐับาล  กฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ   
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๕๑

๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษากอนประถมศึกษา  และงาน
จัดการศึกษาประถมศึกษา  งบบริหารทั่วไป  หมวดเงินอดุหนุน  จํานวนเงิน  ๑,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียด
การใชจายดังนี้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  คาวัสดุ - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
รวม - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 

๗.  ผลผลิต 
ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 

๑.  มีเอกสารการเงินครบถวน 
๒.  มีการตรวจสอบภายในดานการเงินอยางนอยภาค
เรียนละ  ๑  ครั้ง 

๑.  งานพัสดุของโรงเรียนเปนไปดวยความถูกตอง  
รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
๒.  งานพัสดุของโรงเรียนเปนไปตามนโยบายของ
รัฐบาล  กฎหมาย  ระเบียบขอบังคับ 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  งานการเงินของโรงเรียนเปนไปดวยความถูกตอง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
     ๘.๒  งานการเงินของโรงเรียนเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล  กฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

               (นายเลื่อน  แกวดี) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 

 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๕๒

โครงการ  บริหารบัญชี 
กลุมงาน  การบริหารงบประมาณ 
งาน   การบริหารบัญชี 
ผูรับผดิชอบ   นางโสภิญฆฎา  มนตรี 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 โรงเรียนประถมศกึษาเปนสถานที่ใหการศกึษาภาคบังคับแกเด็กในวยัเรียนถือวาเปนหนวยงาน
ยอยที่สําคัญมากหนวยงานหนึ่งของรัฐบาล  และมหีนาทีใ่นการดําเนินงานทั้ง  ๔  งาน  ไดแก  งานบริหาร
ทั่วไป  งานวิชาการ  งานบุคลากร  และงานงบประมาณ  ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล  กฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับตาง  ๆ  อยางมีประสิทธิภาพ 
                 ภารกิจหลักของโรงเรียนคือ  การจัดการเรียนการสอน  โดยมีงานอื่น  ๆ  เปนสิ่งชวยสนับสนุน  
และในบรรดางานสนับสนุนที่สําคัญประการหนึ่งคือ  งานบัญชี  ซ่ึงเปนการจัดทําบญัชีตามระบบควบคุม
การเงินหนวยงานยอย  พ.ศ.๒๕๔๔  เปนระบบใชสําหรับโรงเรียนประถมสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ (เดิม) ซ่ึงเปนหนวยงานยอยทีม่ีขนาดเล็ก และมีอัตรากําลังจํากัด ไมมีบคุลากร
ที่มีคุณวุฒิทางบัญชี  มีการใชจายเงินไมมาก  เพื่อลดภาระและความผิดพลาดในการทาํบัญชี     
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อใหงานบัญชีของโรงเรียนเปนไปดวยความถกูตอง  รวดเรว็  และมีประสิทธิภาพ 
     ๒.๒  เพื่อใหงานบัญชีของโรงเรียนเปนไปตามนโยบายรัฐบาลกฎหมายและระเบยีบขอบังคับตาง ๆ 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  งานบญัชีของโรงเรียนเปนไปดวยความถูกตอง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
     ๓.๒  งานบัญชีของโรงเรียนเปนไปตามนโยบายรัฐบาล  กฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ   
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 
 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๕๓

๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษากอนประถมศึกษา  และงาน
จัดการศึกษาประถมศึกษา  งบบริหารทั่วไป  หมวดเงินอดุหนุน  จํานวนเงิน  ๑,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียด
การใชจายดังนี้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  คาวัสดุ - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
รวม - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 

๗.  ผลผลิต 
ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 

๑.  มีเอกสารบัญชีครบถวน 
๒.  มีการตรวจสอบภายในดานบัญชีอยางนอยภาคเรียน
ละ  ๑  ครั้ง 

๑.  งานบัญชีของโรงเรียนเปนไปดวยความถูกตอง  
รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
๒.  งานบัญชีของโรงเรียนเปนไปตามนโยบายของ
รัฐบาล  กฎหมาย  ระเบียบขอบังคับ 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  งานบญัชีของโรงเรียนเปนไปดวยความถูกตอง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
     ๘.๒  งานบัญชีของโรงเรียนเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล  กฎหมายและระเบยีบขอบังคับตาง ๆ 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

             (นางโสภิญฆฎา  มนตรี) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 

 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๕๔

โครงการ  บริหารพัสดุและสินทรัพย 
กลุมงาน  การบริหารงบประมาณ 
งาน   การบริหารพัสดุและสินทรัพย 
ผูรับผดิชอบ   นางสุณิสา  เลิศสุบินรักษ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 โรงเรียนประถมศกึษาเปนสถานที่ใหการศกึษาภาคบังคับแกเด็กในวยัเรียนถือวาเปนหนวยงาน
ยอยที่สําคัญมากหนวยงานหนึ่งของรัฐบาล  และมหีนาทีใ่นการดําเนินงานทั้ง  ๔  งาน  ไดแก  งานบริหาร
ทั่วไป  งานวิชาการ  งานบุคลากร  และงานงบประมาณ  ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล  กฎหมายและ
ระเบียบขอบังคับตาง  ๆ  อยางมีประสิทธิภาพ 
                 ภารกิจหลักของโรงเรียนคือ  การจัดการเรียนการสอน  โดยมีงานอื่น  ๆ  เปนสิ่งชวยสนับสนุน  
และในบรรดางานสนับสนุนที่สําคัญประการหนึ่งคืองานพัสดุเกี่ยวของกับวัสดุครุภณัฑ  ที่ดินสิ่งกอสราง  
และการดําเนนิงานดานการจัดซื้อ  จัดจาง  การซอม  และบํารุงรักษา  การจัดทําเอง  การแลกเปลี่ยน  การ
เชา  การควบคมุ  การจําหนาย  และการดําเนินงานอื่น  ๆ 
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อใหงานพัสดุของโรงเรียนเปนไปดวยความถกูตอง  รวดเรว็  และมีประสิทธิภาพ 
     ๒.๒  เพื่อใหงานพัสดุของโรงเรียนเปนไปตามนโยบายรัฐบาลกฎหมายและระเบยีบขอบังคับตาง ๆ 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  งานพสัดุของโรงเรียนเปนไปดวยความถูกตอง  รวดเรว็  และมปีระสิทธิภาพ 
     ๓.๒  งานพัสดุของโรงเรียนเปนไปตามนโยบายรัฐบาล  กฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ   
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๕๕

๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษากอนประถมศึกษา  และงาน
จัดการศึกษาประถมศึกษา  งบบริหารทั่วไป  หมวดเงินอดุหนุน  จํานวนเงิน  ๑,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียด
การใชจายดังนี้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  คาวัสดุ - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
รวม - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 

๗.  ผลผลิต 
ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 

๑.  มีเอกสารพัสดุครบถวน 
๒.  มีการตรวจสอบภายในดานพัสดุอยางนอยภาคเรียน
ละ  ๑  ครั้ง 

๑.  งานพัสดุของโรงเรียนเปนไปดวยความถูกตอง  
รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
๒.  งานพัสดุของโรงเรียนเปนไปตามนโยบายของ
รัฐบาล  กฎหมาย  ระเบียบขอบังคับ 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  งานพสัดุของโรงเรียนเปนไปดวยความถูกตอง  รวดเรว็  และมปีระสิทธิภาพ 
     ๘.๒  งานพัสดุของโรงเรียนเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล  กฎหมายและระเบยีบขอบังคับตาง ๆ 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

           (นางสุณิสา  เลิศสุบินรักษ) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 

 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๕๖

แผนงาน / โครงการกลุมงานการบริหารงานบุคคล 
 
ท่ี งาน โครงการ ผูรับผิดชอบ 
๑ การวางแผนอัตรากําลังและกําหนด

ตําแหนง 
- - 

๒ การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง - - 
๓ การเสริมสรางประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติราชการ 
การพัฒนาบุคลากร นายวิทยา  นนทนภา 

๔ วินัยและการรักษาวินัย - - 
๕ การออกจากราชการ - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๕๗

โครงการ  พัฒนาบุคลากร 
กลุมงาน  การบริหารงานบุคคล 
งาน   การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ 
ผูรับผดิชอบ   นายวิทยา  นนทนภา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 การพัฒนาบุคลากร  หมายถึง  การดําเนินการเกี่ยวกับสงเสริมใหบุคคลมีความรู  ความสามารถ  
ทักษะในการทํางานดีขึ้น  ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทํางานอันสงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น  หรืออีกนัยหนึ่งการพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการที่จะเสริมสรางและเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงาน
ในดานตาง ๆ  เชน  ความรูความสามารถ  ทักษะ  อุปนิสัย  ทัศนคติและวิธีการในการทํางาน  อันจะนําไป  
สูประสิทธิภาพในการทํางาน 
                 การพัฒนาบุคลากร  เปนกระบวนการที่ตองทําตอเนื่องไปตลอดเวลาที่คนทํางานอยูในองคกร  
เพราะวิทยาการ  เทคนิค  ระเบียบ  หลักเกณฑตาง ๆ  มกีารเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  จงึตองพัฒนาบคุลากร
ใหทันกับการเปลี่ยนแปลงดงักลาว  อันจะสงผลโดยตรงตอการพัฒนาหนวยงาน 
๒.  วัตถุประสงค        
     ๒.๑  เพื่อใหครูมีความรูความเขาใจวิทยาการ  เทคนิค  ระเบียบกฎหมายที่เกีย่วของกับการปฏิบัติงาน 
     ๒.๒  เพื่อใหครูพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ      
     ๒.๓  เพื่อใหครูเกิดความมั่นใจการปฏบิัติงาน 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  ครูทุกคนมีความรูความเขาใจวิทยาการ  เทคนิค  ระเบียบกฎหมายที่เกีย่วของกับการปฏิบัติงาน 
     ๓.๒  ครูพัฒนาตนเองและสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดด ี
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 
 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๕๘

๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษากอนประถมศึกษา  และงาน
จัดการศึกษาประถมศึกษา งบบริหารทั่วไป หมวดเงินอดุหนุน จํานวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท มีรายละเอียด
การใชจายดังนี้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  คาเบี้ยเลี้ยง/ที่พัก/พาหนะ - - ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ 
๒.  คาวัสดุ - - - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

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

ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 
๑.  ครูไดรับการอบรม/ประชุม/สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง
อยางนอยภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
๒.  ครูไดรับการพัฒนารอยละ  ๑๐๐ 

๑.  ครูมีความเขาใจวิทยาการ  เทคนิค  ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
๒.  ครูไดรับการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ 
๓.  ครูมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  ครูมีความรูความเขาใจในวิทยาการ  เทคนิค  ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
     ๘.๒  ครูพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

               (นายวิทยา  นนทนภา) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๕๙

แผนงาน / โครงการกลุมงานบริหารทั่วไป 
 
ท่ี งาน โครงการ ผูรับผิดชอบ 
๑ งานธุรการ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส นายทองไสย  หวลคิด 
๒ งานเครือขายขอมูลสารสนเทศ  พัฒนาขอมูลสารสนเทศ นายทองไสย  หวลคิด 
๓ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน  
พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

นายวิทยา  นนทนภา 

๔ งานประสานและพัฒนาเครือขาย
การศึกษา  

- - 

๕ การบริหารและพัฒนาองคกร  - - 
๖ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ - - 
๗ การสงเสริมทางดานวิชาการ  

งบประมาณ  บุคลากร  และบริหารทั่วไป  
- - 

๘ การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม  

พัฒนาอาคารสถานที่ นายประดิษฐ  ดงงาม 

๙ งานสํามะโนผูเรียน  - - 
๑๐ การรับนักเรียน สํามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน นางประยูร  บุญยัสสะ 
๑๑ การสงเสริมและประสานงานการจัด

การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตาม
อัธยาศัย  

- - 

๑๒ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  - - 
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ นางสุณิสา  เลิศสุบินรักษ 
กีฬาและนันทนาการ นายประดิษฐ  ดงงาม 
โรงเรียนวิถีพุทธ นายทองไสย  หวลคิด 
ลูกเสือ  เนตรนารี นายประดิษฐ  ดงงาม 
ประชาธิปไตยในโนโรงเรียน นายประดิษฐ  ดงงาม 

๑๓ การสงเสริมงานกิจการนักเรียน  

สหกรณโรงเรียน นางสุณิสา  เลิศสุบินรักษ 
๑๔ การประชาสัมพันธงานการศึกษา  - - 
๑๕ การสงเสริม  และประสานงานการจัด

การศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องคกร  
หนวยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษา 

- - 

 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๖๐

ท่ี งาน โครงการ ผูรับผิดชอบ 
๑๖ งานประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา

และหนวยงานอื่น  
- - 

๑๗ การจัดระบบการควบคุมภายใน
หนวยงาน  

- - 

๑๘ งานบริการสาธารณะ - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๖๑

โครงการ  สารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
กลุมงาน  งานบริหารทั่วไป 
งาน   งานธุรการ 
ผูรับผดิชอบ   นายทองไสย  หวลคิด               
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 โรงเรียนประถมศกึษาเปนสถานที่ใหการศกึษาภาคบังคับแกเด็กในวยัเรียนถือวาเปนหนวยงาน
ยอยที่สําคัญมากหนวยงานหนึ่งของรัฐบาล  และมหีนาทีใ่นการดําเนินงานทั้ง  ๔  งาน  ไดแก  งานบริหาร
ทั่วไป  งานวิชาการ  งานบุคลากร  และงานงบประมาณ  ใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล  กฎหมายและ
ระเบยีบขอบังคับตาง  ๆ  อยางมีประสิทธิภาพ 
                 ภารกิจหลักของโรงเรียนคือ  การจัดการเรียนการสอน  โดยมีงานอื่น  ๆ  เปนสิ่งชวยสนับสนุน  
และในบรรดางานสนับสนุนที่สําคัญอีกประการหนึ่ง  คือ  งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  (e-office)  ที่
เกี่ยวของกับการบริหารงานเอกสาร  การเงิน  และการจัดซื้อจัดจาง   
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อพฒันางานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสใหมีประสิทธิภาพ 
     ๒.๒  เพื่อใหงานธุรการของโรงเรียนเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล  กฎหมาย  และระเบียบขอบังคับ
ตาง ๆ 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
     ๓.๒  งานธุรการของโรงเรียนเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล  กฎหมาย  และระเบยีบขอบังคับตาง ๆ      
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดาํเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๖๒

๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษากอนประถมศึกษา  และงาน
จัดการศึกษาประถมศึกษา งบบริหารทั่วไป หมวดเงินอดุหนุน จํานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดการ
ใชจายดังนี ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  คาวัสดุ - - - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 
รวม - - - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 

๗.  ผลผลิต 
ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 

๑.  การรับ-สงงานธุรการโดยสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
สะดวก  ถูกตอง  รวดเร็ว 

๑.  งานธุรการและการเงินของโรงเรียนเปนไปดวยความ
ถูกตอง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
๒.  งานธุรการของโรงเรียนเปนไปตามนโยบายของ
รัฐบาล  กฎหมาย  ระเบียบขอบังคับ 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  งานธุรการของโรงเรียนเปนไปดวยความถูกตอง  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
     ๘.๒  งานธุรการของโรงเรียนเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล  กฎหมายและระเบยีบขอบังคับตาง ๆ 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

