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ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเตาบ่า ตั้งอยู่เลขที่ 181 หมู่ที่ 6 ตําบลนาสีนวล อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย สํานัก
งานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งขึ้น
ครั้งแรกวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2487 ที่วัดบ้านเตาบ่า หมู่ที่ 6 ตําบลภารแอ่น อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม (ภายหลังเปลี่ยนเป็นตําบลนาสีนวล) โดยมีนายประเสริฐ วิเชียรแสน ศึกษาธิการ
อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และครูได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น และให้ชื่อว่าโรงเรียนวัดบ้าน
เตาบ่า สาเหตุการจัดตั้งโรงเรียนนี้เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนบ้านเตาบ่าได้เดินทางไปเรียนที่โรงเรียน
บ้านหนองบะมีระยะทางไกล และทุรกันดาร โดยนายสง เตระนะกาโย เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอน
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียนทั้งสิ้น 75 คน อาศัยศาลาการเปรียญ
วัดบ้านเตาบ่าเป็นสถานที่เรียน
ต่อมาปี พ.ศ.2516 ได้ย้ายโรงเรียนจากวัดบ้านเตาบ่ามาสร้างที่วัดสระธาตุเก่าและก่อสร้าง
อาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เตี้ย ขนาด 4 ห้องเรียน บนเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา และ พ.ศ. 2549
ได้รับบริจาคอาคารเรียน 1 หลัง 7 ห้องเรียน จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และโรงอาหาร 1 หลัง
จากบริษัท พีเอ็นมารีดฟูดส์โปรดักส์ จํากัด พ.ศ. 2554 ได้รับบริจาคอาคารเรียน 1 หลัง 5 ห้องเรียน
จากบริษัทเทคโนเซล (เฟร์ย) จํากัด
2. ข้อมูลบุคลากร
ที่
1

ชื่อ – สกุล
นายวิทยา นนท์นภา

2
3
4

นายเลื่อน แก้วดี
นายมีศักดิ์ โคนาโล
นายทองไสย หวลคิด

5

น.ส.ณัฏฐพัชร นามทัศน์

6

นางกาญจนา วิชานนท์

7
8

นางวังบัวบาน วิชานนท์
นายสังคม มีชยั

ตําแหน่ง
วุฒิการศึกษา / วิชาเอก
ผู้อํานวยการ ค.บ.เกียรตินิยมอันดับ 1/สังคมศึกษา
กศ.ม./ประวัติศาสตร์
ครู คศ.3
ศษ.บ./การบริหารการศึกษา
ครู คศ.3
ค.บ./สังคมศึกษา
ครู คศ.3
ค.บ./ภาษาไทย
ศษ.ม./การบริหารการศึกษา
ครู คศ.3
ศษ.บ.เกียรตินิยมอันดับ 2/การประถมศึกษา
ศษ.ม./การบริหารการศึกษา
ครู คศ.3
ค.บ./วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ศษ.ม./การบริหารการศึกษา
ครูอัตราจ้าง บธ.บ./คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นักการฯ
ม.6

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
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3. ข้อมูลนักเรียน
ชั้น
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่
ประถมศึกษาปีที่
รวม

ห้องเรียน

1
2
3
4
5
6

1
1
1
1
1
1
1
1
8

นักเรียน (10 มิ.ย. 59)
ชาย หญิง
รวม
2
4
6
5
4
9
6
3
9
9
4
13
4
6
10
5
6
11
7
7
14
5
10
15
43
44
87

ครูประจําชั้น
นางวังบัวบาน วิชานนท์
น.ส.ณัฏฐพัชร นามทัศน์
นายมีศักดิ์ โคนาโล
นายเลื่อน แก้วดี
นางกาญจนา วิชานนท์
นายวิทยา นนท์นภา
นายทองไสย หวลคิด

4. อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ประเภทอาคาร
อาคารเรียน
อาคารเรียน
อาคารอเนกประสงค์
อาคารอเนกประสงค์
อาคารอเนกประสงค์
อาคารอเนกประสงค์
บ้านพักครู
ส้วม
หอกระจายข่าว
สนามกีฬา
สนามเด็กเล่น
ถังเก็บน้ํา
รั้ว

แบบ
ลามิน่าสานฝัน
ช่างกลปทุมวัน
สปช.202/26
พี เอ็น มารีนฟู้ดส์
มทร.อีสาน
สโมสรนิสิตจุฬาฯ
องค์การ
บุญถาวรโฮมมาร์ท
ช่างกลปทุมวัน
ลานกีฬาอเนกประสงค์
มูลนิธิศุภนิมิต
ฝ.33
อื่นๆ

หลัง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ห้อง
5
7
1
1
1
1
2
8
-

สภาพ
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ชํารุด
ชํารุด

ตอนที่ 2
แผนพัฒนาสถานศึกษา
1. วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และปรัชญา
วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านเตาบ่าจัดการศึกษาพัฒนานักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม มีความเป็นเลิศทางทักษะวิชาการ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีความเป็นสากล
เป้าหมายของโรงเรียน นักเรียนได้รับพัฒนาด้านศักยภาพ มีความรู้ และทักษะที่จําเป็น
ตามหลักสูตร อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น รักการเรียนรู้ รักการทํางาน สุขภาพดี มีคุณธรรม อนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม และพัฒนาสิ่งแวดล้อม นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิต และอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข
ปรัชญาการจัดการศึกษา สุวิชาโน ภวํ โหตุ (ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ)
2. พันธกิจ
1. พัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน เต็มตามศักยภาพ ให้มีความรู้ และทักษะที่จําเป็นตาม
หลักสูตร ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และคุณธรรม สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
3. จัดสภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
4. พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา และการประกันคุณภาพภายใน โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. เป้าประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้
2. เพื่อให้รักและหวงแหนความเป็นไทย
3. เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนรักและหวงแหนวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
4. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้และพัฒนาความถนัดตามศักยภาพตน
5. เพื่อสนับสนุนวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย
6. เพื่อใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
7. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการและสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
8. เพื่อให้มแี หล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
9. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย นําความรู้ไปใช้ในการคิดอย่างสร้างสรรค์ และ
แก้ปัญหาได้
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10. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้าใจด้านกฎหมายและการเมือง
11. เพื่อให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ
12. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายแข็งแรงและมีจิตใจทีส่ มบูรณ์
13. เพื่อให้บุคลากรมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและเกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
4. มาตรฐานโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านเตาบ่าให้ความเห็นชอบมาตรฐาน
ของโรงเรียนบ้านเตาบ่า สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนและโรงเรียนพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานศึกษาอื่นๆ
มีรายละเอียดดังนี้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มี 4 มาตรฐาน 16 ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยก
ระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพนักเรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่กําหนดขึ้น
ด้านที่ 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
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5. แผนพัฒนาสถานศึกษา
โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนา 4 ด้าน ดังนี้
1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
1.1 การเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Center) โดยจัดหลักสูตรเนื้อหา
วิชาและการวัดผลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
1.2 การเรียนรู้แบบองค์รวม เป็นการเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างสัมพันธ์เชื่อมโยงต่อเนื่อง
กลมกลืนกันทั้งเรื่องของท้องถิ่นและสากล มีผลทําให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเรื่องที่เรียนรู้อย่างชัดเจน
และลึกซึ้งครอบคลุม มีความหมายต่อการนําไปใช้ในการดํารงชีวิต
1.3 การเรียนที่มีความสุข เป็นการจัดสภาพการเรียนการสอนที่ผ่อนคลาย มีอิสระ
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีประสบการณ์แห่ง
ความสําเร็จและพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ
1.4 การเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิด เป็นการจัดการเรียนที่ให้ความสําคัญกับกระบวน
การมากกว่าคําตอบ ครูต้องจัดการเรียนรู้เพื่อหาวิธีการเรียนรู้ (Learn how to Learn)
1.5 การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Directed Learning) เป็นการเรียนรู้ที่จะนําไปสู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
1.6 การเรียนรู้เพื่อสุนทรียภาพ เป็นการพัฒนาด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา อันเป็น
องค์ประกอบของชีวิตที่สมบูรณ์
1.7 การเรียนรู้เพื่อพัฒนาลักษณะนิสัย เป็นการเรียนรู้เพื่อสร้างความสมดุลระหว่าง
ความมั่งคั่งทางวัตถุ ความเจริญงอกงามทางจิตใจ ความอาทรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนาบุคลากร
2.1 การพัฒนาบุคลากร เป็นการให้ความรู้ในการจัดการเรียนรู้ และการปฏิบัติงาน
แก่บุคลากรตามสภาพแวดล้อมในการทํางานที่เปลี่ยนไป
2.2 การจัดสวัสดิการ เป็นการบํารุงขวัญกําลังใจบุคลากร ให้เกิดความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน
3. ทรัพยากรการศึกษา
3.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นการพัฒนาระบบบริหาร และจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่
3.2 การระดมทรัพยากรการศึกษา เพื่อจัดหาการและบริหารงบประมาณที่มีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาระบบบริหาร
4.1 การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) โดยการมอบอํานาจการบริหาร
ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมและตัดสินใจแบบองค์คณะ
4.2 การบริหารงานเชิงระบบ เป็นการบริหารที่เน้นประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
เริ่มตั้งแต่การวางแผน การดําเนินงาน กํากับติดตาม การรายงานผลและการปรับปรุงการทํางาน
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4.3 การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นคุณภาพของนักเรียน
4.4 ความสัมพันธ์เพื่อพัฒนาศักยภาพ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์ซึ่ง
กันและกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
6. โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
ผู้บริหาร
การบริหารวิชาการ
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
7. การนิเทศการศึกษา
8. การแนะแนวการศึกษา
9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในฯ
10. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการฯ
การบริหารบุคคล
1. การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพฯ
4. วินัยและการรักษาวินัย
5. การออกจากราชการ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การบริหารงบประมาณ
1. การจัดทําและเสนอของบประมาณ
2. การจัดสรรงบประมาณ
3. การตรวจสอบติดตามประเมินผล รายงานผลฯ
4. ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
5. การบริหารการเงิน
6. การบริหารบัญชี
7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
การบริหารทั่วไป
1. งานธุรการ
2. งานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
3. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
4. งานประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
5. การบริหารและพัฒนาองค์กร
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. การส่งเสริมทางด้านวิชาการ งบประมาณฯ
8. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
9. งานสํามะโนผูเ้ รียน
10. การรับนักเรียน
11. การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาฯ
12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
13. การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน
14. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
15. การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษา
16. งานประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาฯ
17. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
18. งานบริการสาธารณะ
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7. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสาม ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษามีการประเมินมีดังนี้
ตัวบ่งชี้
ระดับปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทเี่ น้นเด็กเป็นสําคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถาน ศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเนที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทําเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถาน ศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และต้น
สังกัด

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีมาก

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
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ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ดีมาก
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเนที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
ดีมาก
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
ดีมาก
ดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา

ตอนที่ 3
การบริหารงบประมาณ
1. รูปแบบการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนบ้านเตาบ่าจัดสรรดังนี้
1. งานดําเนินการ
1.1 งานวิชาการ (50%)
1.2 งานบริหารทั่วไป (10%)
1.3 งบสํารองจ่าย (10%)
2. งานกลยุทธ์ (20%)
3. ค่าสาธารณูปโภค (10%)
2. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
การใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ประเภทงบรายจ่ายมี
ดังนี้
1. งบบุคลากร
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว
2. งบดําเนินการ
2.1 ค่าตอบแทน
2.2 ค่าใช้สอย
2.3 ค่าวัสดุ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภัณฑ์
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. รายการงบประมาณ
โรงเรียนบ้านเตาบ่า ได้รับจัดสรรงบประมาณจากแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงิน
อุดหนุน : เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้
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1
2
3
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รายการ
แผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
งานจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน :
เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนงานจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
งานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบเงินอุดหนุน :
เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คน
รวม

จํานวนเงิน
25,500
136,800
36,000

หมายเหตุ
1,700 บาท
ต่อคน
ต่อปี
1,900 บาท
ต่อคน
ต่อปี
500 บาท
ต่อคน
ต่อปี

198,300

4. การจัดสรรงบประมาณ
โรงเรียนบ้านเตาบ่าจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีการศึกษา 2559 ดังนี้
รายการ
1. งานดําเนินการ
1.1 งานวิชาการ
1.2 งานบริหารทั่วไป
1.3 งบสํารองจ่าย
2. งานกลยุทธ์
3. ค่าสาธารณูปโภค
รวม

ก่อนประถมศึกษา
จํานวน ร้อยละ
13,000
2,500
2,500
5,000
2,500
25,500

50
10
10
20
10
100

ประถมศึกษา
จํานวน ร้อยละ
86,400
17,280
17,280
34,560
17,280
172,800

50
10
10
20
10
100

รวม
จํานวน ร้อยละ
99,400
19,780
19,780
39,560
19,780
198,300

50
10
10
20
10
100
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5. การพิจารณางบประมาณตามโครงสร้างการบริหาร
อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียน
บ้านเตาบ่า วันที่ 22 มีนาคม 2559 เห็นชอบการจัดสรรงบประมาณดังนี้
ที่
งาน
1. งานดําเนินการ
1.1 งานวิชาการ
1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

การวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
การนิเทศการศึกษา
การแนะแนวการศึกษา
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการ กับสถานศึกษาอื่น
การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา
การจัดทํา และเสนอของบประมาณ
การตรวจสอบติดตาม ประเมินผล
รายงานผลการใช้เงิน และผลการ
ดําเนินงาน
ระดมทรัพยากรและการลงทุน
การบริหารการเงิน

โครงการ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การเรียนรู้ปฐมวัย
การเรียนรู้ประถมศึกษา
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
การวัดและประเมินผลการเรียน

งบประมาณ
0
9,400
45,000
1,000
1,000

การวิจัยในชั้นเรียน

1,000

สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

5,000

ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
การนิเทศภายในโรงเรียน
แนะแนว
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

10,000
1,000
0
0

ค่ายกิจกรรม

1,000

สัมพันธ์ชุมชน

1,000

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตรวจสอบภายใน

0
0

บริหารการเงิน

0
0
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ที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

งาน
การบริหารบัญชี
การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ
งานธุรการ
งานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
การรับนักเรียน
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน
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โครงการ

บริหารบัญชี
บริหารพัสดุและสินทรัพย์
พัฒนาบุคลากร

งบประมาณ
0
0
5,000

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
พัฒนาอาคารสถานที่

10,000

สํามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน

0

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
กีฬาและนันทนาการ
โรงเรียนวิถีพุทธ
ลูกเสือ เนตรนารี
ประชาธิปไตยในโนโรงเรียน
สหกรณ์โรงเรียน/ออมทรัพย์
การพัฒนาเว็บไซต์

การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
รวม
1.2 งานบริหารทั่วไป
ค่าวัสดุสํานักงานสําหรับโรงเรียน
รวม
1.3 งบสํารองจ่าย
รวม
2. งานแผนกลยุทธ์
2.1 งานโครงการพิเศษ (เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน)
2.2 งานโครงการพิเศษ (ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้)
2.3 งานโครงการพิเศษ (ความเป็นเลิศทางวิชาการ)
2.4 งานโครงการพิเศษ (วันสําคัญ)
รวม

0
0
1,000

2,000
2,000
2,000
2,000
0
0
0
99,400
19,780
19,780
19,780
19,780
9,560
20,000
8,000
2,000
39,560
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ที่
3. ค่าสาธารณูปโภค
3.1 ค่าไฟฟ้า
3.2 ค่าโทรศัพท์

งาน

14
โครงการ

รวม
รวมทั้งสิน้

งบประมาณ
10,000
9,780
19,780
198,300

ตอนที่ 4
แผนงาน/โครงการกลุ่มการบริหารวิชาการ
ที่
งาน
โครงการ
1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ปฐมวัย
การเรียนรู้ประถมศึกษา
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
3 การวัดผลประเมินผลและเทียบ การวัดและประเมินผลการเรียน
โอนผลการเรียน
4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การวิจัยในชั้นเรียน
การศึกษา
5 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
7 การนิเทศการศึกษา
การนิเทศภายในโรงเรียน
8 การแนะแนวการศึกษา
9 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ภายใน
10 การประสานความร่วมมือใน
ค่ายวิชาการ (O-NET, NT)
การพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น
11 การส่งเสริมและสนับสนุนงาน วิชาการกับชุมชน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
อื่นที่จัดการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นายวิทยา นนท์นภา
นางวังบัวบาน วิชานนท์
นายวิทยา นนท์นภา
นายวิทยา นนท์นภา
นายวิทยา นนท์นภา
นายวิทยา นนท์นภา
นางวังบัวบาน วิชานนท์
นางกาญจนา วิชานนท์
นายวิทยา นนท์นภา
นายวิทยา นนท์นภา
นางกาญจนา วิชานนท์
นางกาญจนา วิชานนท์

