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โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองกลยุทธโรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

โครงการกิจกรรมวันสาคัญประจาปี
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1-2
การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานที่ 1-6
1-2
นายอนันต์ จาเริญวรทศ และหัวหน้าสายชั้นทุกระดับ
( ) โครงการใหม่ ( / ) โครงการต่อเนื่อง (
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

) อื่นๆ

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ศักยภาพ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมวันสาคัญ ต่างๆ เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้ผู้เรียนเข้าใจถึง
วันสาคัญแห่งชาติขงไทย เป็นโครงการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทาให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้และมีความสุขสนุกกับการเรียน
โรงเรียนบ้านปงสนุก เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครลาปาง มีนักเรียนจากหลายพื้นที่
จึงได้จัดทาแผนงานโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมให้รักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีไว้อย่างยั่งยืน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกให้นักเรียนได้ทราบถึงคุณค่าของวันสาคัญแห่งชาติ
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ไทย และต่อ
บุพการี
3. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้อย่างถูกต้องต่อเนื่อง
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 1,927 คน
เชิงคุณภาพ
2. นักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมกิจกรรมตามขอบข่าย
สามารถปฏิบัติกิจกรรม เกิดทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า
ค่าใช้ ค่า
รวม
ที่
รายละเอียดของ
ตอบ สอย วัสดุ เงิน
กิจกรรม
แทน
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการขอ
อนุมัติโครงการ ประชุมวางแผน
การจัดกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมาณ และ
ดาเนินการจัดกิจกรรม
ดังต่อไปนี้
วันสุนทรภู่และสัปดาห์ต่อต้านยา
13,000 13,000
เสพติด
วันพ่อแห่งชาติ
2,000 2,000
วันแม่แห่งชาติ
5,000 5,000
วันสาคัญทางศาสนา
2,000
3,000 5,000
วันเด็กแห่งชาติ
3,000 3,000
วันสาคัญอื่นๆ
3,000 3,000
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและ
หลังปฏิบัติกิจกรรม โดยการ
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานทุกขั้นตอน
4 ขั้นสรุปผล แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการ
ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงาน
ของแต่ละกิจกรรมตามโครงการ
รายงานผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น
30,000

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
การดาเนินการ
กันยายน 60

นายอนันต์ และ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
สังคมศึกษา

ตุลาคม 60 –
กันยายน 61

นายอนันต์
หัวหน้ากลุ่มสาระ
สังคมศึกษาและ
หัวหน้าสายชั้นทุก
ระดับ

ตุลาคม 60 –
กันยายน 61

นายอนันต์และ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
สังคมศึกษา

กันยายน 61

นายอนันต์และ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
สังคมศึกษา
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5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 30,000 บาท
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย ระดับประถมศึกษาและขั้นพื้นฐาน
2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
ที่ กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หมายเหตุ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย
กิจกรรมบูรณาการวันต่อต้านยาเสพติดและ
สัปดาห์วันสุนทรภู่
1 ป้ายไวนิล
4,000 4,000
2 กระดาษ วัสดุจัดป้ายนิทรรศการ
3,000 3,000
3 รางวัลการร่วมกิจกรรมตอบปัญหา
2,000 3,000
4 อาหารว่าง/น้าดื่ม
3,000 3,000
รวม
13,000
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
1 ป้ายไวนิลและป้ายงานกิจกรรม
2,000 2,000
รวม
2,000
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
1 ป้ายไวนิลและป้ายงาน
3,000 3,000
2 อาหารว่าง/น้าดื่ม
2,000 2,000
รวม
5,000
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
1 ป้ายกิจกรรม
2,000 2,000
2 ตอบแทนเจ้าหน้าที่
2,000
2,000
รวม
4,000
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
1 ป้ายไวนิล
1,000 1,000
2 รางวัลการจัดกิจกรรม
2,000 2,000
รวม
3,000
วันสาคัญอื่นๆ
1 ป้าย/วัสดุ
3,000 3,000
รวม

30,000
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต (Output)
ร้อยละ 90 กิจกรรมวันสาคัญประจาปี
โรงเรียนบ้านปงสนุกดาเนินกิจกรรมตาม
แผนการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ (Outcome)
ร้อยละ 100 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
- การสังเกต
- การปฏิบัติ

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
- แบบสังเกต
- แบประเมินการปฏิบัติ

- การสังเกต

- แบบสังเกต

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนทราบถึงคุณค่าของวันสาคัญแห่งชาติ
8.2 นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ไทย และต่อบุพการี
8.3 นักเรียนปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยได้อย่างถูกต้องต่อเนื่อง
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายอนันต์ จาเริญวรทศ)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานกิจกรรมวันสาคัญ

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่
สนองมาตรฐาน สพฐ.ที่
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2,4
การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานที่ 7 - 8
5
นายอนันต์ จาเริญวรทศและหัวหน้าสายชั้นทุกระดับ
( ) โครงการใหม่
( / ) โครงการต่อเนื่อง (
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

) อื่นๆ

1. หลักการและเหตุผล
การจั ดสภาพแวดล้ อมภายในโรงเรียนให้ เอื้อต่ อการเรียนการสอน นอกจากจะท าให้ เกิดความเป็ น
ระเบียบเรียบร้อยและสวยงามแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความภาคภูมิใจใน
สถาบันของตนเอง ซึ่งจะนาไปสู่ความสาเร็จในชีวิต ถึงแม้จะได้รับการปรับปรุงแล้วก็ตามแต่โรงเรียนได้ตระหนัก
ในเรื่องนี้ จึงได้พยายามปรับปรุงอาคารสถานที่ และบริเวณโรงเรียนมาโดยตลอด อย่างต่อเนื่องอาคารสถานที่
ถึ งแม้ จ ะได้ รั บ การปรั บ ปรุ งอยู่ แ ล้ ว ก็ ต าม แต่ ก็ ต้ อ งมี ก ารดู แ ลปรั บ ปรุงเพิ่ ม เติ ม ตลอดเนื่ อ งจากมี ก ารช ารุ ด
โดยเฉพาะโรงเรียนบ้านปงสนุกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่มีจานวนนักเรียน ครูและบุคลากรอยู่ร่วมกันเป็นจานวน
มากและเป็นสถานที่ให้บริการหน่วยงานตลอดจนประชาชนทั่วไปมาโดยตลอด จึงต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซม
ดูแลอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุขและมี
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการบริการให้ความสะดวกความพึงพอใจแก่ผู้ปกครองบุคคลทั่วไป
และชุมชน
รั้วโรงเรียนปัจจุบันสภาพดูเก่ามากจึงมีความจาเป็นต้องทาสีใหม่เพื่อความสวยงามสดใสน่าอยู่ และจาก
การที่ส านั ก งานสิ่ งแวดล้ อมภาคที่ 2 ลาปาง ได้มาทาการเก็บตัว อย่างน้าทิ้งก่อนระบายออกสู่ ภ ายนอกของ
โรงเรี ย นบ้ านปงสนุ ก เมื่ อ วัน ที่ 26 กรกฎาคม 2560 ผลปรากฏว่าค่ าบี โอที ซั ล ไฟด์ น้ ามั น และไขมั น สาร
แขวนลอย สารที่ละลายได้ทั้งหมด และทีเคเอ็นเกินมาตรฐานควบคุมการระบายน้าทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดเป็นแหล่งกาเนิดมลพิษที่ต้องถูก
ควบคุ ม การปล่ อ ยน้ าเสี ย ลงสู่ แ หล่ งน้ าสาธารณะหรือ ออกสู่ สิ่ ง แวดล้ อ มนอกเขตที่ ตั้ งตามมาตรา 69 แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 (อาคารประเภท ก. ที่มีพื้นที่ใช้สอย
รวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแค่ 25,000 ตารางเมตรขึ้น)
ดังนั้น โรงเรียนบ้านปงสนุกจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่มีความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องตามความจาเป็นและเหมาะสม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อตกแต่งทาสีรั้วโรงเรียนให้มีความสวยงามน่าอยู่
2.2 เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสียในโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้า
ทิ้งที่กฎหมายกาหนด
2.3 เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน มีความปลอดภัย
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2.5 เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพแก่
นักเรียน บุคลากรภายในและชุมชนทั่วไป
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
บริเวณสถานที่ รั้วโรงเรียนและสภาพแวดล้อม ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสม
สาหรับการเรียนรู้ของนักเรียน ร้อยละ 80 พึงพอใจ
3.2 เชิงคุณภาพ
- บริเวณสถานที่ รั้วโรงเรียน ร้อยละ 80 มีคุณภาพตามมาตรฐานของ สพฐ.
- ระบบการบาบัดน้าทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกาหนด
- นักเรียนและบุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ดีขึ้น
- สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัยและร่มรื่น
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 1,927 คน
และบุคลากรทั้งภายในและภายนอกได้ใช้สถานที่อย่างสะดวกเต็มที่
เชิงคุณภาพ
2. นักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมกิจกรรมในบริเวณ
โรงเรียนตามขอบข่าย สามารถปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข เกิดทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า
ค่าใช้ ค่า
รวม
ที่
รายละเอียดของกิจกรรม ตอบ สอย วัสดุ เงิน
แทน
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการ
ขออนุมัติโครงการ ประชุม
วางแผนการจัดกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตาม
แผน (D-DO)
จัดสรรงบประมาณ และ
ดาเนินการจัดกิจกรรม
ดังต่อไปนี้
- ปรับปรุง ทาสีรั้วโรงเรียน
20,000
50,000 70,000

ระยะเวลา
การ
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กันยายน 60

นายอนันต์และ
หัวหน้าสายชั้น
ทุกระดับ

ตุลาคม 60 –
กันยายน 61

นายอนันต์และ
หัวหน้าสายชั้น
ทุกระดับ
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3

4

- ปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสีย
- ปรับปรุง ซ่อมแซมสนาม
เด็กเล่น และอัฒจรรย์
- ปรับปรุง ป้ายโรงเรียน
ด้านหลัง
- ปรับปรุงพัฒนาตกแต่ง
บริเวณทั่วไป
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและ
หลังปฏิบัติกิจกรรม โดยการ
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานทุกขั้นตอน
ขั้นสรุปผล แก้ไข สรุปผล
การดาเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการ
ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงาน
ของแต่ละกิจกรรมตาม
โครงการ รายงานผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น

15,000
15,000

25,000 40,000
55,000 70,000

15,000

30,000 45,000

5,000

20,000 25,000
ตุลาคม 60 –
กันยายน 61

นายอนันต์และ
หัวหน้าสายชั้น
ทุกระดับ

กันยายน 61

นายอนันต์และ
หัวหน้าสายชั้น
ทุกระดับ

250,000

5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 250,000 บาท
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย ระดับประถมศึกษาและขั้นพื้นฐาน
2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
ที่
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
กิจกรรม/รายการ
หมายเหตุ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย
ปรับปรุง ซ่อมแซม ตกแต่งอาคารสถานที่
1 วัสดุ อุปกรณ์
180,000 180,000
2 ค่าแรง
70,000
70,000
รวม
250,00
0
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
- การสังเกต
- การปฏิบัติ

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
- แบบสังเกต
- แบประเมินการ
ปฏิบัติ
- แบบสังเกต

ผลผลิต (Output)
ร้อยละ 90 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านปงสนุกดาเนิน
กิจกรรมตามแผนการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ (Outcome)
- การสังเกต
ร้อยละ 100 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เข้าร่วมกิจกรรม
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ระบบบาบัดน้าเสีย ในโรงเรียนมีประสิทธิภาพมีลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมน้าทิ้งที่
กฎหมายกาหนด
7.2 รั้วโรงเรียนได้รับการปรับปรุง มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข
7.2 โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งปลูกฝังความเป็นระเบียบและรั กษาความสะอาด สวยงาม
ให้นักเรียน
7.3 โรงเรียนมีห้องเรียน อาคารเรียนเป็นสัดส่วนห้องน้าห้องส้วม และบริเวณสะอาดร่มรื่นปลอดภัย

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายอนันต์ จาเริญวรทศ)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานอาคารสถานที่

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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โครงการ
แผนงาน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาวะ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

สนองยุทธศาสตร์สพฐ.ที่
สนองมาตรฐาน สพฐ.ที่
สนองกลยุทธโรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ

1,2
การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานที่ 1 – 6
1-2
นางผ่องพรรณ์ สายสืบและหัวหน้าสายชั้นทุกระดับ
(
) โครงการใหม่ ( / ) โครงการต่อเนื่อง (

