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รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ/

(กลุ่ม) สถาน 
ศึกษา 

อปท. อื่นๆ 

1.โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

1. ครูผู้สอนส ารวจผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และผลคะแนน O-NET ของช้ัน 
ม. 3  และ ม.6 และวิเคราะห์
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 
2. ประชุมครูเพื่อจดัท าโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทกุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้    
3. ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระการเรียนรูต้่างๆ 
4.สอนเสริม  เพ่ิมเติมความรู ้
5. พัฒนากระบวนการเรียนรูสู้่ดวงดาว 
6.ประเมินผล   7. สรุปรายงานผล 

1  นักเรียนโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตน 
วิทยามีค่าเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทาง 
การเรยีนสูงขึ้น 
2  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้
นักเรียนมผีลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสตูรและผลการประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห ์และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ ์
 
 
 

- ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 
-ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ  
O – NET สูงขึ้น 
-การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้มี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

16,800 / - - กลุ่มบรหิาร 
วิชาการ 

2.โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

 
 

 

1.ประชุมคณะกรรมการงาน 
2.กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 
(วันศุกร์) 
3.กิจกรรมโครงงานคุณธรรม สพฐ. 
 

นักเรียน มีความตระหนักรู้ 
เข้าใจ และคดิอย่างมีเหตุผล 
ซึมซับคณุค่าแห่งคณุธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติ 
สร้างความรู้สึกผิดชอบช่ัวด ี
ภูมิใจในการ 

-นักเรียน มีคณุลักษณะที่พึง
ประสงค ์
-นักเรียนสามารถ ป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดใหโ้ทษ
และหลีกเลีย่งสภาวะที่เสีย่ง
ต่อความรุ่นแรง  

500  / - / กลุ่มบรหิาร 
ทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ

/(กลุ่ม) สถาน 
ศึกษา 

อปท. อื่นๆ 

2.โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. 

(ต่อ) 

 ท าความดี และร่วมกัน
สร้างเครือข่ายชุมชน
องค์กรแห่งคุณธรรม 

โรคภยั และอุบัติเหตุและ
ปัญหาทางเพศ 

     

3.โครงการ
สถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพตดิ 

1.ประชุมคณะกรรมการงาน 
2.กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
3.กิจกรรมพสิูจน์ความด ี
4.กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรและนักเรียนมี
จิตส านึกร่วมกันในการ
ป้องกันและเฝ้าระวัง
ไม่ให้มีการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและ
อบายมุข 

นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนบ้านโฮ่ง
รัตนวิทยา มีคณุธรรม 
จริยธรรม มีจติอาสา รู้จัก
เสียสละ ไมเ่กี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดและอบายมุขด ารงตนอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

 
1,000 
500 
500 

 
/ 
/ 
/ 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

กลุ่มบรหิาร 
ทั่วไป 

4.โครงการ
โรงเรียนคุ้มครอง
เด็ก 

1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัต ิ
2.จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
4.ด าเนินการอบรมให้ความรู้แก่ผู้
นักเรียน 
5.สรุปผลการด าเนินงาน 
6.รายงานผลการด าเนินงานให้กับ
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 
 

นักเรียนโรงเรียนบา้นโฮ่ง 
รัตนวิทยา มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องความ
ปลอดภัยจากอันตรายใน
โรงเรียน 
 

นักเรียนโรงเรียนบา้นโฮ่ง 
รัตนวิทยา จ านวน 40 คนมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องความ
ปลอดภัยจากอันตรายใน
โรงเรียน 
 

6,000   - - /  
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กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ

/(กลุ่ม) สถาน 
ศึกษา 

อปท. อื่นๆ 

5.โรงเรียนสุจรติ   1.แต่งตั้งและประชุมวางแผน
คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.ด าเนินการตามจุดประสงค์ของ
โครงการ และตามปฏิทินที่
วางแผนไว้ 
3.สรุปและประเมินผล 
4.รายงานผล 
 

นักเรียนประพฤติ 
ปฎิบัติตน โดยมี
ทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่
อย่างพอเพียง มีจิต
สาธารณะ ยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม 
และป้องกันการทุจริต
และเป็นต้นแบบใน
การด าเนินชีวิตที่ดี 

1.นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางในการปฏิบัติตน
ตามแนวทางโรงเรียนสุจริต 
2.บุคลากรในโรงเรียน
สามารถประยุกต์ใช้
แนวทางในการด าเนินชีวิต
ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  มีค่านิยมท่ี   ดี
งาม  มีความส านึก
รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม      เป็นแบบอย่างที่
ดีในสังคม 
3.ครูผู้สอนพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่เท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

 
20,000 

 

   
/ 
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กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ/

(กลุ่ม) สถาน 
ศึกษา 

อปท. อื่นๆ 

1.โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน
ตามศักยภาพ 
 

1. ประชุมวางแผนพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
2. ส่งเสรมิให้ทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้มีการพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนตาม
ศักยภาพและตามความ
เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา 
3. ประเมินผล 
4 สรุปรายงาน 

1.นักเรียนแสดงออกทางความคิด และ
การสื่อสารตามความถนดั ความสนใจ
อย่างมีคุณภาพ 
2.นักเรียนได้รับการแก้ไข/ส่งเสรมิ/
เสรมิสร้างสมรรถนะทีส่ าคญัของผูเ้รียน
ตามศักยภาพของตนเอง ด้วยวิธีการที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
3.นักเรียนมีโอกาสได้รับการพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียนโดยการเข้าร่วมอบรม 
และร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ 
ที่ช่วยเพิ่มทักษะความสามารถด้าน
ต่างๆตามความสามารถและความถนัด
ใหด้ียิ่งขึ้น 

1.นักเรียนได้รับการพัฒนา
ทักษะในด้านการฟัง ดู พูด 
อ่าน เขียน คิดวิเคราะห ์
2.นักเรียนมสี่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะที่
ส าคัญของผูเ้รียน 
3นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด 
และแสดงความสามารถด้าน
ความคิดในโอกาสต่างๆ 
4.นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมี
โอกาสได้รับการพัฒนา
ศักยภาพโดยการเข้าร่วมอบรม 
และเข้าแข่งขันทักษะ 

30,400 / - - กลุ่มบรหิาร 
วิชาการ 

2.โครงการพัฒนา
ระบบงานวัดและ
ประเมินผลและ
เทียบโอนผลการ
เรียน 
 

1.วางแผนด าเนินงาน. 
2.กิจกรรมจดัท าเอกสาร
ประกอบการวดัและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
3.กิจกรรมจบหลักสูตรม.
ต้น-ม.ปลาย 

1. ครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 
6 โรงเรียนบ้านโฮ่งรตันวิทยา จ านวน 
17 คนไดม้ีการบันทึกข้อมลูผลการ
เรียนของผู้เรียนได้ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ     
2 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มี 

1.นักเรียนมีเอกสารทาง
วิชาการได้ครบถูกต้อง 
2.ครูมีความรู้ ความเข้าใจและ
สามารถจัดท าเอกสารทาง
วิชาการได้ถูกต้อง 
3.จัดระบบการบันทึกข้อมูลผล
การเรยีนนักเรียน 

 
1,000 

 
 
 

4,500 
 

/ - - กลุ่มบรหิาร 
วิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ/

(กลุ่ม) สถาน 
ศึกษา 

อปท. อื่นๆ 

 4.กิจกรรมจดัระบบการบันทึกข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล 
5.นิเทศติดตามงาน 
6.สรุปผลรายงานผล 

เอกสารประกอบการวดัและ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ครบถ้วน 

ครบถ้วนตามระเบยีบการ 
วัดผลประเมินผลการเรียน 
4.ครูไดร้ับการนเิทศ ติดตาม 
ครบถ้วน 

1,000 
 

    

3.ส่งเสรมิกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1.ประชุม/วางแผนการด าเนินงาน 
2.ด าเนินการตามจดุประสงค์ของ
กิจกรรม 
3.กิจกรรมชุมนุม 
4.กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี
5.กิจกรรมยุวกาชาด 
6.กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
การเข้าค่าย นศท. 
7.กิจกรรมทัศนศึกษา 
8.สรุปและประเมินผล 
9.รายงานผล 

นักเรียนเกดิความรู้  ความช านาญ  
ประสบการณ์ทั้งทางวิชาการและ
วิชาชีพ พัฒนางานตามศักยภาพ
ของตนเอง มากยิ่งขึ้น 

1.นักเรียนมผีลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้  
ระดับ  2  ขึ้นไป 
2.นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตาม
โครงการได้ทุกกิจกรรมอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและผา่น
เกณฑ์การประเมินตามที่
ก าหนด 

68,010   /  / กลุ่มบรหิาร 
วิชาการ 

4.โครงการ
ห้องสมุดมีชีวิต 

 

1 กิจกรรมหนังสือดีมีคณุค่า(หนังสือ/
วารสาร/หนังสือพิมพ์รายวัน) 
2.กิจกรรมห้องศูนย์การเรียนรูต้าม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
3 กิจกรรมส่งเสรมินิสยัรักการอ่าน 
4.กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 
 

1 นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้อง 
สมุดในการค้นคว้าความรู้  
ร้อยละ 86  
2.นักเรียนมสี่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ของงานห้องสมุดร้อยละ 86 
3.นักเรียนสามารถใช้โปรแกรม
ห้องสมุดในคอมพิวเตอร์เพื่อ 

- นักเรียนมีนิสยัรักการอ่าน
และแสวงหาความรูด้้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่างๆรอบตัว 
- นักเรียนมีทักษะในการอ่าน 
ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม  

 5,500 
 

 
 

7,380  
1,500 

/ - / กลุ่มบรหิาร 
วิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ/

(กลุ่ม) สถาน 
ศึกษา 

อปท. อื่นๆ 

  การสืบค้นหาหนังสือท่ีต้องการ
อ่านได้ร้อยละ86 
4.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจท่ี
ห้องสมุดมีการพัฒนาการให ้
บริการ มีการจัดบรรยากาศแห่ง
การเรยีนรู้และมรีะบบ
สารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันอย่าง
เป็นระบบอยูเ่สมอ ร้อยละ 86 

-. นักเรียนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรูไ้ด ้

     

5.โครงการพัฒนา
หลักสตูรและ
งานวิจัย   

1.ขั้นวางแผน  
1.1 ประชุมคณะกรรมการวาง
แผนการด าเนินงาน   
1.2 ทบทวนและพัฒนาหลักสูตร 
ครั้งท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 
1.3 น าเสนอโครงร่างวิจัยต่อ
ผู้บริหาร 
1.4 จัดประชุมผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงขอบข่าย
การท างานและจดัท าปฏิทิน
การปฏิบัติงาน 
1.5 มอบหมายผูร้ับผดิชอบ 
2.ขั้นการด าเนินงาน 

1.ครูผูส้อนทุกคน สามารถจัดท า
งานวิจัยในช้ันเรียนได ้
2.ครูผูส้อนทุกคน มีการศึกษา 
วิจัย และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และใช้ผลในการปรับการ
สอนได ้
3.ครูผูส้อนทุกคน ผลติสื่อการ
เรียนรู้และใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ้และน าสื่อไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
  

1.ร้อยละของครมูีส่วนร่วม
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการพัฒนาหลักสตูร
และและน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอน 
2.ร้อยละของครูทีส่ามารถท า
การวิจัยในช้ันเรียนได้อย่าง
น้อยภาคเรียนละ1  เรื่อง 
3.ร้อยละของครูที่ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมน ามา
บูรณาการในการจดัการเรียนรู ้
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กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร 
ผู้รับผิด 

ชอบ/(กลุ่ม) สถาน 
ศึกษา 

อปท. อื่นๆ 

5.โครงการพัฒนา
หลักสตูรและ
งานวิจัย   
     (ต่อ) 

2.1 นิเทศ  ก ากับ ติดตาม 
2.2 ให้ค าแนะน า กระตุ้น ส่งเสรมิ
ก าลังใจ  แนะน านวัตกรรมใหม่ ๆ และให้
ความสะดวกในการท างาน  
2.3 ครูท าการวจิัยในช้ันเรียนในเนือ้หาท่ีมี
ปัญหาและเขียนรายงานการวิจยั 
3.ขั้นตรวจสอบติดตาม 
3.1 รายงานช่ือผลงานวิจัยในช้ันเรยีนของ
ครูทุกคนเสนอผู้บริหารทราบ 

       

6.โครงการ
โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
 

1. กิจกรรมการบริการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย 
2. กิจกรรมตรวจสุขภาพร่างกายนกัเรียน 
3.กิจกรรมตรวจสุขภาพคร-ูบุคลากร  
4. กิจกรรมป้องกันตนเองและหลกีเลี่ยง
สภาวะทีเ่สี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหต ุ
5.กิจกรรมเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและ
ป้องกันแก้ไขนักเรียนท่ีมีปญัหา 
น้ าหนัก ส่วนสูง สูง-ต่ ากว่าเกณฑ ์
5.กิจกรรมพัฒนาโรงอาหาร 
6.กิจกรรมธนาคารปลอดขยะ 
7.กิจกรรมน้ าดื่มสะอาด 

1 นักเรียนบุคลากรร้อยละ90มี
สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอ2  
นักเรียนร้อยละ90มีน้ าหนัก
ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ ์
3  นักเรียนร้อยละ90สามารถ
ป้องกันตนเองและหลีกเลีย่ง
สภาวะทีเ่สี่ยงต่อความรุ่นแรง 
โรคภยัและอุบตัิเหต ุ
4  นักเรียนร้อยละ95มีอารมณ์รา่
เริงแจ่มใสมีมนุษย สมัพันธ์ที่  

-นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพ 
สุขนิสัย และออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ 
-นักเรียนมีน้ าหนักส่วน 
สูง และมสีมรรถภาพ 
ทางกายตามเกณฑ ์
-นักเรียน หลีกเลี่ยง
สภาวะทีเ่สี่ยงต่อความ
รุนแรงโรคภัยและ
อุบัติเหต ุ
-นักเรียนร่าเริงแจ่มใส มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดตี่อ 

2,500 
 
 
 
 
 

699 
  

 
 

815 
600 

1,000 

/ - - กลุ่มบรหิาร 
ทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ/

(กลุ่ม) สถาน 
ศึกษา 

อปท. อื่นๆ 

1.โครงการ
ส่งเสริมระบบการ
นิเทศภายใน 
 

1.ขั้นวางแผน  
2.ขั้นการจัดโครงการ 
3.ขั้นการน าเข้าสู่การปฏิบตั ิ
4.ขั้นการควบคุม  
5.ขั้นประเมินผล 
- รายงานการด าเนินงาน  
- จัดท าวิจัยในช้ันเรียน/วิจยั
การสอน 
- จัดท าเอกสารทางวิชาการ
ต่างๆ 
 

1 ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาได้ร้อย
ละ 80 ของโครงการ 
2.ร้อยละ 80 ของคร ู-บุคลากร ใน
สถานศึกษามสี่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสตูรสถานศกึษา   
สาระการเรยีนรู้ท้องถิ่น และมี
ผลงานเชิงประจักษ ์
3.สถานศึกษามีรายงานการพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา  และสาระ
การเรยีนรู้ท้องถิ่น 
มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพ 
การศึกษาในสถานศึกษาและการ
พัฒนาวิชาชีพครู    

- ระดับคณุภาพของแผนงาน 
ระบบงาน และการจดัองค์กร
เพื่อการนิเทศการศึกษา 
- ครู-บุคลากรไดร้ับการนเิทศ
ภายใน ก ากับ ติด 
ตามตรวจสอบและน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 
- ร้อยละของบุคลากรที่มีความ
พึงพอใจในการได้รับการนเิทศ 
สามารถ    น าผลการนเิทศ
ภายในไปใช้เพื่อการพัฒนาการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

 
 

  4,000 
 1,500 

 
 
/ 

 
 
- 

 
 
- 

กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 

2.โครงการชุมชน
แห่งการเรียนรู้
วิชาชีพครู   

ขั้นวางแผน  
-  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกระบวนการPLC  
-  ประชุมคณะกรรมการวาง
แผนการด าเนินงาน   
ขั้นการน าเข้าสู่การปฏบิัต ิ
ขั้นที่ 1 Analyze + Plan 

1.ร้อยละ 80 ของครู -บุคลากร ใน
สถานศึกษามคีวามรูเ้กี่ยวกับ 
กระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community)“ชุมชน
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ” และ
น าไปใช้ในกิจกรรมการเรยีนรู ้

1.  ครมูีความรูเ้กี่ยวกบั 
กระบวนการ PLC (Professional 
Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
และน าไปใช้ในกิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนานักเรียน 

2,500   - - - กลุ่มบรหิาร
วิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ/

(กลุ่ม) สถาน 
ศึกษา 

อปท. อื่นๆ 

 -  การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน   
-  การเรียนรูร้่วมกันเป็นทมี   
ขั้นที่ 2 Do + See 
-  การจัดการเรียนรูสู้่นักเรียน
(Instruction) กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-  การนิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน     
ขั้นที่ 3 Reflect + Redesign 
-  การถอดบทเรียน (Action After 
Review) 
-   สะท้อนคิดเพื่อการพัฒนาการ
ปฏิบัต ิ(Reflection) 
ขั้นตรวจสอบและประเมินผล  
- รายงานผลการด าเนินการตาม
กระบวนการ PLCพร้อม Logbook 
ขั้นสรุป 
- สรุปผลการด าเนินการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC 

และพัฒนานักเรียน       
2.ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมี
ผลการสอบวัดความรู้
ระดับชาติขั้นพื้นฐานใน
รายวิชาหลัก 5 วิชา ได้แก่ 
วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ รวมทั้ง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน 
3 รายวิชา ที่ไม่มีการสอบวดั
ความรู้ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
คือ ศิลปศึกษา การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และสุขศึกษา
และพลศึกษา สูงขึ้น 

2. ผู้เรียนมีผลการสอบวัด
ความรู้ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ในรายวิชาหลัก 5 วิชา และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน 3 
รายวิชา(ท่ีไม่มีการสอบวดั
ความรู้ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน) 
สูงขึ้น 
3. ร้อยละของบุคลากรมีความ
พึงพอใจในการด าเนินการตาม
กระบวนการ PLC 

 

     

3.โครงการพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 

1.สรุปผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา   
2562 
2.ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562 
3.จัดท ารายงานการการพัฒนา 

การประกันคณุภาพ
การศึกษาของโรงเรยีนมี
ความชัดเจนเชื่อถือได ้

-มีเอกสารมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
-มีการด าเนินงาน/โครงการ
ตามแผนพัฒนาฯ 
-มรีะบบข้อมลูสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการ 

  
 
 

500 
 

 

 
 
 
/ 

 
 
 
- 
 

 

 
 
 
- 
 

 

  กลุ่ม
บริหาร
วิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ

/(กลุ่ม) สถาน 
ศึกษา 

อปท. อื่นๆ 

3.โครงการพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

(ต่อ) 

คุณภาพการศึกษา(SAR) 
4.ประชุมครู บุคลากรเพื่อศึกษาผลการ
รายงาน  
5.ทบทวนการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา   2561 
และ ปีการศึกษา 2562 
6.แต่งตั้งคณะกรรมด าเนินงาน 
กรรมการตรวจสอบและทบทวนการ
ประกันคณุภาพฯภายใน ปีการศึกษา 
2563 
7.จัดท ามาตรฐานคณุภาพของโรงเรียน
ปีการศึกษา 2563 
8.ด าเนินงานประกันคณุภาพฯ ปี
การศึกษา 2563 
9.สรุปผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพฯ 

 บริหารจดัการ 
-ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานของสถานศึกษา 
-น าผลการประเมินคณุภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผน พัฒนาคุณภาพฯ
อย่างต่อเนื่อง 
-จัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

2,000     

4.โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
เสรมิสร้างขวัญ
ก าลังใจครูและ
บุคลากร 
 

1ด าเนินการส ารวจความต้องการ
พัฒนาของครูและบุคลากร ฯ 
2.กิจกรรมบริหารจัดการส านักงาน 
3.กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู ้
ก้าวสู่อาเซียน 
 

1.ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
ของโรงเรียนบ้านโฮ่งรตันวิทยา
ร้อยละ100ผ่านการการอบรม
ตามโครงการพัฒนาครูและ
พัฒนาตนเองในวิชาชีพของ
ตนเอง อย่างน้อย 20 ช่ัวโมง
ต่อป ี

1.ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
ได้ผา่นการอบรมตาม
โครงการพัฒนาครูและ
พัฒนาตนเองในวิชาชีพของ
ตนเอง  

  
 

13,000 
 

40,000 
 
  

/ / / กลุ่มบรหิาร 
งานบุคคล 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ/

(กลุ่ม) สถาน 
ศึกษา 

อปท. อื่นๆ 

4.โครงการพัฒนา
ศักยภาพและ
เสรมิสร้างขวัญ
ก าลังใจครูและ
บุคลากร 

(ต่อ) 

4.กิจกรรมระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา  
–เงินบ ารุง  
–เงินทอดผ้าป่าสามัคค ี
5.กิจกรรมส่งเสริมให้ข้าราชการครู
และบุคลากร  พัฒนาตนเอง 
6.กิจกรรมการสร้างขวัญก าลังใจ 
- คนดีศรีรตันะ 
- การแสดงความยินดีกับบุคลากรใน
โอกาสต่าง ๆ 
- การจัดสวสัดิการเพื่อสมาชิก 
- ห่วงใย จากใจ บรว. 
7.กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพโดย        
การนิเทศก ากับตดิตามผลการ
ปฏิบัติงาน 
8.ประเมินผล/สรุปผล 
9.รายงานผลการด าเนินการ 
 

2.ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ของโรงเรียนบ้านโฮ่งรตันวิทยา 
ได้เข้าร่วมศึกษาแหล่งเรยีนรู้
นอกสถานท่ี 
3) มีการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษาไดต้าม
เป้าหมายที่ก าหนด 

อย่าง น้อย 20   ช่ัวโมง/ป ี
2.ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรโรงเรียน 

210,000 
67,750 
100,000 
10,000 
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กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาพ และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ/

(กลุ่ม) สถาน 
ศึกษา 

อปท. อื่นๆ 

1.โครงการ
ส่งเสริมการใช้สื่อ
เทคโนโลยี(ICT) 
เพื่อการศึกษา 

1. กิจกรรมพัฒนาระบบICT 
2. ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ระบบ
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ให้
พร้อมใช้งานและรวดเร็ว 
3.กิจกรรมเยาวชนไทยหัวใจ ICT  
4.พัฒนาระบบสารสนเทศ 
5.นิเทศติดตาม 
6.รายงานผลการด าเนินงาน 

1 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความรู้
ความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และ
สามารถสรา้งสรรค์ผลงาน ตาม
ศักยภาพตามในการเรียนรู ้
อย่างเป็นระบบ 
2.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะการ
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง 
จากการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อินเตอร์เนต็ และคอมพิวเตอร ์
3.ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความพึง 
พอใจในเทคโนโลยีและสื่อ
เทคโนโลย ี

-ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการเรียน 
รู้ด้วยระบบคอมพิวเตอร ์
 สามารถสร้างสรรค์ผล 
งานตามศักยภาพในการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
-ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง จากการ
สืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อินเตอร์เนต็ และ
คอมพิวเตอร ์
- ผู้เรียนมคีวามพึงพอใจใน
เทคโนโลยีและสื่อเทคโนโลย ี

    4,000 
    5,000    

 
 

12,300  

/ - / กลุ่มบรหิาร 
วิชาการ 

2. โครงการ
เสรมิสร้างโอกาส
ทางการศึกษา 
 

1. กิจกรรมการฝึกงานอาชีพ 
2. กิจกรรมแนะแนวในช้ันเรยีน 
3. กิจกรรมพี่ชวนน้อง ร่วมเรียน
รัตนะ 
4. กิจกรรมงานดอกแก้วบาน         
(ปัจฉิมนิเทศ) 
 

1 นักเรียนร้อยละ100 ได้รับการ
แนะแนวช่วยเหลือพัฒนาส่งเสรมิ
สร้างการศึกษาและอาชีพตาม
ความสามารถและความสนใจและ
ความถนัดของตนเอง 

-นักเรียนได้รับความ
ช่วยเหลือ พัฒนา ส่งเสริม 
เรื่องแนะแนวการศึกษาและ
อาชีพตามความสามารถ 
ความสนใจ และความถนดั
ของตนเอง 
 

 
 

2,000 
 

7,500 

 
 
/ 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
/ 

 
 
- 
 
- 

กลุ่มบรหิาร 
วิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาพ และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ

/(กลุ่ม) สถาน 
ศึกษา 

อปท. อื่นๆ 

2. โครงการ
เสรมิสร้างโอกาส
ทางการศึกษา 

(ต่อ)   

5. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการหา
รายได้ระหว่างเรียนช่วงฤดูเก็บล าไย 
6. กิจกรรมศึกษาดูงานสถาน
ประกอบการ 
7 กิจกรรมปันน้ าใจไต่เป้าโอเนต 

 -นักเรียนมีทักษะในการด าเนิน
ชีวิต และใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุข 
-นักเรียนได้รับการศึกษาต่อใน
อัตราที่สูงขึ้น 

     

3.อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวด 
ล้อมในโรงเรียน  
 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2.กิจกรรมปลูกไม้ประดับ 
3.กิจกรรมอนุรักษ์พันธไ์ม ้
4.กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ี 
5.กิจกรรมห้องเรียนสะอาด 
6.ประเมินผล/สรุปผล รายงานการ
ด าเนินงาน 
 

นักเรียนทุกคนมสี่วนร่วม
ในกิจกรรมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน 
 

1.โรงเรียนมีสภาพแวด 
ล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และ
ปลอดภัย 
2.นักเรียนทุกคนอนุรักษ์พันธุ์
ไม ้
  

5,000 
2,000 
7,000 
10,000 

(ปรับ-ซ่อม) 
2,034 

 

 
/ 

 
- 

 
- 

กลุ่มบรหิาร 
ทั่วไป 

4 โครงการ
พัฒนางานโสต
ทัศนะศึกษาและ
ประชาสมัพันธ์
โรงเรียน   
 

1.กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา 
2.กิจกรรมวารสารโรงเรียน 
“รัตนสาร”ประจ าปีการศึกษา 2561 
3.กิจกรรมเสียงตามสายภายใน 
โรงเรียน 
4.กิจกรรมพัฒนาเว็ปไซดโ์รงเรียน  
5.กิจกรรมส่งข้อมูลประชาสมัพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ของ สพม. 35 
6.กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน างานโสต
ทัศนะศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

บุคลากรภายในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน มีความ
พึงพอใจต่องานโสต
ทัศนะศึกษาและการ
ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ความ
เคลื่อนไหวต่างๆตลอดปี
การศึกษาของโรงเรยีน 

บุคลากร ผู้ปกครองและชุมชน 
มีความพึงพอใจในงาน
ประชาสมัพันธ์   

7,000 / -  
/ 

กลุ่มบรหิาร
ทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ

/(กลุ่ม) สถาน 
ศึกษา 

อปท. อื่นๆ 

1.โครงการงาน
สวนพฤกษ 
ศาสตร์ โรงเรียน 

-กิจกรรม “รักษ์ไม”้ 
-กิจกรรม “บูรณาการการเรียนรู”้  
-กิจกรรมนิทรรศการประชุม 
-วิชาการและนิทรรศการ  
-กิจกรรม เปดิบ้านรตันะ 

ครู บุคลากร 
นักเรียน ผู้ปกครอง    
ครู ทุกกลุ่มสาระฯ 
ครู ทุกกลุ่มสาระฯ 
นักเรียนแกนน า 5 คน 
บุคลากร ผู้ปกครอง  ชุมชน    

1.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ ของงานสวน 
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
2. นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

- - - - กลุ่มบรหิาร 
วิชาการ 

2.โรงเรียนตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

1.ประชุมคณะกรรมการจัดท า
โครงการและวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2.เสนอโครงการเพื่อขอพิจารณา
อนุมัต ิ
3.ด าเนินงาน 
 -จัดซื้อวัสด-ุอุปกรณ ์

1.นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถปฏิบตัิ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง 
2.นักเรียนเป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
“อยู่อย่างพอเพียง” ตาม
หลักปรัชญาของ 
 
 

1.นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถปฏิบตัิตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้อง 
2.นักเรียนสามารถปฏิบัตติาม
หลักปรัชญาของ 

 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

กลุ่ม
บริหาร 
ทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ/
(กลุ่ม) สพม.35 อปท. อื่นๆ 

1.โครงการพัฒนา
ระบบบรหิารงาน
ทั่วไป 

1.ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 
2.กิจกรรมพัฒนางาน
ส านักงาน 
3.กิจกรรมปรับซ่อม
ยานพาหนะ/ครุภณัฑ์
ส านักงาน 
4.ประเมินผล สรุปผล/
รายงานการด าเนินงาน 

-โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
-โรงเรียนมีอาคารสถานท่ี 
ร่มรื่น สวยงาม สะอาด  ปลอดภัย 

-โรงเรียนมีสภาพแวด 
ล้อมทางกายภาพที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
-โรงเรียนมีอาคารสถาน 
ที่   สะอาด ปลอดภัย 

2,000 
20,000 

/ -  
/ 

กลุ่มบรหิารทั่วไป 
 

2.โครงการ
ส่งเสริมงาน
ควบคุมภายใน
สถานศึกษา 

1.ประชุมครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
2.จัดท าเอกสารประเมิน
ความเสีย่งในกลุ่ม/งานต่างๆ  
3.ประเมินความเสี่ยงและ
รายงานผล 
ต่อหัวหน้าสถานศึกษา 
4.สรุปรายงานการควบคมุ
ภายในประจ าปี 2563 ต่อ
ต้นสังกัด  
จัดท าเอกสารประเมินความ
เสี่ยงในกลุ่ม/งานต่างๆ 

1.ครูและบคุลากรที่เกี่ยวข้องทุก
คนของโรงเรียนบ้านโฮ่งรตันวิทยา
มีความตระหนักถึงหน้าท่ี
รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างเป็นระบบตาม ขั้นตอนอย่าง
มีวินัยเคร่งครัด 
2 กลุ่มบริหารงาน ในโรงเรยีน ทุก
กลุ่ม มีการประเมินสอบทานและ
รายงานผลการควบคุมภายใน
อย่างเป็นระบบ 
3.โรงเรียนมีรายงานการควบคุม
ภายในสถาน 
ศึกษาต่อต้นสังกัด ได้ถูกต้องและ
ตรงตามก าหนดปลีะครั้ง 
 

1.ครูและบคุลากรที่
เกี่ยวข้องมีความรับผิด 
ชอบในการควบคุมภาย 
ในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.กลุ่มบริหารงาน ใน
โรงเรียน มีการประเมิน
และรายงานผลการควบ 
คุมภายในงานท่ีมีประ 
สิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
3.สรุปรายงานควบคุม
ภายในสถานศึกษา 

500 / - - กลุ่มบรหิารทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ/
(กลุ่ม) สพม.35 อปท. อื่นๆ 

3. โครงการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการงานสาร
บรรณ 

 

1.ประชุมวางแผน  เสนอโครงการ 
2.รับ – ส่ง หนังสือราชการ 
3.จ่ายหนังสือให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง /
นิเทศติดตามงานจากฝ่ายต่างๆ  
4.การจัดเตรียมวาระการประชุม    
บันทึกการประชุมและรายงานการ
ประชุม 
5.จัดท าใบรับรองเงินเดือน  เกียรติ
บัตรใบอนุโมทนาบตัร และเอกสาร
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
6.จัดท าค าสั่งไปราชการ/นิเทศ
ติดตามการรายงานผลการไป
ราชการ 
7.จัดท าระบบสารสนเทศครบ
วงจร/จัดท ารูปเล่มเผยแพร่แก่
ชุมชน  และหน่วยงานองค์กรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง 
8.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
อื่น 
9.จัดส่งเอกสารทางราชการ 
10.ให้บริการถ่ายเอกสาร 
11.รายงานผลการด าเนินการ  
 

1 งานสารบรรณด าเนินไป
อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ  
เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
2 ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ 

-งานสารบรรณ
ด าเนินการอยา่งเป็น
ระบบ  รวดเร็ว  
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
-ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง 
พอใจต่อการให้บริการ
ของงานสารบรรณ 

2,000   / - - กลุ่มบรหิารงาน
ทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ งบประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ/
(กลุ่ม) สพม.35 อปท. อื่นๆ 

4.โครงการวัยรุ่น 
วัยใส ใส่ใจไม่
อ้วน  

-การชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโต 
-คัดกรองนักเรียนท่ีมีปญัหา 
ภาวะอ้วน 
-จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการ 
-กิจกรรมอ่อนหวาน ส่งเสริมการไม่
รับประทานอาหารประเภทของหวานแก่
นักเรียน 
-กิจกรรมวัยรุ่น วัยใส  ใส่ใจไม่อ้วน 
-กิจกรรมสนุกสนานและมีประ 
โยชน์กับ วัยรุ่น วัยใส ใส่ใจไม่อ้วน   
-สรุปและประเมินผลทุกกิจกรรม 

นักเรียนทุกคนมี
น้ าหนัก ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

-นักเรียน มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามหลักสตูร 
-ผู้เรียนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 มีน้ าหนัก 
ส่วนสูง และมี
สมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

18,400   / - - กลุ่มบรหิาร 
ทั่วไป 

5.โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 
3จัดเตรยีมเอกสาร/วัสดุอุปกรณ ์
4จัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรยีน 
5จัดกิจกรรมส่งเสรมิพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียน 
6.ด าเนินการช่วยเหลือ แก้ไข  ปัญหาของ
นักเรียน ทุกด้าน 
7จัดด าเนินการช่วยเหลือแก้ไขพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนตาม
กระบวนการระบบดูแล 

นักเรียนมสีุขภาพกาย
และสุขภาพจิตดี  เป็น
คนดี  คนเก่งและอยู่
ร่วมในสังคมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข 

 

-ครูที่ปรึกษาจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรยีนภายใน
โรงเรียนและคัดกรอง
นักเรียน 
-ครูที่ปรึกษาไปเยี่ยม
บ้านนักเรียน 
-ผู้ปกครองเข้าร่วม
ประชุม 

1,000 / - - กลุ่มบรหิาร 
ทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ/
(กลุ่ม) สพม.35 อปท. อื่นๆ 

5.โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
  (ต่อ) 

8.ก ากับนิเทศติดตามการ
ด าเนินงาน 
9.ประเมินผล สรุปผล/รายงาน
การด าเนินงาน 

       

6. โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน
การบริหารงานใน
สถานศึกษา 

จัดประชุม อบรม สมัมนา ทาง
การศึกษาในสถานศึกษา 
- คณะกรรมการกลุ่มบริหารงาน   
- คณะกรรมการสถานศึกษา  
- คณะคร-ูบุคลากรประจ าเดือน  
- ชมรมศิษย์เก่า 
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์/ 
จุดเน้น/นโยบาย 

1.มีระบบการบริหารจัดการ
ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
และเกดิประเกิดประสิทธิผล 
ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร/์
จุดเน้นของสถานศึกษา ร้อย
ละ 90 
2.มีการจัดประชุม อบรม 
สัมมนา ทางการศึกษาให้แก่
ผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษา 
ตามปฏิทินอย่างน้อยร้อยละ 
90 

1.โรงเรียนมีระบบการ
บริหารจดัการในองค์กรให้
มีประสิทธิ 
ภาพและเกิดประเกิดประ
สิทธิ 
ผล ตามนโยบาย/
ยุทธศาสตร์/จดุเน้นของ
สถานศึกษา 
2.โรงเรียนมีการจดัประชุม 
อบรม สัมมนา ทาง
การศึกษาให้แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องในสถานศึกษา 

18,000    
5,000 

/ - / กลุ่มบรหิาร 
งานบุคคล 
 

7.โครงการสืบ
สานวัฒนธรรม
และสมัพันธ์ชุมชน 

 

1.วางแผนการจัดกิจกรรมร่วม
ชุมชน 
-จัดกิจกรรมตามแผนชุมชน  
ตามองค์ประกอบของกิจกรรม
วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน 

-เยาวชนโรงเรยีนบ้านโฮ่งรัต
นวิทยาทุกคน 
มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีมประเพณี 
และวัฒนธรรม 
ที่ดีของชุมชนและของชาติ 
 

1.นักเรียน ครู และ
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
2.ผู้ปกครอง  ชุมชน  
หน่วยงาน  องค์กรภาครัฐ
และเอกชนมสี่วนร่วม
ส่งเสริมสนับสนุน 
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กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 
งบประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ/
(กลุ่ม) สพม.35 อปท. อื่นๆ 

7.โครงการสืบ
สานวัฒนธรรม
และสมัพันธ์
ชุมชน 
(ต่อ) 

  

1. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี  
2. วันไหว้คร ู
3. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
4. วันแม่แห่งชาติ   
5. วันคล้ายวันสวรรคตพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ  
6. วันปิยมหาราช   
7. วันสถาปนาโรงเรียน   
8. วันพ่อแห่งชาติ  
9. กิจกรรมรดน้ าด าหัวผูสู้งอายุวัด 
หล่ายแก้วและรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ใน
หน่วยงานภายนอก 
10. สรงน้ าวัดหล่ายแก้ว 
11. สรงน้ าพระเจ้าหลีกเคราะห ์
12. ประเพณีแห่แคห่ลวง 

-ครู  บุคลากร  ผู้ปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
และประชาชนในชุมชนทุก
คน  
บทบาทในการร่วมส่งเสรมิ 
และสนบัสนุนการปลูกฝัง
คุณธรรมแก่เยาวชน รวมถึง
ร่วมกันเผยแผ่คณุธรรม  
จริยธรรมสู่ชุมชนและ
เครือข่าย   

กิจกรรมตาม
โครงการฯ 

 
1,000 
1,000 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 
5,000 

 
1,000 
6,000 

 
   

1,500 
2,500 
3,000 

 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 

 
- 
/ 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
 

 
 
/ 

 
/ 
/ 

 
/ 
/ 
/ 
 
/ 
/ 
/ 
 

 
/ 
/ 
/ 
/ 
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กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ/
(กลุ่ม) สพม.35 อปท. อื่นๆ 

 13. งานวันขึ้นปีใหม่ 
-ประเมินผล/สรุปผลการด าเนินงาน 

       

8.โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุน
งานกองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา 

 

1.พัฒนางานส านักงานกองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา 
2.กิจกรรมสร้างความเข้าใจให้
ผู้ปกครอง 
3.กิจกรรมท าเอกสารออนไลนต์าม
ระบบ E-Studentloan 
4.กิจกรรมจดัป้ายนิเทศเพื่อ
ประชาสมัพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร 
5.กิจกรรมรายงานผลการ
ด าเนินงาน 
6.กิจกรรมพิจารณาทุนการศึกษา 

1.นักเรียนผูย้ื่นขอกู้ยืมเงิน
เพื่อการศึกษาที่มีคณุสมบัติ
ครบ 
ถ้วนทุกคนได้กู้เงินเพื่อ
การศึกษา 
2 นักเรียนผู้กู้ยมืเงินเพื่อ
การศึกษาทุกคนได้รับข้อมลู 
ข่าวสาร และปฏิบตัิตามขั้น 
ตอนเกี่ยวกับงานกองทุน
กู้ยืม 
เพื่อการศึกษาได้ทันเวลา 
3 นักเรียนท่ีมีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามเกณฑ์การ
พิจารณาทุนการศึกษาได้รับ
เงินทุนการศึกษา 

-นักเรียนท่ีกู้ยืมเงินเพื่อ
การศึกษาทุกคนได้รับ
ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและ
ปฏิบัติตามขั้นตอน
เกี่ยวกับงานกองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา 
ทันเวลา 
-นักเรียนท่ีมีคณุสมบัติ
ครบถ้วนตามเกณฑ์การ
พิจารณาทุนการศึกษา
ได้รับเงินทุนการศึกษา 

7,000   / กลุ่มบรหิาร 
งบประมาณ 

9. โครงการ
ส่งเสริมงาน
แผนงานสู่การ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

1.วางแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
-ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
-ปฏิบัติการจดัท าแผนงานโครงการ 

1.ผู้บริหาร ครู บุคลากร มี
ส่วนร่วมวางแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
ร้อยละ 100 
2.ร้อยละ 80 มีความพึง 

1.การวางแผนปฏิบตัิงาน/
กิจกรรมต่างๆ ตาม
โครงการ 
2.การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ประจ าป ี

6,719   
616 

/ -  
/ 

กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 
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กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ/
(กลุ่ม) สพม.35 อปท. อื่นๆ 

9. โครงการ
ส่งเสริมงาน
แผนงานสู่การ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
(ต่อ) 

-จัดส่งโครงการต่างๆเพื่อขออนุมัต ิ
2.จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบตัิการ 
 ปี 63 
3. จัดส่งรูปเล่มรายงานแผนปฏิบตัิ
การปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อต้น
สังกัด  
4.ด าเนินการขออนุมตัิจัดซื้อ-จัดจา้ง
ตามแผนปฏิบัติการ 
5.นิเทศติดตามการใช้เงินงบประมาณ
ตามแผนงาน/โครงการ ตามแผน
ระยะที่ 1  
และ 2 
6.ประเมินผลโครงการไตรมาส1-2 
และ ไตรมาส 3-4 ตามแบบประเมิน 
NO1 และ NO2 
7.สรุปรายงานผลโครงการประจ าปี 
2563 

พอใจมาก ต่อระบบงาน
แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ
การของโรงเรียนบ้านโฮ่ง
รัตนวิทยา 

3.มีแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปีที่มีประสิทธิภาพ

ตามก าหนด 100 %   

งบประมาณ พ.ศ. 
2563 

     

10.โครงการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการงาน
การเงิน    

1.วางแผนการด าเนินงานการเงิน
และพัสด ุ
2.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

งานการเงิน 
3. การเบิกจ่ายเงินถูกต้องตาม
ระเบียบ  

1  คร-ูบุคลากรทุกคน
ได้รับการบริการ อย่าง
ทั่วถึง จากงานการเงิน
ตามเวลาที่ก าหนด 
2  มบัีญ-ชีเบิกจ่าย เงิน
ทุกประเภทถูกต้องตาม 

1.ครู-บุคลากรที่
เกี่ยวข้องได้รับการ
บริการเบิก-จ่ายเงิน  
ถูกต้องตามระเบียบ 
2.มีทะเบียนคุมงาน
การเงิน ถูกต้องตาม 

195,000           / - - กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 
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กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ต่อ) 

โครงการ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

ปริมาณ/คณุภาพ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

งบ 
ประมาณ 

หน่วยท่ีรับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ/
(กลุ่ม) สพม.35 อปท. อื่นๆ 

10.โครงการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการงาน
การเงิน    
(ต่อ) 

-จัดท าบัญชีเงินทุกประเภท 
-จัดท ารายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน 
-จัดระบบการให้บริการเบิกจ่าย 
-จัดท ารายงานการเบิกจ่ายต่อต้น
สังกัด 
4.สรุปประเมินผลการด าเนินงาน
พัฒนาการบริหารจัดการงาน
การเงิน 

ระเบียบแบบแผนที่ทาง
ราชการ 
3.มีรายงานการเบิก 
จ่ายเงิน ถูกต้องตาม
ระเบียบที่ทางราชการ
ก าหนด ปีละ 1 ครั้ง 

ระเบียบและเป็นปัจจุบัน 
มีการรายงานการเบิก 
จ่ายเงิน ถูกต้องตาม
ระเบียบที่ทางราชการ
ก าหนด 

     

11. โครงการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการงานพัสดุ
และสินทรัพย์   
 

1.วางแผนการด าเนินงานพัสด ุ
2.ตรวจสอบ และรายงานพัสดุ
ประจ าปี 2562 
3.พัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์   
  -ลงบัญชีวัสดุและทะเบียน
ครุภณัฑ ์
4.ด าเนินการจดัซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา วัสดุ  ครุภณัฑ์    
อาคารสถานท่ี    
5.จัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามโครงการ  
6.ประเมินผลการด าเนินงาน 
7.รายงานผลการด าเนินงานพัสด ุ

1  มีวัสดุที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ร้อยละ 100 
2  มีวัสดุที่ใช้ในส านักงาน
บริการให้แก่ฝา่ย/งาน
ต่างๆ ร้อยละ 100 
 

-แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัด
จ้าง 
-แฟ้มเบิก-จ่ายวัสดุ
กองกลาง 
-มีทะเบียนคุมพสัด ุ

114,547   / - - กลุ่มบรหิาร
งบประมาณ 
 

 