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การบริหารวิชาการ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
นายวิทยา นนท์นภา
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 293/2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 กําหนดให้สถานศึกษาในสังกัดจัด
การเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนทั่วไปปี
การศึกษา 2554 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาที่ใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามกําหนดเวลาดังกล่าวควรศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรแกนกลางและเตรียมจัดทําสิ่งต่างๆ ให้พร้อมตามคําสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ
ดังกล่าว ปีงบประมาณ 2554 โรงเรียนจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 และในปีการศึกษา 2556 ได้จัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินและสาระที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551
2.2 เพื่อประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
3. เป้าหมาย
3.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ร้อย
ละ 100
3.2 โรงเรียนได้ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา และเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
3.3 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสาระที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น อย่างน้อยระดับละ 1 หลักสูตร
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 พัฒนาความรู้ของครู
3.2 ประเมินการใช้หลักสูตร
3.3 พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 0 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
รวม
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร 1. ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกน
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. โรงเรียนประเมินหลักสูตรสถานศึกษา และ 2. หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพ
เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. โรงเรียนมีหลักสูตรท้องถิ่น
พุทธศักราช 2551 อย่างน้อย 1 ครั้ง
3. หลักสูตรสถานศึกษาสาระท้องถิ่น ระดับละ 1
หลักสูตร
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
8.2 หลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ
8.3 โรงเรียนมีหลักสูตรท้องถิ่น
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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การเรียนรู้ปฐมวัย
การบริหารวิชาการ
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
นางวังบัวบาน วิชานนท์
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
การอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยแรกเกิดถึง 6 ปี มีรูปแบบที่แตกต่างจากรูปแบบการดูแลเด็กวัยอื่น
แม้กระทั่งในช่วงวัยนี้ยังสามารถแยกได้เป็นวัยแรกเกิดถึง 3 ปี กับวัย 3 - 6 ปี ที่มีลักษณะการเลี้ยงดูที่
ไม่สามารถนํามาใช้ควบคู่กันได้ ความแตกต่างของการเลี้ยงดูเป็นผลมาจากความต้องการของเด็กในแต่
ละช่วงวัยไม่เหมือนกัน ดังนั้นพ่อแม่ ครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีอิทธิพลอย่างมากต่อการ
พัฒนาเด็ก จําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการและความต้องการของเด็ก การอบรม
เลี้ยงดูที่เหมาะสม และมีคุณภาพถือเป็นการสอนเด็กไปด้วย เนื่องจากการดูแลและการสอนจะสัมพันธ์
กัน
การจัดการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อนวัยเรียนเป็นเรื่องจําเป็น มีความสําคัญ
เป็นอย่างยิ่ง เพราะเด็กวัยนี้กําลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และ
สติปัญญา การพัฒนาเด็กให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่กําหนดไว้ในแนวการจัดประสบการณ์นั้นจะต้องยึด
พัฒนาการของเด็กเป็นหลัก โดยคํานึงถึงวัย ความสามารถ ความแตกต่างของแต่ละบุคคล ดังนั้นครู
ต้องศึกษาเป้าหมายที่พึงประสงค์ของพัฒนาการเด็กทุกด้านก่อนจัดประสบการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่ดี เจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
2.2 เพื่อให้เด็กสามารถช่วยตนเองได้เหมาะสมกับสภาพและวัย
2.3 เพื่อให้เด็กมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
3. เป้าหมาย
3.1 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อม
3.2 นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
3.3 ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 พัฒนาเด็กปฐมวัย
3.2 พัฒนาการเรียนรู้ BBL
3.3 ประเมินปฐมวัย
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษางบดําเนิน
การ หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 9,400 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
1. วัสดุการศึกษา
9,000
9,000
2. จัดทํารายงาน
400
400
รวม
9,400
9,400
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนปฐมวัยผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100
1. โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
2. นักเรียนปฐมวัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ผู้ปกครองพึงพอใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
ร้อยละ 100
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 เด็กมีสุขภาพที่ดี เจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสยั ที่ดี
8.2 เด็กสามารถช่วยตนเองได้เหมาะสมกับสภาพและวัย
8.3 เด็กมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางวังบัวบาน วิชานนท์)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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จัดการเรียนรู้ประถมศึกษา
การบริหารวิชาการ
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
นายวิทยา นนท์นภา
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบกับทุกส่วนของสังคมความสามารถในการปรับตัว
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์จึงมีความจําเป็น ระบบการศึกษาเป็นส่วนสําคัญยิ่งในการพัฒนาศักยภาพ
ของสมาชิกในสังคม โดยโรงเรียนที่เป็นหน่วยงานหลักต้องปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้
และความเข้มแข็งทางความคิด อันจะส่งผลต่อการดํารงชีวิตของนักเรียนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างมีความสุข
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประถมศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ กิจกรรมหลัก ได้แก่ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน 5 รายวิชาหลัก การแก้ปัญหานักเรียน
อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การทดสอบทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอดจนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในลักษณะต่างๆ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูพัฒนาแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
2.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 ครูทุกคนพัฒนาแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
3.2 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3.3 นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 พัฒนาทักษะการคิด
3.2 จัดการเรียนการสอน
3.3 พัฒนาทักษะทางสังคม
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 45,000 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
1. วัสดุการศึกษา
44,000
44,000
2. จัดทํารายงาน
1,000
1,000
รวม
45,000
45,000
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. ครูมีความรูค้ วามเข้าใจและสามารถ
1. ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูป
ปฏิบัติงานตามแนวทางปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
การเรียนรู้
2. นักเรียนเก่ง ดี และมีความสุข
2. นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนการสอนตาม
แนวทางปฏิรูปการเรียนรู้
3. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 ครูพัฒนาแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูป
8.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
8.3 นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
การบริหารวิชาการ
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
นายวิทยา นนท์นภา
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเรียนรู้การดําเนินชีวิต หรือวิถีชีวิตของคนไทยให้
อยู่อย่างพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอดีและพอเพียงกับตนเอง ครอบครัวและชุมชน
โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกต่างๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ สิ่งสําคัญต้องรู้จักการพึ่งพาตนเองโดยไม่
ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อน และรู้จกั การนําทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิตประจําวัน
เช่น รู้จักนําปัจจัยพื้นฐานมาใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข ความสบายและความพอเพียง การ
สร้างเสริม เผยแพร่ความรู้ และปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้กว้างขวางและได้ผลดี วิธกี าร
หนึ่งที่คาดว่าจะประสบความสําเร็จคือ การให้นักเรียนเป็นสื่อกลางการพัฒนาเพราะปัจจุบันมีนักเรียน
อยู่ตามโรงเรียนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยกว่า 30,000 โรงเรียน ถ้าสามารถสร้างเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจในวิถีชวี ิตเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่อยู่ในระดับประถมศึกษาแล้ว การสร้างสังคมที่
พอเพียงจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตหากนักเรียนสามารถนําความรู้ความเข้าใจเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้ จะเป็นแรงผลักดันหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถนําความรู้และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
3. เป้าหมาย
3.1 ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 นักเรียนนําความรู้และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวัน
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 จัดการเรียนรู้
3.2 พัฒนาฐานการเรียนรู้
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 1,000 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
1. วัสดุการศึกษา
1,000
1,000
รวม
1,000
1,000
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. โรงเรียนมีแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง 1. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูต้ ามแนวทางปรัชญา
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกชั้นเรียน
ของเศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8.2 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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การวัดและประเมินผลการเรียน
การบริหารวิชาการ
การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
นายวิทยา นนท์นภา
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
การวัดและประเมินผลการเรียนนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในการแก้ปัญหา ตลอดจนความสามารถในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียน โดยมี
การทดสอบแบบใช้แบบทดสอบ แฟ้มสะสมงาน และการประเมินผลจากสภาพจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
นําไปสู่การพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ และสนองความต้องการของหลักสูตรและสังคม
นอกจากนี้การวัดและประเมินผล เป็นการประเมินผลเชิงบวก เพื่อจะค้นหาความสามารถ
จุดเด่นและความก้าวหน้าของผู้เรียน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือนักเรียนในจุดที่ต้องการพัฒนา ซึ่งเป็น
การอํานวยประโยชน์ให้แก่ครูผู้สอน ได้พฒ
ั นาผู้เรียนให้บรรลุจุดหมายของหลักสูตร ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนและสังคมได้เป็นอย่างดี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
2.2 เพื่อค้นหาความสามารถ จุดเด่นและความก้าวหน้าของผู้เรียนเพื่อให้ความช่วยเหลือ
2.3 เพื่อจัดทําเอกสารหลักฐานการศึกษาของนักเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 ครูทุกคนวัดและประเมินผลจากสภาพจริง
3.2 นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับความเป็นจริง
3.3 นักเรียนทุกคนมีเอกสารหลักฐานการศึกษา
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 พัฒนาแฟ้มพัฒนางาน
3.2 พัฒนารูบริค
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 1,000 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
1. วัสดุการศึกษา
1,000
1,000
รวม
1,000
1,000
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนทุกคนมีข้อมูลพัฒนาการ
1. นักเรียนได้รับการประเมิน และพัฒนาอย่าง
2. ทุกชั้นเรียนมีแบบทดสอบที่มาตรฐาน
เหมาะสม
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้อง
กับความเป็นจริงในชีวิตประจําวัน
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผลการเรียน
7.3 นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสอดคล้องกับความเป็นจริง
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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การวิจัยในชั้นเรียน
การบริหารวิชาการ
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นายวิทยา นนท์นภา
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
การดําเนินการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายได้นั้น จําเป็นต้อง
มีการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง และต้องดําเนินการใน
ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างเหมาะสมกับสภาพการทํางาน
อันจะนําไปสู่การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้นั้นเน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการทั้งการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อหา
องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวิจัยเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาในการบริหารงาน
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งซึ่งจะทําให้การวิจัยเกิดผลคุ้มค่าคือ การนําผลวิจัยไปใช้ ทั้งในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อพัฒนางาน การวางแผนปรับเปลี่ยนแนวทางในการจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียนได้
2.2 เพื่อให้ครูวิจัยเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
2.3 เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการของครูผู้สอน
3. เป้าหมาย
3.1 ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน
3.2 ครูทุกคนวิจัยเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
3.3 ครูทุกคนมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยชั้นเรียนละ 5 เรื่อง
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 พัฒนาความรู้ด้านวิจัย
3.2 จัดทําวิจัยในชั้นเรียน
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 1,000 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
1. วัสดุการศึกษา
1,000
1,000
รวม
1,000
1,000
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. ครูทําวิจัยในชั้นเรียนคนละ 3 เรื่องต่อปี
1. ครูมีความรูค้ วามเข้าใจและสามารถปฏิบัติ
2. ครูร้อยละ 80 วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
งานวิจัยในชั้นเรียนได้
3. โรงเรียนมีบทคัดย่องานวิจัย 1 เล่ม
2. ผลงานวิจัยของโรงเรียนมีคุณภาพ
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน
8.2 ครูวิจัยเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
8.3 โรงเรียนมีผลงานวิจัยในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การบริหารวิชาการ
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
นางวังบัวบาน วิชานนท์
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
ในภาวะปัจจุบัน ความเจริญทางสื่อ เทคโนโลยี และความก้าวหน้าทางวิชาการมีมากขึ้น
เป็นลําดับ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายในและภายนอกประเทศ มีทั้งที่พึงประสงค์และไม่
พึงประสงค์ การสร้างสังคมในอุดมคติที่พึงปรารถนาและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้นั้น จะต้องพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพของพลเมืองให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคณ
ุ ธรรม ตลอดจนมีสขุ ภาพพลานามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้สามารถอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี บน
พื้นฐานความเป็นไทย
สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานี้ เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยในองค์ประกอบของการปฏิรูป
การศึกษา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนจากกระบวนการที่
ครูเป็นศูนย์กลางมาเป็นยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ทําให้บรรยากาศการเรียนมีอิสระ ผู้เรียนสนใจ ใฝ่รู้ มี
วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความสามารถผู้เรียนรายบุคคล อันเป็นการเตรียมบุคคลให้มี
ความสามารถในการเรียนรู้ คิดเป็น ทําเป็น แก้ปญ
ั หาเป็น มีทักษะการปฏิบัติงานไปสู่ความสําเร็จได้
เป็นอย่างดี สิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติของคนในสังคมแห่งปัญญาและสังคมข้อมูลข่าวสาร
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาทักษะครูและนักเรียนในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2.2 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนมากขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 ครู นักเรียนมีทักษะในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.2 โรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอ
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 พัฒนาสื่อการเรียนรู้
3.2 จัดซื้อสื่อการเรียนรู้
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 5,000 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
1. วัสดุการศึกษา
1,000
1,000
2. วัสดุคอมพิวเตอร์
4,000
4,000
รวม
5,000
5,000
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. ครูอาจารย์และนักเรียนใช้สื่อและเทคโนโลยี 1. โรงเรียนมีสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
บริการ
เพื่อการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
2. ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์ให้บริการครบถ้วน 2. โรงเรียนมีเทคโนโลยีทันสมัย มีคุณภาพและ
เพียงพอ
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 ครู นักเรียนมีความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
8.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนมากขึ้น
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางวังบัวบาน วิชานนท์)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้
การบริหารวิชาการ
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
นางกาญจนา วิชานนท์
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางวิชาการนั้นมีมากขึ้นเป็นลําดับ
ส่งผลให้เนื้อหาวิชาต่างๆ แยกย่อยเป็นสาขาเฉพาะมากมาย เป็นการยากที่จะนําเอาวิทยาการเหล่านั้น
มาบรรจุไว้ในหลักสูตร และจัดสอนให้แก่ผู้เรียนอย่างครบถ้วน ดังนั้นหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
จึงเป็นวิธีการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Instruction) ของผู้เรียนที่ศึกษาค้นคว้า
แก้ปัญหา และแสวงหาคําตอบด้วยตนเอง
ห้องสมุดจึงเป็นสถาบันทางการศึกษาที่โรงเรียนจัดขึ้น เป็นแหล่งทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ทั้งวัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์ให้บริการครูและนักเรียนเพื่อหาประสบการณ์ คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ที่เป็น
ความก้าวหน้าความเจริญสืบไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครู นักเรียนและชุมชนใช้เป็นแหล่งค้นคว้าความรู้และความบันเทิง
2.2 เพื่อให้ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.3 เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า
2.4 เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้มีมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
3. เป้าหมาย
3.1 ครู นักเรียนและชุมชนมีแหล่งค้นคว้าความรู้และความบันเทิง
3.2 ครู นักเรียนและชุมชนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า
3.3 ห้องสมุดโรงเรียนมีมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 กิจกรรมบันทึกการอ่าน
3.2 นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 10,000 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
1. วัสดุการศึกษา
2,000
2,000
2. นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ
8,000
3
8,000
รวม
10,000
10,000
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. ครู นักเรียนและชุมชนมีแหล่งค้นคว้าความรู้
1. นักเรียนและครูอาจารย์ใช้บริการห้องสมุด
และความบันเทิง
ร้อยละ 100
2. ครู นักเรียนและชุมชนมีนิสัยรักการอ่านและ
2. ห้องสมุดมีหนังสือและสื่อการเรียนบริการ
การค้นหาความรู้
ครบถ้วน
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 ครู นักเรียนและชุมชนมีแหล่งค้นคว้าความรู้และความบันเทิง
8.2 ครู นักเรียนและชุมชนมีนิสัยรักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า
8.3 ห้องสมุดโรงเรียนมีมาตรฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางกาญจนา วิชานนท์)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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การนิเทศภายในโรงเรียน
การบริหารวิชาการ
การนิเทศการศึกษา
นายวิทยา นนท์นภา
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีแนวคิดว่า คุณภาพการศึกษาเกิดจากกระบวนการ
สําคัญ 3 ประการ ได้แก่ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ
การศึกษา
การนิเทศภายในโรงเรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน
อันจะส่งผลในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถทํางานเกี่ยวกับผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ การนิเทศไม่ใช่
การตรวจสอบ การประเมินผล เป็นการสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน มีการวางแผน กําหนดแนว
ปฏิบัติ ดําเนินการและการประเมินผลร่วมกัน การนิเทศภายในมีเป้าหมายก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการสอนของครู ทุกฝ่ายจะร่วมมือกันในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ ชื่นชมความสําเร็จ
ของตนเอง ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และมีคุณภาพ
2.2 เพื่อให้ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนางานการตัดสินใจตามความรู้ ความสามารถ ความสนใจ
2.3 เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศตนเองของครู
3. เป้าหมาย
3.1 ครูร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
3.2 ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน การตัดสินใจ ตามความรู้ ความสามารถ และความสนใจ
3.3 ครูนิเทศตนเองอย่างสม่ําเสมอ
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 การนิเทศชั้นเรียน
3.2 การศึกษาชั้นเรียน
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 1,000 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
1. วัสดุการศึกษา
1,000
1,000
รวม
1,000
1,000
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง 1. ครูได้รับการนิเทศ
และมีคุณภาพ
2. ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน การตัดสินใจ
ตามความรู้ความสามารถและความสนใจ
3. ครูนิเทศตนเองอย่างสม่ําเสมอ
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 ครูได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และมีคณ
ุ ภาพ
8.2 ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน การตัดสินใจ ตามความรู้ความสามารถและความสนใจ
8.3 ครูนิเทศตนเองอย่างสม่ําเสมอ
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

34

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
การบริหารวิชาการ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
นายวิทยา นนท์นภา
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
อาศัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 กําหนด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการที่ต้องดําเนินการ
อย่างต่อเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อรองรับ
การประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยสถานศึกษา
ทุกแห่งต้องรับการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานฯ อย่างน้อย 1 ครั้ง ในทุกระยะ
5 ปี
โรงเรียนเห็นความสําคัญดังกล่าว จึงจัดทําโครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในขึ้น
เพื่อให้การบริหารและจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
2.2 เพื่อให้การบริหารและจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 โรงเรียนมีการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.2 โรงเรียนมีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษาละ 1 เล่ม
3.3 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 ประเมินภายใน
3.2 จัดทํา SAR
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 0 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
รวม
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. รายงานการประเมินตนเอง จํานวน 1 เล่ม 1. โรงเรียนมีการควบคุมคุณภาพการศึกษา
2. เอกสารมาตรฐานโรงเรียน จํานวน 1 เล่ม 2. โรงเรียนมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
3. โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาตามมาตรฐาน 3. โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพการศึกษา
4. โรงเรียนมีมาตรฐานตามเกณฑ์ของ สมศ.
สมศ. ระดับดี อย่างน้อยร้อยละ 80
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ได้มาตรฐาน
8.2 การบริหารและจัดการภายในโรงเรียนสอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานทางการศึกษา
8.3 โรงเรียนได้รับการรับรองรับจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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ค่ายกิจกรรม
การบริหารวิชาการ
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
นางกาญจนา วิชานนท์
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนมีหน้าที่สําคัญในการจัดการศึกษาการทํางานของโรงเรียนจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์
หากขาดการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและบุคคลที่มีอยู่ในชุมชน รวมทั้งโรงเรียนอื่นๆ
ของกลุ่มพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ โรงเรียนที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว ชุมชน และสถานศึกษาอื่นจะได้รับ
ความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนให้เจริญสูงสุดตามศักยภาพทุกด้าน ทั้งการร่วมคิดวางแผนการทํางาน
ร่วมจัดกิจกรรม สนับสนุนเงินทุน เพื่อการปรับปรุงโรงเรียนให้พัฒนาสูงสุด
กล่าวโดยสรุป ภาพที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษาในปัจจุบันคือ การร่วมมือกันพัฒนา
เด็กของบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก โรงเรียนเป็นเพียงผู้ประสานความร่วมมือเหล่านั้นให้เกิดขึ้น
เท่านั้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นในการจัดการศึกษา
2.2 เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 โรงเรียนร่วมกิจกรรมวิชาการ ดนตรี กีฬาหรือคุณธรรมกับสถานศึกษาอื่น ๆ อย่างน้อยปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง
3.2 ครูและนักเรียนสร้างความสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมกับสถานศึกษาอื่น
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 ค่าย O-NET
3.2 ค่าย NT
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 1,000 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
1. วัสดุการศึกษา
1,000
1,000
รวม
1,000
1,000
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. ค่ายกิจกรรมปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
1. โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือกับชุมชน
และสถานศึกษาอื่นในการจัดการศึกษา
2. การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษา
8.2 การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
8.3 นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางกาญจนา วิชานนท์)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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สัมพันธ์ชุมชน
การบริหารวิชาการ
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
นางกาญจนา วิชานนท์
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นเราให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาทางอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดมา กลับพบว่ายิ่งพัฒนามากขึ้นเพียงใด
กลับต้องพึ่งพาความรู้จากต่างประเทศมากขึน้ เท่านั้น และการพัฒนาดังกล่าวได้นํามาซึ่งปัญหาต่าง ๆ
มากมาย ขณะที่องค์ความรู้ทรงคุณค่าในท้องถิ่นที่เป็นรากฐานของความมั่นคงและความสงบสุขได้ถูก
ละเลย ดังนั้นการจัดการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริงนั้น ต้องเป็นการจัดการศึกษาที่
สอดคล้องเกื้อกูลต่อชีวิต สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมของแต่ละท้องถิ่น กระตุ้น
ให้ผู้เรียนเห็นความสําคัญ เกิดจิตสํานึก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญในการเป็นสถานศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน จึงจัดทําโครงการ
เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียนที่
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.2 เพื่อสร้างเครือข่ายครูและผู้ปกครองนักเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 โรงเรียนจัดทําเอกสารเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน
3.2 โรงเรียนจัดประชุมครูและผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงการดําเนินงาน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1
ครั้ง
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 การนิเทศชั้นเรียน
3.2 การศึกษาชั้นเรียน
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 1,000 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
1. วัสดุการศึกษา
1,000
1,000
รวม
1,000
1,000
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. เอกสารประชาสัมพันธ์เดือนละ 1 ครั้ง
1. โรงเรียนมีการประสานความร่วมมือกับชุมชน
2. ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ในการจัดการศึกษา
3. มีการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 ครั้ง 2. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา
3. การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนประสานความร่วมมือกับผูป้ กครองในการจัดการศึกษา
8.2 ผู้ปกครองนักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางกาญจนา วิชานนท์)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

ตอนที่ 5
แผนงาน/โครงการกลุ่มการบริหารงบประมาณ
ที่
งาน
1 การจัดทํา และเสนอขอ
งบประมาณ
2 การตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล รายงานผลการใช้
เงิน และผลการดําเนินงาน
3 ระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา

โครงการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ณัฏฐพัชร นามทัศน์

ตรวจสอบภายใน

น.ส.ณัฏฐพัชร นามทัศน์

-

-

4
5
6

บริหารการเงิน
บริหารบัญชี
บริหารพัสดุและสินทรัพย์

น.ส.ณัฏฐพัชร นามทัศน์
น.ส.ณัฏฐพัชร นามทัศน์
นางกาญจนา วิชานนท์

การบริหารการเงิน
การบริหารบัญชี
การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การบริหารงบประมาณ
การจัดทําและเสนอของบประมาณ
น.ส.ณัฏฐพัชร นามทัศน์
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
โลกของการทํางานยุคปัจจุบันนั้น ทุกหน่วยงานต้องการระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุด การวางแผนจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งเพราะแผนฯ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ทําให้การ
ดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นการทํางานอย่างเป็นระบบ
การวางแผน คือ เครื่องมือที่มีความสําคัญยิง่ ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และเป็น
ระบบ เป็นงานแรกในกระบวนการบริหารจัดการขององค์กร เพื่อกําหนดสิ่งที่ต้องปฏิบัติ และจัดทํา
ในอนาคต ให้ตอบสนองต่อพันธกิจ ปัญหา และความต้องพัฒนาให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
ภายใต้ข้อจํากัดของทรัพยากร และการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนบ้านเตาบ่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการพัฒนาและการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้พัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
2.2 เพื่อให้การบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 โรงเรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี
3.2 โรงเรียนใช้แผนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปีเป็นเครื่องมือใน
การบริหาร
3.2 การบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 จัดทําแผนกลยุทธ์
3.2 จัดทําแผนปฏิบัติการ
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 0 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
รวม
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. โรงเรียนใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหาร
1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1 เล่ม
2. การปฏิบัติงานตามแผนประสบความสําเร็จ
2. เอกสารแผนปฏิบัติการประจําปี 1 เล่ม
3. ปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพอย่างน้อย 3. การบริหารและจัดการภายในโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปี
8.2 โรงเรียนใช้แผนในการบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(น.ส.ณัฏฐพัชร นามทัศน์)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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ตรวจสอบภายใน
การบริหารงบประมาณ
การจัดทําและเสนอของบประมาณ
น.ส.ณัฏฐพัชร นามทัศน์
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
ระบบการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา ถือเป็นกระบวนการทํางานขององค์กรอย่าง
เป็นระบบ เป็นเครื่องมือส่งสัญญาณเตือนความเสี่ยงต่าง ๆ ทีจ่ ะเกิดขึ้นให้แก่ผู้บริหาร หรือสมาชิกใน
องค์กรทราบล่วงหน้า การบริหารราชการแนวใหม่จึงให้ความสําคัญของการจัดระบบตรวจสอบภายใน
ระดับสถานศึกษา การตรวจสอบภายในช่วยพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ดีขึ้นเพื่อให้เป็น
สถาบันราชการที่ใสสะอาด เป็นที่รักและศรัทธาของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง เป็นความหวังของชาติ
ต่อไป
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว โรงเรียนบ้านเตาบ่าจึง
จัดให้มีการตรวจสอบภายในสถานศึกษาทุกปีการศึกษา ตามแนวทางของสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) และหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ผู้ทเี่ กี่ยวข้องนําข้อมูลที่ได้ไปพัฒนางานต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อตรวจสอบภายในสถานศึกษา
2.2 เพื่อให้การบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 โรงเรียนมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
3.2 โรงเรียนมีการตรวจสอบภายในสถานศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 จัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง
3.2 ประเมินความเสี่ยง
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 0 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
รวม
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. โรงเรียนใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหาร
1. แผนบริหารความเสี่ยง 1 เล่ม
2. การปฏิบัติงานตามแผนประสบความสําเร็จ
2. รายงานการตรวจสอบภายใน 1 เล่ม
3. ปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง อย่างน้อย 3. การบริหารและจัดการภายในโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนมีแผนบริหารความเสี่ยงและรายงานการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
8.2 โรงเรียนใช้แผนในการบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(น.ส.ณัฏฐพัชร นามทัศน์)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
การบริหารงบประมาณ
ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
น.ส.ณัฏฐพัชร นามทัศน์
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนบ้านเตาบ่า ตั้งอยู่ในท้องถิ่นที่ทุรกันดาร ขาดแคลน ห่างไกลมีความยากลําบาก
ในการเดินทาง ฐานะทางครอบครัวนักเรียนส่วนใหญ่ยากจน แต่โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ โดยเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2542 มีการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียน สภาพห้องเรียน บรรยากาศในการเรียน เพื่อให้
เด็กเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ อย่างไรก็ตามสิ่งจําเป็นในการพัฒนาคือ งบประมาณ เนื่องจาก
งบประมาณที่ได้รับจากกระทรวงศึกษาธิการไม่เพียงพอ
การระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนและโรงเรียนนั้น เป็น
แนวทางที่จําเป็นสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 58 ที่ระบุว่าให้
มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินจากรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอืน่ และต่างประเทศมาใช้จัดการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อระดมทรัพยากรการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนจากชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน
2.2 เพื่อให้โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอสําหรับการจัดการศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
3.2 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาอย่างเพียงพอ
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 ระดมทรัพยากร
3.2 ผ้าป่าการศึกษา
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 0 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
รวม
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
1. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

ด้านคุณภาพ
1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
2. โรงเรียนมีงบประมาณในการจัดการศึกษา

8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
8.2 โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอในการจัดการศึกษา
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(น.ส.ณัฏฐพัชร นามทัศน์)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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บริหารการเงิน
การบริหารงบประมาณ
การบริหารการเงิน
น.ส.ณัฏฐพัชร นามทัศน์
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนประถมศึกษาเป็นสถานที่ให้การศึกษาภาคบังคับแก่เด็กในวัยเรียน ซึ่งถือว่าเป็น
หน่วยงานย่อยที่สําคัญมากหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลและมีหน้าที่ในการดําเนินงานทั้ง 4 งาน ได้แก่
งานบริหารทั่วไป งานวิชาการ งานบุคลากร และงานงบประมาณ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ภารกิจหลักของโรงเรียนคือ การจัดการเรียนการสอน โดยมีงานอื่น ๆ มาช่วยสนับสนุน
และในบรรดางานสนับสนุนที่สําคัญประการหนึ่งคือ งานการเงิน ประกอบด้วย งานการรับเงิน การ
จ่าย เงิน การเก็บรักษาเงิน การนําส่ง การซื้อ การจ้าง บัญชีพัสดุ การตรวจสอบ รายงานการเงิน
เป็นต้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้งานการเงินของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้งานบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
3. เป้าหมาย
3.1 งานการเงินของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3.2 งานการเงินของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 การเบิกจ่ายเงิน
3.2 การตรวจสอบภายใน
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 0 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
รวม
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. มีเอกสารการเงินครบถ้วน
1. งานการเงินของโรงเรียนเป็นไปด้วยความ
2. มีการตรวจสอบภายในด้านการเงินอย่างน้อย ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2. งานการเงินของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 งานการเงินของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
8.2 งานการเงินของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(น.ส.ณัฏฐพัชร นามทัศน์)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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บริหารบัญชี
การบริหารงบประมาณ
การบริหารบัญชี
น.ส.ณัฏฐพัชร นามทัศน์
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนประถมศึกษาเป็นสถานที่ให้การศึกษาภาคบังคับแก่เด็กในวัยเรียน ซึ่งถือว่าเป็น
หน่วยงานย่อยที่สําคัญมากหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลและมีหน้าที่ในการดําเนินงานทั้ง 4 งาน ได้แก่
งานบริหารทั่วไป งานวิชาการ งานบุคลากร และงานงบประมาณ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ภารกิจหลักของโรงเรียนคือ การจัดการเรียนการสอน โดยมีงานอื่น ๆ มาช่วยสนับสนุน
และในบรรดางานสนับสนุนที่สําคัญประการหนึ่งคืองานบัญชี ซึ่งเป็นการจัดทําบัญชีตามระบบควบคุม
การเงินหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 เป็นระบบใช้สําหรับโรงเรียนประถมสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ (เดิม) ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยที่มีขนาดเล็ก มีอัตรากําลังจํากัด ไม่มีบุคลากร
ที่มีคุณวุฒิทางบัญชี มีการใช้จ่ายเงินไม่มาก เพื่อลดภาระและความผิดพลาดในการทําบัญชี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้งานบัญชีของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้งานบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
3. เป้าหมาย
3.1 งานบัญชีของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3.2 งานบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 บัญชีรายรับ-รายจ่าย
3.2 ตรวจสอบภายใน
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 0 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
1. วัสดุการศึกษา
0
0
รวม
0
0
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. มีเอกสารบัญชีครบถ้วน
1. งานบัญชีของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง
2. มีการตรวจสอบภายในด้านบัญชีอย่างน้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2. งานบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 งานบัญชีของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
8.2 งานบัญชีของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(น.ส.ณัฏฐพัชร นามทัศน์)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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บริหารพัสดุและสินทรัพย์
การบริหารงบประมาณ
การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
นางกาญจนา วิชานนท์
โครงการใหม่
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนประถมศึกษาเป็นสถานที่ให้การศึกษาภาคบังคับแก่เด็กในวัยเรียน ซึ่งถือว่าเป็น
หน่วยงานย่อยที่สําคัญมากหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลและมีหน้าที่ในการดําเนินงานทั้ง 4 งาน ได้แก่
งานบริหารทั่วไป งานวิชาการ งานบุคลากร และงานงบประมาณ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ภารกิจหลักของโรงเรียนคือ การจัดการเรียนการสอน โดยมีงานอื่น ๆ มาช่วยสนับสนุน
และบรรดางานสนับสนุนที่สาํ คัญประการหนึ่งคือ งานพัสดุเกี่ยวข้องกับวัสดุครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง
และการดําเนินงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง การซ่อม และบํารุงรักษา การจัดทําเอง การแลกเปลีย่ น
การเช่า การควบคุม การจําหน่าย และการดําเนินงานอื่น ๆ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้งานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้งานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
3. เป้าหมาย
3.1 งานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3.2 งานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 การจัดซื้อจัดจ้าง
3.2 การเบิกจ่ายพัสดุ
3.3 ตรวจสอบพัสดุประจําปี
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 0 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
1. วัสดุการศึกษา
0
0
รวม
0
0
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. งานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง
1. มีเอกสารพัสดุครบถ้วน
2. มีการตรวจสอบภายในด้านพัสดุอย่างน้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. งานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายของ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
รัฐบาล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 งานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
8.2 งานพัสดุของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางกาญจนา วิชานนท์)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

ตอนที่ 6
แผนงาน/โครงการกลุ่มการบริหารบุคคล
ที่
งาน
1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ

โครงการ
การพัฒนาบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
นายวิทยา นนท์นภา

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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การพัฒนาบุคลากร
การบริหารบุคคล
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
นายวิทยา นนท์นภา
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาบุคลากร เป็นการดําเนินงานเกี่ยวกับส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ
ทักษะในการทํางานดีขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทํางานอันส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งการพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการจะเสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน
ในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ทักษะ อุปนิสยั ทัศนคติ และวิธีการในการทํางาน อันจะ
นําไปสู่ประสิทธิภาพในการทํางาน
การพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการที่ต้องทําต่อเนื่องตลอดเวลาที่คนทํางานอยู่ในองค์กร
เพราะวิทยาการ เทคนิค ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงต้องพัฒนา
บุคลากรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อันจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาหน่วยงาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการ เทคนิค ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน
2.2 เพื่อให้ครูพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ
2.3 เพื่อให้ครูเกิดความมั่นใจการปฏิบัติงาน
3. เป้าหมาย
3.1 ครูทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการ เทคนิค ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน
3.2 ครูพัฒนาตนเองและสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ดี
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 พัฒนาความรู้ของครู
3.2 พัฒนาคุณธรรมของครู
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 5,000 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
5,000
5,000
ประชุม สัมมนา
รวม
5,000
5,000
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. ครูเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา เพื่อ
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเอง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
2. ครูได้รับการพัฒนาร้อยละ 100
2. ครูได้รับการพัฒนาอย่างสม่ําเสมอ
3. ครูมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการ เทคนิค ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
8.2 ครูพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอ
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

ตอนที่ 7
แผนงาน/โครงการกลุ่มการบริหารทั่วไป
ที่
งาน
1 งานธุรการ
2 งานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
3 งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
10 การรับนักเรียน
12 การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
13 การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน

14 การประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา

โครงการ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
พัฒนาอาคารสถานที่

ผู้รับผิดชอบ
นางวังบัวบาน วิชานนท์
นางวังบัวบาน วิชานนท์
นายเลื่อน แก้วดี

สํามะโนนักเรียนและการรับ
นักเรียน
การระดมทรัพยากร

นางวังบัวบาน วิชานนท์

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
กีฬาและนันทนาการ
โรงเรียนวิถีพุทธ
ลูกเสือ เนตรนารี
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
สหกรณ์โรงเรียน/ออมทรัพย์
การพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน

นางวังบัวบาน วิชานนท์
นายทองไสย หวลคิด
นายมีศักดิ์ โคนาโล
นายทองไสย หวลคิด
นายมีศักดิ์ โคนาโล
นางวังบัวบาน วิชานนท์
นายวิทยา นนท์นภา

นายเลื่อน แก้วดี

นายเลื่อน แก้วดี
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โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

57

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
งานบริหารทั่วไป
งานธุรการ
นางวังบัวบาน วิชานนท์
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนประถมศึกษาเป็นสถานที่ให้การศึกษาภาคบังคับแก่เด็กในวัยเรียน ซึ่งถือว่าเป็น
หน่วยงานย่อยที่สําคัญมากหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลและมีหน้าที่ในการดําเนินงานทั้ง 4 งาน ได้แก่
งานบริหารทั่วไป งานวิชาการ งานบุคลากร และงานงบประมาณ ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
ภารกิจหลักของโรงเรียนคือ การจัดการเรียนการสอน โดยมีงานอื่น ๆ มาช่วยสนับสนุน
และในบรรดางานสนับสนุนที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ที่
เกี่ยวข้องกับการรับ-ส่งหนังสือราชการกับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนางานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้งานธุรการของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ต่าง ๆ
3. เป้าหมาย
3.1 งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
3.2 งานธุรการของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 พัฒนางานสารบรรณ
3.2 ทําลายหนังสือประจําปี
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 0 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
รวม
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. การรับ-ส่งงานธุรการโดยระบบสารบรรณ 1. งานธุรการและการเงินของโรงเรียนเป็นไปด้วย
อิเล็กทรอนิกส์สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว
ความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
2. งานธุรการของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 งานธุรการของโรงเรียนเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
8.2 งานธุรการของโรงเรียนเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางวังบัวบาน วิชานนท์)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)
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โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
งานบริหารทั่วไป
งานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
นางวังบัวบาน วิชานนท์
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ถือเป็นการดําเนินการเพื่อต้องการทําให้ข้อมูลสารสนเทศ
มีความหมาย สามารถนําไปใช้ในการทํางานได้อย่างเหมาะสม ระบบข้อมูลสารสนเทศที่ดีนั้นจะต้องมี
ความถูกต้อง ทันสมัย ชัดเจน เพียงพอ เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจที่จะดําเนินการ
สําหรับโรงเรียนนั้นภารกิจหลักที่ต้องดําเนินการคือ การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนา
อย่างรอบด้านจนเกิดทักษะชีวิต สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ข้อมูลสารสนเทศที่ควรจัดทํา
ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนแต่ละคนอย่างรอบด้าน ข้อมูลสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น ข้อมูล
เหล่านี้ต้องจัดเก็บด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม อาจเป็นเครือ่ งมืออย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น
แบบกรอกข้อมูล แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต การตรวจสอบผลงาน เป็นต้น จากนัน้
ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ และประมวลผลโดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม จึงจะทําให้การใช้ข้อมูล
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ต้องปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างสม่ําเสมอ
เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ซึง่ เป็นการดําเนินงานพร้อม ๆ กับการจัดเก็บข้อมูลใหม่ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน
2.2 เพื่อให้การบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นปัจจุบัน
3.2 การบริหารและจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 พัฒนาข้อมูลโรงเรียน
3.2 ระบบข้อมูลออนไลน์
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 0 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
1. วัสดุการศึกษา
รวม
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน จํานวน 1 เล่ม 1. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศทีถ่ ูกต้อง
เที่ยงตรง และเป็นปัจจุบัน
2. Data Center ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
2. โรงเรียนมีข้อมูล Data Center ที่ถูกต้อง
เที่ยงตรง และเป็นปัจจุบัน
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง เที่ยงตรง และเป็นปัจจุบัน
8.2 โรงเรียนมีเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์สารสนเทศโรงเรียน
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางวังบัวบาน วิชานนท์)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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พัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานบริหารทั่วไป
งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายเลื่อน แก้วดี
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
ในสภาวะปัจจุบันที่เน้นการมีสว่ นร่วมในการจัดการด้านการศึกษาเพราะการศึกษาที่ดีต้อง
เป็นการศึกษาเพื่อชุมชน โดยให้ชุมชนมีส่วนกําหนดการศึกษา เช่น ร่วมกําหนดหลักสูตรการศึกษา
ร่วมดูแลการบริหารโรงเรียน ร่วมกํากับดูแล หากความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชนดําเนินไปด้วยดี
จะสามารถร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคมได้ในที่สุด
ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านเตาบ่ากับชุมชนมีความสัมพันธ์ในหลายลักษณะ เริ่มที่ความสัมพันธ์
แบบไม่เป็นทางการ ที่มขี ้อจํากัดที่ชุมชนไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วม หรือแสดงความคิดเห็นทางการ
ศึกษาได้อย่างแท้จริง จนกระทั่งพัฒนามาเป็นคณะกรรมการโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในปัจจุบัน ที่มีการกําหนดสัดส่วนของคณะกรรมการไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามบทบาท
ด้านการบริหารโรงเรียนในรูปคณะกรรมการเป็นเรื่องใหม่ ดังนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้พัฒนาระบบการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เป้าหมาย
3.1 โรงเรียนมีการประชุมกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อยปีงบประมาณละ 6 ครั้ง
3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
3.3 การบริหารและการจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม

62

ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 ประชุมกรรมการฯ
3.2 พัฒนาความรู้กรรมการฯ
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 1,000 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
1. วัสดุการศึกษา
1,000
1,000
รวม
1,000
1,000
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ

ด้านคุณภาพ

1. การประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ระบบบริหารงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีคณ
ุ ภาพ
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 6 ครั้ง
2. กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้
2. กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
พัฒนาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนบริหารงานความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 โรงเรียนและชุมชนมีการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายเลื่อน แก้วดี)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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พัฒนาอาคารสถานที่
งานบริหารทั่วไป
การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
นายเลื่อน แก้วดี
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
อาคารสถานที่นนั้ เป็นปัจจัยที่สาํ คัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้โรงเรียนดําเนินงานไปได้โดยสะดวก
อาคารสถานที่เป็นสิ่งจําเป็นต่อการดําเนินงานของโรงเรียน เช่นเดียวกับบ้านเรือนเป็นสิ่งจําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิตของคน จึงควรที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสําคัญต่อการบริหารงานอาคารสถานที่ให้เหมาะสม
กับความสําคัญของงาน
การพัฒนาอาคารสถานที่โดยทัว่ ไปครอบคลุมลักษณะงาน 5 อย่าง ได้แก่ การจัดสร้าง
อาคารสถานที่ การใช้อาคารสถานที่ การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ การควบคุมดูแลอาคารสถานที่
การประเมินผลการใช้อาคารสถานที่
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารสถานที่เพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอน
2.2 เพื่อให้อาคารสถานที่มีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย
2.3 เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับนักเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 โรงเรียนมีห้องเรียน 8 ห้อง และห้องปฏิบัติการ 5 ห้อง
3.2 โรงเรียนมีอปุ กรณ์ทาํ ความสะอาดอาคารสถานที่อย่างเพียงพอ
3.3 อาคารสถานที่มีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 ปรับปรุงอาคารสถานที่
3.2 จัดทําคําของบประมาณ
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 10,000 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
1. ค่าปรับปรุงอาคารสถานที่
5,000
5,000
2. ค่าวัสดุ
5,000
5,000
รวม
5,000
5,000
10,000
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. โรงเรียนมีห้องเรียน 8 ห้อง และห้อง
1. โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ทําความสะอาดอาคาร
ปฏิบัติการ 5 ห้อง
สถานที่อย่างเพียงพอ
2. อาคารสถานที่มีความสะอาด สวยงาม และ
ปลอดภัย
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนใช้ประโยชน์จากอาคารและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนอย่างเหมาะสม
8.2 อาคารสถานที่มีความสะอาด สวยงาม และปลอดภัย
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายเลื่อน แก้วดี)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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สํามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน
งานบริหารทั่วไป
สํามะโนผู้เรียน และการรับนักเรียน
นางวังบัวบาน วิชานนท์
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545 โดยเฉพาะนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน เป็นการส่งเสริม
ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มคี ุณภาพ ด้วยกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม
และเสมอภาค โรงเรียนจึงจัดทําโครงการสํามะโนนักเรียนและการรับนักเรียนขึ้น เพื่อประกันโอกาส
เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ให้ได้รับการศึกษาครบทุกคน ได้รับการพัฒนาตามความถนัด
ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนก่อนประถมศึกษาได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม
2.2 เพื่อให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียน
2.3 เพื่อสนับสนุนให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 นักเรียนก่อนประถมศึกษาร้อยละ 100 ได้เข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม
3.2 นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับร้อยละ 100 ได้เข้าเรียน
3.3 เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสร้อยละ 90 ได้รับการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 การรับเข้า-ย้ายนักเรียน
3.2 จัดทําทะเบียนนักเรียน
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 0 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
1. วัสดุการศึกษา
0
0
รวม
0
0
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนได้รับการศึกษาตามความถนัดความ
1. นักเรียนก่อนประถมศึกษา และนักเรียน
สนใจ และเต็มตามศักยภาพ
ประถมศึกษาเข้าเรียนร้อยละ 100
2. เด็กพิการและด้อยโอกาสเข้าเรียนอย่างน้อย
ร้อยละ 90
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
8.2 นักเรียนได้รับการศึกษาตามความถนัด ความสนใจ และเต็มตามศักยภาพ
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางวังบัวบาน วิชานนท์)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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การระดมทรัพยากร
งานบริหารทั่วไป
การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน
นายเลื่อน แก้วดี
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนี้มี
งบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดมาช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยใช้จํานวนนักเรียนเป็นฐาน
ในการคํานวณงบประมาณ โรงเรียนบ้านเตาบ่าเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ได้รับงบประมาณปี
ละประมาณ 200,000 บาท ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาอาคารสถานที่ จึง
จําเป็นต้องขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงาน องค์กร ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยการประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาด้านการขาดแคลนงบประมาณและให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอในการจัดการศึกษา
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
3.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
3.3 ชุมชนร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 ระดมทรัพยากร
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 0 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื่น
ในการใช้งบประมาณ
1. วัสดุการศึกษา
0
0
รวม
0
0
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 1. โรงเรียนมีงบประมาณในการจัดการศึกษา
อย่างเพียงพอ
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีอปุ กรณ์การเรียนการ 2. ชุมชนให้ความร่วมมือในการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา
สอนอย่างเพียงพอ
3. ชุมชนร้อยละ 50 ให้ความร่วมมือในการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอในการจัดการศึกษา
8.2 นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างเพียงพอ
8.3 โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายเลื่อน แก้วดี)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
งานบริหารทั่วไป
การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน
นางวังบัวบาน วิชานนท์
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
แม้ในภาพรวมวิทยาการด้านการแพทย์จะพัฒนาขึ้นตามลําดับแต่การรักษาสุขภาพอนามัย
ยังมีความสําคัญมาก การทีจ่ ะให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ และแข็งแรง จําเป็นต้องให้
ความสําคัญตั้งแต่พัฒนาการในแต่ละวัย การบํารุงรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์อยู่เสมอ ตลอดจนการดูแล
รักษาตนเองเมื่อมีปัญหา
ที่ผ่านมาเด็กวัยเรียนจํานวนไม่น้อยที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพอนามัย เช่น ทันตสุขภาพ
โภชนาการ การเจ็บป่วย บาดเจ็บ เป็นต้น หากเยาวชนเหล่านี้มีพฤติกรรมอนามัยทีเ่ หมาะสม เช่น
พฤติกรรมการบริโภค การเล่นกีฬาออกกําลังกาย การดูแลรักษาสุขภาพตนเอง เป็นต้น มีส่วนสําคัญที่
ทําให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ประหยัดค่าใช้จ่าย และเป็นกําลังสําคัญในการ
พัฒนาประเทศสืบไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านการรักษาสุขภาพอนามัย
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดี
2.3 เพื่อให้นักเรียนเล่นกีฬาออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ
3. เป้าหมาย
3.1 นักเรียนมีความรู้ด้านการรักษาสุขภาพอนามัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2 นักเรียนมีสุขนิสัยทีด่ ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม

70

ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 ทันตสุขภาพ
3.2 จัดหาเวชภัณฑ์
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 2,000 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
1. เวชภัณฑ์ยา
2,000
2,000
รวม
2,000
2,000
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ด้านสุขภาพ
1. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์
อนามัย
แข็งแรง
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีสขุ นิสัยที่ดี
2. ครูจัดกิจกรรมสุขศึกษาในชั้นเรียนได้อย่าง
เหมาะสม
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีความรู้ด้านการรักษาสุขภาพอนามัย
8.2 นักเรียนมีสุขนิสัยทีด่ ี
8.3 นักเรียนทุกคนมีสขุ ภาพสมบูรณ์แข็งแรง
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางวังบัวบาน วิชานนท์)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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กีฬาและนันทนาการ
งานบริหารทั่วไป
การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน
นายทองไสย หวลคิด
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
วัยเด็กเป็นวัยกําลังเจริญเติบโต การดูแลให้เด็กได้รับอาหารที่มีคุณค่า และเหมาะสมกับ
วัยจึงเป็นสิ่งสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้ดียิ่งขึ้น แต่การจะให้เด็กพัฒนาได้เต็มศักยภาพ
จริงเด็กต้องบริหารร่างกายอย่างสม่ําเสมอด้วย ซึ่งโดยธรรมชาติเด็กมีนิสัยชอบเล่นอยู่แล้วและยิ่งเป็น
ระยะที่เด็กมีพัฒนาการในอัตราเร่งสูง เด็กจะชอบเล่นในสิ่งที่ต้องใช้กําลังด้วย เช่น กระโดดโลดเต้น
กอดปล้ํากัน เล่นชกต่อยกัน เล่นวิ่งไล่จับกัน เป็นต้น จนบางครั้งผู้ใหญ่เป็นห่วงเกรงว่าเด็กเจ็บป่วย
เพราะเล่นเหนื่อยมาก จึงห้ามเด็กเล่นในสิง่ ที่ต้องใช้กําลัง แต่แท้ทจี่ ริงแล้วการเล่นออกกําลังกายเป็น
องค์ประกอบสําคัญที่ ทําให้เด็กมีพัฒนาการได้เต็มศักยภาพ ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนออกกําลังกาย
อย่างสม่ําเสมอ และให้มากพอในแต่ละวัน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนได้ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเล่นกีฬา
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน
3. เป้าหมาย
3.1 นักเรียนออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2 นักเรียนร่วมการแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างน้อยร้อยละ 20
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 การแข่งขันกีฬาภายใน
3.2 การแข่งขันกีฬากลุ่ม
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 2,000 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
1. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา
1,000
1,000
2. ค่าพาหนะ
1,000
1,000
รวม
1,000
1,000
2,000
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้ออกกําลังกายอย่าง 1. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์
แข็งแรง
สม่ําเสมอ
2. โรงเรียนแข่งขันกีฬาภายในปีการศึกษาละ 1 2. นักเรียนมีทักษะด้านการกีฬา
3. นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
ครั้ง
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและมีทักษะการเล่นกีฬา
8.2 นักเรียนทุกคนมีสขุ ภาพสมบูรณ์แข็งแรง
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายทองไสย หวลคิด)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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โรงเรียนวิถีพุทธ
งานบริหารทั่วไป
การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน
นายมีศักดิ์ โคนาโล
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นภารกิจที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศฉะนั้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์หรือ “คน” นั้นจําเป็นจะต้องทําเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเฉพาะใน
ช่วงสิบปีแรกของชีวิตควรได้พัฒนาตนเองในเรื่องการสร้างเสริมค่านิยมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมซึ่ง
จะเป็นช่วงที่ฝังรากลึกยากแก่การเปลี่ยนแปลงในช่วงหลังของชีวิต
การพัฒนาจริยธรรมของเด็กระดับประถมศึกษานั้น ต้องมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าความเป็น
มนุษย์ให้กับเด็ก คือการสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพที่สมดุลและสมบูรณ์ให้กับเด็ก ซึ่งในหลักการทาง
จิตวิทยา ประกอบด้วย ส่วนประกอบ 5 ประการ ได้แก่ กายภาค อารมณ์ สติปัญญา ความรัก
ความเมตตา และจิตวิญญาณ อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาจริยธรรมต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมทีพ่ ึงประสงค์
2.2 เพื่อให้ครูและชุมชนมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมแก่นักเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมทีพ่ ึงประสงค์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3.2 นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
3.3 ครูและชุมชนมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมแก่นักเรียน
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 สวดมนต์ไหว้พระในวัน
สุดสัปดาห์
3.2 กิจกรรมอบรมธรรมะ
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 2,000 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
1. ค่าวัสดุการศึกษา
2,000
2,000
รวม
2,000
2,000
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรมที่ 1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์
2. ครูและชุมชนพึงพอใจพฤติกรรมของนักเรียน
พึงประสงค์
2. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนา
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและมีทักษะการเล่นกีฬา
8.2 นักเรียนทุกคนมีสขุ ภาพสมบูรณ์แข็งแรง
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายมีศักดิ์ โคนาโล)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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ลูกเสือ เนตรนารี
งานบริหารทั่วไป
การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน
นายทองไสย หวลคิด
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมของโรงเรียนเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยเสริมความรู้ ความสามารถของนักเรียน
บ้างเป็นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประเภทกิจกรรมที่จัดในโรงเรียนมีหลายประการด้วยกัน
แต่ที่มีการจัดกันอย่างแพร่หลายและกําหนดไว้ในหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2543) คือ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
ลูกเสือและเนตรนารีเป็นกิจกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้เหมาะกับเยาวชน โดยเป็นเครื่องมือ
ช่วยพัฒนาความรู้และทักษะหลายด้าน เช่น ด้านร่างกายฝึกฝนความคล่องแคล่วว่องไว ความแข็งแรง
ด้านจิตใจ ฝึกฝนความเมตตากรุณา ความอดทน นอกจากนี้ยังมีความรู้ต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการ
ดํารงชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติ ระหว่างคนกับคนภายใต้กฎและคําปฏิญาณที่ลูกเสือ
และเนตรนารียึดถือร่วมกัน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาความรู้ครูและนักเรียนด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
2.2 เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
3. เป้าหมาย
3.1 ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีทุกสัปดาห์
3.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 วันสําคัญ (ลูกเสือ)
3.2 การเข้าค่ายพักแรม
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 2,000 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
1. ค่าวัสดุการศึกษา
1,000
1,000
2. ค่าอาหาร
1,000
1,000
รวม
1,000
1,000
2,000
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือเนตรนารี 1. นักเรียนมีความรู้เรื่องกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีได้อย่างมี
ทุกสัปดาห์
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมเดินทางไกล และเข้าค่าย ประสิทธิภาพ
พักแรม ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีความรู้ในการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
8.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายทองไสย หวลคิด)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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ประชาธิปไตยในโรงเรียน
งานบริหารทั่วไป
การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน
นายมีศักดิ์ โคนาโล
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
ประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับคนไทยทุกคน เพราะการดํารงชีวิตตามวิถี
ทางระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นรูปแบบการปกครอง
ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ
ประชาธิปไตยเป็นกระบวนการที่เกิดจากการเรียนรู้และการปฏิบัติ การเริ่มต้นการเรียนรู้
และฝึกฝน ต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็กที่มีความคิดบริสุทธิ์ สามารถซึมซับสิ่งที่ได้รับการสั่งสอนและอบรมได้
ง่าย ดังนั้นนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนประถมศึกษา จึงเป็นกลุม่ บุคคลและสถาบัน
ที่เหมาะกับการปลูกฝังวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
การปลูกฝังพฤติกรรมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นกับนักเรียนนั้นสามารถทําได้โดยจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตย เช่น กระบวนการกลุ่ม เป็นต้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐาน
ในการดําเนินชีวิตในสังคมระบอบประชาธิปไตยต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครู นักเรียน และชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
2.2 เพื่อให้ครู นักเรียน และชุมชนมีพฤติกรรมตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย
3. เป้าหมาย
3.1 โรงเรียนมีกิจกรรมสภานักเรียน
3.2 ครู นักเรียน และชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
3.3 ครู นักเรียน และชุมชนมีพฤติกรรมตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม

78

ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 เลือกตั้งสภานักเรียน
3.2 การประชุมสภานักเรียน
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 0 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
รวม
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. ครู นักเรียนและชุมชนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย
1. โรงเรียนมีคณะกรรมการนักเรียน
2. นักเรียนร้อยละ 70 มีความรู้เรื่อง
ประชาธิปไตย
3. นักเรียนร้อยละ 70 ปฏิบัติตนตามวิถี
ประชาธิปไตย
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 ครู นักเรียน และชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย
8.2 ครู นักเรียน และชุมชนมีพฤติกรรมตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายมีศักดิ์ โคนาโล)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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สหกรณ์โรงเรียน/ออมทรัพย์
งานบริหารทั่วไป
การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน
นางวังบัวบาน วิชานนท์
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
แนวคิดในการพัฒนาประเทศอาศัยหลักการสําคัญ 3 ประการ ได้แก่ มุ่งให้ประชาชน
พึ่งตนเอง มีสว่ นร่วมในการพัฒนา และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้มี
คุณภาพ มีคุณลักษณะที่เอือ้ ต่อการพัฒนาประเทศดังกล่าวจะต้องได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่ยังเยาว์วัย
จึงจะประสบผลสําเร็จ
กิจกรรมสหกรณ์หรืออุดมการณ์สหกรณ์เป็นความร่วมมือกันของสมาชิกในอันที่จะพัฒนา
ชีวิตและกลุ่มให้มีความเข็มแข็งเศรษฐกิจ พึ่งพาตนเองได้ และดํารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข จึงได้มี
การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ในสถานศึกษา มีกิจกรรมสําคัญ 3 ประการ ได้แก่ กิจกรรมออมทรัพย์
กิจกรรมร้านค้า กิจกรรมการผลิต โดยมีกจิ กรรมหนึ่งเป็นแกน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสหกรณ์โดยการปฏิบัติจริง นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะ
การเรียนรู้ระบบสหกรณ์แล้ว ยังส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และฐานะทางเศรษฐกิจอีก
ทางหนึ่งด้วย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง
2.2 เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ์
3. เป้าหมาย
3.1 ครูและนักเรียนร้อยละ 100 เป็นสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน
3.2 นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 ออมทรัพย์
3.2 ร้านสหกรณ์
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 0 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
รวม
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนร้อยละ 100 เป็นสมาชิกสหกรณ์ 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์
2. นักเรียนร้อยละ 100 มีการออมทรัพย์
2. นักเรียนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้ระบบสหกรณ์โดยวิธีปฏิบัติจริง
8.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยวิธีการของสหกรณ์
8.3 นักเรียนมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางวังบัวบาน วิชานนท์)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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การพัฒนาเว็บไซต์
งานบริหารทั่วไป
การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
นายวิทยา นนท์นภา
โครงการใหม่
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมนี้เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนแก่ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนโดยกําหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างการบริหารและแผนพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของโรงเรียนรับรู้การปฏิบัติงานและกิจกรรมของโรงเรียน ในอดีตรูปแบบการประชาสัมพันธ์
จะใช้เอกสาร จดหมายข่าว จุลสาร วารสาร แต่เมื่อเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารมีความก้าวหน้า สังคม
กลายเป็นสังคมออนไลน์ที่ถูกเชื่อมโยงด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจึงมีการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อ
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน โดยไม่ได้มุ่งเน้นให้บริการเฉพาะหมู่บ้านในเขตบริการเท่านั้น
หากแต่กลายเป็นเครือข่ายทางสังคมหนึ่งในโลกอินเตอร์เน็ต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรียนมีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพื้นฐานและกิจกรรมโรงเรียน
2.2 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. เป้าหมาย
3.1 โรงเรียนมีเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 1 โดเมนเนม
3.2 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนในเว็บไซต์อย่างน้อยร้อยละ 90
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบัติงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 พัฒนาเว็บไซต์
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 0 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื่น
ในการใช้งบประมาณ
รวม
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. โรงเรียนมีเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 1 1. ครู นักเรียน และชุมชนใช้เว็บไซต์โรงเรียน
ในการติดต่อสื่อสาร
โดเมนเนม
2. มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนใน
เว็บไซต์อย่างน้อยร้อยละ 90
8. ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนมีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพื้นฐานและกิจกรรมโรงเรียน
8.2 ครู นักเรียน และชุมชนใช้เว็บไซต์โรงเรียนในการติดต่อสื่อสาร
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

ตอนที่ 8
แผนงาน/โครงการพิเศษ
ที่
1
2
3
4

งาน
งานโครงการพิเศษ
งานโครงการพิเศษ
งานโครงการพิเศษ
งานโครงการพิเศษ

โครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
วันสําคัญ

ผู้รับผิดชอบ
นายทองไสย หวลคิด
นางกาญจนา วิชานนท์
นางวังบัวบาน วิชานนท์
นายมีศักดิ์ โคนาโล

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
งานบริหารทั่วไป
งานโครงการพิเศษ
นายทองไสย หวลคิด
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
ปัญหาทุพโภชนาการ ในเชิงหลักการทุกคนยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การจัดโภชนาการที่ดี
แก่เด็กเป็นเสมือนการวางรากฐานที่ดีให้แก่ชีวิตเพราะช่วยให้เด็กเจริญเติบโตสมวัย มีสุขภาพดี ส่งเสริม
สติปัญญาและการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาโภชนาการของเด็กยังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลหลายตัวชี้ให้เห็นว่า โภชนาการของเด็กยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง มีความสูงต่ํากว่าเกณฑ์เป็น
ผลมาจากการขาดสารอาหารแบบเรื้อรัง สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนอกจากสะท้อนถึงการคงอยู่ของปัญหา
ภาวะโภชนาการโดยตรงแล้ว ยังได้สะท้อนภาพความล้มเหลวของกระบวนการพัฒนาในระดับประเทศ
อีกด้วย
โรงเรียนบ้านเตาบ่า เป็นโรงเรียนหนึ่งที่มีนักเรียนขาดแคลนและทุพโภชนาการไม่แตกต่าง
จากโรงเรียนภาคอีสานทั่ว ๆ ไปเป็นผลมาจากสภาพครอบครัวยากจน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง แม้
โรงเรียนได้รับงบประมาณโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสัดส่วนนักเรียนที่
ได้รับความช่วยเหลือเพียงร้อยละ 70 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันที่จัดขึ้นเป็นการแก้ปัญหาที่
โรงเรียนต้องการพึ่งพาตนเอง เป็นการพัฒนาให้ยั่งยืนโดยครู นักเรียน และชุมชน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
2.2 เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน ทุกวัน
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 นักเรียนร้อยละ 100 ปฏิบัติกิจกรรมเกษตรเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
3.2 โรงเรียนมีผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจัดทําอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ
3.3 นักเรียนไม่ขาดแคลนอาหารกลางวันหรือมีภาวะทุพโภชนาการ
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 การปลูกผัก
3.2 หมอดิน
3.3 อาหารกลางวัน
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบลนาสีนวล จํานวน 9,560 บาท มี
รายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
1. วัสดุอุปกรณ์เกษตร
9,560
9,560
รวม
9,560
9,560
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนร้อยละ 100 ร่วมกิจกรรมเกษตรเพื่อ 1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตร
2. นักเรียนมีสขุ ภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
โครงการอาหารกลางวัน
3. นักเรียนมีรายได้รหว่างเรียน
2. นักเรียนร้อยละ 100 มีอาหารกลางวัน
รับประทาน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้การเกษตรโดยวิธีปฏิบัติจริง
8.2 นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน ทุกวัน
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายทองไสย หวลคิด)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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ทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้
การบริหารวิชาการ
งานโครงการพิเศษ
นางกาญจนา วิชานนท์
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในและนอกชุมชน เป็นกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของกิจการ เยี่ยมชมสัมผัสสถานที่และการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์จริง ภายใต้การเรียนรู้ที่แฝงความหมายไว้หลากหลายตามความสามารถในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนแต่ละคน โดยการรายงานสภาพที่เห็นออกมาเป็นข้อความ อันเป็นทักษะการเรียนรู้ที่ต้องใช้ทั้ง
การดู การฟัง การพูด การเขียน และความคิดสร้างสรรค์ แหล่งเรียนรู้ในนี้มีความหมายที่เปิดกว้าง ทั้ง
ที่เป็นสถานที่ธรรมชาติ สถานที่ที่รังสรรค์ด้วยแรงงานมนุษย์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานประกอบการ
สถานที่ท่องเที่ยว และอื่นๆ ที่สามารถทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เพื่อความรู้ ทักษะ และสุนทรียภาพ
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านเตาบ่าได้จัดให้มีการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้นอก
สถานที่ อาทิ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หาดบางแสน เพื่อให้นักเรียนและครู ได้รับ
ความรู้ ความสนุกสนาน และสามารถนําความรู้มาพัฒนาตนเองและโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สําคัญในประเทศไทย
2.2 เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาการที่เกิดจากการทัศนศึกษา
2.3 เพื่อพัฒนาความร่วมมือของครูและนักเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 นักเรียนและครูร้อยละ 90 ได้รับความรู้จากการทัศนศึกษา
3.2 นักเรียนและครูร้อยละ 100 ได้รับความสนุกสนานจากการทัศนศึกษา
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 ทัศนศึกษาปฐมวัย
3.2 ทัศนศึกษาประถมศึกษา
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) จํานวนเงิน 20,000 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
1. ค่าวัสดุ
500
500
2. ค่าประกันภัย
1,000
1,000
3. ค่าพาหนะ
18,500
18,500
รวม
18,500 1,000
500
20,000
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้ทศั นศึกษาเพื่อการ
1. นักเรียนได้รบั ความรู้จากการทัศนศึกษา
เรียนรู้
2. นักเรียนได้รบั ความสนุกสนานจากการทัศน
ศึกษา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้จากการทัศนศึกษาได้
8.2 ได้รับความสนุกสนานจากการทัศนศึกษา
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางกาญจนา วิชานนท์)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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ความเป็นเลิศทางวิชาการ
การบริหารวิชาการ
งานโครงการพิเศษ
นางวังบัวบาน วิชานนท์
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กําหนดให้การจัดการศึกษาจะต้องยึด
ผู้เรียนเป็นสําคัญ ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการเรียนรู้จึงต้องเสริมให้ผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถพิเศษตามแนวทางพหุ
ปัญญา ดังนั้นโรงเรียนบ้านเตาบ่าจึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษในแต่
ละด้าน ซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหา และบกพร่องด้านการเรียน ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น นอกจากนี้เป็นการสนับสนุนนักเรียนให้เข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ
2.2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการในระดับต่าง ๆ
3. เป้าหมาย
3.1 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
3.2 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการสนับสนุนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ

แผนปฏิบัติการประจําปี 2559 โรงเรียนบ้านเตาบ่า
5. ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 ระดับกลุ่ม
3.2 ระดับเขตพื้นที่
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 8,000 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
1. ค่าพาหนะ
8,000
8,000
รวม
8,000
8,000
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รบั การพัฒนาให้มี
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษร้อยละ 80 เข้า
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ
8.2 นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการในระดับต่าง ๆ
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นางวังบัวบาน วิชานนท์)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)
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โครงการ
กลุ่มงาน
งาน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
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วันสําคัญ
งานบริหารงานทั่วไป
งานโครงการพิเศษ
นายมีศักดิ์ โคนาโล
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา 2559 (16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

1. หลักการและเหตุผล
การจัดกิจกรรมวันสําคัญ ถือเป็นนโยบายสําคัญที่มุ่งเน้นให้ทุกคนได้ระลึกถึง และปฏิบัติ
ตามคุณงามตามประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยรอบปีหนึ่งๆ จะมีวันสําคัญทั้งทางพระพุทธศาสนา
เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา วันสําคัญทางประเพณี เช่น วันไหว้ครู บุญฮีต 12 คอง
14 และวันสําคัญเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
วันสําคัญอื่นๆ เช่น วันภาษาไทย วันสุนทรภู่ วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น โรงเรียนเป็นสถาบันหนึ่งในการ
อบรมสั่งสอนและกล่อมเกลาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคต จึงได้จัดทําโครงการวันสําคัญ
เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามไว้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสําคัญของวันสําคัญ
2.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน
3. เป้าหมาย
3.1 นักเรียนร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมการกิจกรรมวันสําคัญ
3.2 ครู นักเรียน และชุมชนร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
4. กิจกรรม
4.1 ประชุมวางแผน
4.2 จัดทําและเสนอโครงการ
4.3 การดําเนินงาน
4.4 สรุป ประเมินผล
4.5 รายงานโครงการ
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5. ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
กิจกรรม
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ปีการศึกษา 2559
เมย พค มิย

กค สค

กย

ตค พย ธค

มค กพ มีค

1. ประชุมวางแผน
2. จัดทําโครงการ
3. การดําเนินงาน
3.1 วันไหว้ครู
3.2 วันเข้าพรรษา
3.3 วันแม่แห่งชาติ
3.4 วันขึ้นปีใหม่
3.5 วันปัจฉิมนิเทศ
4. สรุปประเมินผล
5. รายงาน

6. งบประมาณ
งบประมาณแผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานงานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบดําเนินการ
หมวดเงินอุดหนุน จํานวนเงิน 2,000 บาท มีรายละเอียดการใช้จ่ายดังนี้
รายละเอียดรายการ/
งบประมาณจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ
รายจ่าย
กิจกรรม
รวม
อื
น
่
ในการใช้งบประมาณ
1. ค่าวัสดุ
2,000
2,000
รวม
2,000
2,000
7. ผลผลิต
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมวัน
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเห็นความสําคัญ
สําคัญ
ของวันสําคัญ
2. ครู นักเรียนและชุมชนร่วมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
8.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสําคัญของวันสําคัญ
9. การเสนอและอนุมัติโครงการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายมีศักดิ์ โคนาโล)

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายวิทยา นนท์นภา)
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คําสั่งโรงเรียนบ้านเตาบ่า
ที่ 23/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา 2559
..................................................
เพื่อให้การบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านเตาบ่า ประจําปีงบประมาณ 2559
เป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และยุทธศาสตร์การพัฒนา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้การ
ดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีการศึกษา
2559 ดังนี้
1. นายวิทยา นนท์นภา
ผู้อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
2. นายเลื่อน แก้วดี
ครูชํานาญการพิเศษ
รองประธาน
3. นายมีศักดิ์ โคนาโล
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นายทองไสย หวลคิด
ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางกาญจนา วิชานนท์ ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นางวังบัวบาน วิชานนท์ ครูอัตราจ้าง
กรรมการ
7. นางณัฏฐพัชร เมฆฉาย ครูชํานาญการพิเศษ
กรรมการและเลขานุการ
8. นางภคพร ทาพะยัง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ และทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา
2. กําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย สภาพความสําเร็จของสถานศึกษา
3. จัดทําแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เต็มความรู้ความสามารถ บังเกิดผลดีต่อราชการสืบไป
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

(นายวิทยา นนท์นภา)
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านเตาบ่า