ระยะเวลาดาเนินการ

1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

) อืน่ ๆ

1. หลักการและเหตุผล

ปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาสาคัญที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งส่วนบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติ ดังนั้น การส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้องด้ านสุขภาพ จึงเป็นเรื่องสาคัญหากได้ปลูกฝังและเสริมสร้าง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้จะทาให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนแนวทางการควบคุม
และป้องกันโรคที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อภาวะสุขภาพของประชาชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม
ควบคุมโรคด้วย ดังนั้น การพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงจาเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้ กับเด็กและ
ผู้สูงอายุให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง
และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้เป็นปกติสุข
ในการดาเนินการเพื่อจัดทาโครงการของโรงเรียนบ้านปงสนุกในครั้งนี้ โรงเรียนได้ดาเนินการตามกรอบ
และแนวทางของ สสส. เพื่อการพั ฒ นางานเชิงระบบและการพั ฒ นางานเชิงประเด็นในการสุขภาวะ 5 ด้าน
ดังกล่าว โดยได้ดาเนินการประเมินสภาพการณ์จริงทั้ง 5 ด้าน และนาผลการประเมินมาพูดคุยระดมความคิดใน
ระหว่างภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ จากผลการประเมินพบว่าในแต่ละด้านมีผลการประเมินในภาพรวม
3.72 แยกเป็ น แต่ ล ะด้ า นได้ ดั ง นี้ ด้ า นที่ 1 ผู้ เรี ย นเป็ น สุ ข 3.88 ด้ น ที่ 2 โรงเรี ย นเป็ น สุ ข 2.79 ด้ า นที่ 3
สภาพแวดล้อมเป็นสุข 3.16 ด้านที่ 4 ครอบครัวเป็นสุข 3.98 และด้านที่ 5 ชุมชนเป็นสุข 3.91 จากผลการ
ประเมินดังกล่าวนี้พบว่าโรงเรียนบ้านปงสนุกจึงได้จัดทาระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะของ
ผู้ เรีย นทั้ ง 5 องค์ป ระกอบ โดยได้น าผลการประเมินมาพิ จารณาร่ว มกัน ในเวที ระดมความคิดในพื้ นที่ ซึ่งได้
ดาเนินการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุ กภาคส่วน คือ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
องค์กรชุมชน ผลของการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันสรุปได้ คือการดูแลเฝ้าระวัง การป้องกันรักษาสุขภาพเป็นสิ่งที่
สาคัญเป็นอย่างมาก โรงเรียนต้องร่วมกับเครือข่าย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดาเนินการจัดการด้านสุขภาวะโดย
มุ่งเน้ น ข้อ มูล จากการประเมิ น ทั้ ง 5 ด้านมาเป็ นเป้ าหมายหลั ก เพื่ อ พั ฒ นาให้ เกิด คุณ ภาพชีวิที่ ดีและยั่งยื น
ดังนั้นโรงเรียนบ้านปงสนุก จึงมีแนวคิดร่วมกันที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนบ้านปงสนุกมีการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนครบ 5 องค์ประกอบของโรงเรียนสุขภาวะ และส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมที่
ลดพฤติกรรมเสี่ยง และเพิ่มพฤติกรรมในการพัฒ นาคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุกที่สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนและชุมชนและมีการพัฒนาสุขภาวะในโรเรียนและชุมชนจนเกิดความต่อเนื่องยั่งยืน
โรงเรียนบ้านปงสนุกอาเภอเมืองลาปาง ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริม
สุขภาวะเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน โดยการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกาย
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และสุขภาพจิตใจ ลดภาวะโลกอ้วน รวมถึงการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดอุบัติเหตุ ปลอดอบายมุขและสิ่งเสพ
ติด มีบรรยากาศร่มรื่นน่าอยู่ ซึ่งการพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จะนาไปสู่
ครอบครัวและชุมชนดารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข
2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนบ้านปงสนุกมีการบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาวะของผู้เรียน
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะ ไปใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะในการเฝ้าระวังความปลอดภัย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 1,927 คน
เชิงคุณภาพ
2. นักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมกิจกรรมตามขอบข่าย สามารถปฏิบัติ
กิจกรรม เกิดทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า
ค่าใช้ ค่า
ที่
รายละเอียดของกิจกรรม
ตอบ สอย วัสดุ
แทน
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการขออนุมัติ
โครงการ ประชุมวางแผน
การจัดกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมาณ และดาเนินการจัด
กิจกรรมการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
- จัดกิจกรรมบูรณาการกระบวนการ
5,000
เรียนรูส้ สู่ ุขภาวะ
- กิจกรรมอบรมผู้นาอนามัย
3,000
1,000
- เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้าน
3,000
สุขภาพอามัยและส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมส่งเสริมการออกกาลังกาย 3,000
เพื่อสุขภาพ
- กิจกรรมตรวจสุขภาพในช่องปากและ
การแปรงฟันหลังอาหาร
- การจัดสภาพแวดล้อมและบริเวณ
โรงเรียนให้นา่ อยู่ปลอดภัยปลอด
อบายมุข และสิ่งเสพติด
- กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ
- การจัดระบบการจราจรภายใน

รวม
เงิน

5,000
4,000
3,000
3,000

4,000

5,000

ระยะเวลา
การดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กันยายน 60

นางผ่องพรรณ์
สายสืบ

ตุลาคม 60 –
กันยายน 61

นางผ่องพรรณ์
สายสืบ
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3

4

- กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
- กิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด
การป้องกันอุบัติเหตุ
ป้องกันโรคระบาด
ไม่ซื้อและรับประทานขนมทีไ่ ม่มี
ประโยชน์
น้าดื่ม
ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานทุกขั้นตอน
ขั้นสรุปผล แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตาม
โครงการ รายงานผล
รวมจานวนเงินทั้งสิน้

3,000
500
500
500
500
1,000

ตุลาคม 60 –
กันยายน 61

นางผ่องพรรณ์
สายสืบ

กันยายน 60

นางผ่องพรรณ์
สายสืบ

30,000

5. งบประมาณที่ใช้

จานวน 30,000 บาท
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย ระดับประถมศึกษาและขั้นพื้นฐาน
2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
ที่ กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบ
ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน
สอย
จัดกิจกรรมบูรณาการกระบวนการเรียนรู้สสู่ ุขภาวะ
1
กระดาษ เอ 4/วัสดุ/สื่อ
5,000 5,000
จัดกิจกรรมอบรมผู้นาอนามัย
1
- จัดซื้อกระดาษชาร์ทสี กระดาษปอนด์ กระดาษกาว
1,000 1,000
จัดนิทรรศการ
2
ค่าตอบแทนวิทยากร
3,000
3,000
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้
1
ค่าตอบแทนวิทยากร
3,000
3,000
กิจกรรมส่งเสริมการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
1
ค่าตอบแทนวิทยากร
3,000
3,000
การจัดสภาพแวดล้อมและบริเวณโรงเรียนให้นา่ อยู่ปลอดภัย
ปลอดอบายมุข และสิ่งเสพติด
1
ป้ายไวนิล / ป้ายปิดประกาศ
2,000
2
วัสดุ อุปกรณ์
2,000

หมายเหตุ
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การจราจรภายในการจัดระบบโรงเรียน
1
ป้ายเครื่องหมายจราจร สีทาพื้น แปรง
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
1
ถังขยะ วัสดุและอุปกรณ์ประกอบ
กิกรรมรณรงค์
1
ป้ายรณรงค์
2
อาหารว่างและน้าดื่ม
รวม

5,000
3,000
2,000

1,000

2,000
1,000
30,000

6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต (Output)
ร้อยละ 90 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านปงสนุกดาเนินกิจกรรมตาม
แผนการดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ (Outcome)
ร้อยละ 100 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม
กิจกรรม

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
- การสังเกต
- การปฏิบัติ

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
- แบบสังเกต
- แบประเมินการปฏิบตั ิ

- การสังเกต

- แบบสังเกต

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 นักเรียน ครู บุคลากรมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพ การป้องกัน การหลีกเลีย่ งพฤติกรรมเสีย่ งต่อการเกิด
โรคต่าง ๆ และอนามัยส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 นักเรียนนาความรู้ทักษะไปใช้ดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้อย่างเป็นสุข
7.3 นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัตงิ านเฝ้าระวังสุขภาพได้ตามที่กาหนด

ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางผ่องพรรณ สายสืบ)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานอนามัย

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์สพฐ.ที่
สนองมาตรฐาน สพฐ.ที่
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

การแข่งขันกีฬาภายในและระหว่างโรงเรียนต่อต้านยาเสพติด
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1,2
การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานที่ 1 – 6
1-2
นายอนันต์ จาเริญวรทศ และคณะครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
(
) โครงการใหม่
( / ) โครงการต่อเนื่อง (
) อื่นๆ
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
ในการพั ฒ นาประเทศจะต้ อ งพั ฒ นาคนหรื อ ประชากรในชาติ เป็ น ปฐม เพราะประเทศชาติ
จะพั ฒ นาได้ จ ะต้ อ งอาศั ย ประชากรในชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพ และมี ส มรรถภาพสู ง ซึ่ ง หมายถึ ง ประชากรที่ มี
ความสามารถทางสติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายสูง และยิ่ งกว่านั้นต้องเป็น
ประชากรที่มีระเบียบวินัย มีความมานะ อดทน เสียสละเพื่อส่วนรวม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เพื่อนร่วมชาติ
อุทิศตนและรับผิดชอบงานในหน้ าที่อย่างสุดความสามารถ คุณภาพของประชากร ตามคุณลักษณะเช่นนี้ว่า
การกีฬาสามารถปลูกฝังให้เกิดขึ้นแก่ประชากรได้อย่างไม่ต้องสงสัย
( คู่มือกีฬา : จรินทร์ ธานีรัตน์ )
การกีฬานอกจากจะช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังมีส่ วนช่วยให้สังคมมีระเบียบวินัย มีเหตุผล รู้จัก
ให้อภัยซึ่งกันและกัน ฉะนั้นถ้าทุกคนรู้จักการเล่นกีฬา มีน้าใจเป็นนักกีฬา และเห็นความสาคัญของกีฬาในทาง
ทีด่ ีก็จะทาให้การพัฒนาคน นาไปสู่การพัฒนาประเทศได้มากยิ่งขึ้น
อนึ่ง รัฐบาลได้ถือเอากีฬาเป็นส่วนหนึ่ งในการพัฒนาประเทศและเป็นนโยบาย ในการต่อต้านยาเสพ
ติด โดยจะเน้นกีฬาตั้งแต่ในระดับพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงสนุก เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนเป็น
จ านวนมาก และอยู่ ในช่ ว งอายุ ไม่ เกิ น 12 ปี เหมาะสมอย่ า งยิ่ งที่ ค วรส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย น มี ทั ก ษะและ
ประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพของตนเอง ในการดารงชีพอยู่ในสังคมที่ดีต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รู้จักการเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง สุขภาพพลานามัย
แข็งแรง หลีกเลี่ยงห่างไกลจากยาเสพติด
2.2 เพื่อวางพื้นฐานให้มีทักษะการเล่นกีฬาและสภาพร่างกายให้พร้อมในการเล่นกีฬาในระดับที่สูงขึ้น
2.3 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 1,927 คน
เชิงคุณภาพ
2. นักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา
อย่างสนุกสนาน สามารถปฏิบัติกิจกรรม เกิดทักษะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า
ค่าใช้ ค่า
ที่
รายละเอียดของ
ตอบ สอย วัสดุ
กิจกรรม
แทน
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการ
ขออนุมัติโครงการ ประชุม
วางแผนการจัดกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตาม
แผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมาณ และ
ดาเนินการจัดกิจกรรมการ
แข่งขัน ดังต่อไปนี้
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
28,000
55,000
ภายใน
- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
5,000
5,000
ระหว่างโรงเรียน
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและ
หลังปฏิบัติกิจกรรม โดยการ
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานทุกขั้นตอน
4 ขั้นสรุปผล แก้ไข สรุปผล
การดาเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการ
ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงาน
ของแต่ละกิจกรรมตามโครงการ
รายงานผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น

รวม
เงิน

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
การดาเนินการ
กันยายน 60

พฤศจิกายน –
ธันวาคม 60

นายอนันต์และครู
กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา
นายอนันต์และครู
กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา

83,000
10,000

93,000

พฤศจิกายน –
ธันวาคม 60

นายอนันต์และครู
กลุ่มสาระสุข
ศึกษาและพล
ศึกษา

กันยายน 61

นายอนันต์และครู
กลุ่ม
สาระสุขศึกษา
และพลศึกษา
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5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 70,000 บาท
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย ระดับประถมศึกษาและขั้นพื้นฐาน
จานวน 70,000 บาท และเงินนอกงบประมาณ 23,000 บาท
2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
ที่ กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หมายเหตุ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
1 ทาสนามกรีฑา
3,000 3,000
2 พิธีเปิด
5,000 5,000
3 เช่าเครื่องเสียง
4,000
4,000
4 ตกแต่งสถานที่
3,000 3,000
5 สนับสนุนวงดุริยางค์ร่วมนาขบวน
18,000
18,000
6 เหรียญรางวัล
15,000 15,000
7 รถนาขบวนและจราจร
3,000
3,000
8 สูจิบัตรการแข่งขัน
1,000 1,000
9 อุปกรณ์เทคนิค
1,000 1,000
10 ตกแต่งรถเกียรติยศ(ถ้วยรางวัล)
3,000 3,000
11 สนับสนุนกลุ่มสี 6 สี
18,000 18,000
12 อาหารเช้าวงดุริยางค์ 5 วง
3,000 3,000
13 เบ็ดเตล็ด
3,000 3,000
รวม
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน
1 ฝึกซ้อมและคัดเลือกนักกีฬา
3,000
3,000
2 ชุดแข่งขัน
5,000 5,000
3 นานักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
5,000
5,000
รวม
93,000
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชีส้ ภาพความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต (Output)
ร้อยละ 90 กิจกรรมการแข่งขันกีฬา
ภายในและระหว่างโรงเรียนบ้านปงสนุก
ดาเนินกิจกรรมตามแผนการดาเนินงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ (Outcome)
ร้อยละ 100 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
- การสังเกต
- การปฏิบัติ

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
- แบบสังเกต
- แบประเมินการปฏิบัติ

- การสังเกต
- ผลการแข่งขัน
- ความพึงพอใจ

- แบบสังเกต
- สรุปผลการแข่งขัน
- แบบสอบถามความพึง
พอใจ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ร้อยละ 100
8.2 นักเรียนได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันและเล่นกีฬาที่ตนเองถนัดและร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่
ตามศักยภาพ
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายอนันต์ จาเริญวรทศ)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์สพฐ.ที่
สนองมาตรฐาน สพฐ.ที่
สนองกลยุทะโรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

การส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างวินัยในโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1,2
การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานที่ 1-6
1-2
นายอนันต์ จาเริญวรทศ และหัวหน้าสายชั้นทุกระดับ
( ) โครงการใหม่ ( / ) โครงการต่อเนื่อง ( ) อื่นๆ
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

1. หลักการและเหตุผล
การอยู่ร่วมในสังคมไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดก็ตามจะต้องมี ข้อตกลง เงื่อนไข วัฒนธรรมประเพณี หรือ
สิ่งใด ๆ ที่เป็นตัวกาหนดให้สังคมนั้นปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนเพื่อเป้นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม
โรงเรียนบ้านปงสนุก เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ที่มีนักเรียนจานวนมากพอสมควร การที่
จะให้นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีเหตุมีผล มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อส่วนรวม
เป็นผู้นาผู้ตามที่ดี เคารพสิทธิส่วนบุคคลและส่วนรวม มีทักษะในการแก้ปัญหา รู้จักทางานร่วมกับผู้อื่น จึงได้
กาหนดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างวินัยในโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี ฝึกตนเองในการใช้สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่
ตามระบอบประชาธิปไตย
2. เพื่อให้นักเรียนมีเจตนคติที่ดี ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
3. เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลง มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม แสดงพฤติกรรม
เกี่ยวกับลักษณะการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 1,738 คน
เชิงคุณภาพ
2. นักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมกิจกรรมตามขอบข่าย
สามารถปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข เกิดทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ระยะเวลา
การ
ค่า
ค่าใช้ ค่า
รวม
ที่
รายละเอียดของ
ดาเนินการ
ตอบ สอย วัสดุ เงิน
กิจกรรม
แทน
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
กันยายน 60
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการขอ
อนุมัติโครงการ ประชุมวางแผน
การจัดกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
ตุลาคม 60 –
(D-DO)
กันยายน 61
จัดสรรงบประมาณ ดังต่อไปนี้
- กิจกรรมสร้างเสริมวินัย
- กิจกรรมการเลือกตั้ง
5,000 5,000
- กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
5,000 5,000
( Zero Waste School )
10,000 10,000
- กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
5,000
35,000 40,000
3

4

ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและ
หลังปฏิบัติกิจกรรม โดยการ
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานทุกขั้นตอน
ขั้นสรุปผล แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการ
ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
พร้อมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงาน
ของแต่ละกิจกรรมตามโครงการ
รายงานผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ

นายอนันต์และ
หัวหน้าสายชั้นทุก
ระดับ
นายอนันต์และ
หัวหน้าสายชั้นทุก
ระดับ

ตุลาคม 60 – นายอนันต์และ
กันยายน 61 หัวหน้าสายชั้นทุก
ระดับ

กันยายน 61

60,000

นายอนันต์และ
หัวหน้าสายชั้นทุก
ระดับ
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5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 60,000 บาท
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย ระดับประถมศึกษาและขั้นพืน้ ฐาน
2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ที่
กิจกรรม/รายการ
หมายเหตุ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน
สอย
กิจกรรมเสริมสร้างวินัย/กิจกรรมเลือกตั้ง
1 คู่มือแนวปฏิบัติ
2,000
2,000
2 ป้ายสัญลักษณ์คณะกรรมการนักเรียน
1,500
1,500
3 กระดาษ 4 เอ
1,500
1,500
4 ปากกาเคมี สีเมจิก กระดาษชาร์ทสี ฯลฯ
1,000
1,000
5 ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์หาเสียง
1,000
1,000
รวม
7,000
7,000
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
1 จัดซื้อถังขยะเพิ่มเติม นามาตกแต่งให้
3,000
7,000 10,000
สวยงาม นาไปวางตรงจุดที่เหมาะสม
2 ซ่อมแซม จัดทาถังขยะที่เป็นกรงเหล็ก
3,000
10,000 13,000
นามาตั้งเพื่อแยกขยะรีไซเคิล
รวม
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
1 ตู้/ชั้นวางของ
5,000
5,000
2 น้ายาสาหรับฆ่าเชื้อโรค
4,000
4,000
3 ไส้กรองน้า
3,000
3,000
4 ซ่อมบารุงระบบกรองน้า
25,000
25,000
5 วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นอื่นๆ
3,000
3,000
รวม
40,000 40,000
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น
60,000
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6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต (Output)
ร้อยละ 90 กิจกรรมสร้างเสริมวินัยและส่งเสริมประชาธิปไตย
โรงเรียนบ้านปงสนุกดาเนินกิจกรรมตามแผนการดาเนินงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ (Outcome)
ร้อยละ 100 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้า
ร่วมกิจกรรม

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
- การสังเกต
- การปฏิบัติ

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
- แบบสังเกต
- แบประเมินการ
ปฏิบัติ

- การสังเกต

- แบบสังเกต

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนได้ฝึกการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีตามบริบทและศักยภาพ
7.2 นักเรียนปฏิบัติตามกรอบและข้อตกลง รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัย
7.3 บริเวณโรงเรียนสะอาดร่มรื่นน่าอยู่
ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายอนันต์ จาเริญวรทศ)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์สพฐ.ที่
สนองมาตรฐาน สพฐ.ที่
สนองกลยุทธ์โรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

เสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1,2
การประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานที่ 1-6
1-2
นายอนันต์ จาเริญวรทศ และหัวหน้าสายชั้นทุกระดับ
(
) โครงการใหม่
( / ) โครงการต่อเนื่อง (
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561

) อื่นๆ

1. หลักการและเหตุผล
การสร้างและให้ความสาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินทางหรือการใช้รถใช้ถนน
เป็นสิ่งที่จะช่วยป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ในเป็นอย่างมาก
โรงเรียนบ้านปงสนุก ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนคร มีรถสัญจรผ่านไปมาอย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุกซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่นอกพื้นที่หรืออยู่ต่างอาเภอ การ
เดินทางมาโรงเรียนก็จะมีหลายลักษณะ ที่อยู่ไกลก็จะโดยสารรถยนต์ ส่วนที่อยู่ใกล้โรงเรียนก็จะเดินทางโดย
รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน หรือเดิน จากสภาพดังกล่าวโรงเรียนบ้านปงสนุกได้ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้น
เพื่อแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุ บนท้องถนน รวมทั้งปลูกฝังจิตสานึกให้เยาวชนเป็นผู้มีระเบียบวินัย ปฏิบัติ
ตามกฎจราจรและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทาแผนงานโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
โรงเรียนบ้านปงสนุก ขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาและลดการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียน มีความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทักษะความรู้ในการขับขี่
รถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ และกระตุ้นเตือนไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
2. เพื่อเสริมสร้างจิตสานึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้นักเรียนได้เข้าใจและปฏิบตั ิตามกฎจราจร
อย่างถูกต้องนาไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
3. เพื่อจัดทาระบบจราจรจาลองภายในเหมือนสภาพจริง ปฏิบัติจริง และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 1,927 คน
เชิงคุณภาพ
2. นักเรียนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมกิจกรรมตามขอบข่าย
สามารถปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข เกิดทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่า
ค่าใช้ ค่า
รวม
ที่
รายละเอียดของ
ตอบ สอย วัสดุ เงิน
กิจกรรม
แทน
1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการขอ
อนุมัติโครงการ ประชุมวางแผน
การจัดกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมาณ ดังต่อไปนี้
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
5,000 5,000
บูรณาการ
- จัดกิจกรรมแสดงผลงาน
3,000 3,000
- เชิญวิทยากรมาให้ความรู้และ
3,000
ออกแบบระบบจราจรภายใน
- จัดทาป้าย เครื่องหมาย ระบบ 3,000
9,000 9,000
จราจรภายใน
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล
การดาเนินงาน (C-Check)
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและ
หลังปฏิบัติกิจกรรม โดยการ
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงานทุกขั้นตอน
4 ขั้นสรุปผล แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผล
การปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม
ตามโครงการ รายงานผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น
20,000

