-140แผนงาน/โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2563-2564)
โรงเรียนบ้านไฮ ตาบลพิมายเหนือ อาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึเกษา 11 (กลุ่มพิมาย)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
กลุ่มงานบริหารทั่วไป จานวน 15 โครงการ
นายทวีชัย วิเศษชาติ
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
นายสมยศ จันทะพันธ์
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
นางประนอมพันธ์ คามา
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
นางศิริลักษณ์ คาอาจ
ครูผู้ช่วย
นางสาวพัชรียา พงษ์สุวรรณ์ ครูอัตราจ้าง
นางสาวสุกานดา พรหมพิลา ครูธุรการ
นางพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
นางพัชราทิพ ศรีเลิศ
ครูอัตราจ้าง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ส่งเสริมอาหารกลางวัน
พัฒนางานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
ประชุมผู้ปกครองประจาปี
ประชุมกรรมการสถานศึกษาฯ
เยี่ยมบ้านนักเรียน
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
ส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญฯ
ปัจฉิมนิเทศ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
พัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษา
ปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียน
Big Cleaning Day
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
(บาท)
0
8,000
0*
4,000
3,000
2,000
2,000
0
0
2,000
0*
8,800
14,380
10,000
10,000
64,180

หัวหน้ากลุ่มงาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

นางประนอมพันธ์ คามา
นายสมยศ จันทพันธ์
นางประนอมพันธ์ คามา
นายทวีชัย วิเศษชาติ
นางพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
นายสมยศ จันทพันธ์
นางพัชราทิพ ศรีเลิศ
นายทวีชัย วิเศษชาติ
น.ส.พัชรียา พงษ์สุวรรณ์
นางพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
นายทวีชัย วิเศษชาติ
นางพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
นางสาวสุกานดา พรหมพิลา
นายสมยศ จันทะพันธ์
นางสาวนพวรรณ ดวงตา

ตลอดปีการศึกษา
พ.ย.-ธ.ค. 2563
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
พ.ค./พ.ย. 2563
พ.ค./พ.ย. 2563
พ.ย. 2563
พ.ค. 2563
ตลอดปีการศึกษา
มี.ค. 2564
พ.ย.-ธ.ค. 2563
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
15 พ.ค. 2563
ตลอดปีการศึกษา

-141ชื่อโครงการที่ 1
สนองนโยบาย
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
กลุ่มงาน
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
ประกันประสิทธิภาพทางงการศึกษา
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โครงการต่อเนื่อง
งานบริหารทั่วไป
0 บาท
นางประนอมพันธ์ คามา
ตลอดปีการศึกษา 2563

1. หลักการและเหตุผล
สุขภาพดีเป็นเรื่องสาคัญ ช่วยให้การทากิจกรรมในชีวิตประจาวันดาเนินไปอย่างปกติ โรงเรียนได้ให้ความสาคัญ
กับการดูแลสุขภาพของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีแข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย จึงได้
ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบริหารร่างกายยามเช้า การแปรงฟันหลังอาหาร
กลางวัน การส่งเสริมการออกกาลังกายยามเย็น การเล่นกีฬาตามชั่วโมงสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การดื่ม
อาหารเสริมนม การเต้นแอร์โรบิกแดนซ์โดยวิทยากรภายนอก การตรวจสุขภาพโดยคุณหมอโรงพยาบาลชุมชน การชั่งน้าหนัก วัด
ส่วนสูงตามระบบโปรแกรมโภชนาการ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีได้ ผู้รับผิดชอบจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทุกรูปแบบตลอดปีการศึกษา
2.2 เพื่อติดตามภาวะโภชนาการนักเรียนรายบุคคล
2.3 เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จานวน 120 คน ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ
3.1.2 นักเรียนจานวน 110 คน ได้รับการติดตามด้านภาวะโภชนาการ การให้วัคซีน ตรวจสุขภาพ
ตลอดปีการศึกษา
3.1.3 ทุกระดับชั้นจานวน 8 ห้องเรียน ได้ให้ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดย
บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้รับการส่งเสริมสุขภาพในระดับที่
น่าพึงพอใจ ร้อยละ 80.00
3.2.2 นักเรียนได้รับการติดตามด้านภาวะโภชนาการ การให้วัคซีน ตรวจสุขภาพ ตลอดปีการศึกษา ใน
ระดับที่นา่ พึงพอใจ ร้อยละ 80.00

-1423.2.3 คุณครูทุกระดับชั้นได้ให้ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยบูรณาการร่วมกับ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา อยู่ในระดับทีน่ ่าพึงพอใจ ร้อยละ 80.00
4. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ (บาท) ที่มางบประมาณ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมครูและผู้ที่เกีย่ วข้องกับโครงการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
0
งบอุดหนุน
- จัดทาคู่มือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
- จัดบอร์ดนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพ
- วัดน้าหนัก ชั่งส่วนสูง และนาไป
ประมวลผลในระบบภาวะโภชนาการ
- การคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการที่ไม่ขาดหรือเกินเกณฑ์มาตรฐาน
เพื่อดาเนินการช่วยเหลือรายบุคคล
- ส่งเสริมการตรวจสุขภาพ ให้วัคชีน
ตรวจฟันของคุณหมอ
4. ติดตาม กากับ ประเมินผล
5. สรุปและรายงานผล

-

-

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
ตลอดปีการศึกษา 2563

ตุลาคม 2563
และมีนาคม 2564
ตุลาคม 2563 และมีนาคม 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

-1436. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
- จัดทาคู่มือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
- จัดบอร์ดนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพ
- วัดน้าหนัก ชั่งส่วนสูง และนาไป
ประมวลผลในระบบภาวะโภชนาการ
- การคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการที่ไม่ขาดหรือเกินเกณฑ์มาตรฐาน
เพื่อดาเนินการช่วยเหลือรายบุคคล
- ส่งเสริมการตรวจสุขภาพ ให้วัคชีน
ตรวจฟันของคุณหมอ

วิธีการวัดและประเมินผล
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์ สอบถาม
- การสรุปรายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมของครูผู้สอน
- การบันทึกภาพกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผ
โครงการ
- ภาพกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนทีสุขภาพดี และมีความสุขในการชีวติ ประจาวัน
7.2 นักเรียนที่มีปัญหาด้านภาวะโภชนาการได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เป็นรายบุคคล
7.3 ผู้ปกครองนักเรียนให้ความชื่นชมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8. อื่น ๆ
ลงชื่อ ..................... ............................ผู้เสนอโครงการ
( นางประนอมพันธ์ คามา )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ .................. ...............................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายทวีชัย วิเศษชาติ )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ ....................... ..........................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายบรรจบ สิงหร
)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไฮ
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1. หลักการและเหตุผล
สุขภาพดีเป็นเรื่องสาคัญ ช่วยให้การทากิจกรรมในชีวิตประจาวันดาเนินไปอย่างปกติ โรงเรียนได้ให้ความสาคัญ
กับการดูแลสุขภาพของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพดีแข็งแรง ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย จึงได้
ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การบริหารร่างกายยามเช้า การแปรงฟันหลังอาหาร
กลางวัน การส่งเสริมการออกกาลังกายยามเย็น การเล่นกีฬาตามชั่วโมงสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การดื่ม
อาหารเสริมนม การเต้นแอร์โรบิกแดนซ์โดยวิทยากรภายนอก การตรวจสุขภาพโดยคุณหมอโรงพยาบาลชุมชน การชั่งน้าหนัก วัด
ส่วนสูงตามระบบโปรแกรมโภชนาการ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้มีสุขภาพที่ดีได้ ผู้รับผิดชอบจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทุกรูปแบบตลอดปีการศึกษา
2.2 เพื่อติดตามภาวะโภชนาการนักเรียนรายบุคคล
2.4 เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
3. เป้าหมาย
3.2 ด้านปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จานวน 120 คน ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ
3.1.2 นักเรียนจานวน 110 คน ได้รับการติดตามด้านภาวะโภชนาการ การให้วัคซีน ตรวจสุขภาพ
ตลอดปีการศึกษา
3.1.3 ทุกระดับชั้นจานวน 8 ห้องเรียน ได้ให้ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดย
บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้รับการส่งเสริมสุขภาพในระดับที่
น่าพึงพอใจ ร้อยละ 80.00
3.2.2 นักเรียนได้รับการติดตามด้านภาวะโภชนาการ การให้วัคซีน ตรวจสุขภาพ ตลอดปีการศึกษา ใน
ระดับที่นา่ พึงพอใจ ร้อยละ 80.00

