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96 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนวัดสิริมงคล  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 

 

1. ชื่อโครงการ                            โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนและปฐมนิเทศนักเรียน 
2. แผนงาน              กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 2  สพป.บร. 4 ข้อที่  2  โรงเรียน ข้อที่ 2                      
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา      การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 1  
                                         การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. หลักการและเหตุผล 
         โรงเรียนวัดสิริมงคล เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นเพ่ือการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ครบทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคมเป็นผู้มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
งาม  สามารถปฏิบัติตนเองถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  และในทุกปี
ในทุกปีจะมีนักเรียนจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ซึ่งเป็นการจบการศึกษาภาคบังคับ  ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีขวัญก าลังใจ  และสร้างความผูกพัน ระหว่างครูกับลูกศิษย์ต่อไป ดังนั้นโรงเรียน 
วัดสิริมงคล จึงจัดท าโครงการนี้  
4. วัตถุประสงค์  
       4.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของทางโรงเรียน  
เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติร่วมกัน 
       4.2 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือและประสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
       4.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีขวัญก าลังใจในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 
5. เป้าหมาย 
       5.1 นักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือและสามารถปฏิบัติตนเองได้ถูกต้อง 
       5.2 ผู้ปกครอง  ชุมชน สนับสนุนและร่วมมือกับสถานศึกษา 

 5.3 นักเรียนทุกคนมีขวัญก าลังใจในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ 
6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาสภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบ
เกียรติบัตรให้นักเรียนที่จบการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  
2563   
2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน 
ปีการศึกษา 2564 
 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 

นางอรพินท์  อันช านาญ 
และคณะครูทุกคน 

 

7. ระยะเวลาด าเนินการ          1  ตุลาคม  2563-30  กันยายน  2564 
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8.  งบประมาณ  
             จ านวน  10,000  บาท  จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 
 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 อุดหนุนรายหัว    10,000   10,000 
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี        
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ        

รวมทั้งสิ้น 10,000 
 

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ           โรงเรียนวัดสิริมงคล / งานบริหารทั่วไป 
10. ระดับความส าเร็จ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.ร้อยละของนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ -สังเกต 

-สอบถาม 
-แบบสังเกต 
-แบบสอบถาม 

2.ร้อยของผู้ปกครอง และชุมชนให้ความ
ร่วมมือ 

-สังเกต 
-สอบถาม 

-แบบสอบถาม 
-แบบตรวจสอบ 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    11.1  นักเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
    11.2  ผู้ปกครอง และชุมชนให้การสนับสนุนและร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
    11.3 นักเรียนมีขวัญก าลังใจ 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ    
                     (นางอรพินท์  อันช านาญ)                                 

            ครูช านาญการพิเศษ 
 
       

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
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1. ชื่อโครงการ                          โครงการสุขภาพดี มีอนามัย 
2. แผนงาน              กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 2  สพป.บร. 4 ข้อที่ 2   โรงเรียน ข้อที่ 1                      
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา     การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 1  
                                         การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. หลักการและเหตุผล 
         สุขภาพเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด ารงชีวิต  ถ้าบุคคลมีสุขภาพดีก็จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง  แต่เนื่องจาก
สภาพความเป็นอยู่ทั่วไปของนักเรียนซึ่งอาศัยอยู่ในชนบท มักมีการด าเนินชีวิตแบบเรียบง่าย ไม่มีระเบียบแบบ
แผน ไม่ค านึงถึงสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยอยู่มาก ภาวะเหล่านี้เองย่อมมีผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอนอย่างยิ่งโดยเฉพาะการขาดเรียนของนักเรียนเมื่อเจ็บป่วยอยู่เสมอ ดังนั้นโรงเรียนวัดสิริ
มงคลจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นส าหรับให้บริการ สนับสนุน  ส่งเสริม  หรือป้องกันเป็นที่ปรึกในด้านสุขภาพ
อนามัยให้กับนักเรียน  เพ่ือให้นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาและป้องกันสุขภาพอนามัยของ
ตนเอง จนสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องเป็นสุขนิสัยน าไปใช้ด าเนินชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมยิ่งข้ึน 
4. วัตถุประสงค์  
       1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง 
       2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแข็งตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
5. เป้าหมาย 
       5.1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          5.1.1 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัย 
          5.1.2 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  มีสุขภาพอนามัยตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข 
       5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          5.2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัย 
          5.2.2 นักเรียนมีสุขภาพอนามัยตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข 
6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาสภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. กิจกรรมตรวจสุขภาพ 
2. กิจกรรมอบรมผู้น านักเรียน 
3. กิจกรรมแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร 
4. กิจกรรมออกก าลังกาย 
5.การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสามัญประจ าบ้าน 
6. กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้อง
พยาบาลรวมทั้งการให้บริการห้องพยาบาล 
7. กิจกรรมการชั่งน้ าหนัก – วัดส่วนสูง   

ต.ค.63-ก.ย.64 
 

นายวินัย  จอดนอก 
และคณะครูทุกคน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ             1  ตุลาคม  2563 - 30  กันยายน  2564 
8.  งบประมาณ 

จ านวน 10,000  บาท    จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 
 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 อุดหนุนรายหัว    10,000   10,000 
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี        
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ        

รวมทั้งสิ้น 10,000 
 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ           โรงเรียนวัดสิริมงคล / ฝา่ยบริหารทั่วไป 
10. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย 

-สอบถาม / สัมภาษณ์นักเรียน 
-ตรวจสุขภาพนักเรียน 

-แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 
-แบบบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพอนามัย
ตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข 

-ตรวจสุขภาพนักเรียน 
-ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน 

-แบบบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน 
-แบบทดสอบสมรรถภาพนักเรียน 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         11.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง 
         11.2 นักเรียนมีสุขภาพอนามัยตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ    
                        (นายวินัย  จอดนอก)                                 

            ครูช านาญการพิเศษ 
 
       

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
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1. ชื่อโครงการ                        โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
2. แผนงาน             กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์   สพฐ.ข้อที่ 2  สพป.บร. 4 ข้อที่  2  โรงเรียน ข้อที ่2                      
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา   การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 1 
                                         การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. หลักการและเหตุผล 
          พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม( ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  มาตราที่ 
23  และ 24  การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจะเป็นคนดี คนเก่งได้ จะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เข้ามามีบทบาทในการด ารงชีวิต
อยู่ในชุมชน ในการสร้างความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที ความมีน้ าใจ 
ไม่เห็นแก่ตัว โอบอ้อมอารี เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่   เมตตากรุณา มีความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปฏิบัติ
ตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ดี  เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีความตระหนักในสิ่งดีงาม และเพ่ือสนอง
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานฐานที่ 1 และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงานตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์  และ
บรรลุเป้าหมายโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ข้ึน 
4. วัตถุประสงค์  
       1. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด 
       2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
5. เป้าหมาย 
      5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        5.1.1 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
และสถานศึกษาก าหนด 
        5.1.2 ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับดีขึ้นไป 
      5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
        5.2.1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรและสถานศึกษาก าหนด 
        5.2.2 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับดีข้ึนไป 
6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาสภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. กิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม 
2. กิจกรรมวันส าคัญ 
3. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 
4. กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรม 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

นายอ านาจ  ศรีภูวงศ์  
และคณะครูทุกคน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ             1  ตุลาคม  2563 - 30  กันยายน  2564 
8.  งบประมาณ 
              จ านวน  45,000  บาท  จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 อุดหนุนรายหัว    15,000   15,000 
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี    10,000   10,000 
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ        

รวมทั้งสิ้น 25,000 
 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ            โรงเรียนวัดสิริมงคล/ฝ่ายบริหารทั่วไป 
10. ระดับความส าเร็จ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

-สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน 
-สอบถาม / สัมภาษณ์นักเรียน 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับดีขึ้นไป 

-ประเมินผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

-แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         11.1 ผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
         11.2 ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ    
                       (นายอ านาจ  ศรีภูวงศ์)                                 

                ครูช านาญการ 
 
       

