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แผนการใช้ งบประมาณระดับประถมศึกษา
ประจาปี การศึกษา 2559
งบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา (ค่าใช้จ่ายรายหัว)แยกเป็ น
รายละเอียดดังนี้
1 งานด้านบริ หารงานวิชาการ
ร้อยละ 45
2. งานด้านบริ หารงานบุคคล
ร้อยละ 10
2. งานด้านบริ หารงานงบประมาณ ร้อยละ 10
4. งานด้านบริ หารงานทัว่ ไป
ร้อยละ 20
5. งบสารองจ่าย
ร้อยละ 15
เป้ าหมายในการนาไปใช้
1 บริ หารงานด้านวิชาการสนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการ สื่อ การสอนให้บรรลุเป้าหมายตาม
ผลสัมฤทธิ์ที่ต้งั ไว้
2. บริ หารงานด้านบุคคล สนับสนุนในด้านการพัฒนาครู การบริ หารงานของผูบ้ ริ หาร
2. บริ หารงานด้านงบประมาณสนับสนุนในด้านการจัดซื้อวัสดุและซ่อมแซมวัสดุครุ ภณั ฑ์
4. บริ หารงานด้านบริ หารทัว่ ไป เพือ่ สนับสนุนด้านสุขภาพอนามัยนักเรี ยน การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรี ยน
5. สารองจ่าย กรณี โครงการพิเศษต่าง ๆ ของโรงเรี ยน
ค่าใช้จ่ายในรายละเอียดในแต่ละข้อใช้งบประมาณ ดังนี้
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ระดับประถม นักเรี ยนจานวน 298 คน เป็ นเงิน
จานวน 566,200 บาท
1 งานด้านบริ หารงานวิชาการ
2. งานด้านบริ หารงานบุคคล
2. งานด้านบริ หารงานงบประมาณ
4. งานด้านบริ หารงานทัว่ ไป
5. งบสารองจ่าย

ร้อยละ 45
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
ร้อยละ 20
ร้อยละ 15

รวมเป็ นเงิน
รวมเป็ นเงิน
รวมเป็ นเงิน
รวมเป็ นเงิน
รวมเป็ นเงิน

254,790
56,620
56,620
113,240
84,930

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ตารางแสดงแผนการใช้ งบประมาณรายหัวระดับประถมศึกษา
รายงาน/รายละเอียดของงาน
พัฒนาผู้เรียนให้ มสี ุ นทรียภาพ
ด้ าน ศิลปะ ดนตรี กีฬา
1.จัดกิจกรรมชมรมกีฬาฟุตบอล
2.จัดกิจกรรมชมรมวอลเลย์บอล
3.จัดกิจกรรมชมรมศิลปะ
4.จัดกิจกรรมชมรมงานประดิษฐ์
5.จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
6.จัดกิจกรรมแม่ไม้มวยไทย
7. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี
8.จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ

เด็กดีศรีละหาร
1.กิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริ ยธรรมนักเรี ยน
2.กิจกรรมสมุดบันทึกความดี
3.กิจกรรมคัดเลือกนักเรี ยนดีเด่น
และมอบเกียรติบตั รนักเรี ยน ป.6
4.ชมรมจริ ยธรรม
5.กิจกรรมการละหมาด
6.กิจกรรมการให้สลาม
7.กิจกรรมส่งเสริ มค่านิยม
12 ประการ

เป้าหมาย

ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ

1.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90 สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่ วม จานวน 15,000 บาท
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
กีฬาและนันทนาการ
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ
และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
ผูอ้ ื่น
4. ผูเ้ รี ยน ครู และผูเ้ กี่ยวข้อง มีความพอใจ
ร้อยละ 85

1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90 มีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ตาม
หลักสูตร
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90 มีความเอื้ออาทรต่อผูอ้ ื่นและ
กตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90 ยอมรับความคิดเห็นและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง รักษ์ ภูมิใจ รู ้คุณค่า และสืบสาน
ความเป็ นเมืองปั ตตานี
4.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90 มีค่านิยมพื้นฐาน 12 ประการ
4. ผูเ้ รี ยน ครู และผูเ้ กี่ยวข้อง มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 85