-1423.2.3 คุณครูทุกระดับชั้นได้ให้ความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยบูรณาการร่วมกับ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา อยู่ในระดับทีน่ ่าพึงพอใจ ร้อยละ 80.00
4. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ (บาท) ที่มางบประมาณ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมครูและผู้ที่เกีย่ วข้องกับโครงการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
0
งบอุดหนุน
- จัดทาคู่มือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
- จัดบอร์ดนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพ
- วัดน้าหนัก ชั่งส่วนสูง และนาไป
ประมวลผลในระบบภาวะโภชนาการ
- การคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการที่ไม่ขาดหรือเกินเกณฑ์มาตรฐาน
เพื่อดาเนินการช่วยเหลือรายบุคคล
- ส่งเสริมการตรวจสุขภาพ ให้วัคชีน
ตรวจฟันของคุณหมอ
4. ติดตาม กากับ ประเมินผล
5. สรุปและรายงานผล

-

-

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
ตลอดปีการศึกษา 2563

ตุลาคม 2563
และมีนาคม 2564
ตุลาคม 2563 และมีนาคม 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

-1436. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
- จัดทาคู่มือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
- จัดบอร์ดนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพ
- วัดน้าหนัก ชั่งส่วนสูง และนาไป
ประมวลผลในระบบภาวะโภชนาการ
- การคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการที่ไม่ขาดหรือเกินเกณฑ์มาตรฐาน
เพื่อดาเนินการช่วยเหลือรายบุคคล
- ส่งเสริมการตรวจสุขภาพ ให้วัคชีน
ตรวจฟันของคุณหมอ

วิธีการวัดและประเมินผล
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์ สอบถาม
- การสรุปรายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมของครูผู้สอน
- การบันทึกภาพกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผ
โครงการ
- ภาพกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคนทีสุขภาพดี และมีความสุขในการชีวติ ประจาวัน
7.2 นักเรียนที่มีปัญหาด้านภาวะโภชนาการได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เป็นรายบุคคล
7.3 ผู้ปกครองนักเรียนให้ความชื่นชมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
8. อื่น ๆ
ลงชื่อ ..................... ............................ผู้เสนอโครงการ
( นางประนอมพันธ์ คามา )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ

ลงชื่อ .................. ...............................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายทวีชัย วิเศษชาติ )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ ....................... ..........................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายบรรจบ สิงหร
)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไฮ
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ชื่อโครงการที่ 2
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
สนองนโยบาย
ประกันคุณภาพการศึกษา
แผนงาน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มงาน
งานบริหารทั่วไป
งบประมาณ
8,000 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสมยศ จันทะพันธ์
ระยะเวลาดาเนินการ
ธันวาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564
1. หลักการและเหตุผล
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นหลักสูตรที่จะต้องจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ ป. 1-3 เข้าค่ายหลักสูตร
1 วัน ป.4-6 หลักสูตร 2 วัน 1 คืน โดยในระดับลูกเสือสามัญนั้นจะเข้าร่วมกิจกรรมกับทางกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 11
(พิมาย) ซึ่งจะจัดให้มีการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีขึ้นทุกปีการศึกษา โดยมีกิจกรรมที่สาคัญ เช่น การเดินทางไกล
พิธีราชสดุดี-ลูกเสือ ฐานวิชาการ ฐานผจญภัย กิจกรรมรอบกองไฟ เพื่อเป็นการฝึกความอดทนอดกลั้น การมีระเบียบวินัย การจัดการค่าย การใช้ชีวิตร่วมกัน ตลอดทั้งทักษะต่าง ๆ ของทางลูกเสือ-เนตรนารี เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริม
สนับสนุน ผู้รับผิดชอบจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีทุกระดับ
2.2 เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าค่ายพักแรมตามระดับหลักสูตร ทั้งลูกเสือสารองและลูกเสือสามัญ
2.3 เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้ผู้บังคับบัญชาและลูกเสือ-เนตรนารี
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บังคับบัญชา และลูกเสือ-เนตรนารี จานวน 120 คน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนในการจัด
กิจกรรมตามหลักสูตรตลอดปีการศึกษา
3.1.2 ลูกเสือ-เนตรนารี จานวน 110 คน เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีตามระดับหลักสูตร
3.1.3 ผู้บังคับบัญชา และลูกเสือ-เนตรนารี จานวน 120 คน ได้รับขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติ
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

-1453.2 เชิงคุณภาพ
3.1.1 ผู้บังคับบัญชา และลูกเสือ-เนตรนารี ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร
ตลอดปีการศึกษา เป็นที่นา่ พึงพอใจ ร้อยละ 80.00
3.1.2 ลูกเสือ-เนตรนารี เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีและผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับหลักสูตร
เป็นที่นา่ พึงพอใจ ร้อยละ 80.00
3.1.3 ผู้บังคับบัญชา และลูกเสือ-เนตรนารี ได้รบั ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี อยู่ในระดับทีน่ ่าพึงพอใจ ร้อยละ 80.00
4. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ (บาท) ที่มางบประมาณ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมครูและผู้ที่เกีย่ วข้องกับโครงการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
8,000
งบอุดหนุน
- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารีทุกระดับชั้น
- เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสารอง และ
ลูกเสือสามัญประจาปี
- สร้างขวัญกาลังในการปฏิบัตกิ ิจกรรม
ชองผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ-เนตรนารี และ
ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม
4. ติดตาม กากับ ประเมินผล
5. สรุปและรายงานผล

-

-

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
ตลอดปีการศึกษา 2563

ตุลาคม 2563
และมีนาคม 2564
ตุลาคม 2563 และมีนาคม 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

-1466. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารีทุกระดับชั้น
- เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสารอง และ
ลูกเสือสามัญประจาปี
- สร้างขวัญกาลังในการปฏิบัตกิ ิจกรรม
ชองผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ-เนตรนารี และ
ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการวัดและประเมินผล
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์ สอบถาม
- การสรุปรายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมของครูผู้สอน
- การบันทึกภาพกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผ
โครงการ
- ภาพกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ-เนตรนารี มีความสุขกับการปฏิบัตกิ ิจกรรม
7.2 ผู้ปกครอง ชุมชน ให้การสนับสนุน และชืน่ ชมกิจการลูกเสือ-เนตรนารี
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

-147ชื่อโครงการที่ 3
ส่งเสริมอาหารกลางวัน
สนองนโยบาย
ประกันคุณภาพการศึกษา
แผนงาน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มงาน
งานบริหารทั่วไป
งบประมาณ
0 บาท (*งบ อบต.พิมายเหนือ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางประนอมพันธ์ คามา
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา 2563
1. หลักการและเหตุผล
อาหารกลางวัน ถือว่าเป็นสิ่งจาเป็น มากสาหรับนักเรียน เพราะอาหารจะช่วยหล่อเลี้ยงร่างกายให้เจริญเติบโต
แข็งแรงและมีพัฒนาการสมวัย โรงเรียนและ อบต.พิมายเหนือ เล็งเห็นความสาคัญของการดูแลเรื่องสุขภาพนักเรียน
จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน เพื่อเสริมหรือช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง แม้ว่าจะมีงบประมาณค่อนข้างจากัด แต่โรงเรียนในฐานะหน่วยที่ดูแลนักเรียน ก็พยายามจัดสรร คัดสรร
อาหารที่คุณค่าและมีประโยชน์สาหรับนักเรียนให้ได้มากที่สุด ดังนั้นผู้รับผิดชอบจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนทุกคน
2.2 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียน
2.3 เพื่อพัฒนาสุขภาพพลานามัยของนักเรียนที่สมบูรณ์แข็งแรง สมวัย มีภาวะโภชนาการที่ดี
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนจานวน 110 คน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ
3.1.2 นักเรียนจานวน 110 คน ได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการ
3.1.3 นักเรียนจานวน 110 คน มีสุขภาพพลานามัยทีส่ มบูรณ์แข็งแรง เจริญเติบโตอย่างสมวัย
มีภาวะโภชนาการที่ดี
3.2 เชิงคุณภาพ
3.1.1 นักเรียนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ เป็นที่นา่ พึงพอใจ
ร้อยละ 80.00
3.1.2 นักเรียนได้รับประทานอาหารอย่างเพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการ อยู่ในระดับ
ที่น่าพึงพอใจ ร้อยละ 80.00
3.1.3 นักเรียน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เจริญเติบโตอย่างสมวัย มีภาวะโภชนาการที่ดี
อยู่ในระดับที่นา่ พึงพอใจร้อยละ 80.00