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
การ
ดาเนินการ
กันยายน
60

นายอนันต์
และหัวหน้า
สายชั้นทุก
ระดับ
ตุลาคม 60 นายอนันต์
– กันยายน และหัวหน้า
61
สายชั้นทุก
ระดับ

ตุลาคม 60 นายอนันต์
– กันยายน และหัวหน้า
61
สายชั้นทุก
ระดับ

กันยายน
61

นายอนันต์
และหัวหน้า
สายชั้นทุก
ระดับ
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5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 20,000 บาท
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่าย ระดับประถมศึกษาและขั้นพื้นฐาน
2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
ที่ กิจกรรม/รายการ
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หมายเหตุ
ค่าตอบ ค่าใช้ ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ
1 กระดาษ เอ 4 / วัสดุ / สื่อ
5,000 5,000
รวม
จัดกิจกรรมแสดงผลงาน
1 - จัดซื้อกระดาษชาร์ทสี กระดาษปอนด์
3,000 3,000
กระดาษกาว จัดนิทรรศการ
รวม
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้
1 วิทยากรมาให้ความรู้
3,000
3,000
รวม
จัดทาป้าย เครื่องหมาย ระบบจราจรภายใน
1 สีสาหรับทาเครื่องหมายจาจร
8,000 8,000
2 ป้ายไวนิล
1,000 1,000
รวม
20,000
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต (Output)
ร้อยละ 90 กิจกรรมเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโรงเรียนบ้าน
ปงสนุกดาเนินกิจกรรมตามแผนการ
ดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ผลลัพธ์ (Outcome)
ร้อยละ 100 นักเรียนระดับชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
- การสังเกต
- การปฏิบัติ

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
- แบบสังเกต
- แบประเมินการปฏิบัติ

- การสังเกต

- แบบสังเกต

7. ผลผลิตโครงการ
7.1 นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตามกฎจราจร มีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
7.2 โรงเรียนมีระบบจราจรภายใน สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนและบุคลทั่วไป
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ผู้เสนอโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายอนันต์ จาเริญวรทศ)
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานอาคารสถานที่

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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ชื่อโครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาตร์สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองกลยุทธโรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ค่ายลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1,2
การประกันคุณภาพในมาตรฐานที่ 1 – 6
1-2
นายอนันต์ จาเริญวรทศ และคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559 ปีงบประมาณ 2559

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กาหนดแนวการจัดการศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุก
คนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกัน
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม เทคโนโลยี ก่อให้เกิดผลดี
และผลเสียต่อการดารงชีวิตในปัจจุบันของบุคคลจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิตให้สามารถดารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีความสุขบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและยั่งยืน
นอกจากการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ที่เป็นพื้นฐานสาคัญ ซึ่งได้กาหนดไว้ในโครงสร้า งของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเพื่อสังคม ไว้ในโครงสร้างเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
เห็นคุณค่าในการประกอบสัมมาชีพ เป็นผู้มีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ
การบาเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
โรงเรียนบ้านปงสนุกได้เล็งเห็นความสาคัญกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
สาคัญในการปลูกฝัง ระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสภาพชีวิตต่าง ๆ นาไปสู่พื้นฐานการทา
ประโยชน์ให้แก่สังคม และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขจึงจัดทา
โครงการลู กเสื อ ยุ ว กาชาดขึ้น เพื่ อพั ฒ นาผู้ เรียนให้ มี ความพร้อมทั้ งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สั งคม และ
สติปัญญา
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อให้ลูกเสือ - ยุวกาชาด รู้จักเสียสละ อดทน ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น
2.2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้กิจกรรม ลูกเสือ - ยุวกาชาด ดารงไว้สืบไป
2.3. ฝึกการเป็นผู้นาและผู้ตาม รู้จักปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้อย่างเหมาะสม
3. เป้าหมาย
3.1. เชิงปริมาณ
1. ลูกเสือ - ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านปงสนุก จานวน 700 คน
3.2. เชิงคุณภาพ
1. ลูกเสือ - ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนบ้านปงสนุก เข้าร่วมกิจกรรมและเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติกิจกรรม เกิดทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
หมวดงบประมาณรายจ่าย

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการขอ
อนุมัติโครงการ ประชุมและวาง
แผนการจัดกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมาณ และดาเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
กิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด ชั้นป.5
กิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด ชั้นป.6
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การดาเนินงาน
(C-Check)
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงานทุก
ขั้นตอน
4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน (A-ACT)
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตาม
โครงการ รายงานผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น

ผู้รับ
ระยะเว
ผิดชอบ
ลาการ
ค่า
ค่าใช้
ตอบ
ค่าวัสดุ รวมเงิน ดาเนิน
สอย
งาน
แทน
กันยายน นายอนันต์
60
และหัวหน้า
สายชั้นคณะครู
30,000

ตุลาคม นายอนันต์
30,000 60
และหัวหน้า
กันยายน สายชั้นคณะครู
61

ตุลาคม นายอนันต์
60
และหัวหน้า
กันยายน สายชั้นคณะครู
61

กันยายน นายอนันต์
61
และหัวหน้า
สายชั้นคณะครู

30,000
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5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 30,000 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
1. ค่าวัสดุ
จานวน

30,000

บาท

6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

วิธีการวัดและประเมินผล

ผลผลิต (Output)
กิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 สังเกต
โรงเรียนบ้านปงสนุกดาเนินกิจกรรมตามแผนการ
ดาเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 90
ผลลัพธ์ (Outcome)
ลูกเสือ – ยุวกาชาดสายชั้น ป 1- 6
เวลาเรียนคะแนน
ผ่านกิจกรรมร้อยละ 100
การเข้าร่วมกิจกรรม

แบบสังเกต

แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. ลูกเสือ – ยุวกาชาด สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.2. ลูกเสือ – ยุวกาชาด มีความรัก ความสามัคคีสามารถร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข
7.3. ลูกเสือ – ยุวกาชาด มีความรู้ ประพฤติ ปฏิบัติตนในกฎ ระเบียบ
7.4. ลูกเสือ – ยุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการประเมินกิจกรรมที่กาหนด
ผู้เสนอโครงการ

( นายอนันต์ จาเริญวรทศ )
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานลูกเสือ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ผู้อนุมัติโครงการ

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาตร์สพฐ.ที่
สนองมาตรฐานที่
สนองกลยุทธโรงเรียนที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
1,2
การประกันคุณภาพในมาตรฐานที่ 1 – 6
1-2
นางจรัสศรี สิงหจารุ , นางปวีณา ชมภูราช
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 ปีงบประมาณ 2561

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2542 หมวดที่ 6 มาตราที่ 6 ก าหนดไว้ ว่ า
“การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถร่วมอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”โรงเรียนบ้านปง
สนุก ได้ดาเนินการตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และตระหนักถึงความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการ
ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเร่งด่วนภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนเป็นคนดี มีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม และดารง
ตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมครูและผู้ปกครองให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อเป็นการผลิต,จัดหาสื่อ,นวัตกรรมพัฒนาเครื่องมือและเอกสารการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้เหมาะสมในการดาเนินงาน รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรอง ป้องกันแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่ม
เสี ยง/มีปั ญหา พัฒ นานั กเรียนกลุ่มเสี่ ยงปกติ การจัดกิจกรรมโฮมรูม และการดูแลช่วยเหลื อนักเรียนด้า น
ต่างๆ
2.2. เพื่ อ ส ร้ า งสั ม พั น ธ ภ า พ ค ว า ม เข้ า ใจ ค ว า ม เห็ น อ ก เห็ น ใจ อั น ดี ร ะ ห ว่ า งค รู ผู้ ป ก ค ร อ ง
นักเรียน
2.3. เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรม/คุณลักษณะตามที่โรงเรียนกาหนด
3. เป้าหมาย
3.1. ด้านปริมาณ
1. นักเรียนทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้านและดูแลช่วยเหลือ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2. ผลิต,จัดหาสื่อ,นวัตกรรมปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเครื่องมือและเอกสารระบบดูแลช่วยนักเรียน
3.2. ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูที่ปรึกษาและโรงเรียนอย่างเหมาะสม ยุติธรรม
2. สื่อเครื่องมือและเอกสารระบบดูแลช่วยนักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 สามารถใช้ในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
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4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการขอ
อนุมัติโครงการ ประชุมและวาง
แผนการจัดกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมาณ และดาเนินการ
จัดกิจกรรมพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ดังต่อไปนี้
-คณะกรรมการดาเนินงาน
-สารวจสภาพปัจจุบันและปัญหา ทาแบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน ทาแบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน
-ดาเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อ
พบนักเรียน และผู้ปกครองใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
-ดาเนินการคัดกรองนักเรียนเพื่อจัด
กลุ่มพัฒนา
-บันทึกข้อมูลนักเรียนและ
ผู้ปกครองในแบบบันทึก
- กิจกรรมผลิต , จัดหาสื่อนวัตกรรม
และพัฒนา เครื่องมือและเอกสาร
ระบบดูแลและแผ่นพับ
- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ทุกด้าน
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
การดาเนินงาน ( C-Check )
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงานทุก
ขั้นตอน

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน
สอย

10,000 10,000

ผู้รับ
ระยะเวลา
ผิดชอบ
การ
ดาเนินงาน
กันยายน 60 นางจรัส
ศรี
สิงหจารุ

20,000 ตุลาคม 60 - นางจรัสศรี
กันยายน 61 สิงหจารุ

ตุลาคม 60 นางจรัสศรี
กันยายน 61 สิงหจารุ
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ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน
สอย

4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน ( A-ACT )
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การ ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผล
การปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม
ตามโครงการ รายงานผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น
10,000 10,000 20,000
5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 20,000 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

ระยะเวลา
การ
ดาเนินงาน
กันยายน 61

ผู้รับ
ผิดชอบ
นางจรัสศรี

สิงหจารุ

5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
ที่

กิจกรรม / รายการ

การเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อพบนักเรียน และผู้ปกครอง
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
1 ค่าวิทยากร
2 ค่าอาหาร
3 ค่าพาหนะรับส่ง
4 ค่าวัสดุ
รวม
การคัดกรองนักเรียนเพื่อจัดกลุ่มพัฒนาบันทึกข้อมูล
นักเรียนและผู้ปกครองในแบบบันทึก
1 ค่าวิทยากร
2 ค่าอาหาร
3 ค่าพาหนะรับส่ง
4 ค่าวัสดุ
รวม
กิจกรรมผลิต , จัดหาสื่อนวัตกรรมและ
พัฒนา เครื่องมือและเอกสารระบบดูแลและแผ่นพับ
1 ค่าวิทยากร
2 ค่าอาหาร
3 ค่าพาหนะรับส่ง

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน
สอย

5,000
5,000

5,000
5,000

5,000
5,000
10,000

5,000
5,000

5,000
5,000

หมายเหตุ
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ที่

กิจกรรม / รายการ

4 ค่าวัสดุ
รวม
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต (Output)
1.นักเรียนทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้านและคัดกรอง
2.ผลิต,จัดหาสื่อ,นวัตกรรมปรับปรุง แก้ไข พัฒนา
เครื่องมือและเอกสารระบบดูแลช่วยนักเรียน
ผลลัพธ์ (Outcome)
1.นักเรียนทุกคนที่ได้รับการเยี่ยมบ้านและคัดกรอง
ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เสมอภาค
และยุติธรรม
2.สื่อเครื่องมือและเอกสารระบบดูแลช่วยนักเรียนไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 90 สามารถใช้ในดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หมายเหตุ
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน
สอย
5,000
5,000
5,000
5,000
วิธีการวัดและ
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

สอบถาม

รายงานการเยี่ยมบ้าน

สอบถาม

รายงานการเยี่ยมบ้าน

สังเกต

แผ่นพับ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. นักเรียนทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้าน คัดกรอง ดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม เสมอภาคและยุติธรรม
7.2. นักเรียน ผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษา และโรงเรียน เกิดความเข้าใจตรงกันในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับตัว
นักเรียนและโรงเรียน มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนและโรงเรียนผู้เสนอโครงการ
7.3. มีสื่อเครื่องมือและเอกสารระบบดูแลช่วยนักเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 สามารถใช้ใน ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
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ผู้เสนอโครงการ