จานวน 25,000 บาท
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พัฒนาผู้เรียนให้ มที ักษะในการ
แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง
1.กิจกรรมห้องสมุดสัญจร
2.กิจกรรมส่งเสริ มการอ่าน
3.กิจกรรมมุมหนังสือใน
ห้องเรี ยน
4.กิจกรรมบันทึกการอ่าน
5.กิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ

พัฒนาผู้เรียนให้ มีความสามารถ
ในการคิด อย่ างเป็ นระบบคิด
สร้ างสรรค์
1. กิจกรรมการจัดการเรี ยนการ
สอนแบบโครงงาน
2. กิจกรรมการแข่งขันตอบปั ญหา
คณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3. กิจกรรมการจัดการเรี ยนการ
สอนโดยใช้แผนผังความคิด
4. กิจกรรมชมรมคณิ ตศาสตร์
5. กิจกรรมชมรมวิทยาศาสตร์
6. กิจกรรมบันทึกการอ่าน

1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 มีนิสยั รักการอ่าน การเขียน
และการฟัง
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 มีความสนใจ แสวงหาความรู ้
จากแหล่งต่างๆรอบตัว ทั้งในและนอกโรงเรี ยน
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 มีวธิ ีการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และ
เรี ยนร่ วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพือ่ การ
เรี ยนรู ้ระหว่างกัน
4.ผูเ้ รี ยนร้อยละ85 ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้และ
นาเสนอผลงาน
5. ผูเ้ รี ยน ครู และผูเ้ กี่ยวข้อง มีความพอใจ
ร้อยละ 85

จานวน 25,000 บาท

1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ85 สามารถสรุ ปความคิดจากเรื่ องที่
จานวน 15,000 บาท
อ่าน ฟัง ดูและสื่อสารโดยการพูดหรื อเขียนตามความคิด
ของตนเอง
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 สามรถนาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
ด้วยด้วยภาษาหรื อวิธีการของตนเอง
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 สามารถกาหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4. ผูเ้ รี ยนร้อยละ85 มีความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ
5. ผูเ้ รี ยน ครู และผูเ้ กี่ยวข้อง มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 85
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พัฒนาผู้เรียนให้ มีความรู้ และมี
ทักษะที่จาเป็ นตามหลักสู ตร
1.กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ
2.กิจกรรมการเรี ยนรู ้นาเสนอ
ผลงานโดยใช้คอมพิวเตอร์
3.กิจกรรมพัฒนาการสอน 8 กลุ่ม
สาระ
4.กิจกรรมการพัฒนาโอเน็ต
5.กิจกรรมการสอนซ่อมเสริ ม
6. กิจกรรมจัดทาข้อสอบวัดผล
ตามตัวชี้วดั
7. กิจกรรมส่งเสริ มการพูด
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

พัฒนาทักษะสร้ างสรรค์ผลงานสู่
อาชีพสุ จริต
1.กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
2. กิจกรรมแนะแนวอาชีพที่สุจริ ต
3.กิจกรรมพานักเรี ยนทัศนศึกษา
นอกสถานที่
4.กิจกรรมสภานักเรี ยน

1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเฉลี่ยตาม จานวน 81,790 บาท
เกณฑ์
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 80 มีผลการประเมินสมรรถนะเป็ นไป
ตามเกณฑ์
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 75 มีผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์
4. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 50 มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ย
ตามเกณฑ์
5. ผูเ้ รี ยน ครู และผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 85

1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ85 มีทกั ษะในการจัดการและทางานให้ จานวน 11,000 บาท
สาเร็จ
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85มีความเพียรพยายาม ขยันอดทน
ละเอียดรอบคอบการทางาน
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 ทางานอย่างมีความสุข พัฒนาและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง
4. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
5. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 มีความรู ้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริ ตและ
หาความรู ้เกี่ยวกับอาชีพ
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พัฒนาหลักสู ตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
1.จัดประชุมเพือ่ ดาเนินการ
ปรับปรุ งหลักสูตร
2.จัดกิจกรรมการจัดการศึกษา
พิเศษ
3.จัดกิจกรรมดาเนินการจัดหา
สื่อคอมพิวเตอร์
4.จัดกิจกรรมจัดทาชุดฝึ กการ
เรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญทั้ง 8
สาระ
5.จัดกิจกรรมการนิเทศภายใน
6.จัดกิจกรรมการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้หลักสูตรและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

1. เพื่อให้สถานศึกษามีหลักสู ตรที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและ
จานวน 67,000 บาท
สอดคล้องกับท้องถิ่นตามเกณฑ์พิจารณาร้อยละ 85
2. เพื่อให้สถานศึกษามีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยน
เลือกเรี ยนตามความถนัดและความสนใจตามเกณฑ์พิจารณา
ร้อยละ 85
3. เพื่อส่ งเสริ มให้ครู จดั ทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยนที่ตอบสนองความถนัด ความต้องการ และความ
สนใจของผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์พิจารณาร้อยละ 85
4. เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู ้ และสื่ อ
อุปกรณ์การเรี ยนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ให้
ผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิจริ งและสรุ ปความรู ้ดว้ ยตัวเองตามเกณฑ์
พิจารณาร้อยละ 85
5. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการนิเทศการเรี ยนการสอนและมี
การนาผลไปปรับปรุ งการสอนอยูเ่ สมอตามเกณฑ์พิจารณาร้อย
ละ 85
6.ผูเ้ กี่ยวข้องร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในการดาเนินงานตาม
โครงการของโรงเรี ยน
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ประกันคุณภาพภายใน
1. จัดทามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. จัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาและดาเนินงานตาม
แผนพัฒนา
3. จัดทาระบบบริ หารและ
สารสนเทศและจัดทาเครื่ องมือ
การเก็บข้อมูลของการประเมิน
คุณภาพภายใน
4. กิจกรรมประเมินคุณภาพ
ภายในและสรุ ปผลการประเมิน
คุณภาพภายใน
5. จัดทารายงานประจาปี ของการ
ประเมินคุณภาพภายในและ
รายงานผลให้หน่ วยงานต้นสังกัด
และชุมชนทราบ

1.เพือ่ ให้สถานศึกษา ได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของ จานวน 10,000 บาท
สถานศึกษาตามเกณฑ์พจิ ารณาร้อยละ 85
2.เพือ่ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาทีม่ ุ่งคุณภาพตามมาตรฐานตาม
เกณฑ์พจิ ารณาร้อยละ 85
3.เพือ่ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริ หารจัดการเพือ่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตาม
เกณฑ์พจิ ารณาร้อยละ 85
4. เพือ่ ติดตามและตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์
พิจารณาร้อยละ 85
5.เพือ่ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องตามเกณฑ์พจิ ารณา
ร้อยละ 85
6.เพือ่ สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปี ของการประเมิน
คุณภาพภายใน ให้หน่วยงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทราบผลการ
ดาเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรี ยนและเข้ามามีส่วน
ร่ วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากยิง่ ขึ้นได้ตาม
เกณฑ์พจิ ารณาร้อยละ 85
7. คณะครู และผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานตามโครงการของโรงเรี ยนร้อยละ 85
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อัลกุรอานนาทางสร้ างสรรค์
คุณธรรม
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
อัลกุรอาน ตอนเช้าเวลา 08.30 –
09.00 ตลอดปี การศึกษา 2559

พัฒนาครู และบุคคลากรทางการ
ศึกษา
1.การเข้ารับการอบรมตามกลุ่ม
สาระที่สอน
2.กิจกรรมทัศนศึกษา ดูงาน
3.กิจกรรมนิเทศการจัดการเรี ยน
การสอน
4. กิจกรรมวิจยั เพือ่ แก้ปัญหา
นักเรี ยนและพัฒนาการเรี ยนการ
สอน

1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 สนใจเข้าร่ วมกิจกรรมอย่างมี
ความสุข และมีสมาธิในการเรี ยน
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 มีพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ เป็ น
คนดี มีคุณธรรม ดาเนินชีวติ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 สามารถอ่านอัลกุรอานและ
ท่องจาอัลกุรอานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
4. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 ได้รับการอบรมจริ ยธรรม
ควบคู่กบั การเรี ยนอัลกุรอาน
5. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 สามารถท่องจาดุอาใน
ชีวติ ประจาวันได้
6. ผูเ้ รี ยน ครู และผูเ้ กี่ยวข้อง มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 85