-1484. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมครูและผู้ท่เี กีย่ วข้องกับโครงการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
- จัดทาตารางเมนูรายวันตามหลัก
โภชนาการ
- สารวจ ดูแลนักเรียนทุกคน ให้ได้
รับประทานอาหารให้อิ่ม
- ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพของเมนู
อาหาร ให้มีคณ
ุ ค่าตามหลักโภชนาการ
4. ติดตาม กากับ ประเมินผล
5. สรุปและรายงานผล

งบประมาณ
(บาท)
8,000

ที่มา
งบประมาณ
งบอุดหนุน

-

-

-

-

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
ตลอดปีการศึกษา 2563

ตุลาคม 2563
และมีนาคม 2564
ตุลาคม 2563 และมีนาคม 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

-1496. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
- จัดทาตารางเมนูรายวันตามหลัก
โภชนาการ
- สารวจ ดูแลนักเรียนทุกคน ให้ได้
รับประทานอาหารให้อิ่ม
- ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพของเมนู
อาหาร ให้มีคณ
ุ ค่าตามหลักโภชนาการ

วิธีการวัดและประเมินผล
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์ สอบถาม
- การสรุปรายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมของครูผู้สอน
- การบันทึกภาพกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผ
โครงการ
- ภาพกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนทุกคนมีความสุข รับประทานอาหารอย่างเพียงพอ และมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ
7.2 ผู้ปกครองให้การสนับสนุน และชื่นชมการให้บริการของ อบต.พิมายเหนือ และโรงเรียน
8. อื่น ๆ
ลงชื่อ .................................................ผู้เสนอโครงการ
( นางประนอมพันธ์ คามา )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ ..... ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายสมยศ จันทะพันธ์ )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ ............... ..................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายบรรจบ สิงหร
)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไฮ

-150ชื่อโครงการที่ 4
พัฒนางานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
สนองนโยบาย
การประกันประสิทธิภาพทางการศึกษา
แผนงาน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มงาน
งานบริหารทั่วไป
งบประมาณ
4,000 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายทวีชัย วิเศษชาติ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา 2563
1. หลักการและเหตุผล
งานประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง
กิจกรรมแปรงฟัน กิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน กิจกรรมการประชุมต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนางานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา ครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้อง
ดาเนินการสารวจ ทดสอบอุปกรณ์ เครื่องเสียง การจัดหาคอมพิวเตอร์สาหรับงานประชาสัมพันธ์ การซ่อมบารุงระบบ
เครื่องเสียงให้มีความพร้อมอยู่เสมอเพื่อรองรับการให้บริการกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้สามารถดาเนินการไปได้อย่าง
ราบรื่นและสาเร็จผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนั้นผู้รับผิดชอบจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสารวจ ทดสอบ ซ่อมบารุงระบบเครื่องเสียง ลาโพง ให้มีความพร้อมสาหรับการใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์สาหรับงานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
2.3 เพื่อพัฒนางานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้
บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ชุดเครื่องเสียงโรงเรียนพร้อมลาโพง จานวน 2 ชุด ได้รับการทดสอบ ตรวจเช็ค และซ่อม
บารุงตลอดปีการศึกษา
3.1.2 จัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC Computer) จานวน 1 ชุด ราคาไม่เกินงบประมาณตาม
โครงการ
3.1.3 การปรับปรุงคุณภาพของชุดเครื่องเสียง สายไฟ แจ๊ตไฟคุณภาพ อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ชุดเครื่องเสียงโรงเรียนพร้อมลาโพง ได้รับการทดสอบ ตรวจเช็ค และซ่อมบารุงอยู่เสมอ สร้าง
ความประทับใจแก่ผู้รับบริการในระดับทีน่ ่าพึงพอใจ ร้อยละ 80.00

-1513.2.2 มีคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (PC Computer) ที่มีคุณภาพดี เหมาะสมกับการเก็บข้อมูล การ
นาเสนองานประชาสัมพันธ์ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ ในระดับที่นา่ พึงพอใจ ร้อยละ 80.00
3.1.3 ครูหรือเจ้าหน้าที่มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของชุดเครื่องเสียง สายไฟ แจ๊ตไฟคุณภาพ
สามารถให้บริการมีความพร้อมสาหรับการใช้งานในกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับทีน่ ่าพึงพอใจ ร้อยละ
80.00
4. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมครูและผู้ท่เี กีย่ วข้องกับโครงการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
- สารวจ ทดสอบ และซ่อมบารุง
ชุดเครื่องเสียง ลาโพงตลอดปีการศึกษา
- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ PC
Computer สาหรับงานประชาสัมพันธ์
- พัฒนา ปรับปรุงระบบคุณภาพเครื่องเสียง
ให้มีคุณภาพพร้อมใช้งาน
4. ติดตาม กากับ ประเมินผล

งบประมาณ
(บาท)
4,000

ที่มา
งบประมาณ
งบอุดหนุน

-

-

-

-

5. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
ตลอดปีการศึกษา 2563

ตุลาคม 2563
และมีนาคม 2564
ตุลาคม 2563 และมีนาคม 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

-1526. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
- สารวจ ทดสอบ และซ่อมบารุง
ชุดเครื่องเสียง ลาโพงตลอดปีการศึกษา
- มีเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับงาน
ประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
- พัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบชุดเครื่องเสียงให้พร้อมสาหรับ
การใช้งาน

วิธีการวัดและประเมินผล
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์ สอบถาม
- รายงานผลปฏิบัตงิ านตามโครงการ
- บันทึกการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ
- การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผน
โครงการ
- ภาพกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนมีบรรยากาศที่ดี สร้างความประทับใจให้กับครู นักเรียน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
7.2 โรงเรียนมีชุดเครื่องเสียง ลาโพง คอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐานและคุณภาพดี
8. อื่น ๆ
ลงชื่อ .................................................ผู้เสนอโครงการ
( นายทวีชัย วิเศษชาติ )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ ...................................... ...........ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายสมยศ จันทะพันธ์ )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ .................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายบรรจบ สิงหร
)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไฮ

-153ชื่อโครงการที่ 5
ประชุมผูป้ กครองประจาปี
สนองนโยบาย
ประกันคุณภาพการศึกษา
แผนงาน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มงาน
งานบริหารทั่วไป
งบประมาณ
3,000 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา 2563
1. หลักการและเหตุผล
การประชุมผูป้ กครองนักเรียน จะจัดให้มีขึ้นปีการศึกษาละ 2 ครั้ง คือ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปี
การศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการ รายงานผลการปฏิบัติราชการของปีการศึกษาที่ผา่ นมา ตลอดจนการเสนอข้อหารือต่าง ๆ
การจัดสรรเงินปัจจัยพืน้ ฐาน การพบปะครูประจาชัน้ เป็นต้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อยและสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ผู้รับผิดชอบจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดการประชุมผูป้ กครองนักเรียนทุกระดับชัน้
2.2 เพื่อแจ้งข้อประชุม รายงานผลการปฏิบัติราชการ เสนอข้อหารือ การจัดสรรงบ และพบปะครูประจาชัน้
2.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผูป้ กครองจานวน 150 คน เข้าร่วมประชุมผูป้ กครองประจาปี
การศึกษา
3.1.2 กรรมการสถานศึกษา ผูน้ า ผูป้ กครอง ศิษย์เก่า จานวน 140 คน รับทราบข้อประชุมตาม
ระเบียบวาระ การรายงานผลฯ การเสนอข้อคิดเห็น การจัดสรรงบปัจจัยพื้นฐาน และพบปะครูประจาชั้น
3.1.3 กรรมการสถานศึกษา ผูน้ า ผูป้ กครอง ศิษย์เก่า จานวน 140 คน เกิดความประทับใจและมี
สัมพันธ์อันดีกบั ทางโรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และผูป้ กครอง เข้าร่วมประชุมผูป้ กครองประจาปีการศึกษา โดยพร้อม
เพรียงกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00
3.2.2 กรรมการสถานศึกษา ผูน้ า ผูป้ กครอง ศิษย์เก่า รับทราบข้อประชุมตามระเบียบวาระ การ
รายงานผลฯ การเสนอข้อคิดเห็น การจัดสรรงบปัจจัยพืน้ ฐาน และพบปะครูประจาชัน้ ในระดับที่นา่ พึงพอใจ ร้อยละ
80.00

-1543.2.3 กรรมการสถานศึกษา ผูน้ า ผูป้ กครอง ศิษย์เก่า เกิดความประทับใจและมีสัมพันธ์อันดีกบั ทาง
โรงเรียน ในระดับที่นา่ พึงพอใจ ร้อยละ 80.00
4. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ (บาท) ที่มางบประมาณ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมครูและผู้ที่เกีย่ วข้องกับโครงการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
3,000
งบอุดหนุน
- กาหนดปฏิทินเวลาการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน
- จัดทาหนังสือเชิญประชุม
- เตรียมสถานที่ ป้าย เครื่องเสียง และ
เครื่องดื่ม อาหารว่าง
- ดาเนินการประชุมผู้ปกครองตาม
ระเบียบวาระ
- จัดสรรงบปัจจัยพื้นฐาน และพบปะ
ครูประจาชั้น
4. ติดตาม กากับ ประเมินผล
5. สรุปและรายงานผล

-

-

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
ตลอดปีการศึกษา 2563

ตุลาคม 2563
และมีนาคม 2564
ตุลาคม 2563 และมีนาคม 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

-1556. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
- กาหนดปฏิทินเวลาการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน
- จัดทาหนังสือเชิญประชุม
- เตรียมสถานที่ ป้าย เครื่องเสียง และ
เครื่องดื่ม อาหารว่าง
- ดาเนินการประชุมผู้ปกครองตาม
ระเบียบวาระ
- จัดสรรงบปัจจัยพื้นฐาน และพบปะ
ครูประจาชั้น

วิธีการวัดและประเมินผล
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์ สอบถาม
- การสรุปรายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมของครูผู้สอน
- การบันทึกภาพกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผ
โครงการ
- ภาพกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
7.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความประทับใจและมีความสุขตลอดการประชุม
7.2 ครู บุคลากร และผู้ปกครองได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนามาเป็นข้อมูลสาหรับการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษา
8. อื่น ๆ
ลงชื่อ .................................................ผู้เสนอโครงการ
( นางพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ .................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายประนอมพันธ์ คามา )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ .................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายบรรจบ สิงหร
)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไฮ

-156ชื่อโครงการที่ 6
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
สนองนโยบาย
ประกันคุณภาพการศึกษา
แผนงาน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มงาน
งานบริหารทั่วไป
งบประมาณ
2,000 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสมยศ จันทะพันธ์
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา 2563
1. หลักการและเหตุผล
การประชุมกรรมการสถานศึกษา จะจัดให้มีขึ้นปีการศึกษาละ 4 ครั้ง โดยผู้บริหารสถานศึกษาจะแจ้งข้อราชการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตลอดจนการเสนอข้อหารือภารกิจต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยกรรมการสถานศึกษาถือว่าเป็น
ผู้นา ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในชุมชน เข้ามาวางแผน เสนอแนะ ร่วมกาหนดทิศทางการดาเนินงานของ
โรงเรียน ดังนั้นเพื่อให้การประชุมกรรมการสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน ผู้รับผิดชอบจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดการประชุมกรรมการสถานศึกษาขึ้นอย่างน้อย 4 ครั้ง/ปีการศึกษา
2.2 เพื่อแจ้งข้อประชุม รายงานผลการปฏิบัติราชการ เสนอข้อหารือ การจัดสรรงบ และเรื่องอื่นๆ ให้กรรมการ
สถานศึกษาทราบ
2.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 กรรมการสถานศึกษา จานวน 15 คน เข้าร่วมประชุม
3.1.2 กรรมการสถานศึกษา จานวน 15 คน รับทราบข้อประชุมตามระเบียบวาระ การรายงานผลฯ
การเสนอข้อคิดเห็น และระเบียบวาระอื่นๆ
3.1.3 กรรมการสถานศึกษา จานวน 15 คน มีสัมพันธ์อันดีกบั ทางโรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 กรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันอยู่ในระดับทีน่ ่าพึงพอใจ ร้อยละ 80.00
3.2.2 กรรมการสถานศึกษารับทราบข้อประชุมตามระเบียบวาระ การรายงานผลฯ การเสนอ
ข้อคิดเห็น และระเบียบวาระอื่นๆ อยู่ในระดับทีน่ ่าพึงพอใจ ร้อยละ 80.00
3.2.3 กรรมการสถานศึกษามีสมั พันธ์อันดีกับทางโรงเรียน อยู่ในระดับทีน่ ่าพึงพอใจ ร้อยละ 80.00

-1574. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ (บาท) ที่มางบประมาณ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมครูและผู้ที่เกีย่ วข้องกับโครงการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
3,000
งบอุดหนุน
- กาหนดปฏิทินเวลาการประชุม
- จัดทาหนังสือเชิญประชุมกรรมการ
สถานศึกษา
- เตรียมสถานที่ และเครื่องดื่ม
อาหารว่าง
- ดาเนินการประชุมผู้ปกครองตา
ระเบียบวาระ
4. ติดตาม กากับ ประเมินผล
5. สรุปและรายงานผล

-

-

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
ตลอดปีการศึกษา 2563

ตุลาคม 2563
และมีนาคม 2564
ตุลาคม 2563 และมีนาคม 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

-1586. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการวัดและประเมินผล
- กาหนดปฏิทินเวลาการประชุม
- การสังเกต
- จัดทาหนังสือเชิญประชุมกรรมการ- การสัมภาษณ์ สอบถาม
สถานศึกษา
- การสรุปรายงานผลการดาเนิน
- เตรียมสถานที่ และเครื่องดืม่ อาหารว่าง กิจกรรมของครูผู้สอน
- ดาเนินการประชุมผู้ปกครองตาม
- การบันทึกภาพกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผ
โครงการ
- ภาพกิจกรรม

ระเบียบวาระ

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้เข้าร่วมประชุมมีความประทับใจและมีความสุขตลอดการประชุม
7.2 กรรมการสถานศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์
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

-159ชื่อโครงการที่ 7
เยี่ยมบ้านนักเรียน
สนองนโยบาย
ประกันคุณภาพการศึกษา
แผนงาน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มงาน
งานบริหารทั่วไป
งบประมาณ
2,000 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางพัชราทิพ ศรีเลิศ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา 2563
1. หลักการและเหตุผล
การเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การสอบถามสัมภาษณ์ระหว่างครูประจาชั้นกับผู้ปกครองนักเรียน ครูจะได้รู้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน ข้อมูล
ข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรคของนักเรียนรายบุคคล และนาข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านนาไปลงระบบคัดกรองช่วยเหลือ
นักเรียนในลาดับต่อไป ผู้รับผิดชอบจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูประจาชัน้ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่บริการทางการศึกษา
2.2 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างครู ผู้ปกครอง และหาวิธีการช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล
2.3 เพื่อคัดกรองข้อมูลนักเรียนตามระบบปัจจัยพืน้ ฐานนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ
2.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดรี ะหว่างโรงเรียนและชุมชน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากร จานวน 20 คน ได้ออกพบปะเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของ
โรงเรียน
3.1.2 นักเรียนจานวน 110 คน ได้รับการคัดกรองช่วยเหลือตามระบบปัจจัยพื้นฐานช่วยเหลือ
นักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากร ได้ออกพบปะเยี่ยมบ้านนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน อยู่ใน
ระดับที่นา่ พึงพอใจ ร้อยละ 80.00
3.2.2 นักเรียนได้รับการคัดกรองช่วยเหลือตามระบบปัจจัยพืน้ ฐานช่วยเหลือนักเรียนยากจนและ
ยากจนพิเศษ อยู่ในระดับที่นา่ พึงพอใจ ร้อยละ 80.00

-1604. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ (บาท) ที่มางบประมาณ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมครูและผู้ที่เกีย่ วข้องกับโครงการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
2,000
งบอุดหนุน
- สารวจ ศึกษาข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียน
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
- จัดทาเอกสารเยี่ยมบ้านทุกระดับชั้น
- กาหนดการปฏิทินการออกเยีย่ มบ้าน
- ผู้บริหาร ครู บุคลากรออกเยีย่ มบ้าน
เก็บข้อมูลพื้นฐานในแบบบันทึก
- เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลในระบบ CCT
- ให้การช่วยเหลือ ดูแลนักเรียนรายบุคคล
4. ติดตาม กากับ ประเมินผล
5. สรุปและรายงานผล

-

-

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
ตลอดปีการศึกษา 2563

ตุลาคม 2563
และมีนาคม 2564
ตุลาคม 2563 และมีนาคม 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