(นางปวีณา ชมพูราช)
ครูชานาญการ
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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โครงการ
แผนงาน
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.ที่
สนองกลยุทธโรงเรียนที่
สนองมาตรฐานที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาในการดาเนินงาน

การพัฒนาระบบธุรการ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
4
5
การประกันคุณภาพภายใน 7 - 9
นางสาวมยุรี หอมอบ
โครงการต่อเนื่อง
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ปีงบประมาณ 2560

1. ความสาคัญและความเป็นมา
โรงเรียนบ้านปงสนุก ได้กาหนดโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน กาหนดให้งานธุรการ
เป็นงานหนึ่งในกลุ่มบริหารทั่วไป ระบบงานธุรการ เป็นการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ระหว่าง โรงเรียน กับ
บุคคล หน่วยงานราชการ/เอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัด ระบบงานธุรการ ในปัจจุบัน
ต้องได้ รับการพัฒ นาให้เกิด ความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา ในการบริการ การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
ระบบการส่งต่อ การรับ-ส่งเอกสาร การโต้ตอบหนังสือ และการประสานงาน เพื่อพัฒนางานธุรการ ให้เกิด
ความรวดเร็วถูกต้อง แม่นยา จึงจาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาดาเนินการวางระบบงานธุรการ
การดาเนินงานในปัจจุบัน งานด้านสารบรรณมีบทบาทในการดาเนินงานของฝ่ายบุคคล ใน
ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้งานสารบรรณมีคุณภาพ จึงต้องมีการวางแผนการดาเนินการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อที่จะให้งานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ ฝ่ายธุรการจึงเล็งเห็น
ความสาคัญ
จึงดาเนินการตามโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะจัดรูปแบบของเอกสารที่มีความสาคัญไว้
อย่างเป็นระบบระเบียบและสามารถสืบค้นและหาข้อมูลได้ถูกต้องและรวดเร็ว การบริหารสถานศึกษาให้มี
คุณภาพประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์สถานศึกษาต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว
เป็ น ปั จ จุ บั น ในปั จ จุ บั น จะลดระบบงานเอกสารลงและใช้ ร ะบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พิ่ ม ขึ้ น เป็ น ไปตา ม
พระราชบัญ ญั ติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ให้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เกิดประสิทธิผลต่อองค์กรและ
เพื่อให้งานเป็นระบบ สามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็วจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อจัดเก็บเอกสาร งานธุรการ และข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้น
1.2 เพื่อให้ข้อมูล สารสนเทศถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
1.3 เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบที่สะดวกและง่ายต่อการนาไปใช้งาน
1.4 เพื่อศึกษาดูงานการจัดระบบงานธุรการ และข้อมูลสารสนเทศ ของหน่วยงานที่
ประสบผลสาเร็จ
1.5 เพื่อสรรหาวัสดุ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ช่วยงานด้านธุรการและครูที่ขาดแคลน
1.6 เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด
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2.เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
- โรงเรียนได้จัดเก็บเอกสารของทางราชการได้อย่างเป็นระบบครบถ้วน
3.2 ด้านคุณภาพ
- โรงเรียนจัดเอกสารงานธุรการ เป็นระบบ หมวดหมู่ สามารถสืบค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น
- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
4. กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาดาเนินการ

ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

1 ขั้นวางแผน (P-PLAN)
ศึกษาข้อมูลนาเสนอโครงการขอ
อนุมัตโิ ครงการ ประชุมและวาง
แผนการจัดกิจกรรม
2 ขั้นดาเนินงาน/ปฏิบัติตามแผน
(D-DO)
จัดสรรงบประมาณ และดาเนินการ
จัดกิจกรรมพัฒนาระบบธุรการ
ดังต่อไปนี้
- ประชุมเพื่อกาหนดแนวปฏิบัติ
เวลาและกิจกรรมและผู้รับผิดชอบ
- ดาเนินกิจกรรมตามที่กาหนด
1) จัดซื้อวัสดุจัดซื้อวัสดุ สานักงาน
3 ขั้นติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลการดาเนินงาน
( C-Check )
ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
กิจกรรม ทั้งก่อน ระหว่างและหลัง
ปฏิบัติกิจกรรม โดยการตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินงานทุก
ขั้นตอน

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย

154,785

ผู้รับ
ระยะเวลา
ผิดชอบ
การ
ดาเนินงาน
กันยายน น.ส.มยุรี
60
หอมอบ
นางนงนุช
ลังกาเปี้ย
154,785 ตุลาคม 60 น.ส.มยุรี
-กันยายน หอมอบ
61
นางนงนุช
ลังกาเปี้ย

ตุลาคม 60 น.ส.มยุรี
กันยายน หอมอบ
61
นางนงนุช
ลังกาเปี้ย
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ที่

รายละเอียดของกิจกรรม

หมวดงบประมาณรายจ่าย
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน สอย

4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข สรุปผลการ
ดาเนินงาน ( A-ACT )
ปรับปรุง แก้ไข ตามผลการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินงาน พร้อมทั้งสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรมตาม
โครงการ รายงานผล
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น
154,785 154,785
5. งบประมาณที่ใช้ จานวน 154,785 บาท หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

ผู้รับ
ระยะเวลา
ผิดชอบ
การ
ดาเนินงาน
กันยายน น.ส.มยุรี
61
หอมอบ
นางนงนุช
ลังกาเปี้ย

5.1. ที่มาแหล่งของงบประมาณ อุดหนุนรายหัว
5.2. รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้
ที่

1
2
3
4

กิจกรรม / รายการ
จัดซื้อวัสดุจัดซื้อวัสดุ สานักงาน
ค่าวิทยากร
ค่าอาหาร
ค่าพาหนะรับส่ง
ค่าวัสดุ
รวม

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าตอบ ค่าใช้
ค่าวัสดุ รวมเงิน
แทน
สอย
-

-

154,785
154,785

154,785
154,785

หมาย
เหตุ
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6. การวัดและประเมินผล
วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จของโครงการ
ผลผลิต (Output)
กิจกรรมพัฒนาระบบธุรการ ดาเนินกิจกรรมตามแผนการ
ดาเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 90
ผลลัพธ์ (Outcome)
กิจกรรมพัฒนาระบบธุรการ โรงเรียนบ้านปงสนุกดาเนิน
กิจกรรมตามแผนการดาเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ร้อยละ 90

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

สังเกต

แบบสังเกต

เวลาเรียนคะแนน
การเข้าร่วมกิจกรรม

แบบประเมิน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1. การเก็บหลักฐานต่างๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
7.2. สะดวกในการค้นหาและตรวจสอบ
7.3. การดาเนินงานด้านธุรการมีประสิทธิภาพ

ผู้เสนอโครงการ

( นางสาวมยุรี
หอมอบ )
ครูชานาญการพิเศษ
หัวหน้างานธุรการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นางปารณีย์ บุญประคอง)
รองผู้อานวยการโรงเรียน
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมพร นาคพิทักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปงสนุก
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