จานวน 5,000 บาท

1.ครู ร้ อ ยละ 90 มี ก ารก าหนดเป้ า หมายคุ ณภาพผูเ้ รี ยนทั้งด้า น จานวน 44,620 บาท
ความรู ้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะและลักษณะที่พึงประสงค์
2. ครู ร้อยละ 90 มีการวิเคราะห์ผเู ้ รี ยนเป็ นรายบุคคลใช้ขอ้ มูลใน
การวางแผนจัดการเรี ยนรู ้
3. ครู ร้อยละ 90 ออกแบบและจัดการเรี ยนรู ้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการด้านสติ ปัญญา
4. ครู ร้อ ยละ 90 ใช้สื่ อ และเทคโนโลยีที่เ หมาะสมและน าภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนรู ้
5. ครู ร้อยละ 90 มีการวัดผลและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการที่หลากหลาย
6. ครู ร้อยละ 90 ให้คาแนะนา และแก้ไขปั ญหาให้แก่ผเู ้ รี ยนทั้งด้าน
การเรี ยนและคุณภาพชีวิต
7. ครู ร้อยละ 90 มีการศึกษาวิจยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ใน
วิชาที่ตนเองรับผิดชอบ
8. คณะครู และผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจร้อยละ 85
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ส่ งเสริมคุณธรรมจริยธรรมครู
1. เข้าร่ วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริ ยธรรม
2. กิจกรรมการเยีย่ มบ้าน ชุมชน
และประชุมผูป้ กครอง
3. กิจกรรมมอบรางวัลแก่ครู ที่
มุ่งมัน่ และอุทิศตนในการจัดการ
เรี ยนการสอน

1. ครู ร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริ ยธรรมและปฏิบตั ิตนเป็ น จานวน 10,000 บาท
แบบอย่างที่ดีเป็ นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีต่อผูเ้ รี ยน ผูป้ กครอง และชุมชน มีความ
มุ่งมัน่ อุทิศตนและรับผิดชอบในการสอนที่ได้รบั
มอบหมาย
2.ครู ร้อยละ90
จัดการเรี ยนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ
3. คณะครู และผูเ้ กี่ยวข้องมีความพึงพอใจร้อยละ 85

24

การบริหารงานอย่ างมี
ประสิ ทธิภาพโดยใช้ โรงเรียนเป็ น
ฐาน
1.ผูบ้ ริ หารเข้ารับการอบรม ศึกษา
เอกสาร ศึกษาดูงาน ตามที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด หรื อ หน่วยงานทางการศึกษา
อื่นจัดขึ้น แล้วนามาพัฒนาตนเอง ตาม
ความรู ้ที่ได้รับ
2.บริ หารงานโดยยึดหลักการบริ หาร
แบบ PDCA และหลักการบริ หารแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์
3.จัดทาแผนภูมิการจัดองค์กรและ
โครงสร้างการบริ หารงานที่มีความ
คล่องตัวสู งและปรับเปลี่ยนได้
เหมาะสมตามสถานการณ์
4.จัดทาแผนภูมิการจัดองค์กรและ
โครงสร้างการบริ หารเป็ นลายลักษณ์
อักษรรวมทั้งจัดทาคาสั่งมอบหมายงาน
และผูร้ ับผิดชอบอย่างชัดเจน
5.แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรและดาเนินการอย่างเป็ น
ระบบ
6.จัดการบริ หารงานบุคคล
งบประมาณ และระบบบริ หารงาน
ทัว่ ไป ด้วยระบบคุณภาพ PDCA
7.จัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็ น
ระบบ ครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน
จัดระบบประกันคุณภาพภายในที่
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
8.จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง

1.เพือ่ ให้ผบู ้ ริ หารมีวสิ ยั ทัศน์ ภาวะผูน้ าและความคิดริ เริ่ ม จานวน 2,000 บาท
ที่เน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์พจิ ารณา
ร้อยละ 90
2.เพือ่ ให้ผบู ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารอย่างมีส่วนร่ วมและ
ใช้ขอ้ มูลผลการประเมินหรื อวิจยั เป็ นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการตามเกณฑ์พจิ ารณา
ร้อยละ 90
3.เพือ่ ให้ผบู ้ ริ หารบริ หารงานได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ตามเกณฑ์พจิ ารณาร้อยละ 90
4.เพือ่ ให้ผบู ้ ริ หารส่งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจายอานาจตามเกณฑ์
พิจารณาร้อยละ 90
5.เพือ่ ให้นกั เรี ยนและผูป้ กครองพึงพอใจผลการบริ หาร
การจัดการศึกษาตามเกณฑ์พจิ ารณา
ร้อยละ 90
6.เพือ่ ให้ผบู ้ ริ หารให้คาแนะนาปรึ กษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพเต็มเวลา
ตามเกณฑ์พจิ ารณาร้อยละ 90
7.ผูเ้ กี่ยวข้องร้อยละ 85 มี ความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานตามโครงการของโรงเรี ยน
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จัดซื้อวัสดุและซ่ อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์
1. สารวจวัสดุที่มีอยู่
2. สารวจความต้องการใช้วสั ดุ
3. ดาเนินการจัดซื้อ
4. คณะครู เบิกไปใช้
5. สารวจวัสดุที่ตอ้ งการซ่อมและ
ดาเนินการซ่อม

การพัฒนาระบบบริหารงาน
งบประมาณ
1.กิจกรรมพัฒนาระบบงาน
นโยบายและแผน
2.กิจกรรมพัฒนาการบริ หารพัสดุ
และสินทรัพย์
3.กิจกรรมพัฒนางานบริ หาร
การเงินและบัญชี
4.กิจกรรมตรวจสอบ ติดตาม
การเงินและบัญชี
5.กิจกรรมนิเทศ กากับ ติดตาม
การจัดการงานงบประมาณ

1. ครู จานวน 24 คนมีวสั ดุใช้อย่างพอเพียง
2. การติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรี ยนกับหน่วยงานอื่น
ผูป้ กครอง ชุมชน ได้สะดวก รวดเร็ ว
3. การจัดการเรี ยนการสอนมีประสิทธิภาพ

จานวน 46,620 บาท

1. การดาเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุ หลักฐาน
งานพัสดุ และการบริ หารสินทรัพย์ ถูกต้อง
เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
ร้อยละ 100
2. การเบิกจ่ายเงิน หลักฐานการเงินและบัญชี
ถูกต้องเป็ นไปตามระเบียบของทางราชการ
ร้อยละ 100
3. มีขอ้ มูลสารสนเทศกลุ่มงานงบประมาณ
ที่ถูกต้อง ครอบคลุม เป็ นปั จจุบนั และทันต่อ
การใช้งานร้อยละ 100

จานวน 10,000 บาท
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ส่ งเสริมสุ ขภาพนักเรียน
1.จัดกิจกรรมเฝ้าระวังทันต
สุขภาพ (เด็กไทยฟันดี )
2.จัดกิจกรรม อย.น้อย
3. จัดกิจกรรมเสี ยงตามสาย
ส่งเสริ มสุขภาพ
4. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด
5.จัดกิจกรรมดูแลนักเรี ยนเจ็บป่ วย
6. จัดกิจกรรมการเต้นแอโรบิก
7.จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
8.จัดกิจกรรมอาหารสะอาด
ปลอดภัย
9. จัดกิจกรรมสุขาน่าใช้

คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน
ร่ วมพัฒนาโรงเรียน
1.จัดประชุมระหว่าง
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู
และผูบ้ ริ หาร เพือ่ วางแผนในการ
บริ หารโรงเรี ยนและการพัฒนา
โรงเรี ยน
2. ทาแผนการบริ หารเชิงกลยุทธ์
ในการบริ หารและพัฒนาโรงเรี ยน
และหลักสูตรการศึกษา
3. ส่งเสริ มให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่ วมในการถ่ายทอดความรู ้ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น

1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนร้อยละ 90
มีสุขนิ สัยในการดูแ ล จานวน 11,000 บาท
สุขภาพ และออกกาลังกายสม่าเสมอ
2 . เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนร้อยละ 90 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และ มี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
3. เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนร้อยละ 90 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด
ให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุ นแรง
อุบตั ิเหตุ และปั ญหาทางเพศ
4. ผูเ้ รี ยนครู และผูเ้ กี่ยวข้อง มีความพอใจ ร้อยละ 85

1. คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง และชุมชน
จานวน 10,000 บาท
ร้อยละ 85 ได้ปฏิบตั ิหน้า ที่ตามที่ระเบียบกาหนดตาม
เกณฑ์พจิ ารณา
2. คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง และชุมชน
ร้อยละ 85 ได้กากับติดตาม ดูแล และการขับเคลื่อนการ
ด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษาให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ ตาม
เป้าหมายตามเกณฑ์พจิ ารณา
3. คณะครู แ ละผู ้บ ริ ห าร คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ชุมชนร้อยละ 85 ให้ความร่ วมมือตามเกณฑ์พจิ ารณา
4. คณะครู แ ละผู ้บ ริ ห าร คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ชุมชนร้อยละ 85 มีความพึงพอใจ ในการดาเนิ นงาน
ของโครงการ
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ระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
1. การรู ้จกั นักเรี ยนรายบุคคล
2. คัดกรองนักเรี ยน
3.จัดกิจกรรมโฮมรู ม
4.จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปั ญหาของนักเรี ยนกลุ่มเสี่ยง / มี
ปั ญหา

สิ่ งแวดล้ อมงามตา ส่ งเสริมปัญญา
กว้ างไกล
1.กิจกรรมห้องเรี ยนหรรษา เอื้อ
ต่อการเรี ยนรู ้
2.กิจกรรมจัดทาป้ายแหล่งเรี ยนรู ้
3.กิจกรรมหนึ่งอาคารหนึ่ง
สวนหย่อม
4.กิจกรรมแบ่งเขต ทาความ
สะอาด
5.กิจกรรมปลูกต้นไม้ดอกไม้
ประดับ
6.กิจกรรมค้นคว้าหาความรู ้ดว้ ย
สื่อเทคโนโลยี
7. กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

จานวน 8,480 บาท
1. เพือ่ ให้สถานศึกษา ได้จดั ระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยนที่
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงนักเรี ยนทุกคนตาม
เกณฑ์พจิ ารณาร้อยละ 85
2. เพือ่ ส่งเสริ มให้ครู ประจาชั้น บุคลากรในโรงเรี ยน
ผูป้ กครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกมีส่วน
ร่ วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
3. คณะครู ชุมชน นักเรี ยนและผูเ้ กี่ยวข้อง มีความพึง
พอใจต่อโครงการร้อยละ 85

1.เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนมีหอ้ งเรี ยนห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนที่ จานวน 18,000 บาท
มัน่ คง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก
พอเพียงอยูใ่ นสภาพที่ใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่ มรื่ น
และมีแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์พจิ ารณาร้อย
ละ 90
2.เพือ่ ให้สถานศึกษาได้จดั กิจกรรมที่ส่งเสริ มสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยนตามเกณฑ์พจิ ารณา
ร้อยละ 90
3.เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนมีหอ้ งสมุดที่ให้บริ การสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและเรี ยนรู ้แบบมี
ส่วนร่ วมตามเกณฑ์พจิ ารณา
ร้อยละ 90
4.เพือ่ ให้ผเู ้ รี ยนร้อยละ 90 มีจิตสานึกในการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม
4. คณะครู นักเรี ยน ชุมชน มีความพึงพอใจร้อยละ 85
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สร้ างความสั มพันธ์ ระหว่ าง
โรงเรียนและชุมชน
1.กิจกรรมเยีย่ มบ้านนักเรี ยน
2.ประชุมกรรมการสถานศึกษา
และผูป้ กครองนักเรี ยน
3.กิจกรรมสานสัมพันธ์วนั ปี ใหม่
วันเด็ก และฮารี รายอ
4.กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์
5. กิจกรรมเมาลิด

ส่ งเสริมวินัยประชาธิปไตย
เบ่ งบาน
1.กิจกรรมเดินแถว
2.กิ จ กรรมอบรมให้ ค วามรู ้ แ ก่
เกี่ยวกับประชาธิปไตยในรู ปแบบ
ต่างๆ
3.กิ จ ก รร ม แ น ะ แ น ว ปร ะ จ า
สัปดาห์แก่นกั เรี ยน
4.จัด กิ จ กรรมประกวด ค าขวัญ
เรี ยงความ วาดภาพ จัดป้ ายนิ เทศ
ฯลฯ.ในหัวข้อประชาธิปไตย
5.กิจกรรมสภานักเรี ยน
6.กิจกรรมลูกเสือสารอง/ลูกเสือ
สามัญ

