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กลยุทธ์หลัก 4 บริหารจัดการสถานศึกษาเป็นระบบและมีคุณภาพ

เงินอุดหนุน งบพัฒนาฯ งบรายได้ฯ บ ารุง กศ.

มฐ.2 4.1 โครงการพัฒนาส านักงานบุคคล2565 ด้านปริมาณ 40,000 ปีการศึกษา บุคคล

ประเด็นพิจารณา  - การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 1.บุคลากรทุกคน มีทะเบียนประวัติครบถ้วน 2565 นิตยา

ท่ี 2.2 2.งานบุคคลมีข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ในการบริหาร

จัดการในโรงเรียนร้อยละ 80

ด้านคุณภาพ

1.โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ

สามารถใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้รวดเร็ว

และสมบูรณ์เช่ือมโยงกับต้นสังกัด

มฐ.2 4.2 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพงานวางแผน ด้านปริมาณ 55,000 ปีการศึกษา บริหาร

ประเด็นพิจารณา พัฒนาโรงเรียน  1. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี 2565 งบประมาณ

ท่ี 2.1 , 2.6 กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาระบบงานในงาน  2. โรงเรียนมีระบบการบริการจัดการด้านงบประมาณ ยุเพ็ญ

ส านักงานกลุ่มแผนงานและประกันคุณภาพ  3. โรงเรียนมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ

 - จัดระบบเอกสารภายในส านักงานเป็น ถ่วงดุล

หมวดหมู่  4. โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและ

 - ให้บริการข้อมูลเก่ียวกับงานแผนและประกันรวม รายงานผลไตรมาสละ 1 คร้ัง

ท้ังข้อมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องประกันรวมท้ังข้อมูลอ่ืน ๆ   5. โรงเรียนจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนท่ีจ าเป็น

ท่ีเก่ียวข้อง และควรมีครบทุกรายการ

มาตรฐาน
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
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กลยุทธ์หลัก 4 บริหารจัดการสถานศึกษาเป็นระบบและมีคุณภาพ

เงินอุดหนุน งบพัฒนาฯ งบรายได้ฯ บ ารุง กศ.

กิจกรรมท่ี 2 งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน   6. โรงเรียนรายงานข้อมูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นและ

 - จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565 ควรรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดครบทุกรายการ

 - ประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือก าหนด ด้านคุณภาพ

กรอบวงเงินในการจัดสรรและแนวทางการ   1. โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน

ด าเนินงานกิจกรรม ต่อกลุ่มงานแผนงานฯ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ

คณะกรรมการ บริหารพิจารณาอนุมัติ งปม. ของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ

คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบ งปม. ท่ีเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และทันต่อการเปล่ียนแปลง

  - กลุ่มงาน/งาน/กลุ่มสาระฯ เสนอโครงการ/ จัดการ

  - กลุ่มงานแผนงานฯ หลอมกิจกรรม/โครงการ  2. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหาร

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ

  - กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระฯ ด าเนินงานตามแผน

  - กลุ่มงานแผนงานฯ จัดท าทะเบียนคุมการใช้ 

งปม.

  - กลุ่ม/งาน /กลุ่มสาระฯ รายงานผลการ

ด าเนินงาน

  - กลุ่มงานแผนงานฯ สรุปรายงานผลประจ าปี

ด าเนินงาน

มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์หลัก 4 บริหารจัดการสถานศึกษาเป็นระบบและมีคุณภาพ

เงินอุดหนุน งบพัฒนาฯ งบรายได้ฯ บ ารุง กศ.

กิจกรรมท่ี 3 งานจัดระบบควบคุมภายใน

สถานศึกษา

 -  วางแผนควบคุมความเส่ียง

  - ประชุมกลุ่มงานท่ีเก่ียวข้อง

  - กลุ่มงานวางแผนควบคุมภายในกลุ่ม

  - กลุ่มงานรายงานผลการควบคุมความเส่ียง

   (แบบ ปค.4 และ ปค.5)

  - ประเมินผลงานจัดระบบควบคุมภายใน

  (ปค.4  ปค.5) รายงาน สพม.สุโขทัย

  (แบบ ปค.1)

กิจกรรมท่ี 4 งานเสนอขอและจัดต้ัง

งบประมาณ

  - ส ารวจข้อมูลความต้องการงบประมาณ

  - วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินส่ิงก่อสร้าง ของโรงเรียน

  - จัดท าค าขอต้ังงบประมาณส่งหน่วยงานต้น

สังกัดและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

 - ประสาน ส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง 

กิจกรรมท่ี 5 งานสารสนเทศ

เป้าหมาย
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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  - จัดท าข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนตามแบบท่ี 

สพฐ.หรือ สพม.สุโขทัยก าหนดโดย จนท.

สารสนเทศลงทะเบียนข้อมูลพ้ืนฐานราย  
กลยุทธ์หลัก 4 บริหารจัดการสถานศึกษาเป็นระบบและมีคุณภาพ

เงินอุดหนุน งบพัฒนาฯ งบรายได้ฯ บ ารุง กศ.

บุคคลและบุคลากรบันทึกข้อมูลของตนเองบน 

Web Site ท่ีก าหนด

  - จัดท าข้อมูล  Online  ได้แก่ ข้อมูล

นักเรียนรายบุคคล (On Web Data Center)

  - จัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร EMIS

  - ข้อมูล B-Obec / M-Obec / SESA

  - ระบบติดตามและประเมินผล

อิเล็กทรอนิกส์การด าเนินงานตามนโยบาย(EMES)

  - ระบบบริหารสารสนเทศส านักบริหาร

มัธยมศึกษาตอนปลาย (SESA)

มฐ.2 4.3 โครงการพัฒนางานพัสดุและทรัพย์สิน ด้านปริมาณ 35,000 ปีการศึกษา บริหาร

ประเด็นพิจารณา กิจกรรมท่ี 1 งานพัสดุและทรัพย์สิน  1. ร้อยละ 90  สถานศึกษามีระบบงานพัสดุและ 2565 งบประมาณ

ท่ี 2.1    - ให้บริการจัดซ้ือ จัดจ้างตามท่ีได้รับอนุมัติ ทรัพย์สินท่ีชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สุพัตรา

   - จัดท ารายงานการจัดซ้ือ จัดจ้าง  2. ร้อยละ90 บุคลากรงานพัสดุและทรัพย์สินทุกคน 

   - จัดท าทะเบียนคุมพัสดุตามระเบียบ ให้บริการแก่บุคคลท้ังภายในและภายนอก 

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง

มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
จ านวนเงิน

เป้าหมาย
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นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  3. ร้อยละ 90  มีการจัดท าบัญชีประเภทต่างๆ และ

ตรวจสอบ / จ าหน่าย พัสดุประจ าปี จัดท าบัญชีครุภัณฑ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและ

สามารถตรวจสอบได้

กลยุทธ์หลัก 4 บริหารจัดการสถานศึกษาเป็นระบบและมีคุณภาพ

เงินอุดหนุน งบพัฒนาฯ งบรายได้ฯ บ ารุง กศ.

มฐ.2 4.4 โครงการพัฒนางานการเงินและบัญชี ด้านปริมาณ 40,000 ปีการศึกษา กลุ่มบริหาร

ประเด็นพิจารณา   - จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านงานการเงิน   1. เพ่ือให้การจัดท าบัญชีการเงินของโรงเรียนครบ 2565 งบประมาณ

ท่ี 2.1,2.2   - ให้บริการด้านการเงินและบัญชีตามท่ีได้ ร้อยละ 100 เกศรินทร์

รับอนุมัติ ด้านคุณภาพ 

  - การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์ บัญชี   1. สถานศึกษามีคู่มือการปฏิบัติงานการเงิน 

ทะเบียนและรายงาน ท่ีถูกต้องครบถ้วน

  - มีระบบการจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ   2. สถานศึกษาบริหารงบประมาณท่ีเน้นประสิทธิภาพ

ท่ีง่ายต่อ การค้นหาและตรวจสอบ และประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้

  - สรุปรายงานผลการด าเนินการ

มฐ.2 4.5 โครงการพัฒนางานทะเบียน ด้านปริมาณ 35,000 ปีการศึกษา กลุ่มบริหาร

ประเด็นพิจารณา   - งานรับสมัครนักเรียนใหม่   1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ทุกคน มีและ 2565 วิชาการ

ท่ี 2.2   - จัดท าบัตรประจ าตัวนักเรียน สามารถใช้บริการเอกสารงานทะเบียนได้อย่าง สุมนมานต์

  - จัดท าเอกสารงานทะเบียนประเภทต่างๆ มีประสิทธิภาพ

  - งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน   2. โรงเรียน(กลุ่มงานวิชาการ) มีการจัดระบบข้อมูล

 - การจัดท าปพ.1,2,3ประจ าปีการศึกษา2565 สารสนเทศงานทะเบียนท่ีควรมีอย่างน้อย

มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95

  3. โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดย

ใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการได้อย่างน้อย

ร้อยละ 90

กลยุทธ์หลัก 4 บริหารจัดการสถานศึกษาเป็นระบบและมีคุณภาพ

เงินอุดหนุน งบพัฒนาฯ งบรายได้ฯ บ ารุง กศ.

 4. การให้บริการระบบงานทะเบียนเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้รับบริการ

มีความพึงพอใจ ร้อยละ 90

ด้านคุณภาพ 

 1. มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศงานทะเบียน

ท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศน้ันได้ในระดับดี

 2. การให้บริการระบบงานทะเบียนเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

มฐ.2 4.6 โครงการพัฒนาส านักงานกลุ่มงานธุรการ ด้านปริมาณ 55,000 ปีการศึกษา กลุ่มบริหาร

ประเด็นพิจารณา - จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 1 บุคลากรทุกคน มีทะเบียนประวัติครบถ้วน 2565 งานบุคคล

ท่ี 2.2 2 งานบุคคลมีข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ ศุภรดา

ในการบริหารจัดการในโรงเรียนร้อยละ 80

ด้านคุณภาพ

มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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1 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ

สามารถใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้รวดเร็ว

และสมบูรณ์เช่ือมโยงกับต้นสังกัด

กลยุทธ์หลัก 4 บริหารจัดการสถานศึกษาเป็นระบบและมีคุณภาพ

เงินอุดหนุน งบพัฒนาฯ งบรายได้ฯ บ ารุง กศ.

มฐ.2 4.7 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ด้านปริมาณ 64,344 ปีการศึกษา กลุ่มบริหาร

ประเด็นพิจารณา - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการเรียนการสอน 1. ผู้เรียน บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน หน่วยงานท่ี 2565 งานบุคคล

ท่ี 2.6 และกิจกรรมงานพิเศษต่าง ๆ เก่ียวข้องและชุมชน ร้อยละ 90 ได้รับข่าวสาร อภิรมย์ฤดี

- ท าวารสารโรงเรียน การปฏิบัติงานของโรงเรียนเมืองเชลียง

- ท าป้ายประชาสัมพันธ์วันส าคัญต่าง ๆ ด้านคุณภาพ

1. ผู้เรียน บุคลากรภายในโรงเรียนทุกคน หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องและชุมชน ได้รับข่าวสารการปฏิบัติงานของ

โรงเรียนเมืองเชลียง

มฐ.2 4.8 โครงการส่งเสริมสนับสนุนเวรประจ าวัน ด้านปริมาณ 10,000 ปีการศึกษา กลุ่มบริหาร

ประเด็นพิจารณา - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับจัดท าแบบบันทึก 1.โรงเรียนมีแนวทางดูแลความปลอดภัย อย่างเป็น 2565 ท่ัวไป

ท่ี 2.2 , 2.5 งานเวรประจ าวัน ระบบ ร้อยละ 100 พชรภรณ์

- จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องส าหรับใช้ 2.ครู บุคลากร นักเรียน ตลอดจนผู้มาใช้บริการของ

ในงานเวรประจ าวัน โรงเรียน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยร้อยละ100

มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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- จัดท าเล่มแบบบันทึกงานเวรประจ าวันและ 3.ครู บุคลากร นักเรียน ให้ความร่วมมือประสานงาน

น าไปมอบให้กับครูเวรประจ าวันทุกคน กันในการรักษาทรัพย์สินของโรงเรียนร้อยละ 100

- จัดท าป้ายไวนิล 4.ครู บุคลากร และเวรยาม ปฏิบัติหน้าท่ีในแต่ละวัน  

- เข้าเล่มเอกสาร มีความรับผิดชอบและเต็มใจ ร้อยละ 100

ด้านคุณภาพ

1.โรงเรียนมีแนวทางดูแลความปลอดภัย อย่างเป็น

ระบบ 

กลยุทธ์หลัก 4 บริหารจัดการสถานศึกษาเป็นระบบและมีคุณภาพ

เงินอุดหนุน งบพัฒนาฯ งบรายได้ฯ บ ารุง กศ.

2.ครู บุคลากร นักเรียน ตลอดจนผู้มาใช้บริการของ

โรงเรียน ได้รับความสะดวกและปลอดภัยร้อยละ100

3.ครู บุคลากร นักเรียน ให้ความร่วมมือประสานงาน

กันในการรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน

4.ครู บุคลากร และเวรยาม ปฏิบัติหน้าท่ีในแต่ละวัน  

มีความรับผิดชอบและเต็มใจ 

มฐ.2 4.9 โครงการพัฒนางานสารสนเทศ ด้านปริมาณ 40,000 ปีการศึกษา กลุ่มบริหาร

ประเด็นพิจารณา -จัดท าข้อมูลสารสนเทศหนังสือรับ/หนังสือส่ง 1ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของ 2565 ท่ัวไป

ท่ี 2.2 , 2.5 ของกลุ่มงานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารท่ัวไปให้เป็นระบบอย่างถูกต้องเป็นระบบ ฉัตรนฤมล

-ทะเบียนหนังสือรับ/หนังสือส่ง คิดเป็นร้อยละ 90

-แบบรายงายข้อมูลสารสนเทศ ด้านคุณภาพ

-จัดท าป้ายแสดงข้อมูลสารสนเทศ 1.กลุ่มบริหารท่ัวไปจัดท าข้อมูลสารสนเทศเป็น

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบเป้าหมาย
จ านวนเงิน

โครงการ / กิจกรรม
มาตรฐาน
การศึกษา
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-แบบรายงานต่าง ๆ หมวดหมู่ ถูกต้อง ครอบคลุมทันสมัยและพร้อมใช้

กลยุทธ์หลัก 4 บริหารจัดการสถานศึกษาเป็นระบบและมีคุณภาพ

เงินอุดหนุน งบพัฒนาฯ งบรายได้ฯ บ ารุง กศ.

มฐ.2 4.10 โครงการพัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษา ด้านปริมาณ 10,000 ปีการศึกษา กลุ่มบริหาร

ประเด็นพิจารณา ภาคีเครือข่ายและชุมน 1.คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการ 2565 งานบุคคล

ท่ี 2.2 , 2.5 -งานบริการและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ภาคี 4 ฝ่ายเข้าใจหน้าท่ีและบทบาทของตนเอง นิธินันท์

โรงเรียนกับชุมชน ร้อยละ 95

-ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 2.ชุมชนร้อยละ 90 พึงพอใจต่อการบริการและ

-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน

-จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์คณะกรรมการสถานศึกษา ด้านคุณภาพ

ประเมินผล สรุปรายงาน 1.คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการ

ภาคี 4 ฝ่ายเข้าใจหน้าท่ีและบทบาทของตนเอง

2.การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้รับการ

พัฒนาอย่างต่อเน่ือง

มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
จ านวนเงิน ระยะเวลา

ด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
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มฐ.2 4.11 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ด้านปริมาณ

ประเด็นพิจารณา -ส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน 1.นักเรียนทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย 

ท่ี 2.5 -อบรมการใช้ แอพพลิเคช่ันความปลอดภัยใน ปัญหาทางสังคม มีสุขภาพอนามัยท่ีดี ปลอดภัย

สถานศึกษา จากสัตว์และแมลงมีพิษ และมีการใช้ส่ือออนไลน์

อย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ

2.บุคลากรและผู้มาติดต่อทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

อุบัติภัย สัตว์และแมลงมีพิษ

กลยุทธ์หลัก 4 บริหารจัดการสถานศึกษาเป็นระบบและมีคุณภาพ

เงินอุดหนุน งบพัฒนาฯ งบรายได้ฯ บ ารุง กศ.

ด้านคุณภาพ

1.นักเรียนมีความปลอดภัย มีสุขอนามัยท่ีดี และใช้

ส่ือออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ

2.โรงเรียนเป็นสถานศึกษาปลอดภัย

มฐ.2 4.12 โครงการพาน้องกลับมาเรียน ด้านปริมาณ 40,000 ปีการศึกษา กลุ่มบริหาร

ประเด็นพิจารณา -วิเคราะห์ ตรวจสอบและก าหนดแผนแนวทาง 1.ติดตามนักเรียนท่ีหลุดออกจากระบบการศึกษากลับ 2565 ท่ัวไป

ท่ี 2.3 ด าเนินการ ข้อมุล ผู้เรียนท่ีหลุดออกจากระบบ เข้าสู่ระบบการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 80 อนุวัฒน์

การศึกษาและออกกลางคันท่ีได้รับแจ้ง ด้านคุณภาพ

-ประชุมช้ีแจง จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 1.นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมี

(MOU)และท าเอกสารบันทึกการติดตาม ความเท่าเทียมทางการศึกษา

ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม เป้าหมาย
จ านวนเงิน
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-ลงพ้ืนท่ีติดตามค้นหาผู้เรียนท่ีหลุดออกจากระบบ

การศึกษาและออกกลางคัน

-สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

กลยุทธ์หลัก 4 บริหารจัดการสถานศึกษาเป็นระบบและมีคุณภาพ

เงินอุดหนุน งบพัฒนาฯ งบรายได้ฯ บ ารุง กศ.

มฐ.1 4.13 โครงการงานโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร ด้านปริมาณ 20,000 ปีการศึกษา กลุ่มบริหาร

ประเด็นพิจารณา -จัดท าป้ายไวนิลและกิจกรรมอ่ืนๆท่ีได้รับ 1.สถานท่ีประกอบอาหารร้อยละ 90 สามารถใช้งาน 2565 ท่ัวไป

ท่ี 1.2 มอบหมาย ได้ถูกต้องตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เฉลียว

2.นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 90

มีความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหาร

ด้านคุณภาพ

1.ผู้ประกอบการในอาหารโรงเรียนเมืองเชลียง

ประกอบอาหารถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน

กระทรวงสาธารณสุข

2.นักเรียนมีระเบียบวินัยท่ีดีในการใช้โรงอาหาร

ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

โครงการ / กิจกรรม
จ านวนเงิน

เป้าหมาย
มาตรฐาน
การศึกษา
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เล่ือกรับประทานอาหารท่ีมีคุณค่า ถูกหลักโภชนาการ

และความปลอดภัย

มฐ.2 4.14 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานประกัน ด้านปริมาณ 18,000 ปีการศึกษา กลุ่มบริหาร

ประเด็นพิจารณา คุณภาพภายใน 1.ร้อยละ 90 ของครูและบุคลากรในสถานศึกษา 2565 งบประมาณ

ท่ี 2.1 ,2.2 , -เตรียมรับการประเมินจาก สมศ. มีความรู้ ความเข้าใจต่อระบบประกันคุณภาพภายใน ภัทธิชา

2,3 , 2.4 , 2.6 -พัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล และภายนอก สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2.ร้อยละ 90 ของสถานศึษามีระบบประกันคุณภาพ

ภายใน ครุ บคุลากร ผู้ปกครองและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
กลยุทธ์หลัก 4 บริหารจัดการสถานศึกษาเป็นระบบและมีคุณภาพ

เงินอุดหนุน งบพัฒนาฯ งบรายได้ฯ บ ารุง กศ.

มีความเข้าใจ ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึษาให้คุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา

ด้านคุณภาพ

1.สถานศึกษามีผลการจัดการระบบบริหารจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจนมีประสิทธิภาพ

ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา

2.สถานศึกษามีผลความร่วมมือของผู้ท่ีเก่ียวข้องทุก

เป้าหมายโครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐาน
การศึกษา

ระยะเวลา
ด าเนินการ

จ านวนเงิน
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ฝ่ายมีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน

อย่างต่อเน่ืองและเป็นแบบอย่างได้

มฐ.2 4.15 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม ด้านปริมาณ 290,000 150,000 ปีการศึกษา กลุ่มบริหาร

ประเด็นพิจารณา -พัฒนาและปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ 1.ร้อยละ 80 ของอาคารเรียน อาคารประกอบ 2565 ท่ัวไป

ท่ี 2.5 ห้องเรียน ห้องเรียนพิเศษ ห้องบริกการต่าง ๆ ห้องเรียน ห้องพิเศษ ห้องบริการต่าง ๆ บ้านพักครู ปิยะ

บ้านพักครูและบริเวณโรงเรียน โรงอาหารและบริเวณ เพียงพอ ม่ันคง แข็งแรง

-จัดจ้างสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน สะอาด ถูกสุขลักษณะ สวยงามและเป็นระเบียบ

-ซ่อมแซม ปรับปรุงพัฒนาสาธารณูปโภค เรียบร้อยเอ้ือต่อการเรียนรู้

-ซ้ืออุปกรณ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์และครุภัณฑ์ 2. ร้อยละ 80 ของพ้ืนท่ีโรงเรียนได้รับการพัฒนาและ 

จัดซ้ืออุปกรณ์ เคร่ืองมือช่างส าหรับสนับสนุน ปรับปรุงภูมิทัศน์
กลยุทธ์หลัก 4 บริหารจัดการสถานศึกษาเป็นระบบและมีคุณภาพ

เงินอุดหนุน งบพัฒนาฯ งบรายได้ฯ บ ารุง กศ.

การซ่อมบ ารุง 3.บุคลากรในโรงเรียนทุกคนได้รับบริการด้าน

-จัดจ้างท าโต๊ะรับประทานอาหาร รถเข็นส าหรับ สาธารณูปโภค

เก็บจาน โรงอาหาร ด้านคุณภาพ

1.อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องพิเศษ

 ห้องบริการต่าง ๆ บ้านพักครู โรงอาหารและบริเวณ 

 เพียงพอ ม่ันคง แข็งแรง สะอาด ถูกสุขลักษณะ

 สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

2.บริเวณภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน มีความสอดคล้อง

เป้าหมายโครงการ / กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
ด าเนินการ

มาตรฐาน
การศึกษา

จ านวนเงิน
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กับธรรมชาติเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม

เป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนได้

3.ระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน สะอาด สะดวก

เพียงพอและปลอดภัย

มฐ.2 4.16 โครงการเมืองเชลียงปลอดขยะ(Zero Waste ด้านปริมาณ 10,000 10,000 ปีการศึกษา กลุ่มบริหาร

ประเด็นพิจารณา School) 1.ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนเมืองเชลียง 2565 ท่ัวไป

ท่ี 2.5 -สร้างองค์ความรู้ การจัดการขยะ ร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการเมืองเชลียงปลอดขยะ นิธินันท์

-ธนาคารขยะรีไซเคิล ด้านคุณภาพ

1.ครู นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเมืองเชลียง

สามารถคัดแยกขยะ น าขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่

และปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง

กลยุทธ์หลัก 4 บริหารจัดการสถานศึกษาเป็นระบบและมีคุณภาพ

เงินอุดหนุน งบพัฒนาฯ งบรายได้ฯ บ ารุง กศ.

มฐ.2 4.17 โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย ด้านปริมาณ 20,000 50,000 ปีการศึกษา กลุ่มบริหาร

ประเด็นพิจารณา ภายในโรงเรียน   1. นักเรียน คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ บุคลากร 2565 ท่ัวไป

ท่ี 2.5 - จัดท าข้อมูลระบบรักษาความปลอดภัย ทางการศึกษา เจ้าหน้าท่ีโรงเรียนเมืองเชลียงทุกคน ชาญวิทย์

(กล้องวงจรปิด) ได้รับการดูแลปลอดภัย อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 100

- ส ารวจวัสดุอุปกรณ์และบริเวณจุดส าคัญของ   2. โรงเรียนเมืองเชลียงมีมาตรการรักษาความ

โรงเรียน เพ่ือซ่อมบ ารุงและติดต้ังกล้องวงจรปิด ปลอดภัย อย่างเป็นระบบ ร้อยละ 100

- จัดซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์กล้องวงจรปิดท่ีช ารุด ด้านคุณภาพ

มาตรฐาน
การศึกษา

โครงการ / กิจกรรม
จ านวนเงิน

เป้าหมาย
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
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และเส่ือมสภาพ ให้ใช้งานได้ตามปกติ   1. นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียน

- ติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมเติมให้ครอบคลุมพ้ืนท่ี เมืองเชลียงทุกคนได้รับการดูแลความปลอดภัยอย่าง

จุดเส่ียงภายในบริเวณโรงเรียน เป็นระบบ

  2. โรงเรียนเมืองเชลียงมีมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ


