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รายงานผลการด าเนินงาน 
ตามแผนด าเนินงาน 

ประจ าปี  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรยีนชมุชนแมล่าศึกษา 

สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาแม่ฮ่องสอน  เขต  2 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 



2 
 

ค าน า 

ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  มุ่งมั่นด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี

การศึกษา 2562 เพ่ือจะให้งานนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ 

รายงานแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ฉบับนี้จัดท าเพ่ือใช้                                                                                               

ในการบริหารงบประมาณประจ าปีการศึกษา 2562 ภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

ชุมชนแม่ลาศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีสมรรถนะตามที่ก าหนดไว้ด้วย

งบประมาณที่จ ากัดของโรงเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2562 งบประมาณที่คาดว่าจะได้รับ เพ่ือด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติการนี้ ประกอบด้วย    

1. เงิน อุดหนุนรายหัวส าหรับนักเรียนทั่วไป    จ านวน   789,800   บาท  

2. งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                       จ านวน         198,840   บาท 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก 



3 
 

สารบัญ 
หน้า 

ค าน า            ก 
สารบัญ            ข 
ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน          1 
 - ข้อมูลทั่วไป          1 
 - ข้อมูลด้านการบริหารโรงเรียน         1 
 - ประวัติโดยย่อของโรงเรียน        1 
 - ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน        4 
 - สีประจ าโรงเรียน         4 
 - ค าขวัญโรงเรียน         4 
 - ปรัชญาของโรงเรียน         4 
 - อักษรย่อของโรงเรียน         4 
 - อัตลักษณ์ของโรงเรียน         4 
 - วิสัยทัศน์ของโรงเรียน         4 
 - พันธกิจ          5 
 - เปูาประสงค์          5 
 - กลยุทธ์          5 
 - จ านวนข้าราชการครูและบุคลากร       6 
 -จ านวนนักเรียน          7 
 - โครงสร้างการบริหารงาน        8 
กรอบแผนกลยุทธ์          9 
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ขอ้มลูทัว่ไปของโรงเรยีนชมุชนแมล่าศกึษา 

ข้อมลูทัว่ไป 
1.1.1. โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา  ตั้งอยู่เลขที่  123  หมู่ที่  1             

ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  รหัสไปรษณีย์ 58120      ที่ตั้งโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา  หมู่ที่  7   ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา  แม่ฮ่องสอน  เขต 2    โทรศัพท์   053 – 685054   โทรสาร  053 – 685149  Website 
http://www.chss.ac.th    
           1.1.2  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น     

 1.1.3 เขตพ้ืนที่บริการต าบลแม่ลาหลวง  9  หมู่บ้าน  คือ หมู่บ้านห้วยกู่ปฺะ  หมู่บ้านห้วยกองเปฺาะ และ
ต าบลสันติคีรี 
ข้อมลูดา้นการบรหิาร 

 ผู้อ านวยการโรงเรียน  นายธวัช  โลกา  ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการโรงเรียน      วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ 
โทรศัพท์   053 – 685149 โทรสาร  053 – 685149  โทรศัพท์มือถือ  085-6232548     
E-mail  rangjai48@hotmail.com   วุฒิการศึกษา  ศษ.บ. บริหารการศึกษา และ ค.ม. การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 8 ปี 3 เดือน 
 
ประวัติโดยย่อของโรงเรียน  

 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  1 ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053 – 685489   โทรสาร 053 – 685149  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน
เขต  2  
 มีการจัดการศึกษา  3  ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีเขตบริการ คือ หมู่ที่  1  บ้านแม่ลาหลวง   หมู่ที่  5   บ้านสันติสุข  หมู่ที่ 7  บ้านสันติพัฒนา และ
หมู่บ้านใกล้เคียง   ที่สมัครมาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น มีพ้ืนที่ทั้งหมด 18 ไร่  3 งาน  
32 ตารางวา 
 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา เปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2470 เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล       
ต าบลแม่ลาหลวง  ต่อมาทางราชการได้ปรับปรุงแก้ไขชื่อโรงเรียนให้เหมาะสม โดยเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนแม่ลา
ศึกษา เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2510 โดยมีนายวีระ  แก้วเสมอ  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ ในขณะที่ทางโรงเรียนได้รับ
บริจาคท่ีดินส าหรับสร้างโรงเรียนจ านวน  2  แปลงดังนี้  
  แปลงที่ 1 ขุนลาราษฏร์ภิรมย์  พร้อมราษฎร 18 คน ยกที่ดินประมาณ 3 ไร่ 94 ตารางวาให้แก่
โรงเรียน 
  แปลงที่ 2 บริษัทบอมเบย์เบอร์ม่า ยกให้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2472 เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 58  
ตารางวา และได้สร้างอาคารเรียนตามล าดับดังนี้ 

mailto:rangjai48@hotmail.com
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  1.  อาคารเรียนหลังที่ 1  ลักษณะอาคารชั่วคราวมี 3 ห้องเรียน 
  2.  อาคารหลังที่  2  เป็นอาคารชั่วคราวมี  3 ห้องเรียน 

ต่อมาคณะครู กรรมการการศึกษาและราษฎรได้ช่วยกันท าฝากั้นห้อง ท าประตู หน้าต่าง ต่อมาอาคารหลัง
ที่  1  และ  2  ได้รับอนุญาตให้รื้อและประมูลขายเพ่ือสร้างอาคารเรียนใหม่ โดยใช้เงินงบประมาณจากทาง
ราชการ มีจ านวน  6 หลัง 

ต่อมา พ.ศ.2520  โรงเรียนแม่ลาศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา”  
ปี พ.ศ.2532 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 

ประมาณ  6 ไร่เศษ สร้างสนามฟุตบอลแบบ ฟ.1  
ปี พ.ศ.2533  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนน าร่องขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดสอนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2533 
ปี 2553 - ปัจจุบัน นายธวัช  โลกา ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา   
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่  1 ต าบลแม่ลาหลวง อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 โทรศัพท์ 053 – 685489   โทรสาร 053 – 685149   
 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต  2  

 มีการจัดการศึกษา  3  ระดับคือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีเขตบริการ คือ หมู่ที่  1  บ้านแม่ลาหลวง   หมู่ที่  5   บ้านสันติสุข  หมู่ที่ 7  บ้านสันติพัฒนา และ
หมู่บ้านใกล้เคียง           ที่สมัครมาเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น มีพ้ืนที่ทั้งหมด 18 ไร่  3 
งาน  32 ตารางวา โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา เปิดท าการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2470 เดิมมีชื่อว่าโรงเรียน
ประชาบาล ต าบลแม่ลาหลวง  ต่อมาทางราชการได้ปรับปรุงแก้ไขชื่อโรงเรียนให้เหมาะสม โดยเปลี่ยนชื่อเป็น 
โรงเรียนแม่ลาศึกษา เมื่อวันที่ 1 เมษายน  2510 โดยมีนายวีระ  แก้วเสมอ  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ ในขณะที่ทาง
โรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินส าหรับสร้างโรงเรียนจ านวน  2  แปลงดังนี้  
 แปลงที่ 1 ขุนลาราษฏร์ภิรมย์  พร้อมราษฎร 18 คน ยกที่ดินประมาณ 3 ไร่ 94 ตารางวาให้แก่โรงเรียน 
 แปลงที่ 2 บริษัทบอมเบย์เบอร์ม่า ยกให้เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2472 เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 58  ตารางวา 
และได้สร้างอาคารเรียนตามล าดับดังนี้ 
 1.  อาคารเรียนหลังที่ 1  ลักษณะอาคารชั่วคราวมี 3 ห้องเรียน 
 2.  อาคารหลังที่  2  เป็นอาคารชั่วคราวมี  3 ห้องเรียน 

ต่อมาคณะครู กรรมการการศึกษาและราษฎรได้ช่วยกันท าฝากั้นห้อง ท าประตู หน้าต่าง ต่อมาอาคารหลัง
ที่  1  และ  2  ได้รับอนุญาตให้รื้อและประมูลขายเพ่ือสร้างอาคารเรียนใหม่ โดยใช้เงินงบประมาณจากทาง
ราชการ มีจ านวน  6 หลัง 

ต่อมา พ.ศ.2520  โรงเรียนแม่ลาศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็น “โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา”  
ปี พ.ศ.2532 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทยให้ใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ 

ประมาณ 6 ไร่เศษ สร้างสนามฟุตบอลแบบ ฟ.1  
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ปี พ.ศ.2533  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนน าร่องขยายโอกาสทางการศึกษา โดยเปิดสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแตว่ันที่ 1 มิถุนายน 2533 

ปี 2553 - ปัจจุบัน นายธวัช  โลกา ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
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สญัลักษณป์ระจ าโรงเรยีน 

 
 

 

สปีระจ าโรงเรยีน 

 

สีแดง –ขาว 

 
สีแดง     หมายถึง ความรักความผูกพัน 

   สีขาว     หมายถึง  จิตใจที่บริสุทธิ์ด้วยคุณธรรม 
   แดงขาว  หมายถึง  สายสัมพันธ์อันบริสุทธิ์ที่เป็นหนึ่งเดียว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าขวัญ เป็นคนดี   มีพลานามัย  ใฝุศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ปรัชญา มารยาทงาม  ความรู้ดี มีวินัย    พลานามัยสมบูรณ์ 

อักษรย่อ อักษรย่อของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา คือ ช.ศ. 

อัตลักษณ์ “สร้างนักเรียนดี ด้วยวิถีลูกเสือไทย” 

เอกลักษณ์ บัญญัติวินัย ๕  ประการ  สะอาด  ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา  ซื่อสัตย์ 

วิสัยทัศน์ 

 

โรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา ผู้เรยีนมีคุณภาพ มีวินัย ใช้คุณธรรมน าความรู้  
มุ่งสู่มาตรฐานสากล    ชุมชนมีส่วนร่วมท าน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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พันธกิจ 

1.  ยกระดับคุณภาพผูเ้รียนสู่มาตรฐานสากล 

2. ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีคณุธรรม จรยิธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  ส่งเสริมทางด้านการศึกษานักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษเรียนรว่ม 

4.  สร้างเสรมิบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

5.  ส่งเสริมครูเป็นผู้มีคณุธรรม  จรยิธรรม  และพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

6.  พัฒนาการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารโรงเรียนครบวงจร 

7.  ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

1.  

เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรยีนมีสุขภาวะที่ด ี มีวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม และด ารงชีวิตอยู่ในสังคม

อย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ผู้เรยีนมีความสามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ  มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม

หลักสตูร 

3. นักเรียนพิเศษเรียนร่วม  ไดร้ับการพัฒนาตามมาตรฐาน 

4. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสทิธิผล 

5. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความตอ้งการของ

ท้องถิ่นและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6. โรงเรียนมีมาตรฐานการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีการจดัการเรียนรู้การวัดผล

ประเมินผลที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

7. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาโดยไดร้ับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

8. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

9. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทันสมัย  และพร้อมบริการแก่ทุกภาคส่วน 

10. โครงสร้างการบรหิารของโรงเรียนครบวงจร  และบรรลุเปูาหมายการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ 

1. พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุธรรมละมีคณุภาพ โดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาครูให้เป็นครมูืออาชีพเป็นผูม้ีคุณธรรมจริยธรรม และมีความสามารถ

เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพส่งเสริมให้มกีารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3. ส่งเสริมชุชนให้มีส่วนร่วมโดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัด

การศึกษา 

4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบรกิารที่ส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาศักยภาพ 

5. ปฏิรูประบบบรหิารจดัการโดยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในระบบข้อมลู

สารสนเทศระบบนิเทศติดตามควบคุมก ากับการประเมินผลการด าเนินงานและ

กระจายอ านาจสู่หน่วยปฏิบัติงาน สรุปประเด็นกลยุทธ์และเปูาประสงค์เชิงกล

ยุทธ์/มาตรฐานการศึกษาของสถานการศึกษา 
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จ านวนขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก 

๑ นายธวัช โลกา ผู้อ านวยการเชีย่วชาญ ค.ม. การบริหารการศึกษา 

๒ นางสุทิน  แก้วเสมอ ครู ช านาญการพิเศษ คบ. การศึกษาปฐมวัย 

๓ นางธีรดา  เตชะตา ครู ช านาญการพิเศษ คบ. การประถมศึกษา 
๔ นางไพจิตรา  นันติอูป ครูช านาญการพเิศษ คบ. การศึกษาปฐมวัย 

๕ นางมาลี  ค าภรีะ ครูช านาญการพเิศษ คบ. การศึกษาปฐมวัย 

๖ นางพิมพร  พจนาปิยะกุล ครูช านาญการพเิศษ 
กศ.บ. 
กษ.ม. 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

หลักสตูรและการสอน 
๗ นางเพ็ญศรี   ปิ่นธิดา ครู ช านาญการ คบ. การประถมศึกษา 

๘ นางมาลัยวรรณ พวงวิเชียร ครูช านาญการ คบ. ประถมศึกษา 

๙ นางสาวณิชาภัทร  อรรถวิทย ์ ครูช านาญการ 
วท.บ. 
กษ.ม. 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์

หลักสตูรและการสอน 
๑๐ นายพัฒนพงค์  บุญปราบ ครูช านาญการ คบ. จิตรกรรม 

๑๑ ว่าท่ีร้อยตรเีอษณะ  พวงทอง ครูช านาญการ 
ศษ.บ. 
ศษ.ม. 

พลศึกษา 

บริหารการศึกษา 

๑๒ นายทศพร  พจนาปิยะกลุ คร ู
วทบ. 
ศษ.ม. 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

บริหารการศึกษา 

๑๓ นางสาวณัฐกานต์ แหลมมาก คร ู คบ. ภาษาอังกฤษ 
๑๔ นางสาวอัญชลีพร กลุบุตร คร ู คบ. ภาษาอังกฤษ 

๑๕ นางไพริน  ทรัพย์ไพรวลัย ์ คร ู
คบ. 

ศษ.บ. 
คณิตศาสตร ์

หลักสตูรและการสอน 
๑๖ นายปัญญา  ข าเลิศ คร ู คบ. สังคมศึกษา 

๑๗ นายพิพัฒน์   ทองปินตา คร ู
คบ. 

ศษ.ม. 
ภาษาไทย 

บริหารการศึกษา 

๑๘ นางสาววิภา  เจรญิเล็ก คร ู คบ. คณิตศาสตร ์
๑๙ นายทวีเดช ฌานชีวิน ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ดนตร ี
๒๐ นายธนทัต   เพียรวิทย ์ พนักงานราชการ คบ. การประถมศึกษา 

๒๑ นายสัญญนันท์ วรรณค า ครูธุรการ คบ. 
 

ภาษาไทย 
๒๒ นางสาววิลาวณัย์   ใจมาด ี บุคลากรทางวิทยาศาสตร ์ คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

๒๓ นางสุทธิพร   สันติอรณุโชค ครูพี่เลีย้งเด็กพิเศษ คบ. การศึกษาปฐมวัย 
๒๔ นางสาววริษา   จิตต ิ ครูจ้างสอน คบ. การศึกษาปฐมวัย 

๒๕ นายประพาส     สุขนิสัย พนักงานบริการ ป.๖ - 
๒๖ นายระวี     ต้าวแอ้ม พนักงานบริการ คบ. การศึกษาปฐมวัย 
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จ านวนนกัเรยีน 

ช้ัน ห้อง นักเรียน ครูประจ าช้ัน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล  ๒ ๑ ๘ ๘ ๑๖ นางวริษา  จิตต ิ
อนุบาล  ๓ ๑ ๖ ๖ ๑๒ นางสุทิน   แก้วเสมอ 

รวม ๒ ๑๔ ๑๔ ๒๘  
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑ ๙ ๓ ๑๒ นางธีรดา  เตชะตา 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑ ๖ ๗ ๑๓ นางไพจิตรา  นันติอูป 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑ ๔ ๑๓ ๑๗ นางมาลัยวรรณ พวงวิเชียร 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑ ๗ ๔ ๑๑ นายธนทัต  เพียรวิทย ์
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑ ๕ ๗ ๑๒ นางสาวอัญชลีพร  กุลบตุร 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑ ๗ ๑๑ ๑๘ นางเพ็ญศรี  ปิ่นธิดา 
รวม ๖ ๕๒ ๕๙ ๘๓  

มัธยมศึกษาปีท่ี  ๑/๑ ๑ ๑๐ ๑๒ ๒๒ นางสาววิภา  เจรญิเล็ก 
นายทวีเดช  ฌานชีวิน 

มัธยมศึกษาปีท่ี  ๑/๒ ๑ ๙ ๑๑ ๒๐ นางพิมพร  พจนาปิยะกุล 
นายพัฒนพงค์  บุญปราบ 

มัธยมศึกษาปีท่ี  ๒/๑ ๑ ๑๖ ๑๔ ๓๐ นางสาวณิชาภัทร  อรรถวิทย ์
ว่าท่ีร้อยตรเีอษณะ  พวงทอง 

มัธยมศึกษาปีท่ี  ๒/๒ ๑ ๑๒ ๒๐ ๓๒ นายพิพัฒน์   ทองปินตา 
นางสาววิลาวณัย์  ใจมาด ี

มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓/๑ ๑ ๑๓ ๑๑ ๒๔ นางมาลี  ค าภรีะ 
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓/๒ ๑ ๑๒ ๑๑ ๒๓ นางสาวณัฐกานต์ แหลมมาก 
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓/๓ ๑ ๖ ๑๐ ๑๖ นางไพริน   ทรัพย์ไพรวลัย ์

นายปัญญา  ข าเลิศ 
รวม ๖ ๘๐ ๘๘ ๑๖๘  

รวมทั้งหมด ๑๓ ๑๔๖ ๑๖๑ ๓๐๗  
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โครงสรา้งการบรหิาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธวัช   โลกา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นางธีรดา    เตชะตา 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางไพจิตรา  นันติอูป 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

นางมาลัยวรรณ  พวงวิเชียร 
หัวหน้ากลุ่มแผนงานและบริหารงบประมาณ 

นางมาลี  ค าภีระ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

๑. การวางแผนอัตราก าลัง  
๒. การจัดสรรอตัราก าลังข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา  
๓. การสรรหาและบรรจุแตง่ตั้ง  
๔. การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึน้ การย้ายข้าราชการครแุละ  

    บคุลากรทางการศกึษา  
๕. การด าเนนิการเกีย่วกับการเลื่อนขั้นเงินเดอืน  
๖. การลาทุกประเภท  
๗. การประเมินผลการปฏบิตัิงาน  
๘. การด าเนนิการทางวินัยและการลงโทษ  
๙. การสั่งพักราชการและการสั่งใหอ้อกจากราชการไว้ก่อน  
๑๐. การรายงานการด าเนนิการทางวินัยและการลงโทษ  
๑๑. การอุทธรณแ์ละการรอ้งทกุข ์ 
๑๒. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  
๑๓. การจัดท าบญัชีรายชื่อและการใหค้วามเห็นเกีย่วกับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์ 
๑๔. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบคุลากรทาง 

     การศึกษา  
๑๕. การส่งเสริมและยกย่องเชดิชูเกยีรติ  
๑๖. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
๑๗. การส่งเสริมวินัย คณุธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทาง 

     การศึกษา  
๑๘. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศกึษา  
๑๙. การพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑. การพัฒนาหรอืการด าเนินการเกี่ยวกบัการให้     
    ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสตูรท้องถิ่น 
๒. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
๓. การจัดการเรียนการสอนในสถานศกึษา 
๔. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
๕. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
๖. การวิจัยเพือ่พัฒนาคณุภาพการศึกษาในสถานศกึษา 
๗. การวิจัยเพือ่พัฒนาคณุภาพการศึกษาในสถานศกึษา 
๘. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
๙. การนเิทศการศกึษา 
๑๐. การแนะแนว 
๑๑.การพฒันาระบบประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 
๑๒. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
๑๓. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศกึษาและ 
      องค์กรอืน่ 
๑๔. การส่งเสริมและสนับสนนุงานวิชาการแก่
บุคคล  ครอบครัว  องค์กร   หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่
จัดการศกึษา 
๑๕.การจัดท าระเบียบและแนวปฏบิตัิเกี่ยวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษา 
๑๖. การคดัเลอืกหนังสอื  แบบเรียนเพือ่ใช้ในสถานศกึษา 
๑๗. การพฒันาและใช้เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา 
๑๘. การทัศนศึกษา  

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันฐาน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ลาหลวง 

๑. การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอตอ่
เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการศกึษาข้ันพืน้ฐาน  
๒. การจัดท าแผนการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รบัจัดสรรงบประมาณจากส านกังาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง  
๓. การอนุมัตกิารจ่ายงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร  
๔. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
๕. การรายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณ  
๖. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  
๗. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใชผ้ลผลติจากงบประมาณ  
๘. การระดมทรพัยากรและการลงทนุเพื่อการศกึษา  
๙. การปฏบิตัิงานอื่นใดตามที่ได้รบัมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพือ่   
การศึกษา  
๑๐. การการบริหารจัดการทรพัยากรเพือ่การศกึษา  
๑๑. การวางแผนพัสด ุ 
๑๒. การก าหนดรูปแบบรายการ หรอืคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑห์รือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณเพือ่เสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาข้ัน
พื้นฐาน  
๑๓. การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการจดัท าและจัดหาพัสดุ  
๑๔. การจัดหาพัสด ุ 
๑๕. การควบคุมดูแล บ ารุงรกัษาและจ าหน่ายพัสดุ  
๑๖. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพยส์ิน  
๑๗. การรับเงนิ การเกบ็รกัษาเงิน และการจ่ายเงนิ  
๑๘. การจัดท าบญัชกีารเงนิ  
๑๙. การจัดท ารายงานทางการเงิน และงบการเงิน  
๒๐. การจัดท าหรอืจัดหาแบบพิมพบ์ัญชี ทะเบียนและรายงาน  

๑, การพัฒนาระบบเครอืข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
๒. การประสานงานและพฒันาเครอืข่ายสถานศกึษา  
๓. การวางแผนการบริหารงานการศกึษา  
๔. งานวิจัยเพื่อการพฒันานโยบายและแผน  
๕. การจัดระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร  
๖. การพัฒนามาตรฐานการปฏบิัติงาน  
๗. งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  
๘. การด าเนนิงานธรุการ  
๙. การดแูลอาคารสถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อม  
๑๐. การจัดท าส ามะโนประชากร  
๑๑. การรับนกัเรียน  
๑๒. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยบุ รวมหรือเลิก
สถานศกึษา  
๑๓. การประสานงานจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย  
๑๔. การระดมทรพัยากรเพือ่การศกึษา  
๑๕ การส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน  
๑๖. การประชาสัมพนัธ์งานการศกึษา  
๑๗. การส่งเสริม สนบัสนนุและประสานงานการจัดการศึกษา ของ
บุคคล องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอืน่ที่จัดการศึกษา  
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กรอบแผนกลยทุธ ์

กลยทุธ์
ระดบัองคก์ร 

กลยทุธ์
ระดบั

แผนงาน 

กลยทุธร์ะดบัโครงการ ตวัชีว้ดั 

1.คุณภาพ
ผู้เรียนด้าน
ร่างกาย 
 

โครงการ
พัฒนาเด็ก
ให้มีคุณภาพ
ตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
ปฐมวัย 

-กิจกรรมชั่งน้ าหนัก-ส่วนสูง ตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย 
-กิจกรรมสุขภาพอนามัย  สุขนิสัยที่ดี 
(รับประทานอาหารน้ าดื่มสะอาด  การ
ล้างมือ นอนหลับและออกก าลังกาย 
การตรวจควาสะอาดของร่างกาย) 
- กิจกรรมการเล่นอย่างปลอดภัยด้วย
ตนเอง 
-กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย   (เดินต่อ
เท้า  กระโดด ทรงตัว  
 วิ่งหลบหลีก  รับลูกบอล) 
-กิจกรรมการใช้มือ- ตาประสานสัมพันธ์
กัน  
( ใช้กรรไกร การเขียนรูปตามแบบ  ร้อย
วัสดุ  ) 
-กิจกรรมเต้นฮูล่าฮูป 
- กิจกรรม  ร้อง  เล่น  เต้น เชียร์ (มี
สุขภาพจิตและความสุข) 
- กิจกรรม ตัด  ฉีก  ปะ  กระดาษสี 

- ร้อยละ 85   เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข สามารถเล่นออก
ก าลังกายได้ประมาณ5นาทีโดยไม่
เหนื่อยง่าย (4ขวบ) และเล่นออกก าลัง
กายได้ประมาณ10นาทีโดยไม่เหนื่อย
ง่าย (5ขวบ) 
- ร้อยละ 85  สามารถ 
เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วมี
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ 
กล้ามเนื้อเล็กและมีความสามารถในการ
ใช้กล้ามเนื้อเล็กประสานสัมพันธ์
ระหว่างมือกับตาได้ตามวัยและปฏิบัติ
อย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 
- ร้อยละ 80 สามารถล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ า
แปรงฟันหลังรับประทาน 
- อาหารรู้จักดูแลรักษาสุขอนามัย

ส่วนตนและรับประทานอาหารที่มี 

  - กิจกรรมปั้นดินน้ ามัน 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม – จริยธรรม 
(กิจกรรมการจัดประสบการณ์ ) 
-กิจกรรมเล่นตามมุม   
( ท าตามข้อตกลงของห้อง ) 
-กิจกรรมออมวันละนิด 
-กิจกรรมการปฏิบัติตนในกิจวัตร
ประจ าวัน 
-กิจกรรมเวรกลุ่มสี  (เก็บรองเท้า  เก็บ

ประโยชน์ได้ครบทุกรายการด้วยตนเอง
และปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
- ร้อยละ 85  สามารถ 
ร้อง เล่น เต้น เชียร์ ปั้นดินน้ ามัน ฉีก 
ตัด ปะ ได้ครบทุกรายการ สามารถใช้
งานของกล้ามมือได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
- ร้อยละ 85  สามารถ 
ฝึกทักษะการอ่าน เขียน ได้ศึกษาจาก
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กลยทุธ์
ระดบัองคก์ร 

กลยทุธ์
ระดบั

แผนงาน 

กลยทุธร์ะดบัโครงการ ตวัชีว้ดั 

ขยะ  รดน้ าต้นไม้  ) 
-กิจกรรมแต่งกายประจ าเผ่าในวันศุกร์ 
-กิจกรรมหนูน้อยไหว้สวย 
-กิจกรรมนักเล่าตัวน้อย  (ฟัง พูด เล่า
เรื่อง) 
-กิจกรรมฝึกทักษะซ่อมเสริม 
-กิจกรรม อ่าน เขียนภาพ ตามแบบและ
คิดเอง 
-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน  
ภายนอกโรงเรียน 
-กิจกรรมการเล่นเกมการศึกษา 
-กิจกรรมตามหน่อยการจัด
ประสบการณ์ 
-กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมการอ่านนิทานตาม 