             (นายทองไสย  หวลคิด) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 

 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๖๓

โครงการ  พัฒนาขอมูลสารสนเทศ 
กลุมงาน  งานบริหารทั่วไป 
งาน   งานเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
ผูรับผดิชอบ   นายทองไสย  หวลคิด 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 การจัดระบบขอมลูสารสนเทศนี้  ถือเปนการดําเนินการเพื่อตองการทําใหขอมูลสารสนเทศมี
ความหมาย  สามารถนําไปใชในการทํางานไดอยางเหมาะสม  ระบบขอมูลสารสนเทศที่ดีนั้นตองมีความ
ถูกตอง  ทันสมัย  ชัดเจน  เพียงพอ  เหมาะสมและสอดคลองกับภารกจิที่จะดําเนินการ   
                 สําหรับโรงเรียนนั้นภารกิจหลักที่ตองดําเนนิการคือ  การจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดพฒันาอยาง
รอบดานจนเกดิทักษะชีวิต  สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ขอมูลสารสนเทศที่ควรจัดทํา  ไดแก  
ขอมูลเกี่ยวกับผูเรียนแตละคนอยางรอบดานหรือขอมูลสนับสนุนการจดัการเรียนรู  เปนตน  ขอมูลเหลานี้
ตองจัดเก็บดวยเครื่องมือที่เหมาะสม  อาจเปนเครื่องมืออยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง  เชน  แบบกรอก
ขอมลู  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ  แบบสังเกต  การตรวจสอบผลงาน  เปนตน  จากนั้นผานขั้นตอน
การวิเคราะห  และประมวลผลโดยการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  จึงจะทําใหการใชขอมูลของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  นอกจากนี้ตองปรับปรุง  และพัฒนาระบบสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ  เพื่อใหขอมูล
เปนปจจุบนั  ซ่ึงเปนการดําเนินงานพรอม  ๆ  กับการจัดเก็บขอมูลใหมตอไป                    
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อใหพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน 
     ๒.๒  เพื่อใหการบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง  เที่ยงตรง  และเปนปจจุบัน 
     ๓.๒  การบริหารและจัดการภายในโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนนิงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๖๔

๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษากอนประถมศึกษา  และงาน
จัดการศึกษาประถมศึกษา งบบริหารทั่วไป หมวดเงินอดุหนุน จํานวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดการ
ใชจายดังนี ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  คาวัสดุ - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
รวม - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 

๗.  ผลผลิต 
ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 

๑.  เอกสารขอมูลสารสนเทศโรงเรียน  จํานวน  ๑  เลม 
๒.  เว็บไซตโรงเรียนมีการปรับปรุงอยางนอยสัปดาหละ  
๑  ครั้ง 
 
 

๑.  โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศถูกตอง  เที่ยงตรง  
และเปนปจจุบัน 
๒.  โรงเรียนมีสารสนเทศที่ถูกตอง  เที่ยงตรง  และเปน
ปจจุบัน 
๓.  โรงเรียนมีเว็บไซตที่ปรับปรุงเปนปจจุบัน 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง  เที่ยงตรง  และเปนปจจุบัน 
     ๘.๒  โรงเรียนมีเวบ็ไซตเพื่อการประชาสัมพันธสารสนเทศโรงเรียน 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

             (นายทองไสย  หวลคิด) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๖๕

โครงการ  พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
กลุมงาน  งานบริหารทั่วไป 
งาน   งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผูรับผดิชอบ   นายวิทยา  นนทนภา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 ในสภาวะปจจุบนัที่เนนการมีสวนรวมในการจัดการดานการศึกษา เพราะการศึกษาที่ดตีองเปน
การศึกษาเพื่อชุมชนโดยใหชุมชนมีสวนกาํหนดการศึกษา  เชน  รวมกําหนดหลักสตูรการศึกษา  รวมดูแล
การบริหารโรงเรียน  รวมกํากับดูแล  หากความสัมพันธของโรงเรียนกบัชุมชนดาํเนนิไปดวยดจีะสามารถ
รวมกันพฒันาชุมชนและสังคมไดในที่สุด    
                 ที่ผานมาโรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธกันในหลายลกัษณะ  เร่ิมตนทีค่วามสัมพันธแบบไม
เปนทางการมขีอจํากัดที่ชุมชนไมสามารถเขามามีสวนรวม  หรือแสดงความคิดเหน็ทางการศึกษาไดอยาง
แทจริง  จนกระทั่งไดพฒันามาเปนคณะกรรมการโรงเรียน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานใน
ปจจุบัน  ที่มีการกําหนดสัดสวนของคณะกรรมการไวอยางชัดเจน  อยางไรก็ตามบทบาทดานการบริหาร
โรงเรียนในรปูคณะกรรมการเปนเรื่องใหม  ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อใหพัฒนาระบบการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
     ๒.๒  เพื่อพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  โรงเรียนมีการประชมุกรรมการสถานศึกษาอยางนอยปงบประมาณละ  ๕  คร้ัง 
     ๓.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
     ๓.๓  การบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๖๖

๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษากอนประถมศึกษา  และงาน
จัดการศึกษาประถมศึกษา งบบริหารทั่วไป หมวดเงนิอดุหนุน จํานวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดการ
ใชจายดังนี ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  คาวัสดุ - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
๒.  คาพาหนะ/อาหาร/น้ําดื่ม - - ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ 

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

ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 
๑.  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางนอยปการศึกษาละ  ๖  ครั้ง 
๒.  การศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอยางนอยปการศึกษาละ  ๑  ครั้ง 

๑.  ระบบบริหารงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีคุณภาพ 
๒.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  โรงเรียนบริหารงานความสัมพันธกับชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
     ๘.๒  โรงเรียนและชุมชนมีการรวมมือกันเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษา 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

               (นายวิทยา  นนทนภา) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๖๗

โครงการ  พัฒนาอาคารสถานที่ 
กลุมงาน  งานบริหารทั่วไป 
งาน   การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
ผูรับผดิชอบ   นายประดิษฐ  ดงงาม 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 อาคารสถานที่เปนปจจยัสําคัญอยางหนึ่งที่ชวยใหโรงเรียนดาํเนินงานไปไดโดยสะดวก  อาคาร
สถานที่เปนสิ่งจําเปนตอการดําเนินงานของโรงเรียน  เชนเดียวกับบานเปนสิ่งจําเปนตอการดํารงชีวิตของ
คน จึงควรที่ผูบริหารจะตองใหความสําคญัตอการบริหารงานอาคารสถานที่ ใหเหมาะสมกับความสําคัญ
ของงาน   
                 การพัฒนาอาคารสถานที่โดยทั่วไปครอบคลุมลักษณะงาน ๕ อยาง ไดแก การจัดสรางอาคาร
สถานที่ การใชอาคารสถานที่ การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ การควบคุมดูแลอาคารสถานที่ การประเมิน 
ผลการใชอาคารสถานที่ 
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อใหโรงเรียนมีอาคารสถานที่เพียงพอสําหรับการจัดการเรยีนการสอน 
     ๒.๒  เพื่อใหอาคารสถานที่มีความสะอาด  สวยงาม  และปลอดภัย 
     ๒.๓  เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่เปนแหลงเรียนรูสําหรับนักเรยีน 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  โรงเรียนมีหองเรียน  ๘  หอง  และหองปฏิบัติการ  ๕  หอง 
     ๓.๒  โรงเรียนมีอุปกรณทําความสะอาดอาคารสถานที่อยางเพยีงพอ 
     ๓.๓  อาคารสถานที่มีความสะอาด  สวยงาม  และปลอดภัย 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 
 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๖๘

๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษากอนประถมศึกษา  และงาน
จัดการศึกษาประถมศึกษา งานบริหารทั่วไป หมวดเงินอดุหนุน จํานวนเงิน ๒๑,๒๖๐ บาท มีรายละเอียด
การใชจายดังนี้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  คาปรับปรุงอาคารสถานที่ - ๕,๐๐๐ - - - ๕,๐๐๐ 
๒.  คาวัสดุ - - - ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 
๓.  คาสาธารณูปโภค - - ๑๑,๒๖๐ - - ๑๑,๒๖๐ 

รวม - ๕,๐๐๐ ๑๑,๒๖๐ ๕,๐๐๐ - ๒๑,๒๖๐ 
๗.  ผลผลิต 

ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 
๑.  โรงเรียนมีหองเรียน  ๘  หอง  และหองปฏิบัติการ  ๕  
หอง 

๑.  โรงเรียนมีอุปกรณทําความสะอาดอาคารสถานที่อยาง
เพียงพอ 
๒.  อาคารสถานที่มีความสะอาด  สวยงาม  และปลอดภัย 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  นักเรยีนใชประโยชนจากอาคารและแหลงเรียนรูในโรงเรียนอยางเหมาะสม 
     ๘.๒  อาคารสถานที่มีความสะอาด  สวยงาม  และปลอดภัย 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

              (นายประดิษฐ  ดงงาม) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๖๙

โครงการ  สํามะโนนักเรยีนและการรับนักเรียน 
กลุมงาน  งานบริหารทั่วไป 
งาน   สํามะโนผูเรียน  และการรับนักเรียน 
ผูรับผดิชอบ   นางประยูร  บญุยัสสะ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 เพื่อใหเดก็ทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง  และไดรับการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ  สอดคลอง
กับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  
พ.ศ. ๒๕๔๕  โดยเฉพาะนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน  เปนการสงเสริมใหเดก็ไดเรียน
ในโรงเรียนทีม่ีคุณภาพ  ดวยกระบวนการรับนักเรียนที่โปรงใส  ตรวจสอบได  เปนธรรม  และเสมอภาค  
โรงเรียนจึงจดัทําโครงการสํามะโนนักเรียน  และการรับนักเรียนขึ้น  เพื่อประกันโอกาสเด็กที่อยูในเกณฑ
การศึกษาภาคบังคับใหไดรับการศึกษาครบทุกคน  ไดรับการพัฒนาตามความถนัด  ความสนใจ  และเต็ม
ตามศักยภาพ   
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อใหนักเรยีนกอนประถมศึกษาไดเขารับการศึกษาตามความเหมาะสม 
     ๒.๒  เพื่อใหเด็กที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขาเรียน 
     ๒.๓  เพื่อสนับสนุนใหเด็กพิการและผูดอยโอกาสไดรับการศึกษาอยางเต็มตามศักยภาพ 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  นักเรยีนกอนประถมศึกษารอยละ  ๑๐๐  ไดเขารับการศึกษาตามความเหมาะสม 
     ๓.๒  นักเรียนที่อยูในเกณฑการศกึษาภาคบังคับรอยละ  ๑๐๐  ไดเขาเรียน 
     ๓.๓  เด็กพกิารและผูดอยโอกาสรอยละ  ๙๐  ไดรับการศึกษาอยางเตม็ตามศักยภาพ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 
 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๗๐

๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษากอนประถมศึกษา  และงาน
จัดการศึกษาประถมศึกษา  งานบริหารทั่วไป  หมวดเงินอุดหนุน  จํานวนเงิน  ๕๐๐  บาท  มีรายละเอียด
การใชจายดังนี้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  คาวัสดุ - - - ๕๐๐ - ๕๐๐ 
รวม - - - ๕๐๐ - ๕๐๐ 

๗.  ผลผลิต 
ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 

๑.  นักเรียนกอนประถมศึกษาและนักเรียนประถมศึกษา
เขาเรียนรอยละ  ๑๐๐ 
๒.  เด็กพิการและดอยโอกาสเขาเรียนอยางนอยรอยละ  
๙๐ 

๑.  นักเรียนไดรับการศึกษาตามความถนัด  ความสนใจ  
และเต็มตามศักยภาพ 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  นักเรยีนทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง 
     ๘.๒  นักเรียนไดรับการศกึษาตามความถนัด  ความสนใจ  และเต็มตามศักยภาพ 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

             (นางประยูร  บุญยสัสะ) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 

 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๗๑

โครงการ  โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
กลุมงาน  งานบริหารทั่วไป 
งาน   การสงเสริมงานกิจการนักเรยีน 
ผูรับผดิชอบ   นางสุณิสา  เลิศสุบินรักษ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 แมในภาพรวมวทิยาการดานการแพทยจะพฒันาขึ้นตามลําดับ  แตการรกัษาสุขภาพอนามัยยังมี
ความสําคัญมาก  การที่จะใหประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ  แข็งแรง  จําเปนตองใหความสําคัญ
ตั้งแตพัฒนาการในแตละวัย  การบํารุงรักษาสุขภาพใหสมบูรณอยูเสมอตลอดจนการดูแลรักษาตนเองเมื่อ
มีปญหา 
                 ที่ผานมาโดยเฉพาะเด็กวยัเรียนจํานวนไมนอยที่ประสบปญหาดานสุขภาพอนามัย  เชน  ทันต
สุขภาพ  โภชนาการ  และการเจ็บปวย  เปนตน  หากเยาวชนเหลานี้มพีฤติกรรมอนามัยที่เหมาะสม  เชน  
พฤติกรรมการบริโภค  การเลนกีฬาออกกาํลังกาย  การดูแลรักษาสุขภาพตนเอง  เปนตน  เปนสวนสําคัญ
ที่ทําใหสุขภาพสมบูรณแข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไขเจบ็  ประหยัดคาใชจาย  และเปนกาํลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศสืบไป 
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อใหนักเรยีนมีมคีวามรูดานการรักษาสุขภาพอนามัย 
     ๒.๒  เพื่อใหนักเรยีนมีสุขนิสัยที่ด ี
     ๒.๓  เพื่อใหนักเรยีนเลนกีฬาออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  นักเรยีนมีความรูดานการรักษาสุขภาพอนามยัไมนอยกวารอยละ  ๘๐ 
     ๓.๒  นักเรียนมีสุขนิสัยทีด่ีไมนอยกวารอยละ  ๘๐ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 
 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๗๒

๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษากอนประถมศึกษา  และงาน
จัดการศึกษาประถมศึกษา งบบริหารทั่วไป หมวดเงินอดุหนุน จํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดการ
ใชจายดังนี ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  คาวัสดุ - - - ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 
๒.  คาเวชภัณฑ - - - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 

รวม - - - ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 
๗.  ผลผลิต 

ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 
๑.  นักเรียนรอยละ  ๘๐  มีความรูดานสุขภาพอนามัย 
๒.  นักเรียนรอยละ  ๘๐  มีสุขนสิัยที่ดี 

๑.  นักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่สมบูรณ  แข็งแรง 
๒.  ครูจัดกิจกรรมสุขศึกษาในชั้นเรียนไดอยางเหมาะสม 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  นักเรยีนมีความรูดานการรักษาสุขภาพอนามยั 
     ๘.๒  นักเรียนมีสุขนิสัยทีด่ี 
     ๘.๓  นักเรยีนทุกคนมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

           (นางสุณิสา  เลิศสุบินรักษ) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 

 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๗๓

โครงการ  กีฬาและนันทนาการ 
กลุมงาน  งานบริหารทั่วไป 
งาน   การสงเสริมงานกิจการนักเรยีน 
ผูรับผดิชอบ   นายประดิษฐ  ดงงาม 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 วัยเด็กเปนวัยกําลังเจริญเติบโต  การดูแลใหเดก็ไดรับอาหารที่มีคุณคา  และเหมาะสมกับวัยจึง
เปนสิ่งสําคัญในการสงเสริมพัฒนาการของเด็กใหดยีิ่งขึน้  แตการจะใหเดก็พัฒนาไดเต็มศักยภาพจริงเด็ก
ตองบริหารรางกายอยางสม่ําเสมอดวย  ซ่ึงโดยธรรมชาติเด็กมีนสัิยชอบเลนอยูแลวและยิ่งเปนระยะที่เด็ก
มีพัฒนาการในอัตราเรงสูง  เด็กจะชอบเลนในสิ่งที่ตองใชกําลังดวย  เชน  กระโดดโลดเตน  กอดปล้ํากัน  
เลนชกตอยกัน  เลนวิ่งไลจับกัน  เปนตน  จนบางครั้งผูใหญเปนหวงเกรงวาเด็กเจ็บปวยเพราะเลนเหนื่อย
มาก  จึงหามเด็กเลนในสิ่งที่ตองใชกําลัง  แตแทที่จริงการเลนออกกําลังกายเปนองคประกอบสําคัญที่  ทํา
ใหเดก็มีพัฒนาการไดเต็มศกัยภาพ  ครูควรสงเสริมใหนักเรียนออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ  และใหมาก
พอในแตละวนั 
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อใหนักเรยีนไดออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 
     ๒.๒  เพื่อใหนักเรยีนมีทกัษะการเลนกฬีา 
     ๒.๓  เพื่อใหนักเรยีนมีความสุข  สนุกสนาน 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  นกัเรยีนออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอไมนอยกวารอยละ  ๘๐ 
     ๓.๒  นักเรียนรวมการแขงขันกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียนอยางนอยรอยละ  ๒๐ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 
 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๗๔

๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษากอนประถมศึกษา  และงาน
จัดการศึกษาประถมศึกษา  งบบริหารทั่วไป  หมวดเงินอดุหนุน  จํานวนเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียด
การใชจายดังนี้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  คาวัสดุ/อุปกรณกีฬา - - - ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ 
๒.  คาพาหนะ - - ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 
๓.  คาจัดการแขงขันกีฬา - - ๕,๐๐๐ - - ๕,๐๐๐ 

รวม - - ๖,๐๐๐ ๔,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 
๗.  ผลผลิต 

ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 
๑.  นักเรียนรอยละ  ๘๐  ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ 
๒.  โรงเรียนจัดการแขงขันกีฬาภายในปการศึกษาละ  ๑  
ครั้ง 

๑.  นักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่สมบูรณ  แข็งแรง 
๒.  นักเรียนมีทักษะดานการกีฬา 
๓.  นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ  แข็งแรง 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  นักเรยีนออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอและมีทักษะการเลนกฬีา 
     ๘.๒  นักเรียนทุกคนมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

              (นายประดิษฐ  ดงงาม) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๗๕

โครงการ  โรงเรียนวิถีพทุธ 
กลุมงาน  งานบริหารทั่วไป 
งาน   การสงเสริมงานกิจการนักเรยีน 
ผูรับผดิชอบ   นายทองไสย  หวลคิด 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนภารกิจที่สําคญัที่สุดในการพัฒนาประเทศ  ฉะนั้นในการพัฒนา
ทรัพยากรมนษุยหรือ  “คน”  นั้นจําเปนจะตองทําเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวติ  โดยเฉพาะในชวง
สิบปแรกของชีวิต  ควรจะไดพัฒนาตนเองในเรื่องการสรางเสริมคานิยมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมซึ่ง
จะเปนชวงที่ฝงรากลึกยากแกการเปลี่ยนแปลงในชวงหลังของชีวิต 
                 ในการพัฒนาจรยิธรรมของเด็กระดับประถมศึกษา  ตองมุงเนนการสรางคุณคาความเปนมนุษย
ใหกับเด็ก  คือการสรางและพัฒนาบุคลิกภาพที่สมดุลและสมบูรณใหกับเด็ก  ซ่ึงในหลักการทางจติวิทยา
ประกอบดวยสวนประกอบ  ๕  ประการ  ไดแก  กายภาค  อารมณ  สติปญญา  ความรักความเมตตา  และ
จิตวิญญาณ  อันเปนพืน้ฐานในการพัฒนาจริยธรรมตอไป 
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อพฒันาใหนักเรยีนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมที่พึงประสงค 
     ๒.๒  เพื่อใหครูและชุมชนมีบทบาทในการปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมแกนักเรียน 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  นักเรยีนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมที่พึงประสงคไมนอยกวารอยละ  ๘๐ 
     ๓.๒  นักเรียนรอยละ  ๑๐๐  เขารวมกิจกรรมทางศาสนา 
     ๓.๓  ครูและชุมชนมีบทบาทในการปลกูฝงคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมแกนักเรยีน 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 
 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๗๖

๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษากอนประถมศึกษา  และงาน
จัดการศึกษาประถมศึกษา งบบริหารทั่วไป หมวดเงินอดุหนุน จํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดการ
ใชจายดังนี ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  คาวัสดุ - - - ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 
รวม - - - ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 

๗.  ผลผลิต 
ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 

๑.  นักเรียนรอยละ  ๘๐  มีคุณธรรม  จริยธรรมที่พึง
ประสงค 
๒.  นักเรียนรอยละ  ๑๐๐  เขารวมกิจกรรมทางศาสนา 

๑.  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมที่พึงประสงค 
๒.  ครูและชุมชนพึงพอใจในพฤติกรรมของนักเรียน 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  นักเรยีนออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอและมีทักษะการเลนกฬีา 
     ๘.๒  นักเรียนทุกคนมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

             (นายทองไสย  หวลคิด) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 

 
 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๗๗

โครงการ  ลูกเสือ  เนตรนารี 
กลุมงาน  งานบริหารทั่วไป 
งาน   การสงเสริมงานกิจการนักเรยีน 
ผูรับผดิชอบ   นายประดิษฐ  ดงงาม 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 การจัดกิจกรรมของโรงเรียนเปนสวนสําคัญที่ชวยเสริมความรูความสามารถของนักเรียน  บาง
เปนการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค  ประเภทกิจกรรมที่จัดในโรงเรียนมีหลายประการดวยกนั  แตที่
มีการจัดกนัอยางแพรหลายและถูกกําหนดไวไวในหลักสูตรประถมศึกษา  พ.ศ.๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๓๓)  คือกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี 
                 ลูกเสือและเนตรนารีเปนกิจกรรมที่ถูกพัฒนาขึน้มาใหเหมาะกับเยาวชน  โดยเปนเครื่องมือชวย
พัฒนาความรูและทักษะหลายดาน  เชน  ดานรางกายฝกฝนความคลองแคลววองไว  ความแข็งแรง  ดาน
จิตใจ  ฝกฝนความเมตตากรุณา  ความอดทน  นอกจากนี้ยังมีความรูตางๆ  ทั้งที่เกี่ยวของกับการดาํรงชีวิต  
ความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติ  ระหวางคนกับคนภายใตกฎและคําปฏิญาณทีลู่กเสือและเนตรนารี
ยึดถือรวมกนั 
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อพฒันาความรูครูและนักเรียนดานการจัดกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี 
     ๒.๒  เพื่อพัฒนาการจดักิจกรรมลูกเสอื  เนตรนารีของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
     ๒.๓  เพื่อใหนักเรยีนเรยีนรูอยางมีความสุข    
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  ครูและนักเรยีนจัดกจิกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีทุกสัปดาห 
     ๓.๒  โรงเรียนจัดกิจกรรมเดินทางไกลเขาคายพักแรมปการศึกษาละ  ๑  คร้ัง 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 
 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๗๘

๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษากอนประถมศึกษา  และงาน
จัดการศึกษาประถมศึกษา  งบบริหารทั่วไป  หมวดเงินอดุหนุน  จํานวนเงิน  ๓,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียด
การใชจายดังนี้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  คาวัสดุ/อุปกรณ - - - ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 
๒.  คาอาหาร - - ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 