-1616. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
- สารวจ ศึกษาข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียน
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา
- จัดทาเอกสารเยี่ยมบ้านทุกระดับชั้น
- กาหนดการปฏิทินการออกเยี่ยมบ้าน
- ผู้บริหาร ครู บุคลากรออกเยี่ยมบ้าน
เก็บข้อมูลพื้นฐานในแบบบันทึก
- เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลในระบบ CCT
- ให้การช่วยเหลือ ดูแลนักเรียนรายบุคคล

วิธีการวัดและประเมินผล
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์ สอบถาม
- การสรุปรายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมของครูผู้สอน
- การบันทึกภาพกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผ
โครงการ
- ภาพกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากร มีความตระหนัก และเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของนักเรียน
7.2 ผู้ปกครอง มีความประทับใจในการออกเยี่ยมบ้านของโรงเรียน
7.3 ระบบข้อมูล CCT มีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมากที่สุด และสามารถเก็บเป็นข้อมูลพื้นฐานประจาชั้นเรียน
8. อื่น ๆ
ลงชื่อ .................................................ผู้เสนอโครงการ
( นางพัชราทิพ ศรีเลิศ )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ .................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายประนอมพันธ์ คามา )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ .................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายบรรจบ สิงหร
)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไฮ

-162ชื่อโครงการที่ 8
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
สนองนโยบาย
ประกันคุณภาพการศึกษา
แผนงาน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มงาน
งานบริหารทั่วไป
งบประมาณ
0 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายทวีชัย วิเศษชาติ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา 2563
1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ในฐานะที่เป็นคนไทย
นักเรียนควรได้รับการปลูกฝังค่านิยมและวิถีแบบประชาธิปไตยคือ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล
การยอมรับความแตกต่างทางความคิด สิทธิและหน้าที่พลเมือง การเลือกตั้งผู้นานักเรียน การเคารพกฎระเบียบของโรงเรียน
เป็นต้น นักเรียนคือเยาวชนที่มีความสาคัญและจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า ดังนั้นการให้หลักคิดตามวิถีทางประชาธิปไตย
จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีความตระหนักและทาให้เกิดมรรคผลเป็นรูปธรรม ผู้รับผิดชอบจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัรตริย์ทรงเป็น
พระประมุข
2.2 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยทุกรูปแบบในโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูประจาชั้นจานวน 8 คน ได้ให้การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
3.1.2 นักเรียนระดับ ป.1 – ป.6 จานวน 88 คน ได้เลือกผู้นานักเรียนในระดับชั้นเรียน และระดับ
โรงเรียน
3.2. เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูประจาชัน้ ได้ให้การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นพระประมุข ในระดับที่น่าพึงพอใจ ร้อยละ 80.00
3.2.2 นักเรียนระดับ ป.1 – ป.6 ได้เลือกผู้นานักเรียนในระดับชั้นเรียน และระดับโรงเรียน ในระดับ
ที่น่าพึงพอใจ

-1634. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ (บาท) ที่มางบประมาณ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมครูและผู้ที่เกีย่ วข้องกับโครงการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
0
งบอุดหนุน
- จัดทาเอกสารส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน
- ครูประจาชั้นให้ความรู้ความเข้าใจ
ถึงระบอบการปกครองประชาธิปไตย
- ส่งเสริมการเลือกผู้นานักเรียนในระดับชั้น
และระดับโรงเรียน
- จัดกิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563
- จัดทารายงานการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน
4. ติดตาม กากับ ประเมินผล
5. สรุปและรายงานผล

-

-

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
ตลอดปีการศึกษา 2563

ตุลาคม 2563
และมีนาคม 2564
ตุลาคม 2563 และมีนาคม 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

-1646. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
- จัดทาเอกสารส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน
- ครูประจาชั้นให้ความรู้ความเข้าใจ
ถึงระบอบการปกครองประชาธิปไตย
- ส่งเสริมการเลือกผู้นานักเรียนระดับชั้น
และระดับโรงเรียน
- จัดกิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563
- จัดทารายงานการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์ สอบถาม
- การสรุปรายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมของครูผู้สอน
- การบันทึกภาพกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผ
โครงการ
- ภาพกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนมีเงินฝากเพื่อเป็นหลักประกันในอนาคต
7.2 นักเรียน มีความตระหนักและภาคภูมิใจในตนเอง
8. อื่น ๆ
ลงชื่อ .................................................ผู้เสนอโครงการ
( นายทวีชัย วิเศษชาติ )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ .................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายประนอมพันธ์ คามา )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ .................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายบรรจบ สิงหร
)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไฮ

-165ชื่อโครงการที่ 9
กิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
สนองนโยบาย
ประกันคุณภาพการศึกษา
แผนงาน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มงาน
งานบริหารทั่วไป
งบประมาณ
0 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวพัชรียา พงษ์สุวรรณ์
ระยะเวลาดาเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา 2563
1. หลักการและเหตุผล
วันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณีของชุมชน เป็นวันที่มีความสาคัญและแสดงถึง ความ
เป็นไทยที่นักเรียนควรจะได้รับความรู้ความเข้าใจ โดยครูประจาชั้นควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ถึงวันสาคัญ
เช่น การจัดทาเอกสารเผยแพร่ความรู้ การจัดบอร์ดนิทรรศการ การปฏิบัติศาสนพิธี การร่วมทาบุญ การบาเพ็ญประโยชน์
เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมฯ ผู้รับผิดชอบจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูประจาชัน้ ให้ความรู้ความเข้าใจถึงวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ประเพณีในชุมชน
2.2 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้วันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณีในชุมชน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูประจาชั้นจานวน 8 คน ให้ความรู้ความเข้าใจถึงวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และประเพณีในชุมชน
3.1.2 นักเรียนจานวน 110 คน ได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วันสาคัญของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และประเพณีในชุมชน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูประจาชั้น ให้ความรู้ความเข้าใจถึงวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณี
ในชุมชน อยู่ในระดับที่นา่ พึงพอใจ ร้อยละ 80.00
3.2.2 นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ประเพณีในชุมชน อยู่ในระดับทีน่ ่าพึงพอใจ ร้อยละ 80.00

-1664. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ (บาท) ที่มางบประมาณ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมครูและผู้ที่เกีย่ วข้องกับโครงการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
0
งบอุดหนุน
- จัดทาปฏิทินเวลาวันสาคัญของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณี
ชุมชน
- จัดทาเอกสารเผยแพร่ความรูส้ ่งเสริม
กิจกรรมวันสาคัญฯ
- ส่งเสริมการเรียนรู้วันสาคัญฯ
ในระดับชั้นเรียน
- ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
วันสาคัญฯ
- จัดทารายงานการปฏิบัติกจิ กรรม
4. ติดตาม กากับ ประเมินผล
5. สรุปและรายงานผล

-

-

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
ตลอดปีการศึกษา 2563

ตุลาคม 2563
และมีนาคม 2564
ตุลาคม 2563 และมีนาคม 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

-1676. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
- จัดทาปฏิทินเวลาวันสาคัญของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณี
ชุมชน
- จัดทาเอกสารเผยแพร่ความรู้ส่งเสริม
กิจกรรมวันสาคัญฯ
- ส่งเสริมการเรียนรู้วันสาคัญฯ
ในระดับชั้นเรียน
- ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
วันสาคัญฯ
- จัดทารายงานการปฏิบัติกิจกรรม

วิธีการวัดและประเมินผล
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์ สอบถาม
- การสรุปรายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมของครูผู้สอน
- การบันทึกภาพกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผ
โครงการ
- ภาพกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนได้รับความรู้และตระหนักถึงวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณีชุมชน
7.2 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประเพณีชุมชน
8. อื่น ๆ
ลงชื่อ .................................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวพัชรียา พงษ์สวุ รรณ์)
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ลงชื่อ .................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายประนอมพันธ์ คามา )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ .................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายบรรจบ สิงหร )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไฮ

-168ชื่อโครงการที่ 10
ปัจฉิมนิเทศ
สนองนโยบาย
ประกันคุณภาพการศึกษา
แผนงาน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มงาน
งานบริหารทั่วไป
งบประมาณ
2,000 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
ระยะเวลาดาเนินการ
มีนาคม 2564
1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ อมอบประกาศนียบัตรและเอกสารสาคัญทางการศึกษาให้กับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
การผูกข้อต่อแขน การกล่าวปฐมโอวาทของผู้บริหารสถานศึ กษา ประธานกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนครู พิธีมอบใบ
ประกาศนียบัตร การมอบอนุสรณ์รุ่น และการส่งมอบให้ผู้ปกครอง เป็นต้น ทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมให้เป็นไปโดย
ราบรื่นและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
2.2 เพื่อมอบใบประกาศนียบัตร หลักฐานสาคัญทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาในระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6
2.3 เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2.4 เพื่อปลูกฝังความรักความกตัญญูกตเวทีให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนชั้น ป.6
3.1.2 นักเรียนชั้น ป.6
3.1.3 นักเรียนชั้น ป.6
ผู้ปกครอง
3.1.4 นักเรียนชั้น ป.6
3.2 เชิงคุณภาพ
3.1.1 นักเรียนชั้น ป.6

จานวน 13 คน ได้รับการส่งเสริมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
จานวน 13 คน ได้รับมอบใบประกาศนียบัตร หลักฐานสาคัญทางการศึกษา
จานวน 13 คน ได้รับขวัญและกาลังใจจากผู้บริหารฯ ครู บุคลากร และ
จานวน 13 คน ได้รับการปลูกฝังความรักความกตัญญูกตเวทีต่อสถานศึกษา
ได้รับการส่งเสริมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ อยู่ในระดับที่นา่ พึงพอใจ ร้อยละ 80.00

-1693.1.2 นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับมอบใบประกาศนียบัตร หลักฐานสาคัญทางการศึกษา อยู่ในระดับที่นา่
พึงพอใจ ร้อยละ 80.00
3.1.3 นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับขวัญและกาลังใจจากผูบ้ ริหารฯ ครู บุคลากร และผูป้ กครอง อยู่ในระดับ
ที่น่าพึงพอใจ ร้อยละ 80.00
3.1.4 นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับการปลูกฝังความรักความกตัญญูกตเวทีต่อสถานศึกษา อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ ร้อยละ 80.00
4. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
งบประมาณ (บาท) ที่มางบประมาณ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมครูและผู้ที่เกีย่ วข้องกับโครงการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
2,000
งบอุดหนุน
- กาหนดปฏิทินเวลาการจัดกิจกรรมวันปัจฉิม
นิเทศ
- จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียน
ป.6 ปีการศึกษา 2563
- จัดทารายงานการปฏิบัติกจิ กรรม
4. ติดตาม กากับ ประเมินผล
5. สรุปและรายงานผล

-

-

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
ตลอดปีการศึกษา 2563

ตุลาคม 2563
และมีนาคม 2564
ตุลาคม 2563 และมีนาคม 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

-1706. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
- กาหนดปฏิทินเวลาการจัดกิจกรรมวัน
ปัจฉิมนิเทศ
- จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให้กบั
นักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2563
- จัดทารายงานการปฏิบัติกิจกรรม

วิธีการวัดและประเมินผล
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์ สอบถาม
- การสรุปรายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมของครูผู้สอน
- การบันทึกภาพกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผ
โครงการ
- ภาพกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับขวัญและกาลังใจจากผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร และผู้ปกครองนักเรียน
7.2 นักเรียนชั้น ป.6 มีความรักความกตัญญูกตเวทีต่อสถานศึกษา
8. อื่น ๆ
ลงชื่อ .................................................ผู้เสนอโครงการ
( นางพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ .................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายประนอมพันธ์ คามา )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ .................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายบรรจบ สิงหร )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไฮ

-171ชื่อโครงการที่ 11
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
สนองนโยบาย
ประกันคุณภาพการศึกษาและความปลอดภัย
แผนงาน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มงาน
งานบริหารทั่วไป
งบประมาณ
0 บาท (*งบ อบต.พิมายเหนือ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายทวีชัย วิเศษชาติ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา 2563
1. หลักการและเหตุผล
นักเรียน จ าเป็ น อย่า งยิ่ ง ที่จ ะต้ องรับ การอบรมพัฒ นาและปลู กฝั ง ในเรื่องคุณธรรมจริย ธรรมอัน ดี งามตาม
หลักธรรมคาสอนของพระศาสนา ตลอดจนการฝึกสอนเกี่ยวกับระเบียบวินัย และการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติ เอื้ออาทร
เห็น ใจผู้ อื่ น และการมี จิ ต อาสา โดยธรรมชาติ ข องเด็ กนั้ น คือ ยั ง เป็ น ไม่ รู้ และขาดประสบการณ์ ชี วิ ต ครูใ นฐานะ
ที่เป็นแม่แบบสาคัญ เป็นผู้ที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมและมีประสบการณ์ชีวิตมามาก ควรต้องชี้แนะอบรมสั่งสอน ขัดเกลา แนะนา
สิ่งที่ดีมีประโยชน์ สร้างเด็กไทยให้เป็นคนเก่ง คนดีของสังคมและประเทศชาติ ผู้รับผิดชอบจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาอบรมขัดเกลาจิตใจของนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม
2.2 เพื่อเผยแผ่หลักธรรมคาสอนของพระศาสนาให้กับนักเรียน
2.3 เพื่อปลูกฝังฝึกฝนระเบียบวินัยในการอยู่ร่วมกันของนักเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนระดับชัน้ ป. 1 – ป.6 จานวน 110 คน ได้รบั การอบรมพัฒนาขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้
ที่ความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน และมีระเบียบวินัย
3.1.2 นักเรียนชั้น ป.4 – 6 จานวน 43 คน เข้ารับการพัฒนาอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
ร่วมกับกลุ่ม กพศ.11 (พิมาย)
3.1.3 ผู้บริหาร ครู บุคลากร จานวน 9 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.1.1 นักเรียนชั้น ป. 1 – ป.6 ได้รับการอบรมพัฒนาขัดเกลาจิตใจให้เป็นผู้ที่ความประพฤติดี
มีคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน และมีระเบียบวินัยอยู่ในระดับที่นา่ พึงพอใจ ร้อยละ 80.00
3.1.2 นักเรียนชั้น ป.4 – 6 เข้ารับการพัฒนาอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนร่วมกับกลุ่ม กพศ.11
(พิมาย) อยู่ในระดับทีน่ ่าพึงพอใจ ร้อยละ 80.00

-1723.1.3 ผู้บริหาร ครู บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน อยู่ในระดับที่นา่ พึงพอใจ ร้อยละ 80.00
4. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมครูและผู้ท่เี กีย่ วข้องกับโครงการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
- ศึกษาและกาหนดปฏิทินตารางการอบรมคุณธรรมนักเรียน
- จัดทาเอกสารเผยแพร่หลักธรรม จริยธรรมอันดีงามสาหรับ
นักเรียนทุกระดับชั้น
- ส่งเสริมให้ทุกชั้นได้อบรมพัฒนาขัดเกลาจิตใจนักเรียนในด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินยั การอยู่ร่วมกัน
- เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
- จัดทารายงานการปฎิบัติกจิ กรรม
4. ติดตาม กากับ ประเมินผล
5. สรุปและรายงานผล

งบประมาณ
(บาท)
0

ที่มา
งบประมาณ
งบ อบต.
พิมายเหนือ

-

-

-

-

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

-1736. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
- ศึกษาและกาหนดปฏิทินตารางการ
อบรมคุณธรรมนักเรียน
- จัดทาเอกสารเผยแพร่หลักธรรม
จริยธรรมอันดีงามสาหรับนักเรียนทุก
ระดับชั้น
- ส่งเสริมให้ทุกชั้นได้อบรมพัฒนาขัดเกลา
จิตใจนักเรียนในด้านคุณธรรมจริยธรรม
และระเบียบวินยั การอยูร่ ่วมกัน
- เข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน
- จัดทารายงานการปฎิบัติกิจกรรม

วิธีการวัดและประเมินผล
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์ สอบถาม
- การสรุปรายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมของครูผู้สอน
- การบันทึกภาพกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผ
โครงการ
- ภาพกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 นักเรียนทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินย้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติ
7.2 ผู้ปกครองให้การสนับสนุนและชืน่ ชมการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
8. อื่น ๆ
ลงชื่อ .................................................ผู้เสนอโครงการ
( นายทวีชัย วิเศษชาติ )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ .................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายสมยศ จันทะพันธ์ )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ .................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายบรรจบ สิงหร )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไฮ

-174ชื่อโครงการที่ 12
ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
สนองนโยบาย
ประกันประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสถานศึกษา
แผนงาน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มงาน
งานบริหารทั่วไป
งบประมาณ
8,800 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา 2563
1. หลักการและเหตุผล
สภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียน เป็นเครื่องชี้วัดระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
คือ โรงเรียนมีความปลอดภัย อาคารสถานที่เขตบริเวณสะอาดร่มรื่น น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน บรรยากาศเอื้อต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ครู บุคลากร และนักเรียนมีความภาคภูมิใจในสถานศึกษา มีความตระหนักคิดถึงความเป็นเจ้าของโรงเรียน
ดังนั้นเพื่อให้ภารกิจมีการขับเคลื่อนและพั ฒนาโรงเรียนด้านสภาพแวดล้อมและบริบทอย่างต่อเนื่อง ผู้รับผิดชอบจึงได้
จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียนให้มีมาตรฐานและคุณภาพ
2.2 เพื่อให้จัดการเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในสถานศึกษา
2.3 เพื่อสร้างความตระหนักในความเป็นเจ้าของโรงเรียน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน จานวน 120 คน ได้ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมและบริบท
ของโรงเรียนให้มีมาตรฐานและคุณภาพ สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน
3.1.2 นักเรียนจานวน 110 คน มีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมและความเจ้าของโรงเรียน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.1.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ได้ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียนให้มี
มาตรฐานและคุณภาพ สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน ในระดับทีน่ ่าพึงพอใจ ร้อยละ 80.00
3.1.2 นักเรียนมีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมและความเจ้าของโรงเรียน อยู่ในระดับทีน่ ่าพึงพอใจ
ร้อยละ 80.00

-1754. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมครูและผู้ท่เี กีย่ วข้องกับโครงการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
- ศึกษา ออกแบบการจัดแบ่งเขตบริเวณรับผิดชอบดูแลความ
สะอาดและสิ่งแวดล้อมของแต่ละชั้นเรียน
- จัดหาอุปกรณ์ น้ายาทาความสะอาดให้เพียงพอต่อการใช้งาน
- จัดทาเอกสารเผยแพร่ความรูเ้ รื่อง ความสะอาดและ
สภาพแวดล้อมที่ดี
- ปรับปรุงเขตบริเวณ อาคารสถานที่ เครื่องเล่นสนามที่มีความ
ชารุดเสียหายให้เป็นปกติ มีความปลอดภัย
- จัดทารายงานการปฏิบัติกจิ กรรม
4. ติดตาม กากับ ประเมินผล

งบประมาณ
(บาท)
8,800

ที่มา
งบประมาณ
งบอุดหนุน

-

-

-

-

5. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
ตลอดปีการศึกษา
2563

ตุลาคม 2563
และมีนาคม 2564
ตุลาคม 2560 และ
มีนาคม 2561

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

-1766. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
- ศึกษา ออกแบบการจัดแบ่งเขตบริเวณ
รับผิดชอบดูแลความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อมของแต่ละชั้นเรียน
- จัดหาอุปกรณ์ น้ายาทาความสะอาดให้
เพียงพอต่อการใช้งาน
- จัดทาเอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่อง ความ
สะอาดและสภาพแวดล้อมที่ดี
- ปรับปรุงเขตบริเวณ อาคารสถานที่
เครื่องเล่นสนามที่มคี วามชารุดเสียหายให้
เป็นปกติ มีความปลอดภัย
- จัดทารายงานการปฏิบัติกิจกรรม

วิธีการวัดและประเมินผล
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์ สอบถาม
- การสรุปรายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมของครูผู้สอน
- การบันทึกภาพกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผ
โครงการ
- ภาพกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน
7.2 ผู้บริหารฯ ครู บุคลากร นักเรียน มีความภาคภูมิใจในสถานศึกษาและตระหนักในความเป็นเจ้าของโรงเรียน
7.3 ผู้ปกครอง ชุมชน ชืน่ ชมและประทับใจในสภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียน
8. อื่น ๆ
ลงชื่อ .................................................ผู้เสนอโครงการ
( นางพุธทัยวรรณ วิเศษชาติ )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ .................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายประนอมพันธ์ คามา )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ .................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายบรรจบ สิงหร )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไฮ

-177ชื่อโครงการที่ 13
พัฒนาระบบสารสนเทศสถานศึกษา
สนองนโยบาย
ประกันประสิทธิภาพทางการศึกษา
แผนงาน
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มงาน
งานบริหารทั่วไป
งบประมาณ
14,380 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวสุกานดา พรหมพิลา
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา 2563
1. หลักการและเหตุผล
ระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา หมายถึง การจัดการระบบข้อมูลการศึกษาทั้งหมดที่ใช้ในสถานศึกษา ได้แก่
DMC, SchoolMIS, CCT, EMIS, AMSS++, O-NET, NT, Schoollunch, WebSchool และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบของระบบออนไลน์ซึ่งจะต้องดาเนินการให้ทันตามกาหนดเวลาที่กาหนดของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้การดาเนินการ
ข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้รับผิดชอบจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันตามกาหนดเวลา
2.2 เพื่อพัฒนาครู บุคลากรที่รบั ผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศให้ตระหนักและมีทักษะในการปฏิบัติงาน
2.3 เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้กับครู บุคลากรที่รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาจานวน 12 ระบบ (หรือมากกว่า) ได้รับการพัฒนา ดูแล
ติดตามอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
3.1.2 ครู บุคลากรที่รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา จานวน 8 คน มีความตระหนัก
และได้รับการพัฒนาทักษะการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
3.1.3 ครู บุคลากรที่รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา จานวน 8 คน ได้รับขวัญและ
กาลังใจในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
3.1.1 ระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาได้รับการพัฒนา ดูแล ติดตามอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
อยู่ในระดับที่นา่ พึงพอใจ ร้อยละ 80.00
3.1.2 ครู บุคลากรที่รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา มีความตระหนักและได้รบั การ
พัฒนาทักษะการใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับทีน่ ่าพึงพอใจ ร้อยละ 80.00

-1783.1.3 ครู บุคลากรที่รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา ได้รับขวัญและกาลังใจในการ
จัดการระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา อยู่ในระดับทีน่ ่าพึงพอใจ ร้อยละ 80.00
4. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมครูและผู้ท่เี กีย่ วข้องกับโครงการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
- ศึกษาระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- ออกคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศ
สถานศึกษา
- ออกแบบจัดทาปฏิทินเวลาการปฏิบัติงานระบบข้อมูล
สารสนเทศสถานศึกษา
- ติดตาม ช่วยเหลือ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของครู
ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา
- จัดทารายงานการปฏิบัติกจิ กรรม
4. ติดตาม กากับ ประเมินผล

งบประมาณ
(บาท)
14,380

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

-1796. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
- ศึกษาระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
- ออกคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบข้อมูล
สารสนเทศสถานศึกษา
- ออกแบบจัดทาปฏิทินเวลาการปฏิบัติงาน
ระบบข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา
- ติดตาม ช่วยเหลือ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของครูผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศ
สถานศึกษา
- จัดทารายงานการปฏิบัติกิจกรรม

วิธีการวัดและประเมินผล
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์ สอบถาม
- การสรุปรายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมของครูผู้สอน
- การบันทึกภาพกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผ
โครงการ
- ภาพกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ครู เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศมีความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามปฏิทนิ เวลา
7.2 ระบบข้อมูลสนเทศสถานศึกษามีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทันตามกาหนดเวลา
8. อื่น ๆ
ลงชื่อ .................................................ผู้เสนอโครงการ
( นางสุกานดา พรหมพิลา )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ .................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายประนอมพันธ์ คามา )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ .................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายบรรจบ สิงหร )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไฮ

-180ชื่อโครงการที่ 14
ปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียน
สนองนโยบาย
ประกันความประสิทธิภาพและความปลอดภัย
แผนงาน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
กลุ่มงาน
งานบริหารทั่วไป
งบประมาณ
10,000 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสมยศ จันทะพันธ์
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2563
1. หลักการและเหตุผล
ห้องประชุมโรงเรียน เป็นห้องพิเศษที่ใช้เป็นที่ประชุมผู้บริหารฯ ครูและบุคลากรในโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา
ผู้นา ผู้ปกครองนักเรียน และใช้เป็นห้องรับรองการตรวจราชการ การติดตามนิเทศ การประเมินจากองค์กรภายนอก
เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็นการปรับปรุงห้องประชุมให้มีมาตรฐาน เป็นศูนย์รวมของข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา ใช้สาหรับ
การพักผ่อนหย่อนใจ จุดประสานของบุคลากร จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงให้ห้ องประชุมสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่
น่าดู สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนและชุมชน ผู้รับผิดชอบจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปรับปรุงห้องประชุมให้ได้มาตรฐาน สะอาดน่าอยู่ ใช้สาหรับการประชุมและเป็นห้องรับรอง
2.2 เพื่อเก็บรวมรวบ นาเสนอข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษาทีม่ ีการปรับปรุงอยู่เสมอ
2.3 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้บริหารฯ ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 จัดหาห้องสาหรับปรับปรุงเป็นห้องประชุมจานวน 1 ห้อง
3.1.2 ปรับปรุง พัฒนา ซ่อมแซม ห้องประชุมให้ได้มาตรฐาน สะอาด น่าอยู่อาศัย 2 ครั้ง/ปีการศึกษา
3.1.3 จัดหาครุภัณฑ์ สื่ออุปกรณ์สาหรับห้องประชุม จานวน 3 ชุด/ปีการศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 จัดหาห้องสาหรับปรับปรุงเป็นห้องประชุมที่มีแข็งแรง ปลอดภัย เหมาะสมในระดับที่นา่ พึงพอใจ
ร้อยละ 80.00
3.2.2 ปรับปรุง พัฒนา ซ่อมแซม ห้องประชุมให้ได้มาตรฐาน สะอาด น่าอยู่อาศัย อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ ร้อยละ 80.00
3.2.3 จัดหาครุภัณฑ์ สื่ออุปกรณ์สาหรับห้องประชุมที่มีความเหมาะสม ได้มาตรฐาน อยู่ในระดับที่น่า
พึงพอใจ ร้อยละ 80.00
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4. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมครูและผู้ท่เี กีย่ วข้องกับโครงการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
- ศึกษา สารวจ จัดหาห้องสาหรับทาเป็นห้อง
ประชุม
- ปรับปรุง ซ่อมบารุง ห้องประชุมให้สะอาด น่าอยู่
น่าอาศัย
- จัดหาครุภัณฑ์ สื่ออุปกรณ์สาหรับห้องประชุม
- มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อย
เป็นการเฉพาะ
- รายงานการปฏิบตั ิกิจกรรม
4. ติดตาม กากับ ประเมินผล

งบประมาณ
(บาท)
14,380

ที่มา
งบประมาณ
งบอุดหนุน

-

-

-

-

5. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
ตลอดปีการศึกษา 2563

ตุลาคม 2563
และมีนาคม 2564
ตุลาคม 2563 และมีนาคม
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

-1826. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
- ศึกษา สารวจ จัดหาห้องสาหรับทาเป็น
ห้องประชุม
- ปรับปรุง ซ่อมบารุง ห้องประชุมให้
สะอาด น่าอยู่น่าอาศัย
- จัดหาครุภณ
ั ฑ์ สื่ออุปกรณ์สาหรับห้อง
ประชุม
- มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด
เรียบร้อยเป็นการเฉพาะ
- รายงานการปฏิบตั ิกิจกรรม

วิธีการวัดและประเมินผล
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์ สอบถาม
- การสรุปรายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมของครูผู้สอน
- การบันทึกภาพกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผ
โครงการ
- ภาพกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ห้องประชุมโรงเรียนได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย
7.2 ห้องประชุมเป็นศูนย์รวมการประสานงาน การติดต่อราชการ และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศสถานศึกษา
7.3 ผู้บริหารฯ ครู บุคลากร และชุมชนให้ความชืน่ ชม
8. อื่น ๆ
ลงชื่อ .................................................ผู้เสนอโครงการ
( นายสมยศ จันทะพันธ์ )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ .................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายทวีชัย วิเศษชาติ )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ .................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายบรรจบ สิงหร )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไฮ

-183ชื่อโครงการที่ 15
Big Cleaning Day
สนองนโยบาย
ประกันความประสิทธิภาพและความปลอดภัย
แผนงาน
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
กลุ่มงาน
งานบริหารทั่วไป
งบประมาณ
10,000 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวนพวรรณ ดวงตา
ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา 2563
1. หลักการและเหตุผล
Big Cleaning Day คือ การทาความสะอาดเต็มรูปแบบ โดยกาหนดให้วันพฤหัสบดีของทุกวันทาการ ตั้งแต่เวลา
14.30–15.30 น. เป็นวันดูแลความสะอาด เพื่อพัฒนาชั้นเรียน อาคารเรียนอาคารประกอบ ห้องน้า ห้องพิเศษ และอื่น ๆ
ตลอดจนสภาพแวดล้อมของโรงเรียนได้ รับการพัฒนาและดูแลรักษา ป้องการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และการดูแลเรื่อง
ความปลอดภัยในสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นมา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาชั้นเรียน อาคารเรียน ห้องพิเศษ และสภาพแวดล้อมให้สะอาด น่าอยู่ น่าดู น่าอาศัย
2.2 เพื่อฝึกจิตอาสาของนักเรียนให้มองเห็นคุณค่าของการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบให้วัสดุอุปกรณ์
2.3 เพื่อขจัดโรคภัยที่จะแพร่ระบาดในสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ห้องเรียน อาคาร ห้องพิเศษ และสภาพแวดล้อม จานวน 14 จุด ได้รับการพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้สะอาด น่าอยู่ น่าดู น่าอาศัย
3.1.2 ครู บุคลากร นักเรียน จานวน 120 คน ได้รับการพัฒนาการเป็นผู้มีจิตอาสา เห็นแก่ประโยชน์
โดยรวม
3.1.3 ครู บุคลากร นักเรียน จานวน 120 คน ปลอดภัยจากโรคระบาดร้ายแรงในสถานศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
3.1.1 ห้องเรียน อาคาร ห้องพิเศษ และสภาพแวดล้อม ได้รับการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาด
น่าอยู่ น่าดู น่าอาศัย อยู่ในระดับที่นา่ พึงพอใจ ร้อยละ 80.00
3.1.2 ครู บุคลากร นักเรียน ได้รับการพัฒนาการเป็นผู้มีจิตอาสา เห็นแก่ประโยชน์โดยรวม อยู่ใน
ระดับที่นา่ พึงพอใจ ร้อยละ 80.00

-1843.1.3 ครู บุคลากร นักเรียน ปลอดภัยจากโรคระบาดร้ายแรงในสถานศึกษา อยู่ในระดับทีน่ ่าพึง
พอใจ ร้อยละ 80.00
4. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
กิจกรรม/รายการ
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ประชุมครูและผู้ท่เี กีย่ วข้องกับโครงการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
- ศึกษา สารวจห้องเรียน ห้องพิเศษ อาคารเรียนอาคาร
ประกอบ และสภาพแวดล้อม
- กาหนดเขตบริเวณสาหรับการทาความสะอาด
- จัดหาอุปกรณ์ น้ายา ทาความสะอาดให้เพียงพอ
- ประเมินคุณภาพเขตบริเวณรับผิดชอบ มอบรางวัล กล่าว
คาชมเชย
- รายงานการปฏิบตั ิกิจกรรม
4. ติดตาม กากับ ประเมินผล

งบประมาณ
(บาท)
14,380

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

-1856. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ
- ศึกษา สารวจห้องเรียน ห้องพิเศษ
อาคารเรียนอาคารประกอบ และ
สภาพแวดล้อม
- กาหนดเขตบริเวณสาหรับการทาความ
สะอาด
- จัดหาอุปกรณ์ น้ายา ทาความสะอาดให้
เพียงพอ
- ประเมินคุณภาพเขตบริเวณรับผิดชอบ
มอบรางวัล กล่าวคาชมเชย
- รายงานการปฏิบตั ิกิจกรรม

วิธีการวัดและประเมินผล
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์ สอบถาม
- การสรุปรายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมของครูผู้สอน
- การบันทึกภาพกิจกรรม

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- รายงานผลการดาเนินงานตามแผ
โครงการ
- ภาพกิจกรรม

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ น่าอาศัย ปลอดภัยจากโรคระบาดร้ายแรง
7.2 ผู้ปกครอง ชุมชนให้ความชื่นชมการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
8. อื่น ๆ
ลงชื่อ .................................................ผู้เสนอโครงการ
( นางสาวนพวรรณ ดวงตา )
ตาแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษเรียนร่วม
ลงชื่อ .................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายประนอมพันธ์ คามา )
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ .................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
( นายบรรจบ สิงหร )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไฮ

