-133แผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2563-2564)
โรงเรียนบ้านไฮ ตาบลพิมายเหนือ อาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 11 (กลุ่มพิมาย)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ จานวน 2 โครงการ
นายสมยศ จันทะพันธ์
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
นางพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
นางประนอมพันธ์ คามา
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
นางสาวสุกานดา พรหมพิลา ครูธุรการ
ที่
1
2

โครงการ
ส่งเสริมการออมทรัพย์นักเรียน
ซ่อมบารุงสื่อและอุปกรณ์ทางการศึกษา
รวมงบประมาณ

หัวหน้ากลุ่มงาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
งบประมาณ
(บาท)
0 (*งบอื่น)
16,045
16,045

ผู้รับผิดชอบ
นายสมยศ จันทะพันธ์
นางพัชราทิพ ศรีเลิศ

-134ส่งเสริมการออมทรัพย์นักเรียน
ประกันคุณภาพการศึกษา
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการต่อเนื่อง
บริหารงบประมาณและสินทรัพย์
งบอุดหนุน 0 บาท
นายสมยศ จันทะพันธ์ /นางประนอมพันธ์ คามา
ตลอดปีการศึกษา 2563

ชื่อโครงการที่ 1
สนองนโยบาย
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
กลุ่มงาน
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์นักเรียน เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานและการดาเนินชีวิตที่ดี
ของนักเรียน ช่วยปลูกฝังอุปนิสัยของนักเรียนให้รู้จักการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างชาญฉลาด การแบ่งเก็บแบ่งใช้ การรู้จัก
ประหยัดอดออม การเก็บหอมรอมริบเก็บเล็กผสมน้อยเป็นการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายในยามที่เดือดร้อนจาเป็นหรือเก็บออมเงินไว้
เพื่อการศึกษาในอนาคต รูปแบบวิธีการโดยการนาเงินที่ได้มาโดยชอบจากพ่อแม่ผู้ปกครองหรือการหารายได้อื่น ๆ ไปฝาก
ในรูปแบบของธนาคารโรงเรียน โดยการร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สาขา
ปรางค์กู่ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จากัด
โรงเรียนบ้านไฮได้ดาเนินออมทรัพย์กับผู้เรียนทุกคน โดยมีครูประจาชั้นเป็นครูที่ปรึกษาและรับฝากนักเรียน
ตลอดปี การศึกษา นั ก เรีย นมี ส มุ ด เงิ น ฝากเป็ น รายคนและสามารถเบิกถอนไปใช้ จ่ า ยได้ ในยามเดื อดร้อนจ าเป็ น ได้
กิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์นักเรียนช่วยสร้างความภาคภูมิใจและเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมการดาเนินชีวิตที่ดี
ผู้รับผิดชอบจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อฝึกให้นักเรียนเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง การรู้จักการประหยัดอดออมเพื่ออนาคต
2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความตระหนักและมีความภาคภูมิใจในตนเอง
2.3 เพื่อฝึกให้นักเรียนได้รู้จักการบริหารการใช้จ่ายและการทาธุรกรรมกับธนาคาร
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนจานวน 110 คน มีสมุดบัญชีและรู้จักเก็บออมเป็นประจาทุกวันทาการ
3.1.2 นักเรียนจานวน 110 คน ได้ฝึกและเรียนรู้การทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายการเงินประจาวัน
3.1.3 นักเรียนจานวน 110 คน มีความภูมิใจและตระหนักในการออมทรัพย์นักเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนรู้จักการประหยัดอดออม มีความตระหนักและภูมิใจในการออมทรัพย์เพื่ออนาคต
มีความพึงพอใจในระดับร้อยละ 80

-1354. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมครูและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
- ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการออมทรัพย์
นักเรียนทุกระดับชั้น
- ออมทรัพย์นักเรียนและนาฝากธนาคาร ธกส. สาขา
ปรางค์กู่
- การจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายประจาวัน
- การให้รางวัลและเกียรติบตั ร เพื่อสรรเสริญคุณความดี
- แจ้งยอดเงินฝากให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะๆ
4. ติดตาม กากับ ประเมินผล

งบประมาณ
(บาท)
0

ที่มา
งบประมาณ
-

-

-

-

-

5. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
ตลอดปีการศึกษา 2563

ตุลาคม 2563
และมีนาคม 2564
ตุลาคม 2563 และ
มีนาคม 2564

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่

1
2
3
4
5

ระยะเวลา
กิจกรรม

ประชุมชี้แจงโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
ติดตาม กากับ ประเมินผล
สรุปผล และรายงานผลฯ

พ.ค.
63

มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
63 63 63 63 63

ม.ค.
64

ก.พ.
64

มี.ค.
64

-1366. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนทุกคนทุกระดับชัน้ มีการ
เก็บออมเพื่ออนาคต
2. นักเรียนมีความตระหนักและ
ภาคภูมิใจในตนเอง
3. นักเรียนรู้จักการบริหารการใช้จ่าย
และการทาธุรกรรมกับธนาคาร

วิธีการวัดและประเมินผล
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- รายงานผลการปฏิบัตงิ าน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
7.1 นักเรียนมีเงินฝากเพื่อเป็นหลักประกันในอนาคต
7.2 นักเรียน มีความตระหนักและภาคภูมิใจในตนเอง
8. อื่น ๆ
-

ลงชื่อ ......................... ...................... ผู้เสนอโครงการ
( นายสมยศ จันทะพันธ์ )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ .................... ............................ ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายประนอมพันธ์ คามา )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ .......... .................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายบรรจบ สิงหร )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไฮ

-137ซ่อมบารุงสื่อและอุปกรณ์ทางการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการต่อเนื่อง
บริหารงบประมาณ
16,045 บาท
นางพัชราทิพ ศรีเลิศ
ตลอดปีการศึกษา 2563

ชื่อโครงการที่ 2
สนองนโยบาย
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
กลุ่มงาน
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
2. หลักการและเหตุผล
สื่อและอุปกรณ์ทางการศึกษา นับเป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา เช่น การพิมพ์งาน เอกสาร หนังสือราชการ การจัดทาใบงาน
เอกสารประกอบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้บรรลุผลตามหลักสูตรการศึกษา เช่น สื่อคอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์ เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ สื่อรูปภาพ เกมการศึกษา บล็อก หนังสือเรียน คู่มือ ทีวีการศึกษาทางไกล และอื่น ๆ
โดยในทุกๆ ปีจะพบว่า สื่อและอุปกรณ์การศึกษาดังกล่าวจะเกิดการชารุดเสียหาย เสื่อมสภาพไปตามเวลา จึงจาเป็นที่จะต้อง
ได้รับการซ่อมบารุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติและเพียงพอกับความต้องการในแต่ละระดับชั้น ดังนั้นจึงได้จัดทาโครงการนี้
ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสารวจและจัดหาสื่ออุปกรณ์ทางการศึกษาในทุกระดับชั้น
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้สื่อ นวัตกรรม และอุปกรณ์ทางการศึกษาในการ
บริหารจัดการและเพื่อกิจกรรมการเรียนการสอน
2.3 เพื่อซ่อมบารุงสื่ออุปกรณ์ทางการศึกษาให้มีสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหารฯ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 9 คน ได้รบั การสารวจความต้องการสื่อและ
อุปกรณ์ทางการศึกษา
3.1.2 ผู้บริหารฯ ครู และบุคลากร จานวน 9 คน สามารถใช้สื่อนวัตกรรม และอุปกรณ์การศึกษาไปใช้
สาหรับการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.1.3 สื่อนวัตกรรม และอุปกรณ์ทางการศึกษาได้รับการซ่อมบารุงอย่างน้อย 3 ชุด/ปีการศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหารฯ ครู และบุคลากรทางศึกษา มีสื่อนวัตกรรม และอุปกรณ์การศึกษาใช้เพื่องานบริหาร
จัดการและกิจกรรมการเรียนรู้ ในระดับที่น่าพึงพอใจ ร้อยละ 80

-1383.2.2 สื่อนวัตกรรมและอุปกรณ์ทางการศึกษาได้รับการจัดหา ซ่อมบารุงให้อยู่ในสภาพทีพ่ ร้อมใช้งานและ
ตรงกับความต้องการของแต่ละระดับชัน้ ในระดับที่นา่ พึงพอใจ ร้อยละ 80
4. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมครูและผู้ท่เี กีย่ วข้องกับโครงการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
- สารวจสภาพและความต้องการการใช้งานของ
สื่อนวัตกรรม-อุปกรณ์การศึกษาในทุกระดับชั้น
- จัดหา ซ่อมแซมสื่อนวัตกรรม อุปกรณ์การศึกษา ให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ
4. ติดตาม กากับ ประเมินผล

งบประมาณ
(บาท)
16,045

ที่มา
งบประมาณ
งบอุดหนุน

-

-

,-

-

5. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
ตลอดปีการศึกษา 2563

ตุลาคม 2563
และมีนาคม 2564
ตุลาคม 2563 และ
มีนาคม 2564

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ที่

1
2
3
4
5

ระยะเวลา
กิจกรรม

ประชุมชี้แจงโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ดาเนินงานตามแผนงานโครงการ
ติดตาม กากับ ประเมินผล
สรุปผล และรายงานผลฯ

พ.ค.
63

มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
63 63 63 63 63

ม.ค.
64

ก.พ.
64

มี.ค.
64

-1396. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
- สื่อนวัตกรรม อุปกรณ์การศึกษาได้รบั
การสารวจความต้องการของผู้บริหารฯ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา
- ผู้บริหารฯ ครู และบุคลากรใช้สื่อ
นวัตกรรม และอุปกรณ์ทางการศึกษา
สาหรับงานบริหาร และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
- สื่อนวัตกรรม อุปกรณ์ทางการศึกษา
ได้รับการซ่อมบารุงให้อยู่ในสภาพที่ใช้
การได้ตามปกติ

วิธีการวัดและประเมินผล
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- รายงานผลการปฏิบัตงิ าน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
7.1. สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา ได้รับการดูแล และซ๋อมบารุงอย่างสม่าเสมอ
7.2 สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษา ช่วยให้การจัดกิจกรรมบรรลุผลตามหลักสูตร
8. อื่น ๆ
-

ลงชื่อ .................................................
( นางพัชราทิพ ศรีเลิศ )
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ .............. .................................. ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายประนอมพันธ์ คามา )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ ......... ....................................... ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายบรรจบ สิงหร )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไฮ