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
- ร้อยละ 100  นักเรียนแต่งงานชุด
ประจ าเผ่าทุกวันศุกร์ 
 

๒.คุณภาพ
ผู้เรียนด้าน
อารมณ์และ
จิตใจ 
 

โครงการ
การจัด
ประสบการ
ณ์ท่ีเน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

มุม 
-กิจกรรม วิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล 
-กิจกรรม จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างเต็มศักยภาพ 
-กิจกรรม 6 หลักใน 1 วัน 
-กิจกรรม ตามตารางกิจกรรมประจ าวัน 
-กิจกรรม การประเมินพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน 
-กิจกรรม รายงานผลการประเมิน
พัฒนาการสู่ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 
-กิจกรรม เรียนซ่อมเสริม (เตรียมความ
พร้อมเข้าเรียน ป.1) 
-กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ระดับ

- ร้อยละ 100 มีแผนการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 
- ร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 
- ร้อยละ 85   นักเรียนมีพฤติกรรมร่า
เริงสดชื่นแจ่มใสแสดงออกถึงการ
ยอมรับและชื่นชมความ 
สามารถและผลงานของตนเองได้
เหมาะสมในทุกสถานการณ์อย่าง
สม่ าเสมอ 
- ร้อยละ 80  มีพฤติกรรมม่ันใจใน
ตนเองกล้าพูดกล้าท ากล้าแสดงออกใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง
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กลยทุธ์
ระดบัองคก์ร 

กลยทุธ์
ระดบั

แผนงาน 

กลยทุธร์ะดบัโครงการ ตวัชีว้ดั 

ปฐมวัย 
-กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
-กิจกรรมเต้นฮูล่าฮูป 
-กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (4 สาระ) 
-กิจกรรมมศิลปะสร้างสรรค์ 
-กิจกรรมเล่นตามมุม 

อย่างเหมาะสมในหลายๆสถานการณ์ 
- ร้อยละ 85  มีพฤติกรรมควบคุม
อารมณ์ได้เหมาะสมตามวัยในทุก
สถานการณ์ 
 

  -กิจกรรมกลางแจ้ง 
-กิจกรรมเกมการศึกษา 
-กิจกรรมจัดมุมประสบการณ์ 
-กิจกรรมปูายนิเทศตามหน่วยการ
เรียนรู้ 
-นิทรรศการผลงานนักเรียน 
-กิจกรรมผลิตสื่อการสอนตามหน่วยการ
เรียนรู้ 
-ประเมินหลังการจัดประสบการณ์ 
-ประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา 

- ร้อยละ 90 เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและ 
ปฏิบัติอย่างมีความสุขผ่านการจัด
กิจกรรมต่างๆ 
- ร้อยละ 85 มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 
- ร้อยละ 85 มีการประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริง และน าผลไป
ปรับปรุง การจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

๓.คุณภาพ
ผู้เรียนด้าน
สังคม 

 

โครงการ
พัฒนาเด็ก
ให้มีคุณภาพ
ตาม
มาตรฐาน
การศึกษา
ปฐมวัย 

-กิจกรรมชั่งน้ าหนัก-ส่วนสูง ตามเกณฑ์
ของกรมอนามัย 
-กิจกรรมสุขภาพอนามัย  สุขนิสัยที่ดี 
(รับประทานอาหารน้ าดื่มสะอาด  การ
ล้างมือ นอนหลับและออกก าลังกาย 
การตรวจ ความสะอาดของร่างกาย)  
- กิจกรรมการเล่นอย่างปลอดภัยด้วย
ตนเอง 
-กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกาย   (เดินต่อ
เท้า  กระโดด ทรงตัว  
 วิ่งหลบหลีก  รับลูกบอล) 
 

- ร้อยละ 85   เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข สามารถเล่นออก
ก าลังกายได้ประมาณ5นาทีโดยไม่
เหนื่อยง่าย (4ขวบ) และเล่นออกก าลัง
กายได้ 
 
 
 
 
 
 

   -กิจกรรมการใช้มือ- ตาประสาน ประมาณ10นาทีโดยไม่เหนื่อยง่าย 
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กลยทุธ์
ระดบัองคก์ร 

กลยทุธ์
ระดบั

แผนงาน 

กลยทุธร์ะดบัโครงการ ตวัชีว้ดั 

สัมพันธ์กัน  
( ใช้กรรไกร การเขียนรูปตามแบบ  ร้อย
วัสดุ  ) 
-กิจกรรมเต้นฮูล่าฮูป 
- กิจกรรม  ร้อง  เล่น  เต้น เชียร์ (มี
สุขภาพจิตและความสุข) 
- กิจกรรม ตัด  ฉีก  ปะ  กระดาษสี 
- กิจกรรมปั้นดินน้ ามัน 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม – จริยธรรม 
(กิจกรรมการจัดประสบการณ์ ) 
-กิจกรรมเล่นตามมุม   
( ท าตามข้อตกลงของห้อง ) 
-กิจกรรมออมวันละนิด 
-กิจกรรมการปฏิบัติตนในกิจวัตร
ประจ าวัน 
-กิจกรรมเวรกลุ่มสี  (เก็บรองเท้า  เก็บ
ขยะ  รดน้ าต้นไม้  ) 
กิจกรรมแต่งกายประจ าเผ่าในวันศุกร์ 
-กิจกรรมหนูน้อยไหว้สวย 
-กิจกรรมนักเล่าตัวน้อย  (ฟัง พูด เล่า
เรื่อง) 
-กิจกรรมฝึกทักษะซ่อมเสริม 
-กิจกรรม อ่าน เขียนภาพ 
-  ตามแบบและคิดเอง 
-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

(5ขวบ)  
- ร้อยละ 85  สามารถ 
เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่วมี
การประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ 
กล้ามเนื้อเล็กและมีความสามารถในการ
ใช้กล้ามเนื้อเล็กประสานสัมพันธ์
ระหว่างมือกับตาได้ตามวัยและปฏิบัติ
อย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 
- ร้อยละ 80 สามารถล้างมือก่อน
รับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ า
แปรงฟันหลังรับประทาน 
อาหารรู้จักดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนตน
และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้
ครบทุกรายการด้วยตนเองและปฏิบัติ
อย่างสม่ าเสมอ 
 

   ภายใน  ภายนอกโรงเรียน 
-กิจกรรมการเล่นเกมการศึกษา 
-กิจกรรมตามหน่อยการจัด
ประสบการณ์ 
-กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ 

- ร้อยละ 85  สามารถ 
ร้อง เล่น เต้น เชียร์ ปั้นดินน้ ามัน ฉีก 
ตัด ปะ ได้ครบทุกรายการ สามารถใช้
งานของกล้ามมือได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ 
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กลยทุธ์
ระดบัองคก์ร 

กลยทุธ์
ระดบั

แผนงาน 

กลยทุธร์ะดบัโครงการ ตวัชีว้ดั 

-กิจกรรมการอ่านนิทานตามมุม - ร้อยละ 85  สามารถ 
ฝึกทักษะการอ่าน เขียน ได้ศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
- ร้อยละ 100  นักเรียนแต่งงานชุด
ประจ าเผ่าทุกวันศุกร์ 

4.คุณภาพ
ผู้เรียนด้าน
สติปัญญา 

 

โครงการ
การจัด
ประสบการ
ณ์ท่ีเน้นเด็ก
เป็นส าคัญ 

-กิจกรรม วิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล 
-กิจกรรม จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างเต็มศักยภาพ 
-กิจกรรม 6 หลักใน 1 วัน 
-กิจกรรม ตามตารางกิจกรรมประจ าวัน 
-กิจกรรม การประเมินพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน 
-กิจกรรม รายงานผลการประเมิน
พัฒนาการสู่ผู้ปกครองภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

- ร้อยละ 100 มีแผนการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

- ร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 

 

   -กิจกรรม เรียนซ่อมเสริม (เตรียมความ
พร้อมเข้าเรียน ป.1) 
-กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ระดับ
ปฐมวัย 
-กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
-กิจกรรมเต้นฮูล่าฮูป 
-กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (4 สาระ) 
-กิจกรรมมศิลปะสร้างสรรค์ 
-กิจกรรมเล่นตามมุม 
-กิจกรรมกลางแจ้ง 
-กิจกรรมเกมการศึกษา 
-กิจกรรมจัดมุมประสบการณ์ 
-กิจกรรมปูายนิเทศตามหน่วยการ
เรียนรู้ 

- ร้อยละ 85   นักเรียนมีพฤติกรรมร่า
เริงสดชื่นแจ่มใสแสดงออกถึงการ
ยอมรับและชื่นชมความ 
สามารถและผลงานของตนเองได้
เหมาะสมในทุกสถานการณ์อย่าง
สม่ าเสมอ 
- ร้อยละ 80  มีพฤติกรรมม่ันใจใน
ตนเองกล้าพูดกล้าท ากล้าแสดงออกใน
การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเอง
อย่างเหมาะสมในหลายๆสถานการณ์ 
 
- ร้อยละ 85  มีพฤติกรรมควบคุม
อารมณ์ได้เหมาะสมตามวัยในทุก
สถานการณ์ 



14 
 

กลยทุธ์
ระดบัองคก์ร 

กลยทุธ์
ระดบั

แผนงาน 

กลยทุธร์ะดบัโครงการ ตวัชีว้ดั 

-นิทรรศการผลงานนักเรียน 
-กิจกรรมผลิตสื่อการสอนตามหน่วยการ
เรียนรู้ 
 

- ร้อยละ 90 เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขผ่านการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 
- ร้อยละ 85 มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 
 
 

  -ประเมินหลังการจัดประสบการณ์ 
-ประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา 

- ร้อยละ 85 มีการประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริง และน าผลไป
ปรับปรุง การจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

5.คุณภาพ
ผู้เรียนด้าน
การจัด
การศึกษา 

โครงการ
การบริหาร
และจัดการ 
การศึกษา 
ระดับ
ปฐมวัย 

-กิจกรรม วิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล 
-กิจกรรม ประเมินพัฒนาการทั้ง 4ด้าน 
-กิจกรรม ออมกันวันละนิดตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
-กิจกรรม แต่งกายชุดชนเผ่าในวันศุกร์ 
-กิจกรรม หนูน้อยไหว้สวย 
-กิจกรรม เพลงและความหมาย ค่านิยม 
12 ประการ 
-กิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ 
-กิจกรรม ประชุมผู้ปกครอง 
-กิจกรรม เยี่ยมบ้าน 
-กิจกรรม การท าแผนปฎิบัติการระดับ
ปฐมวัย 
-ครูเพียงพอครบชั้นเรียน 
-กิจกรรมนิเทศภายใน 
-กิจกรรมนิเทศภายนอก (จากศูนย์
เครือข่าย ฯ) 

- ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับการ
ประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
- ร้อยละ 80 มีการส่งเสริมให้มีการออม
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มารยาทงาม 
- ร้อยละ 100  ครูมีความรู้ความเข้าใจ
ปรัชญาหลักการจุดหมายและสาระการ
เรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และ
เชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจสู่การจัดท า
หน่วยการเรียนรู้การจัดประสบการณ์
การจัดกิจกรรมประจ าวันและการ
ประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างชัดเจน
ทุกประเด็นและสามารถชี้แนะผู้อื่นได้ 
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กลยทุธ์
ระดบัองคก์ร 

กลยทุธ์
ระดบั

แผนงาน 

กลยทุธร์ะดบัโครงการ ตวัชีว้ดั 

  -จดัท าหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย 
2560 (ฉบับปรับปรุง 2562) 
-กิจกรรม การอบรมพัฒนาครู 
-กิจกรรม ศึกษาดูงานของครู 
-กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนให้มีมุม
ประสบการณ์ที่น่าเรียน 
-กิจกรรมฝึกทักษะการอ่านและการคิด 
-กิจกรรมปรับปรุงสนามเด็กเล่น 
-กิจกรรมผลิตสื่อ บัตรภาพค าพ้ืนฐาน
ปฐมวัย 

- ร้อยละ 100  ครูจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
ของสถานศึกษาครอบคลุม 
- ร้อยละ 80  ครูมีการผลิตสื่อที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของเด็กนักเรียน 

ระดบัขัน้พืน้ฐาน 

ด้านผูเ้รยีน 
 

โครงการ
ส่งเสริม
ความเป็น
เลิศทางกีฬา
ผู้เรียน 

 

- กีฬาสีภายในโรงเรียน 
- การแข่งขันกีฬา-กรีฑาศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่ลาหลวง 
- การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วน
ภูมิภาคระดับอ าเภอ/ระดับจังหวัด 
- การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับเขต
พ้ืนที่ 
- การแข่งขันกฬีา สพฐ.เกมส์ ระดับภาค 
- การแข่งขัน สพฐ.เกมส์ ระดับประเทศ 

- ผู้เรียนร้อยละ 95 มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ 
- ผู้เรียนร้อยละ 90 มีน้ าหนัก ส่วนสูง
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
- ผู้เรียนร้อยละ 90 ปูองกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค 
ภัยอุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
- ผู้เรียนร้อยละ 85 เห็นคุณค่าในตนเอง 
มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
- ผู้เรียนร้อยละ 90 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อ่ืน 
- ผู้เรียนร้อยละ 90 สร้างผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 
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กลยทุธ์
ระดบัองคก์ร 

กลยทุธ์
ระดบั

แผนงาน 

กลยทุธร์ะดบัโครงการ ตวัชีว้ดั 

ด้านผูเ้รยีน 
 

โครงการ
อบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม
โรงเรียน
ชุมชนแม่ลา
ศึกษา 

- กิจกรรมพบพระช าระใจ 
- กิจกรรมเรียนรู้หลักศาสนาพุทธ/คริสต์ 
- กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักคนไทย 
12 ประการ 
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมทุก
วันศุกร์ 
- กิจกรรมพัฒนาการยิ้ม ไหว้ ทักทาย 
- กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัย 
 ท านองสรภัญญะ 
- กิจกรรมท าดีทุกวัน 

- ผู้เรียน ร้อยละ 95 มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร มีความเอ้ืออาทร
ผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
สามารถยอมรับความคิดและวัฒนธรรม
ที่แตกตา่งตระหนัก รู้ 
คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

ด้านผูเ้รยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ
ส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน 
โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
นักเรียนที่มี
ความ
ต้องการ
พิเศษเรียน
ร่วม 
 

- กิจกรรมตระกร้าหนังสือเคลื่อนที่ 
- กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทย 
- กิจกรรมหนังสือส่งเสริมการอ่าน 
คัดกรองนักเรียน 
- ส่งนักเรียนไปวัด IQ ณ โรงพยาบาล
แม่ลาน้อย 
- แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหาร งาน
เรียนร่วม/คณะกรรมการคัดกรองและ
จัดท า IEP 
- จัดหาสื่อ บริการ ความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษา 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ
สอนเฉพาะบุคคล 
- จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมและสอน
ตาม IEP 
- ประเมินผลการด าเนินงาน 
- จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมและสอน
ตาม IEP 
- ประเมินผลการด าเนินงาน 

-ผู้เรียนร้อยละ 85 อ่านหนังสือ 
บทความ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สัปดาห์ละ 
3-4 ชั่วโมงยืมหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือสิ่งพิมพ์จากห้องสมุด หรือแหล่ง
เรียนรู้ไปอ่านเพ่ิมเติมเอง (ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 4-5 เล่ม
ต่อภาคเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
จ านวน 8-10 เล่มต่อภาคเรียน) อธิบาย
วิธีการสืบค้นความรู้ที่ตนสนใจหรือ
ต้องการอย่างมีข้ันตอนมีผลงานอันเกิด
จากการค้นหาความรู้จากห้องสมุด และ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 2 ชิ้น ต่อภาคเรียน 
- ผู้เรียนร้อยละ100 ได้รับการคัดกรอง
โดยคณะกรรมการการคัดกรองนักเรียน 
- ผู้เรียนร้อยละ 100 ที่เป็นผู้เรียนที่มี
ความต้องการพิเศษเรียนร่วมได้รับการ
ส่งตรวจไปวัด IQ ณ โรงพยาบาลแม่ลา
น้อย 
- ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการคัดกรอง



17 
 

กลยทุธ์
ระดบัองคก์ร 

กลยทุธ์
ระดบั

แผนงาน 

กลยทุธร์ะดบัโครงการ ตวัชีว้ดั 

 โดยคณะกรรมการการบริหาร งานเรียน
ร่วม/คณะกรรมการคัดกรองและมีการ
จัดท า IEP เป็นรายบุคคลกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแผนการ 
สอนเฉพาะบุคคล 

ด้านผูเ้รยีน 
 

โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการ
เรียน 

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ 
-  กิจกรรมค่าภาษา 
-  กิจกรรมค่ายวิชาการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
- กิจกรรมค่าย ICT 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
- กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม 
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย สุนทรภู่ 
-กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การ
ทดสอบระดับชาติ 
-กิจกรรมวันอาเซียน 

- ผู้เรียนร้อยละ 70 ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเฉลี่ย (8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้) ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาหรือเขต
พ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
- ผู้เรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าหนด 
ผู้เรียนร้อยละ 25 ได้ผลการทดสอบรวบ
ยอดเฉลี่ยระดับชาติ 
สูงกว่าเกณฑ์ของสถานศึกษาหรือเขต
พ้ืนที่การศึกษาก าหนด 

ด้านผูเ้รยีน 
 

โครงการ
ตามรอยพ่อ
อย่าง
พอเพียง 

- กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ 
- กิจกรรมท าน้ าหมักชีวภาพ 
- กิจกรรมเลี้ยงปลา 
- กิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
- กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟูา 
 

- ร้อยละ85  ได้เรียนรู้และมีทักษะใน
การท าการเกษตรแบบหมุนเวียนไว้
รั บประทานและน าทั กษะไปใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน 
- ร้อยละ 85 ผู้เรียนเต็มใจ พึงพอใจ 
และชื่นชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
ปฏิบัติงานด้วยความกระตือรือร้น ตั้งใจ 
พากเพียร และมีความละเอียด รอบคอบ
ในการท างานทุกขัน้ตอน  ยอมรับใน 
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กลยทุธ์
ระดบัองคก์ร 

กลยทุธ์
ระดบั

แผนงาน 

กลยทุธร์ะดบัโครงการ ตวัชีว้ดั 

   ค า วิ พ ากษ์  วิ จ า รณ์  คว ามคิ ด เห็ น 
ข้อเสนอแนะของผู้อ่ืน  มีการปรับปรุง 
และพัฒนางานของตนเอง 

- ร้อยละ 90 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการท างานกับหมู่คณะครบทุก
ขั้ น ตอน   ส าม า รถ ท า ง าน โ ดย ใ ช้
กระบวนการกลุ่มและปฏิบัติงานตาม
บทบาทและ 

หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระบบ 
แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์
และมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของ
เพ่ือน เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี  มีมนุษย์
สัมพันธ์ สามารถประสานการท างาน
ร่วมกับหมู่คณะจนบรรลุผลส าเร็จ 

-ร้อยละ90 ผู้เรียนแสดงความรู้สึกที่ดี 
และสนับสนุนอาชีพสุ จริ ต ได้อย่ า ง
กว้ างขวาง ยึดมั่ น  ในแนวทางการ
ประกอบอาชีพสุจริต  บอกแหล่งข้อมูล
เกี่ยวกับอาชีพสุจริตได้หลากหลาย  
ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาข้อมูลความรู้ใน
อาชีพที่ตนเองสนใจเป็นประจ า  เชิญ
ชวน แนะน า น าเสนอ ประโยชน์ คุณค่า
และความส าคัญของอาชีพที่  ตนเอง
สน ใ จ เ พ่ื อ ให้ ผู้ อ่ื น เ ห็ น คุณค่ า แล ะ
ความส าคัญของอาชีพสุจริตที่ตนเอง 
สนใจ  เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
อาชีพที่  
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กลยทุธ์
ระดบัองคก์ร 

กลยทุธ์
ระดบั

แผนงาน 

กลยทุธร์ะดบัโครงการ ตวัชีว้ดั 

ด้านผูเ้รยีน 
 

โครงการ
ดุริยางค์ใน
โรงเรียน 
โครงการ
ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-
เนตรนารี 
โครงการ
พัฒนา
ระบบวัด
และ
ประเมินผล
การเรียน 
โครงการ
ส่งเสริม
ความเป็น
เลิศทาง
วิชาการ 

กิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรี 
-กิจกรรมฝึกซ้อมทักษะ เล่นดนตรีใน
ชนิดต่างๆ 
 
 
 
-กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ 
-กิจกรรมอยู่ค่ายลูกเสือรุ่นใหญ่ 
สร้างเครื่องมือและประเมินผล 
 
 
 
 
-ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการเรียนให้
สูงขึ้น 
-ก าหนดวิธีการและรูปแบบการรายงาน
ผลการเรียน 
-จัดท ารายงานความก้าวหน้าของ
นักเรียน 
 
-กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในระดับศูนย์เครือข่ายฯเพ่ือคัดเลือก
เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 
 

--ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้ ทักษะ
ด้านดนตรี ช่วยให้มีสุขภาพกายและจิต
ที่ดี  
-ร้อยละ 80 นักเรียนสามารถบรรเลง
เพลงบังคับได ้
 
-ร้อยละ 100 ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้ เรียนได้อย่างครบถ้วนและ
สมบูรณ์ มีทักษะการท างานร่วมกันกับ
ผู้ อ่ื น  มี ค วามรั บผิ ดชอบ เ สี ย สละ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีระเบียบวินัย
และอดทนต่อปัญหา อุปสรรคต่างๆ มี
คุณธรรม จริยธรรม 
-ร้ อยละ  100 ได้ เ ค รื่ อ งมื อ วั ดแล ะ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สามารถวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์
และเครื่องมือวัดและประเมินผลมีความ
หลากหลายครอบคลุมพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
-ร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียนที่เข้า
แข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับศูนย์
เครือข่ายฯของนักเรียนปกติและเด็ก
พิเศษเรียนร่วมได้เป็นตัวแทนระดับศูนย์
เครือข่ายฯ 

  -กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในระดับเขตฯเครือข่ายฯเพ่ือ 
คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค 
-กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในระดับภาคฯเพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทน

-ร้อยละ 50 ของจ านวนนักเรียนที่เข้า
แข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับเขตฯ 
ของนักเรียนปกติและ 
เด็กพิเศษเรียนร่วมได้เป็นตัวแทนระดับ
ภาค 
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กลยทุธ์
ระดบัองคก์ร 

กลยทุธ์
ระดบั

แผนงาน 

กลยทุธร์ะดบัโครงการ ตวัชีว้ดั 

ระดับประเทศ -ร้อยละ 40 ของจ านวนนักเรียนที่เข้า
แข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับภาคฯ 
ของนักเรียนปกติและเด็กพิเศษเรียน
ร่วมได้เป็นตัวแทนระดับประเทศ 

ด้านผูเ้รยีน 
 

โครงการ
ส่งเสริม
สุขภาพใน
โรงเรียน 

-กิจกรรมโรงเรียน อย.น้อย 
-กิจกรรมอาหารเสริมนม 
-กิจกรรมรักษ์สะอาด 

-ร้อยละ 80 มีการจัดกิจกรรมโรงเรียน 
อย.น้อย นักเรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติ
จรงิ ช่วยเหลือเพ่ือนๆ ครอบครัวและ
ชุมชน มีความรู้เรื่องการเลือกบริโภค
อาหารที่มีประโยชน์ ปลอดภัย สะอาด
และประหยัด 
-ร้อยละ 85 มีสุขภาพร่างกายสะอาด 
สมบูรณ์แข็งแรงและรู้จักสุขภาพอนามัย
ส่ วนตนและได้ รั บประทานอาหาร
กลางวันทุกวัน 
-ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นอนุบาล 1 
ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับอาหารเสริม
นม 

ด้านผูเ้รยีน โครงการ
แนะแนว
เพ่ือ
การศึกษา
ต่อ 

-กิจกรรมจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ 
-กิจกรรมแนะแนวนักเรียนสมัครเข้า
เรียน 

-นักเรียนร้อยละ 90 ในเขตบริการและ
นอกเขตบริการเข้าเรียนในโรงเรียน
ชุมชนแม่ลาศึกษา โดยมีการจัดท า
เอกสารประชาสัมพันธ์ แนะแนวการ
เรียนต่อ มีการออกแนะแนวการศึกษา 
ต่อตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งในเขตบริการ
และนอกเขตบริการ 

ด้านผูเ้รยีน 
 

โครงการ
เทิดทูน
สถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษั
ตริย์ 

-วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา 
-วันเข้าพรรษา ประเพณีถวายเทียน
จ าน าพรรษา 
-ประเพณีเขาวงกต ประเพณีเดือน 10 
-ประเพณีลอยกระทง 
-ประเพณีแห่เทียนเหง 

-ร้อยละ 80 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุก
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพ่ือพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน และให้ความ
ร่วมมือกับกิจกรรมของทางโรงเรียน เกิด
คว ามภาคภู มิ ใ จ ในกิ จ กร รม  เ ห็ น
ความส าคัญของสถาบันครอบครั ว 
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กลยทุธ์
ระดบัองคก์ร 

กลยทุธ์
ระดบั

แผนงาน 

กลยทุธร์ะดบัโครงการ ตวัชีว้ดั 

-ประเพณีอุปคุต 
-วันคริสต์มาส 
-วันขึ้นปีใหม่ 
-วันไหว้ครู 
-วันเด็กแห่งชาติ 
-วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
-วันแม่แห่งชาติ 
-วันวชิรวุธ 
-วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 
-วันสันติภาพสากล 
-วันพระราชทานธงชาติไทย 
-วันสมเด็จพระมหาธรราชเจ้า 

สถาบันชาติ สถาบันศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เกิดความเข้าใจอันดีต่อ
การจัดกิจกรรมต่างๆ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคม 

ด้านการจดั
การศึกษา 

 

โครงการ
ส่งเสริม
สวัสดิภาพ
ครูบุคลากร
ทาง
การศึกษา 

-จัดท าประกันอุบัติเหตุกลุ่มครู บุคลากร
และนักเรียน 

- ครู บุคลากรและนักเรียนร้อยละ 100 
ได้จัดท าประกันอุบัติเหตุ มีหลักประกัน
เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น มีความมั่นใจใน
การด าเนินชีวิต และมีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และเต็ม
ความสามารถ 

ด้านการจดั
การศึกษา 

 

โครงการ
จัดซื้อวัสดุ
ส านักงาน 

-จัดซื้อวัสดุส านักงานงานธุรการ 
-จัดซื้อส านักงานการเงินและบัญชี 
-จัดซื้อส านักงานงานพัสดุ 
 

-ร้อยละ 80 โรงเรียนมีวัสดุ อุปกรณ์
ส านักงานด้านงานธุรการ งานการเงิน
และบัญชี  งานพัสดุ  ใช้ ส าหรับการ
ส่งเสริม สนับสนุนงานของโรงเรียน มี
อุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งานเพ่ือให้
การปฏิบัติหน้ าที่ เป็น ไปด้ วยความ
เรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ด้านการจดั
การศึกษา 

โครงการ
พัฒนา

-ว า งแผนกา ร จั ด โ ค ร งก า ร พัฒนา
หลักสูตร 

- ร้อยละ 100 สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นร่องรอยหลักฐานชัดเจน
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ระดบัองคก์ร 

กลยทุธ์
ระดบั

แผนงาน 

กลยทุธร์ะดบัโครงการ ตวัชีว้ดั 

 หลักสูตร
สถานศึกษา 
 

-เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ 
-แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
-ด าเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงาน 
(จัดท า ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา) 
-สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม
โครงการ 
 

สามารถตรวจสอบได้  
- มี ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินงานจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่
ชัดเจน 
- หลั กสู ต รสถานศึ กษาผ่ านคว าม
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา
และสามารถน าไปใช้ได้จริง และมีการ
ปรับปรุง แก้ไข หลักสูตรสถานศึกษาทุก
ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 
 

ด้านการจดั
การศึกษา 

 

โครงการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน 

-การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ
ประกัน คุณภาพภายใน  
-การพัฒนางานมาตรฐานตามการศึกษา
โรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
-การประเมินคุณภาพภายในโดยต้น
สังกัด 
-การปรับปรุงแก้ไขระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

-ร้อยละ 100 โรงเรียนมีระบบประกัน
คุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่  12 
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการสังเกต
ตามสภาพจริง  
-มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน มีเอกสารหลักฐานชัดเจน มีแบบ
ประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน
ตามกระทรวง พ.ศ.2553 ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในระบบ
ประกันคุณภาพภายใน และมีการ
ปรับปรุงแก้ไขระบบประกันคุณภาพ
ภายในให้ดียิ่งขึ้น 

ด้านการจดั
การศึกษา 

 

โครงการ
ส่งเสริมการ
ท าวิจัยใน
ชั้นเรียน 
 

-ครูผู้สอนจัดท าวิจัยในชั้นเรียนได้ 
-ครูผู้สอนสามารถน าผลการวิจัยมาใช้
เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

- ร้อยละ 100 ครูผู้สอนทุกคนได้จัดท า
วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
หรือปีการศึกษาละ 2 เรื่อง 
- ครูผู้สอนมีความสามารถในการจัดท า
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อใช้แก้ปัญหาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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กลยทุธ์
ระดบัองคก์ร 

กลยทุธ์
ระดบั

แผนงาน 

กลยทุธร์ะดบัโครงการ ตวัชีว้ดั 

ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง
การท าวิจัยในชั้นเรียน การให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาและช่วยเหลือในการท าวิจัย
ในชั้นเรียนซึ่งกันและกัน 

ด้านการจดั
การศึกษา 

 

โครงการ
ปัจฉิมนิเทศ
และมอบใบ
ประกาศนีย
บัตร 

-กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร 
-กิจกรรมสานสัมพันธ์วันอ าลาและงาน
เลี้ยงอ าลา 

-ร้อยละ 100 นักเรียนมีความภูมิใจและ
เห็นคุณค่าในความพยายามของตนเอง
ของความส าเร็จในการศึกษา 
-ร้อยละ 80 ครูและนักเรียน รุ่นพ่ี รุ่น
น้ องมีความภูมิ ใ จ ในสถาบันและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

ด้านการจดั
การศึกษา 

 

โครงการ
พัฒนา
บุคลากร
ด้านวิชาชีพ
และด้าน
จริยธรรม 

-กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
-กิจกรรมอบรมภายในสถานศึกษา 
-กิจกรรมอบรมภายนอกสถานศึกษา 
-กิจกรรมตรวจสุขภาพร่างกายของ
บุคลากร 
-กิจกรรมศึกษาดูงานภายนอก
สถานศึกษา 
-กิจกรรมเสริมสร้างก าลังใจบุคลากร 
-กิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท างานของบุคลากร 

-ร้อยละ 80 ของบุคลากรเจตคติท่ีดีต่อ
การพัฒนาตนเอง ปฏิบัติหน้าที่เต็มก าลัง
ความสามารถ 
-ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
-ร้อยละ 100 ของบุคลากรมีการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ 
-ร้อยละ 100 ของบุคลากรมีผลงานใน
แฟูมประวัติของตนเองเพ่ือน าไปท า
ผลงาน 

ด้านการ
สรา้งสงัคม
แห่งการ
เรยีนรู ้

 

โครงการ
พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้เพื่อ
การศึกษา 
 
 

-ศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบัน 
-ด าเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อ
การศึกษา 
-นิเทศติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินการ 
 
 

-ร้อยละ 80 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้อย่าง
มีพอเพียงและเหมาะสมกับสภาพการ
เรียนรู้ของนักเรียน 
-ร้อยละ 80 ของแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
นักเรียนตามธรรมชาติอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
-ร้อยละ 80 นักเรียนมีทักษะ มีโลกทัศน์
และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆนอกชั้น
เรียน 
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กลยทุธ์
ระดบัองคก์ร 

กลยทุธ์
ระดบั

แผนงาน 

กลยทุธร์ะดบัโครงการ ตวัชีว้ดั 

-ร้อยละ 80 นักเรียน คณะครู 
ผู้ปกครองและคนในชุมชน มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

ด้านการ
สรา้งสงัคม
แห่งการ
เรยีนรู ้

 

โครงการ
ทัศนศึกษา 

-กิจกรรมทัศนศึกษา เรียนรู้นอกสถานที่ - ร้อยละ 80 นักเรียนได้รับการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ประจักษ์ เห็นจริง 
จากการสังเกต สัมผัสสภาวะที่เป็นจริง 
เป็นรูปธรรมท าให้ความรู้ติดแน่นคงทน 
เรียนรู้จากสถานที่จริงนอกห้องเรียน 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล 
ทันต่อเหตุการณ์สังคมและเทคโนโลยี
ปัจจุบัน  

- ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีการศึกษาความรู้
ด้วยตนเอง สามารถน าความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาและน าไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

- ร้อยละ 80 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น 
สนใจ รู้จักตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าด้วยตนเองได้ 

 

 

ด้านการ
สรา้งสงัคม
แห่งการ
เรยีนรู ้

 

โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้
อมของ
โรงเรียน 

-จัดหาพันธุ์ไม้ตกแต่งสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน 
-จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม 
-สร้างรั้วบริเวณหน้าโรงเรียน 
-กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล 

- ร้อยละ 80 สภาพแวดล้อมในโรงเรียน
มีความเหมาะสมกับการเรียนการสอน
และความเป็นอยู่ของครูและนักเรียน 
- ร้อยละ 80 ของครูและนักเรียนมีความ
พึงพอใจในสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
เกิดจิตส านึก ช่วยกันดูแล
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้น่าอยู่ 
สวยงาม 
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กลยทุธ์
ระดบัองคก์ร 

กลยทุธ์
ระดบั

แผนงาน 

กลยทุธร์ะดบัโครงการ ตวัชีว้ดั 

- ร้อยละ 80 นักเรียนมีจิตส านึกในการ
จัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม มี
ความรู้ในการคัดแยกขยะ และรู้ถึง
ผลกระทบจากปัญหาขยะ 

ด้านอัต
ลักษณ ์
ของ

สถานศึกษา 
 

โครงการ 
สร้าง
นักเรียนดี
ด้วยวิถี
ลูกเสือไทย 
 

-กิจกรรมลูกเสือคุณธรรม 
-กิจกรรมลูกเสือประชาธิปไตย 
-กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
-กิจกรรมลูกเสืออาสา(บ าเพ็ญ
ประโยชน์) 
-กิจกรรมฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือ 
-กิจกรรมลูกเสือจราจร 

- ร้อยละ 80 นักเรียนได้รับความรู้แล้ว
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
- ร้อยละ 85 นักเรียนเป็นคนดี มี
ระเบียบวินัย จริยธรรมและความอดทน 
มีน้ าใจ เสยสละ มีความสามัคคี 
ช่วยเหลืองานโรงเรียนและชุมชนจาก
การฝึกฝนผ่านกระบวนการของกิจกรรม
ลูกเสือ ทั้ง 5 หน่วย 
 
 
 
 

ด้าน
มาตรการ
สง่เสริม 

 

โครงกา
รบริหาร
ร ะ บ บ
หอพัก 

 

-จัดหาอาหารให้นักเรียนหอพัก 
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และซ่อมบ ารุง
หอพักนักเรียน 
-จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ห้องอาหารและ
ห้องครัว 
-ดูแลนักเรียนหอพักแต่ละวัน 
-ปลูกผักปลอดสารพิษ 
-เลี้ยงปลา 
-ท าขนมไทยเพ่ือขายในสหกรณ์ 

- ร้อยละ 80 นักเรียนได้เรียนรู้และมี
ทักษะเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความ
ประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตตาม
กฎระเบียบ 
- ร้อยละ 90 นักเรียนพักนอนสามารถใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมความสุข มีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง 
- ร้อยละ 80 นักเรียนประจ าได้มีทักษะ
อาชีพและรายได้ระหว่างเรียน 

ดา้น
มาตรการ
สง่เสริม 

 

โ ค ร ง ก า ร
ระบบดู แล
ช่ ว ย เ ห ลื อ
นักเรียน 

-การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
-การคัดกรองนักเรียน 
-การส่งเสริมนักเรียน(ส าหรับนักเรียน
ทุกกลุ่ม) 

- ร้อยละ 80 นักเรียนมีการพัฒนา
ความสามารถทางการเรียน 
- ร้อยละ 80 นักเรียนมีสุขภาพกาย
แข็งแรง สมบูรณ์ 
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กลยทุธ์
ระดบัองคก์ร 

กลยทุธ์
ระดบั

แผนงาน 

กลยทุธร์ะดบัโครงการ ตวัชีว้ดั 

 - ร้อยละ 80 นักเรียนมีสุขภาพจิตและมี
พฤติกรรมที่ด ี

ด้าน
มาตรการ
สง่เสริม 

 

โ ค ร ง ก า ร
สถานศึกษา
สีขาว 
 

-กิจกรรมตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงกับยาเสพติด 
-กิจกรรมให้ความรู้ปูองกันยาเสพติด 
โทษทางกฏหมายทักษะชีวิต 
-กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนน าต้านภัย
ยาเสพติด 
-กิจกรรมอบรมให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกัน
ภัยจากสื่อลามกอนาจาร การพนันและ
เกมออนไลน์ 

- ร้อยละ 100 โรงเรียนปลิดจากยาเสพ
ติด 
- ร้อยละ 100 โรงเรียนปลอดจากสื่อ
ลามกอนาจาร 
- ร้อยละ 100 โรงเรียนปลอดจากการ
เล่นการพนัน 
- ร้อยละ 100 โรงเรียนปลอดจาก
เหตุการณ์ทะเลาะวิวาท 

  -กิจกรรมจัดท าหนังสือ วีดิโอ เทป 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นประโยชน์
ให้ความบันเทิงที่ประเทืองปัญญา
บริการแก่นักเรียน 
- กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
-กิจกรรมประเมินห้องเรียนสีขาว 
-กิจกรรมคลีนิกเสมารักษ์ 

-  

ด้าน
มาตรการ
สง่เสริม 

 

โครงการ
ซ่อมแซม
วัสดุ 
ครุภัณฑ์
โรงเรียน 

-ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง บ ารุงรักษาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ของโรงเรียน 

-ร้อยละ 80  สิ่งก่อสร้าง วัสดุ ครุภัณฑ์
ของโรง เรี ยน มีสภาพคงทนพร้อม
ให้บริการ เอ้ือต่อการเรียนการสอน 

ด้าน
มาตรการ
สง่เสริม 

 

โครงการ
สหกรณ์
ร้านค้า
โรงเรียน 
 

-กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน
(ประถม) 
- กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน
(ประถม) 

- ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์ 
- ร้อยละ 80 นักเรียนมีความซื้อสัตย์
สุจริต 
- ร้อยละ 80 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาชีพ 
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กลยทุธ์
ระดบัองคก์ร 

กลยทุธ์
ระดบั

แผนงาน 

กลยทุธร์ะดบัโครงการ ตวัชีว้ดั 

ด้าน
มาตรการ
สง่เสริม 

 

- โครงกา
รอาหาร
กลางวัน 

 

- ปลูกพืชผักสวนครัว 
- เลี้ยงปลา, เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่, เพราะเห็ด
นางฟูา  
-จัดซื้อวัสดุฝึกงานครัว งานบ้าน 

- ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับประทาน
อาหารหลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ 
- ร้อยละ 100 ได้ช่วยเหลือนักเรียน
ยากจนขาดแคลนได้รับประทานอาหาร
กลางวัน 
- ร้อยละ 80 ส่งเสริมความรู้พื้นฐานจาก
ประสบการณ์ เรื่อง โภชนาการและ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
-ร้อยละ 80 นักเรียนมีทักษะอาชีพ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ด้าน
มาตรการ
สง่เสริม 

 

โครงการจัด
ระดมทุนใน
การก่อสร้าง
ห้ อ ง สุ ข า
นักเรียน 

- จัดดระดมทุนในการก่อสร้างห้องสุขา
นักเรียน 
-จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างห้อง
สุขานักเรียน 
- ด าเนินกิจกรรมในการก่อสร้างห้อง
สุขานักเรียน 

- ร้อยละ 100 นักเรียนมีห้องสุขาใช้
อย่างเพียงพอ 
- ร้อยละ 100 ชุมชนให้ความร่วมมือ
ระดมทรัพยากรและระดมทุนในการ
ก่อสร้างห้องสุขานักเรียน 
- ร้อยละ 80 โรงเรียนและชุมชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
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สรปุการใชจ้า่ยงบประมาณตามแผนการการด าเนนิงาน  ประจ าปีการศกึษา 2562 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ เกนิงบ ร้อยละ

ความส าเรจ็ 

ระดบัปฐมวยั      

1 โครงการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

20,060 ไม่ได้ใช้ 20,060 - 96.15 

2 โครงการการบริหารและจัดการ 
การศึกษา ระดับปฐมวัย 

14,215 ไม่ได้ใช้ 14,215 - 96.15 

3 โครงการการจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ 

11,980 ไม่ได้ใช้ 11,980 - 96.15 

4 โครงการหนูท าได้(การปฎิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน) 

5,120 ไม่ได้ใช้ 5,120 - 96.15 

ระดบัขัน้พืน้ฐาน      

กลุม่บรหิารงานวชิาการ      

1 โครงการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ 15,000 8,682 6,318 - 94.23 

2 โครงการตามรอยพ่ออย่างพอเพียง 5,000 ไม่ได้ใช้ 5,000 - 85 

4 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 10,000 ไม่ได้ใช้ 10,000 - 96.15 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่

มีความต้องการพิเศษเรียนร่วม 

- - - - 96.15 

6 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

5,000 ไม่ได้ใช้ 5,000 - 80 

7 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือ

การศึกษา 

1,000 835 165 - 100 

8 โครงการดุริยางค์โรงเรียน 50,000 19,600 30,400 - 90 

9 โครงการค่ายพักแรมลูกเสือ- 

เนตรนารี 

50,000 103,995 - 53,995 96.15 

10 วัดผลประเมินผล 13,000 31,974 - 18,974 96.15 
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11 โครงการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 

5,000 ไม่ได้ใช้ 5,000 - 91.89 

12 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 

100,000 241,999 - 141,999 90.38 

13 โครงการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายใน 

2,000 2,500 - 500 100 

14 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน(ค่ายวิชาการ) 

20,000 18,935 1,065 - 87.99 

15 โครงการสร้างนักเรียนดี ด้วยวิถี

ลูกเสือไทย 

20,000 4,535 15,465 - 94.23 

16 โครงการเทิดทูนสถาบันฯ 60,000 73,230 - 13,230 90 

17 โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบใบ

ประกาศนียบัตร 

25,000 30,261 - 5,261 100 

18 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง

กีฬา 

50,000 106,654 - 56,654 90.38 

19 โครงการทัศนศึกษา 30,000 ไม่ได้ใช้ 30,000 - 94.23 

20 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

10,000 7,414 2,586 - 94.23 

กลุม่บรหิารงานงบประมาณ      

22 โครงการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 

โรงเรียน 

30,000 85,118 - 55,118 88.46 

กลุม่บรหิารงานบคุคล      

23 พัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพ 20,000 9,532 10,468 - 96.15 

กลุม่บรหิารงานทัว่ไป      

24 โครงการบริหารระบบหอพัก - - - - 97.5 

25 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ฟื้นฟู

สภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

20,000 13,770 6,230 - 85 
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26 โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 10,000 11,190 - 1,190 90 

27 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล

สารสนเทศในโรงเรียน 

1,000 ไม่ได้ใช้ 1,000  92.31 

28 โครงการสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน - - - - 92.30 

29 วัสดุส านักงาน 20,000 21,670 - 1,670 100 

30 โครงการอาหารกลางวัน(ประถม) 460,000 438000 - - 100 

31 โครงการอาหารกลางวัน(มัธยม) 200,000 193000 - - 100 

32 อาหารนักเรียนพักนอน 880,000 880,000 - -  

38 งานอาคารสถานที่ 101,000 172,044 - 71,044  

40 ค่าใช้สอย 101,000 262,456 - 161,456  

41 บริหารเอกสารวิชาการ 5,080 955 4,125 -  

42 สาธารณูปโภค 101,000 172,422 - 71,422  

43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 198,840 ไม่ได้ใช้ 198,840 -  

รวม 2,670,295 2,910,771 - 240,476  
 

 
 
 