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

ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 
๑.  โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูลูกเสือเนตรนารีทุก
สัปดาห 
๒.  โรงเรียนจัดกิจกรรมเดินทางไกลเขาคายพักแรม  ป
การศึกษาละ  ๑  ครั้ง 

๑.  นักเรียนมีความรูในการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
๒.  โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  นักเรยีนมีความรูในการจัดกจิกรรมลูกเสือเนตรนารี 
     ๘.๒  โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

              (นายประดิษฐ  ดงงาม) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๗๙

โครงการ  ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
กลุมงาน  งานบริหารทั่วไป 
งาน   การสงเสริมงานกิจการนักเรยีน 
ผูรับผดิชอบ   นายประดิษฐ  ดงงาม 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 ประชาธิปไตยเปนเรื่องที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับคนไทยทกุคน เพราะการดํารงชีวิตตามวิถีทาง
ของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข เปนรูปแบบการปกครองที่
เปดโอกาสใหประชาชนทุกคนไดมีสวนรวมในการปกครองประเทศ 
                 ประชาธิปไตยเปนกระบวนการที่เกิดจากการเรียนรูและการปฏิบัติ การเริ่มตนของการเรียนรู
และฝกฝน  ตองเริ่มตั้งแตวยัเด็กที่มีความคดิบริสุทธิ์  สามารถซึมซับสิ่งที่ไดรับการสั่งสอนและอบรมได
งาย  ดังนัน้นกัเรียนในโรงเรียนประถมศกึษาและโรงเรียนประถมศึกษา  จึงเปนกลุมบุคคลและสถาบันที่
เหมาะกับการปลูกฝงวิถีชีวติแบบประชาธิปไตย 
                 การปลูกฝงพฤติกรรมประชาธิปไตยใหเกดิขึ้นกับนักเรยีนนัน้  สามารถทําไดโดยจัดกจิกรรม
การเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางวิถีชีวิตประชาธิปไตย เชน กระบวนการกลุม เปนตน ซ่ึงจะเปนพื้นฐาน
ในการดําเนินชีวิตในสังคมระบอบประชาธิปไตยตอไป 
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อใหครู  นักเรียน  และชุมชนมคีวามรูเกี่ยวกบัประชาธิปไตย 
     ๒.๒  เพื่อใหครู  นักเรียน  และชุมชนมพีฤติกรรมตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  โรงเรียนมีกจิกรรมสภานักเรยีน 
     ๓.๒  ครู  นกัเรียน  และชุมชนมีความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยไมนอยกวารอยละ  ๗๐ 
     ๓.๓  ครู  นักเรียน  และชุมชนมีพฤติกรรมตามวิถีชีวติประชาธิปไตยไมนอยกวารอยละ  ๗๐ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๘๐

๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษากอนประถมศึกษา  และงาน
จัดการศึกษาประถมศึกษา งบบริหารทั่วไป หมวดเงินอดุหนุน จํานวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดการ
ใชจายดังนี ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  คาวัสดุ/อุปกรณ - - - ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 
รวม - - - ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 

๗.  ผลผลิต 
ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 

๑.  โรงเรียนมีคณะกรรมการนักเรียน 
๒.  นักเรียนรอยละ  ๗๐  มีความรูเรื่องประชาธิปไตย 
๓.  นักเรียนรอยละ  ๗๐  ปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย 

๑.  ครู  นักเรียนและชุมชนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  นักเรยีนออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอและมีทักษะการเลนกฬีา 
     ๘.๒  นักเรียนทุกคนมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

              (นายประดิษฐ  ดงงาม) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 

 
 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๘๑

โครงการ  สหกรณโรงเรียน 
กลุมงาน  งานบริหารทั่วไป 
งาน   การสงเสริมงานกิจการนักเรยีน 
ผูรับผดิชอบ   นางสุณิสา  เลิศสุบินรักษ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 แนวคิดในการพฒันาประเทศไดอาศัยหลักการสําคัญ  ๓  ประการ  คือ  มุงใหประชาชนพึ่งตน 
เอง  มีสวนรวมในการพัฒนา  และใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคณุภาพ  มี
คุณลักษณะที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศดังกลาว  จะตองไดรับการปลูกฝงมาตั้งแตยงัเยาววยัจึงจะประสบ
ผลสําเร็จ   
                 กิจกรรมสหกรณหรืออุดมการณสหกรณเปนความรวมมือกนัของสมาชิกในอันที่จะพัฒนาชีวิต
และกลุมใหมคีวามเข็มแข็งเศรษฐกิจ  พึ่งพาตนเองได  และดํารงชวีติอยูอยางมีความสุข  จึงไดมีการจัด
กิจกรรมดังกลาวนี้ในสถานศึกษา  มีกิจกรรมสําคัญ  ๓  ประการคือ  กิจกรรมออมทรัพย  กิจกรรมรานคา  
กิจกรรมการผลิต  โดยมีกิจกรรมหนึ่งเปนแกน 
                 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนสหกรณโดยการปฏิบัติจริง  นอกจากจะเปนการฝกทักษะการ
เรียนรูระบบสหกรณแลว  ยงัสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  และฐานะทางเศรษฐกิจอีกทาง
หนึ่งดวย 
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อใหนักเรยีนมีทกัษะในการเรียนรูระบบสหกรณโดยวิธีปฏิบัติจริง 
     ๒.๒  เพื่อสงเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  ครูและนักเรยีนรอยละ  ๑๐๐  เปนสมาชิกสหกรณโรงเรียน 
     ๓.๒  นักเรียนมีทักษะในการเรียนรูระบบสหกรณโดยวิธีปฏิบัติจริง 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๘๒

๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษากอนประถมศึกษา  และงาน
จัดการศึกษาประถมศึกษา งบบริหารทั่วไป หมวดเงินอดุหนุน จํานวนเงิน ๒,๐๐๐ บาท มีรายละเอียดการ
ใชจายดังนี ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  คาวัสดุ/อุปกรณ - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
๒.  คาเครื่องเขียน - - ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 

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

ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 
๑.  นักเรียนรอยละ  ๑๐๐  เปนสมาชิกสหกรณ 
๒.  นักเรียนรอยละ  ๑๐๐  มีการออมทรัพย 

๑.  ครู  นักเรียนมีความรูความเขาใจเรื่องสหกรณ 
๒.  นักเรียนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  นักเรยีนมีทักษะในการเรียนรูระบบสหกรณโดยวิธีปฏิบัติจริง 
     ๘.๒  นักเรียนมีความรูความเขาใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยวิธีการของสหกรณ 
     ๘.๓  นักเรยีนมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

           (นางสุณิสา  เลิศสุบินรักษ) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 

 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๘๓

แผนงาน / โครงการกลุมงานโครงการพิเศษ 
 
ท่ี งาน โครงการ ผูรับผิดชอบ 
๑ งานโครงการพิเศษ เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นายทองไสย  หวลคิด 
๒ งานโครงการพิเศษ ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู นางสุณิสา  เลิศสุบินรักษ 
๓ งานโครงการพิเศษ ความเปนเลิศทางวิชาการ นางโสภิญฆฎา  มนตรี 
๔ งานโครงการพิเศษ วันสําคัญ นางโสภิญฆฎา  มนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๘๔

โครงการ  เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
กลุมงาน  งานบริหารทั่วไป 
งาน   งานโครงการพิเศษ 
ผูรับผดิชอบ   นายทองไสย  หวลคิด 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 ปญหาทุพโภชนาการ  ในเชิงหลักการทุกคนยอมรับกันโดยทั่วไปวา  การจัดโภชนาการที่ดีแก
เด็กเปนเสมือนการวางรากฐานที่ดีใหแกชีวิต  เพราะชวยใหเด็กเจริญเติบโตสมวัย  มีสุขภาพดี  สงเสริม
สติปญญาและการเรียนรู  อยางไรก็ตาม  ปญหาโภชนาการของเดก็ยังเปนปญหาที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง  
ขอมูลหลายตัวช้ีใหเหน็วาโภชนาการของเด็กยังอยูในระดับที่นาเปนหวง  มีความสงูต่ํากวาเกณฑเปนผล
มาจากการขาดสารอาหารแบบเรื้อรัง  สถานการณที่เกดิขึ้นนอกจากสะทอนถึงการคงอยูของปญหาภาวะ
โภชนาการโดยตรงแลว  ยังสะทอนภาพความลมเหลวของกระบวนการพัฒนาในระดับประเทศอีกดวย 
                 โรงเรียนบานเตาบา เปนโรงเรียนหนึ่งที่มนีักเรียนขาดแคลนและทุพโภชนาการไมแตกตางจาก
โรงเรียนภาคอสีานทั่วไปเปนผลมาจากสภาพครอบครัวยากจน  ไมสามารถชวยเหลือตนเอง  แมโรงเรียน
จะไดรับงบประมาณโครงการอาหารกลางวันจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  แตมีสัดสวนนักเรียนที่ได 
รับความชวยเหลือเพียงรอยละ  ๖๐  โครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวัน  จึงเปนการแกปญหาที่โรงเรียน
ตองการพึ่งพาตนเอง  เปนการพัฒนาใหยั่งยืนโดยครู  นักเรียน  และชุมชน 
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อใหมีผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 
     ๒.๒  เพื่อใหนักเรยีนไดรับประทานอาหารกลางวันทกุคน  ทุกวัน 
     ๒.๓  เพื่อใหนักเรยีนมีรายไดระหวางเรยีน 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  นักเรยีนรอยละ  ๑๐๐  ปฏิบัติกิจกรรมเกษตรเพือ่โครงการอาหารกลางวัน 
     ๓.๒  โรงเรียนมีผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจัดทําอาหารกลางวันอยางเพียงพอ 
     ๓.๓  นักเรยีนไมขาดแคลนอาหารกลางวันหรือมภีาวะทุพโภชนาการ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๘๕

     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 
๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 

ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 
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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษากอนประถมศึกษา  และงาน
จัดการศึกษาประถมศึกษา งานแผนกลยุทธ หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท มีรายละเอยีดการ
ใชจายดังนี ้

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  คาวัสดุ/อุปกรณ - - - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 
รวม - - - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

๗.  ผลผลิต 
ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 

๑.  นักเรียนรอยละ  ๑๐๐  รวมกิจกรรมเกษตรเพื่อ
โครงการอาหารกลางวัน 
๒.  นักเรียนรอยละ  ๑๐๐  มีอาหารกลางวันรับประทาน 

๑.  นักเรียนมีความรูความเขาใจดานการเกษตร 
๒.  นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ  แข็งแรง 
๓.  นักเรียนมีรายไดรหวางเรียน 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  นักเรยีนมีทักษะในการเรียนรูการเกษตรโดยวิธีปฏิบัติจริง 
     ๘.๒  นักเรียนไดรับประทานอาหารกลางวันทุกคน  ทุกวัน 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

             (นายทองไสย  หวลคิด) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๘๖

โครงการ  ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู 
กลุมงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   งานโครงการพิเศษ 
ผูรับผดิชอบ   นางสุณิสา  เลิศสุบินรักษ 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 การทัศนศึกษาแหลงเรียนรูในและนอกชุมชนเปนกิจกรรมใหนักเรยีนเรยีนรูจากประสบการณ
จริง  ผานการสัมพันธกับเจาของกิจการ  เยีย่มชมสัมผัสสถานที่และปฏิบัติงานในสถานการณจริง  ภายใต
การเรียนรูที่แฝงความหมายไวหลากหลายตามความสามารถในการนเรยีนรูของผูเรียนแตละคน  โดยการ
รายงานสภาพที่เห็นออกมาเปนขอความ  อันเปนทักษะการเรียนรูที่ตองใชทั้งการดู  การฟง  การพูด  การ
เขียนและความคิดสรางสรรค  แหลงเรียนรูตามในนี้มคีวามหมายที่เปดกวาง  ทั้งที่เปนสถานที่ธรรมชาติ  
สถานที่สังสรรคดวยแรงงานมนุษย  ภูมปิญญาทองถ่ิน  สถานประกอบการ  สถานที่ทองเที่ยว  และอื่นๆ  
ที่สามารถทําใทหผูเรียนรูไดเรียนรู  เพื่อความรู  ทักษะ  และสุนทรียภาพ   
               ในปการศึกษา  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบาไดกําหนดใหมีการทัศนศึกษาเพื่อการเรยีนรูนอก
สถานที่  พิพิธภัณฑไดโนเสาร  จังหวัดกาฬสินธุ  เพื่อใหนักเรยีนและครู  ไดรับความรู  ความสนุกสนาน  
และสามารถนําความรูมาพัฒนาตนเองและโรงเรียนไดเปนอยางด ี
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อใหนักเรยีนมีความรูเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวและสถานที่สําคัญในประเทศไทย 
     ๒.๒  เพื่อพัฒนาความรู  ความสามารถ  และทักษะทางวิชาการที่เกดิจากการทัศนศึกษา 
     ๒.๓  เพื่อพฒันาความรวมมือของครูและนักเรยีน 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  นักเรยีนและครูรอยละ  ๙๐  ไดรับความรูจากการทัศนศึกษา 
     ๓.๒  นักเรียนและครูรอยละ  ๑๐๐  ไดรับความสนุกสนานจากการทศันศึกษา 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมนิผล  และรายงานโครงการ 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๘๗

๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษากอนประถมศึกษา  และงาน
จัดการศึกษาประถมศึกษา  โครงการเรียนฟรี  ๑๕  ป  อยางมีคุณภาพ  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  จํานวนเงนิ  
๑๐,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใชจายดังนี้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  คาวัสดุ - - - ๑,๐๐๐ - ๑,๐๐๐ 
๒.  คาประกันภัย - - ๑,๐๐๐ - - ๑,๐๐๐ 
๓.  คาพาหนะ - - ๘,๐๐๐ - - ๘,๐๐๐ 

รวม - - ๙,๐๐๐ ๑,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 
๗.  ผลผลิต 

ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 
๑.  นักเรียนรอยละ  ๑๐๐  ไดทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู ๑.  นักเรียนรอยละ  ๙๐  ไดรับความรูจากการทัศนศึกษา 

๒.  นักเรียนรอยละ  ๑๐๐  ไดรับความสนุกสนานจากการ
ทัศนศึกษา 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  นักเรยีนสามารถสรางองคความรูจากการทัศนศกึษาได 
     ๘.๒  ไดรับความสนุกสนานจากการทศันศึกษา 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

           (นางสุณิสา  เลิศสุบินรักษ) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๘๘

โครงการ  ความเปนเลิศทางวิชาการ 
กลุมงาน  การบริหารวิชาการ 
งาน   งานโครงการพิเศษ 
ผูรับผดิชอบ   นางโสภิญฆฎา  มนตรี 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  กําหนดใหการจัดการศกึษาจะตองยดึผูเรียน
เปนสําคัญ  ทกุคนมีความสามารถในการเรียนรูและพฒันาตนเองได  และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  
กระบวนการจดัการเรียนรู  จึงตองเสริมใหผูเรียนที่มีความรู  ความสามารถพิเศษตามแนวทางพหปุญญา  
ดังนั้นโรงเรียนบานเตาบาจงึจัดทําโครงการนี้ขึ้น  เพื่อพัฒนาผูเรียนที่มีความสามารถพิเศษในแตละดาน 
ซอมเสริมนักเรียนที่มีปญหา  และบกพรองทางดานการเรยีน  และสงเสริมพัฒนาผูเรียนใหมีคณุลักษณะที่
พึงประสงค  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึ้น  นอกจากนี้เปนการสนบัสนุนนักเรยีนเขารวมการแขงขัน
ทักษะทางวิชาการที่หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานอืน่ ๆ  จัดขึ้น 
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อใหนักเรยีนมีความเปนเลิศดานวิชาการ 
     ๒.๒  เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหนกัเรียนเขารวมการแขงขันกจิกรรมทางวิชาการในระดับตาง ๆ 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  นักเรยีนที่มีความสามารถพิเศษรอยละ  ๑๐๐  ไดเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการ 
     ๓.๒  นักเรียนรอยละ  ๑๐๐  ไดรับการสนับสนุนใหมคีวามเปนเลิศทางวิชาการ 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๘๙

๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษากอนประถมศึกษา  และงาน
จัดการศึกษาประถมศึกษา  โครงการเรียนฟรี  ๑๕  ป  อยางมีคุณภาพ  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  จํานวนเงนิ  
๕,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใชจายดังนี้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  คาวัสดุ - - - ๓,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ 
๒.  คาพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง - - ๒,๐๐๐ - - ๒,๐๐๐ 

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

ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 
๑.  นักเรียนรอยละ  ๑๐๐  ไดรับการพัฒนาใหมีความเปน
เลิศทางวิชาการ 
๒.  นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรอยละ  ๘๐  เขารวม
แขงขันทักษะทางวิชาการ 

๑.  นักเรียนมีความเปนเลิศทางวิชาการ 
๒.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  นักเรยีนมีความเปนเลิศดานวิชาการ 
     ๘.๒  นักเรียนไดเขารวมการแขงขันกจิกรรมทางวิชาการในระดับตาง ๆ 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

             (นางโสภิญฆฎา  มนตรี) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๙๐

โครงการ  วันสําคัญ 
กลุมงาน  งานบริหารงานทั่วไป 
งาน   งานโครงการพิเศษ 
ผูรับผดิชอบ   นางโสภิญฆฎา  มนตรี 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม 
ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ  ๒๕๕๓  (๑  ตุลาคม  ๒๕๕๒ - ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓) 
 
๑.  หลักการและเหตุผล               
                  การจัดกิจกรรมวนัสําคัญถือเปนนโยบายสําคัญที่มุงเนนใหทุกคนไดระลึกถึง  และปฏิบัติตาม
คุณงามตามประเพณวีัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  รอบปหนึ่งๆ  จะมีวนัสําคัญทั้งทางพระพุทธศาสนา  เชน  
วันมาฆบูชา  วนัวิสาขบูชา  วนัเขาพรรษา  วันสําคัญทางประเพณ ี เชน  วันไหวครู  บุญฮีต  ๑๒  คอง  ๑๔  
และวนัสําคัญเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ  เชน  วนัเฉลิมพระชนมพรรษา  วันรัฐธรรมนูญ  รวมทั้งวนั
สําคัญอื่นๆ  เชน  วันภาษาไทย  วันสุนทรภู  วันขึ้นปใหม  เปนตน  การทีโ่รงเรียนเปนสถาบันหนึ่งในการ
อบรมสั่งสอน  และกลอมเกลาผูเรียนใหเปนพลเมืองดีของชาติในอนาคต  จึงไดจดัทําโครงการวันสําคญั
เพื่อใหนักเรยีนปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม  และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามไว   
๒.  วัตถุประสงค 
     ๒.๑  เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
     ๒.๒  เพื่อใหนักเรยีนมีความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของวันสําคัญ 
     ๒.๓  เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนและชุมชน 
๓.  เปาหมาย      
     ๓.๑  นักเรยีนรอยละ  ๑๐๐  ไดเขารวมการกิจกรรมวนัสําคัญ 
     ๓.๒  ครู  นักเรียน  และชุมชนรวมอนรัุกษประเพณวีัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
๔.  กิจกรรม 
     ๔.๑  ประชุมวางแผน 
     ๔.๒  จัดทาํและเสนอโครงการ 
     ๔.๓  การดําเนินงาน      
     ๔.๔  สรุป  ประเมินผล  และรายงานโครงการ 
 
 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๙๑

๕.  ปฏิทินปฏบิัติงาน 
ปงบประมาณ  ๒๕๕๓ กิจกรรม 

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.  สรุป  ประเมินผล   
และรายงานโครงการ 

            

๖.  งบประมาณ 
                 งบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานงานจัดการศึกษากอนประถมศึกษา  และงาน
จัดการศึกษาประถมศึกษา  โครงการเรียนฟรี  ๑๕  ป  อยางมีคุณภาพ  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  จํานวนเงนิ  
๕,๐๐๐  บาท  มีรายละเอียดการใชจายดังนี้ 

งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจาย รายละเอียดรายการ/ 
กิจกรรม 

ในการใชงบประมาณ 
คาจาง ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รายจาย

อ่ืน 
รวม 

๑.  คาวัสดุ - - - ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 
รวม - - - ๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ 

๗.  ผลผลิต 
ดานปริมาณ ดานคุณภาพ 

๑.  นักเรียนรอยละ  ๑๐๐  เขารวมกิจกรรมวันสําคัญ ๑.  นักเรียนมีความรูความเขาใจและเห็นความสําคัญของ
วันสําคัญ 
๒.  ครู  นักเรียน  ชุมชนรวมอนุรักษประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย 

๘.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     ๘.๑  นักเรยีนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 
     ๘.๒  นักเรียนมีความรูความเขาใจและเห็นความสําคญัของวันสําคัญ 
๙.  การเสนอและอนุมัติโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผูเสนอโครงการ 

             (นางโสภิญฆฎา  มนตรี) 
ลงชื่อ............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นายวิทยา  นนทนภา) 

 



แผนปฏิบัติการประจําป  ๒๕๕๓  โรงเรียนบานเตาบา ๙๒

 
 

คําสั่งโรงเรียนบานเตาบา 
ที่  ๖๔/๒๕๕๒ 

เร่ือง  แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๓ 
.................................................... 

                 เพื่อใหการบริหารจัดการสถานศกึษา  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๓  เปนไปตามแผนพฒันา
คุณภาพสถานศึกษา  ยุทธศาสตรการพัฒนาของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามหาสารคาม  เขต  ๒  และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค  จึงแตงตั้ง
คณะทํางานจดัทําแผนปฏิบตัิการ  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๓  ดังนี ้
                 ๑.  นายวิทยา  นนทนภา     ผูอํานวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
                 ๒.  นายเลื่อน  แกวด ี      ครู    รองประธาน 
                 ๓.  นายประดิษฐ  ดงงาม     ครู    กรรมการ 
                 ๔.  นายทองไสย  หวลคิด     ครู    กรรมการ                  
                 ๕.  นางสุณิสา  เลิศสุบินรักษ     ครู    กรรมการ                
                 ๖.  นางประยูร  บญุยัสสะ     ครู    กรรมการ 
                 มีหนาที่   
                 ๑.  วิเคราะหสภาพปจจุบัน  ปญหา  ความตองการ  และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา 
                 ๒.  กําหนดวิสัยทศัน  ภารกจิ  เปาหมาย  สภาพความสําเร็จของสถานศึกษา 
                 ๓.  จัดทําแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรม 
                 ใหผูไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่เต็มความรู  ความสามารถ  บังเกิดผลดีตอราชการสืบไป 
 

                 ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

                       ส่ัง  ณ  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
      (นายวิทยา  นนทนภา) 
                    ผูอํานวยการโรงเรียนบานเตาบา 
 
 