1. เพือ่ ให้สถานศึกษาเป็ นแหล่งวิทยาการในการแสวงหา จานวนเงิน 20,000 บาท
ความรู ้และให้บริ การชุมชน มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรี ยนรู ้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและนอกสถานศึกษาและเพือ่ พัฒนาการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน บุคลากรของสถานศึกษาและชุมชน
ตามเกณฑ์พจิ ารณาร้อยละ 85
2. เพือ่ ให้สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีการจัด
กิจกรรมร่ วมกัน ก่อให้เกิดความร่ วมมือ ร่ วมใจระหว่าง
ชุมชนและสถานศึกษาตามเกณฑ์พจิ ารณาร้อยละ 85
3. ผูเ้ กี่ยวข้องร้อยละ85 มีความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานตามโครงการของโรงเรี ยน

1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 มีวนิ ยั และปฏิบตั ิตนตาม
กฎระเบียบของโรงเรี ยน
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 มีความรับผิดชอบในหน้าที่และ
รู ้จกั บทบาทและหน้าที่ของตน
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 รู ้จกั การทางานเป็ นทีม ฝึ กการเป็ น
ผูน้ าและผูต้ ามที่ดี
4. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85เกิดการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยโดยการปฏิบตั ิจริ ง
5. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 มีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
6. ผูเ้ รี ยน ครู และผูเ้ กี่ยวข้อง มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 85

จานวน 15,760 บาท
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เศรษฐกิจพอเพียง
1.กิจกรรมสหกรณ์โรงเรี ยน
2.กิจกรรมออมทรัพย์
3.กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า
4.กิจกรรมแปรรู ปอาหาร
(แหนมเห็ด)
5.กิจกรรมเรี ยนรู ้โดยภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

โครงการสถานศึกษาสี ขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข
1. กิจกรรมลูกเสือ /เนตรนารี /
กิจกรรมชมรม
2. กิจกรรมการบูรณาการการเรี ยน
การสอนเรื่ องยาเสพติดทุกกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้
3. กิจกรรมรณรงค์วนั สาคัญ
ต่อต้านยาเสพติด
4. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวติ สร้าง
ภูมิคุม้ กันยาเสพติด ด้านศิลปะ
ดนตรี และกีฬา

5. กิจกรรมจิตอาสาและผู ้
บาเพ็ญประโยชน์
6. กิจกรรมสาคัญทางศาสนา/
กิจกรรมค่ายคุณธรรม
7. กิจกรรมสมุดบันทึกความดี
8. กิจกรรม TOBE NUMBER
ONE

1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 มีความขยันหมัน่ เพียร
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 รู ้จกั ประหยัด อดออม
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 มีทกั ษะในการทางาน
4. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 รู ้จกั ใช้ชีวติ อย่างพอเพียงและมีเจต
คติที่ดีต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ผูเ้ รี ยน ครู และผูเ้ กี่ยวข้อง มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 85

จานวน 15,000 บาท

1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 85 ปลอดภัยจากยาเสพติดและ
จานวน 10,000 บาท
อบายมุขทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
2. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผูป้ กครองทุกคน มีจิตสานึก
ร่ วมกันในการดูแลนักเรี ยน กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด
และกลุม่ เฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ ระบาดของยาเสพติด
และอบายมุข
3. ผูน้ าท้องถิ่น ผูน้ าทางศาสนา ในชุมชนทุกคนให้การ
สนับสนุนส่งเสริ มการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสี
ขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขและมีจิตสานึกในการ
ดูแลลูกหลานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
5. ผูเ้ รี ยน ครู และผูเ้ กี่ยวข้อง มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 85
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โครงการอาหารกลางวัน

1. นักเรี ยนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าตามหลัก
จานวน 1,624,000 บาท
โภชนาการ อย่างทัว่ ถึง ร้อยละ 100
2. นักเรี ยนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์
3. นักเรี ยนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ