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
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1. ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ 
2. แผนงาน   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 5  สพป.บร.4 ข้อที่ 5  โรงเรียน ข้อที่ 5 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา   การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 2 
                                         การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. หลักการและเหตุผล 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 เป็นงานที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานเอกสาร ตั้งแต่การจัดท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย ซึ่งเป็นกฎกติกาท่ี
หน่วยงานของรัฐยึดเป็นแนว เพ่ือให้เกิดระบบที่สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอและเป็นปัจจุบัน 
ที่ส าคัญคือสามารถค้นหา ตรวจสอบ หรือรายงานได้ทันที โรงเรียนวัดสิริมงคล จึงจัดเป็นโครงการต่อเนื่อง 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือรักษาระบบงานสารบรรณตามระเบียบส านักรัฐมนตรี ด้วยว่างานสารบรรณ พ.ศ.2526 
 2. เพ่ือการจัดท า ส่ง เก็บรักษา ยืมหรือท าลายหนังสือได้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
 3. เพ่ือการค้นหา ตรวจสอบ หรือรายงานได้เป็นปัจจุบัน 
5. เป้าหมาย 
 1. ระบบงานสารบรรณของโรงเรียนช่วยอ านวยความสะดวกแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
 2. งานสารบรรณของโรงเรียนมีระบบและมีระเบียบสามารถค้นหา ตรวจสอบ รายงานได้อย่างรวดเร็ว 
6. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาสภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. กิจกรรมจัดระบบงานสรบรรณ 
2. กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

นางสาวขนิษฐา สลุบพล 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน  2564 
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8. งบประมาณ 
              จ านวน  10,000  บาท  จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 
 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 อุดหนุนรายหัว    10,000   10,000 
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี        
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ        

รวมทั้งสิ้น 10,000 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนวัดสิริมงคล / งานบริหารทั่วไป 
10. ระดับความส าเร็จ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
10.1 ระบบงานสารบรรณของโรงเรียนวัดสิริมงคลช่วย 
     อ านวยความสะดวกแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครองและ 
     ชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
10.2 งานสารบรรณของโรงเรียนวัดสิริมงคลมีระบบ
และ 
     มีระเบียบสามารถค้นหา ตรวจสอบ รายงานได้ 
     อย่างรวดเร็ว 

- การสอบถาม 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 

 

- แบบสอบถาม 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึกต่างๆ 

11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 11.1 ระบบงานสารบรรณของโรงเรียนวัดสิริมงคลช่วยอ านวยความสะดวกแก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน 
 11.2 งานสารบรรณของโรงเรียนวัดสิริมงคลมีระบบและมีระเบียบสามารถค้นหา ตรวจสอบ รายงาน
ได้อย่างรวดเร็ว 
 11.3 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจต่อต่อระบบงานสารบรรณของโรงเรียน 
วัดสิริมงคลร้อยละ 95 

 
(ลงชื่อ)……………………………..……....ผู้เสนอโครงการ 

                                (นางสาวขนิษฐา  สลบุพล) 
 คร ูค.ศ. 1  

 
      (ลงชื่อ)…………………..………..……………..ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
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1. ชื่อโครงการ                        โครงการเสริมสร้างความมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
2. แผนงาน             กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์   สพฐ.ข้อที่ 5  สพป.บร.4 ข้อที่ 5  โรงเรียน ข้อที่ 5                        
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา   การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 2  
                                         การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 2  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. หลักการและเหตุผล 
          การจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญนั้น  กลไกท่ีส าคัญสถานศึกษาจะต้องมีการสร้าสัมพันธภาพ
ที่ดีในชุมชน คือ  องค์กรศาสนา  องค์กรครอบครัว  องค์กรภาครัฐ  องค์กรเอกชน   และสถาบันอ่ืนๆ ทาง
วิชาการ เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน การให้ความร่วมมือกับชุมชนเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
โรงเรียน และชุมชนก่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันท าให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆขึ้นในสังคม เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุ
เป้าหมายโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา  สถาบันทาง
วิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 
4. วัตถุประสงค ์
         1.  เพ่ือส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
         2.  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ 
5. เป้าหมาย 
         5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
              5.1.1 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนเข้าใจบทบาทหน้าที่และให้ความร่วมมือกับ
สถานศึกษาทุกครั้ง 
         5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
              5.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนเข้าใจบทบาทหน้าที่และให้ความร่วมมือกับ
สถานศึกษา 
6.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาสภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
2. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
3. ร่วมกิจกรรมและงานประเพณี
ของชุมชม 
4. การระดมทรัพยากร 
5. การประเมินผลกิจกรรม 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 

นางอรพินท์  อันช านาญ 
และคณะครูทุกคน 
 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ             1  ตุลาคม  2563 -30  กันยายน  2564 
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8.  งบประมาณ  
              งบประมาณ 10,000  บาท  จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 อุดหนุนรายหัว    10,000     10,000   
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี        
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ        

รวมทั้งสิ้น 10,000   
 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ           โรงเรียนวัดสิริมงคล / งานบริหารทั่วไป 
10. ระดับความส าเร็จ  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. จ านวนคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้าใจ
บทบาทและหน้าที่ของตนเอง 

-สอบถาม/ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

-แบบสอบถาม 
-บันทึกการประชุม 

2. จ านวนผู้ปกครองและชุมชนที่ให้ความร่วมมือ
กับสถานศึกษา 

-ประชุม/สังเกตพฤติกรรมการให้
ความร่วมมือ 

-บันทึกการประชุม 

 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองและชุมชน 
 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ    
                     (นางอรพินท์  อันช านาญ)                                 

            ครูช านาญการพิเศษ 
 
       

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการโรงเรียนสีขาว 
2. แผนงาน        กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 2  สพป.บร.4 ข้อที่ 2  โรงเรียน ข้อที่ 2                        
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา    การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 1  
                                          การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. หลักการและเหตุผล 

การฝึกสุขนิสัยให้นักเรียนได้ปฏิบัติจึงเป็นนโยบายของโรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดีมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย การระมัดระวังตน  หลีกเลี่ยงอบายมุขต่างๆด้วย จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะดังกล่าวมาข้างต้น 
4. วัตถุประสงค ์
        4.1 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพ  สุขนิสัย  และออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูงตาม 
              เกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
        4.2  เพ่ือให้นักเรียนไม่เสพ  หรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา 
        4.3  เพ่ือให้นักเรียนรู้จักหลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย และอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
5. เป้าหมาย 

5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
              5.1.1 นักเรียนทุกคนรู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย  และออกก าลังกายสม่ าเสมอ มีสมรรถภาพทางกาย 
                      น้ าหนัก สว่นสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 
              5.1.2 นักเรียนทุกคนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา 
              5.1.3 นักเรียนทุกคนรู้จักหลีกเลี่ยงภาวะที่สี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัยและอุบัติเหตุ และ 
                      ปัญหาทางเพศ 
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
               5.2.1 นักเรียนทุกคนรู้จักดูแลสุขภาพ  สุขนิสัย  และออกก าลังกายสม่ าเสมอมีสมรรถภาพทาง 
                       กาย  น้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 
               5.2.2 นักเรียนทุกคนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา 
               5.2.3 นักเรียนทุกคนรู้จักหลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรคภัยอุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
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6.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาสภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. กจิกรรมคัดกรองนักเรียน 
2. กิจกรรมอบรมให้ความรู้
นักเรียน 
3. กิจกรรมวัดสมรรถภาพทาง
ร่างกาย 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

นายวินัย  จอดนอก 
และคณะครูทุกคน 

 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564 
 

8. งบประมาณ     
                จ านวน  5,000  บาท  จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 
 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 อุดหนุนรายหัว    5,000     5,000   
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี        
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ        

รวมทั้งสิ้น 5,000   
 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนวัดสิริมงคล / งานบริหารทั่วไป 
 

10. ระดับความส าเร็จ  
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ 

-ตรวจสอบข้อมูลช่วยเหลือนักเรียน -ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

2. ร้อยละของนักเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพ
ติดทุกชนิด 

-ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล -ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
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11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนโรงเรียนวัดสิริมงคลมีสุขภาพแข็งแรง  สุขนิสัยที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติด และอบายมุข พร้อม

ทั้งได้รับการดูแลช่วยเหลือ  ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ    
                        (นายวินัย  จอดนอก)                                 

            ครูช านาญการพิเศษ 
 
       

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
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1. ชื่อโครงการ                             โครงการโรงเรียนร่มรื่นสวยงาม 
2. แผนงาน                      กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 4  สพป.บร.4 ข้อที่ 4  โรงเรียน ข้อที่ 2                        
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา    การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่  3 
                                          การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. หลักการและเหตุผล 
  การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2551 นั้น ครูผู้สอนต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ด้านด้วยกัน  แต่ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  คือสภาพอาคารสถานที่  ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้ตามธรรมเต็มศักยภาพ ไม่เกิดความเบื่อหน่าย สอดคล้องกับความสนใจของผู้ เรียน  แต่
เนื่องจากสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนยังอยู่ในสภาพที่ไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โรงเรียนวัดสิริ
มงคลจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น   เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้มีสภาพที่ เอ้ือต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนขึ้น 
4. วัตถุประสงค ์
      4.1  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต้อการจัดกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียน 
      4.2  เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
      4.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักคุณค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
5. เป้าหมาย 
     5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
           5.1.1 ปรับปรุงภูมิทศัน์และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต้องการจัดกระบวนการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 
           5.1.2  นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 รู้จักคุณค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
     3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           5.2.1 ปรับปรุงภูมิทศัน์และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต้องการจัดกระบวนการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 
           5..2.2 นักเรียนรู้จักคุณค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
6.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาสภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. กิจกรรมปรับปรุงส้วมสุขสันต์ 
2. กิจกรรมปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 
3. กิจกรรมปรับปรุงอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

นายวินัย  จอดนอก
และคณะครูทุกคน 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564 
8. งบประมาณ      
                จ านวน  26,030  บาท  จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 
 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 อุดหนุนรายหัว    26,030     26,030   
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี        
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ        

รวมทั้งสิ้น 26,030   
 
9. หน่วยงานที่รบัผิดชอบ    โรงเรียนวัดสิริมงคล  / งานบริหารทั่วไป 
 

10. ระดับความส าเร็จ  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ 

-ประเมินสภาพอาคารเรียน 
-ตรวจสอบการปรับปรุงซ่อมแซม 

-แบบประเมิน 
-รายการปรับปรุงซ่อมแซม 

2. ร้อยละของนักเรียนที่รู้คุณค่าและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

-สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
-สอบถาม / สัมภาษณ์ 

-แบบสังเกตพฤติกรรม 
-แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์ 

 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
โรงเรียนวัดสิริมงคล  มีสภาพอาคารสถานที่  ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้

ตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพของนักเรียน 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ    
                        (นายวินัย  จอดนอก)                                 

            ครูช านาญการพิเศษ 
 
       

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติ 
          (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
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1. ชื่อโครงการ                           โครงการเสริมสร้างวินัยและมารยาทของนักเรียน 
2. แผนงาน                      กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 2  สพป.บร.4 ข้อที่ 2  โรงเรียน ข้อที่  2                       
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา    การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 3  
                                          การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. หลักการและเหตุผล 
            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ 8 ประการ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลกนั้น  โรงเรียนวัดสิริมงคล ได้ประกาศเอกลักษณ์ของโรงเรียน และอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คือ “ยิ้มง่าย  ไหว้สวย”และ“ผ้าไทย” และเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายเอกลักษณ์ของโรงเรียน จึงจัดท า
โครงการนี้ 
 

4. วัตถุประสงค ์
    4.1  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
    4.2  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้บรรลุเป้าหมายเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
    4.3  เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

5. เป้าหมาย 
    5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
         5.1.1 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามข้อบังคับของโรงเรียน 
         5.1.2 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
    5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         3.2.1 นักเรียนมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามข้อบังคับของโรงเรียน 
         3.2.2 นักเรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียน 
6.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาสภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. กิจกรรมประกวดการแต่งกาย
ถูกต้อง 
2. กิจกรรมประกวดมารยาทงาม 
 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า 
และคณะครูทุกคน 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564 
8. งบประมาณ      
                งบประมาณ 5,000  บาท  จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 
 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 อุดหนุนรายหัว    5,000     5,000   
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี        
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ        

รวมทั้งสิ้น 5,000   
 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนวัดสิริมงคล  / งานบริหารทั่วไป 
10. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของนักเรียนมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตาม
ข้อบังคับของโรงเรียน 

-สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
-ประเมินคุณลักษณะ 

-แบบสังเกต 
-แบบประเมิน 

2. ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์
ของโรงเรียน 

-สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
-ประเมินคุณลักษณะ 

-แบบสังเกต 
-แบบประเมิน 

 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      11.1 นักเรียนมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามข้อบังคับของโรงเรียน 
      11.2 นักเรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ    
                        (นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า)                                 

             ครูช านาญการพิเศษ 
 
       

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
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1. ชื่อโครงการ                           โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 
2. แผนงาน                      กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 2  สพป.บร.4 ข้อที่  2 โรงเรียน ข้อที่ 3                        
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา    การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 1  
                                          การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. หลักการและเหตุผล 
       หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มี
ความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน
ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1 กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ในด้านร่างกาย เพ่ือส่งเสริมให้รู้จักดูแลรักษาสุขภาพ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด และรู้จักออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  ดังเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  และมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท้ัง 2 ระดับ  โรงเรียนวัดสิริมงคลจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
4. วัตถุประสงค ์
       4.1 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้ออกก าลังกาย  มีพลานามัยที่สมบูรณ์ 
       4.2 เพ่ือลดอัตราการขาดเรียนท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ 
          4.3 เพ่ือสร้างความสามัคคี ปรองดอง และเพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
          4.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการเล่นกีฬาขั้นพ้ืนฐาน 
5. เป้าหมาย 
      5.1  ด้านปริมาณ 
            3.1.1  การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน 
            3.1.2  การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน 
            3.1.3  การแข่งขนักีฬาระดับอ าเภอ 
            3.1.4  การแข่งขันกีฬาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      5.2  ด้านคุณภาพ 
            3.2.1  นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้ฝึก 
                             ปฏิบตัิตน มีสุขภาพแข็งแรงด้วยการปฏิบัติจริง 
6.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาสภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. กีฬาสีภายในโรงเรียน 
2. กีฬากลุ่มโรงเรียน 
3. กีฬาระดับอ าเภอ 
4. กีฬาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

นายวินัย จอดนอก 
และคณะครูทุกคน 
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7.  ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564 
8. งบประมาณ     
                  งบประมาณ  27,960  บาท  จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 
 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 อุดหนุนรายหัว    20,000   20,000 
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี    7,960   7,960 
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ        

รวมทั้งสิ้น 27,960 
 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนวัดสิริมงคล  / งานบริหารทั่วไป 
 

10. ระดับความส าเร็จ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 

-ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียน 

-แบบทดสอบสมรรถภาพ 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีนิสัยรักการออกก าลังกาย
และมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

-สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน -แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนโรงเรียนวัดสิริมงคลมีสุขภาพแข็งแรง  สุขนิสัยที่ดี ปลอดจากสิ่งเสพติด และอบายมุข พร้อม

ทั้งได้รับการดูแลช่วยเหลือ  ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ    
                        (นายวินัย  จอดนอก)                                 

            ครูช านาญการพิเศษ 
 
       

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติ 
          (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
 
 

 



115 
 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนวัดสิริมงคล  สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 

 

1. ชื่อโครงการ                            โครงการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2. แผนงาน                      กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 1  สพป.บร. 4 ข้อที่ 1  โรงเรียน ข้อที่ 2                        
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา    การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 3  
                                          การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. หลักการและเหตุผล 
       โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมนักเรียนซึ่งจะเติบโต
เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต   การเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ  
กฎเกณฑ์และกติกา  ตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ท่ีตนพึงมีต่อหมูคณะ  ชุมชน และสังคมอย่างเหมาะสม 
ดังนั้นทางโรงเรียนจึงเห็นว่าสมควรที่จะน ารูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน  เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐาน
ประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียนให้ดีขึ้น  และรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่ และมีวิถีชีวิตตาม
หลักประชาธิปไตย ให้สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4. วัตถุประสงค ์
       4.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
       4.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
5. เป้าหมาย 
      5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
           5.1.1 นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
           5.1.2 นักเรียนทุกคนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
      5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           5.2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
           5.2.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
6.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาสภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. กิจกรรมการให้ความรู้แก่
นักเรียน 
2. กิจกรรมเลือกตั้งประธาน
นักเรียนและคณะกรรมการสภา
นักเรียน 
 

ต.ค.63-ก.ย.64 
 
 

นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า 
และคณะครูทุกคน 

 
7.  ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564 
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8. งบประมาณ     5,000  บาท 
                  งบประมาณ 5,000  บาท  จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 
 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 อุดหนุนรายหัว    5,000     5,000   
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี        
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ        

รวมทั้งสิ้น 5,000   
 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ    โรงเรียนวัดสิริมงคล / งานบริหารทั่วไป 
 

10. ระดับความส าเร็จ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

-สังเกต   
-ทดสอบ  

-แบบบันทึกการสังเกต 
-แบบทดสอบ 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีเจตคติท่ีดีต่อการระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

-สอบถาม 
-สังเกต 

-แบบบันทึกการสังเกต 
-แบบสอบถาม 

 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          นักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติท่ีดีต่อการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ    
                        (นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า)                                 

             ครูช านาญการพิเศษ 
 
       

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
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1. ชื่อโครงการ                         โครงการกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
2. แผนงาน                      กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์    สพฐ.ข้อที่ 4  สพป.บร.4 ข้อที่ 2  โรงเรียน ข้อที่ 4                        
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา    การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่  1 
                                          การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. หลักการและเหตุผล 
        การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานั้น จ าเป็นต้องพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา จึงจะส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  
กิจกรรมการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ  จึงเป็นกิจกรรมที่ส าคัญของลูกเสือที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีระเบียบวินัย  มีความอดทน  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองเอง  ต่อครอบครัว และต่อสังคม  รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  โรงเรียน
วัดสิริมงคลจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
4. วัตถุประสงค ์
       4.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะและกระบวนตามหลักสูตรวิชาลูกเสือ 
       4.2  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันและ
รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
5. เป้าหมาย 
       5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
            5.1  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ทักษะและกระบวนตามหลักสูตรวิชาลูกเสือ 
            5.2  นักเรียนทุกคนมีระเบียบวินัย  มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันและรู้จัก 
                  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
       5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
            5.1  นักเรียนมีความรู้และทักษะตามกระบวนการของหลักสูตร 
            5.2  นักเรียนมีมีระเบียบวินัย  มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันและรู้จัก
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
6.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาสภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. กิจกรรมทบทวนค าปฏิญาณ
และสวนสนาม 
2. กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า 
3. กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่าย
พักแรม 
 
 

ต.ค.63 - ก.ย.64 
 

นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า
และคณะครูทุกคน 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564 
8. งบประมาณ      
                  จ านวน  45,000  บาท  จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 
 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 อุดหนุนรายหัว    25,000   25,000 
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี    20,000   20,000 
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ        

รวมทั้งสิ้น 45,000 
 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดสิริมงคล / งานบริหารทั่วไป 
10. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้และทักษะตาม
กระบวนการของหลักสูตร 

-สังเกต  ทดสอบ  ตรวจผลงาน -แบบบันทึกการสังเกต 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมินผลงาน 

2. ร้อยละของนักเรียนที่มีระเบียบวินัย  มีความ
สามัคคี มีความรับผิดชอบ รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันและ
รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

-สังเกต 
-ทดสอบ 
-ตรวจผลงาน 

-แบบบันทึกการสังเกต 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมินผลงาน 

 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการท ากิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ และการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข  สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้ครบตามที่หลักสูตรก าหนด 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ    
                        (นางสาวอรัญ  บุญเฮ้า)                                 

             ครูช านาญการพิเศษ 
 
       

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 
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1.  ช่ือโครงการ    โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 
2.  แผนงาน    กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สนองกลยุทธ์                สพฐ.ข้อที่ 2  สพป.บร. 4 ข้อที่ 2  โรงเรียน ข้อที่ 5 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษา      การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 1  
                                         การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานที่ 1  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนวัดสิริมงคลเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 
นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน ซึ่งงบประมาณในการจัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)ให้กับ
นักเรียนนั้นได้รับอุดหนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนกอก แต่เนื่องจากปัจจุบันราคาสินค้า
ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีราคาเพ่ิมสูงขึ้น จึงท าให้งบประมาณในการจัดอาหารกลางวันให้กับ
นักเรียนไม่เพียงพอ ดังนั้นเพ่ือให้นักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทานครบ 5 หมู่  มีคุณภาพและมีปริมาณที่
เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการสมบูรณ์แข็งแรง โรงเรียนวัดสิริ
มงคลจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
สร้างสรรค์เด็กไทยเพ่ิมเติมจากเงินสนับสนุนเดิมที่ได้รับจัดสรร  
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างทั่วถึงร้อยละ 100 
4.2 เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
4.3 เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
4.4 เพ่ือของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมให้เพียงพอในการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน  

5. เป้าหมาย 
5.1  ด้านปริมาณ 

นักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษา 1-6 จ านวน 188 คน  
5.2  ด้านคุณภาพ 

นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
6.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรมหลัก ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษาสภาพปัญหา 
2. จัดท าโครงการ 
3. เสนอโครงการของอนุมัติ 
4. ประชุมชี้แจงโครงการ 
5. ด าเนินงานตามโครงการ 
6. ประเมินผลโครงการ 
7. รายงานผลการด าเนินงาน 

1. กิจกรรมจัดซื้อวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหารประจ าวัน 
2. กิจกรรมตรวจสอบวัตถุดิบใน
การประกอบอาหารประจ าวัน 
3. กิจกรรมการประกอบอาหาร 
4. กจิกรรมการท าความสะอาด 
 
 

ต.ค.63 - ก.ย.64 
 

นางอรพินท์  อันช านาญ 
และคณะครูทุกคน 

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 2564 
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8. งบประมาณ      
                  จ านวน  748,000  บาท  จ าแนกตามรายการใช้จ่ายและแหล่งงบประมาณได้ดังนี้ 
 

ที ่ แหล่งงบประมาณ 
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

รวม งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
ค่าจ้าง ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินฯ 

1 อุดหนุนรายหัว        
2 อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี        
3 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน        
4 อ่ืนๆ(งบ อบต.ดอนกอก)    748,000   748,000 

รวมทั้งสิ้น 748,000 
 
9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดสิริมงคล / งานบริหารทั่วไป 
10. ระดับความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. นักเรียนได้รับประทานอาหารและอาหารเสริม 
(นม) ที่มีคุณค่าครบทางโภชนาการ 
 

-สังเกต 
-ทดสอบ 
-ตรวจผลงาน 

-แบบบันทึก 
-แบบประเมินผลงาน 

2. นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์ 
 

-บันทึกภาวะโภชนาการของ
นักเรียน 
 

-แบบบันทึก 
-แบบประเมินผลงาน 

3. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง 
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 

-บันทึกภาวะโภชนาการของ
นักเรียน 

-แบบบันทึก 
 

 

11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        1. นักเรียนโรงเรียนวัดสิริมงคล ได้รับประทานอาหารกลางวัน อย่างเพียงพอ 

2. นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
3. นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
4. นักเรียนรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของอาหารกลางวัน 

 
(ลงชื่อ)..............................................ผู้เสนอโครงการ    

                     (นางอรพินท์  อันช านาญ)                                 
            ครูช านาญการพิเศษ 

 
       

(ลงชื่อ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นางกฤษณา  เกลียววงศ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิริมงคล 


