
 
 

แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานทั่วไป ประจําป�การศึกษา  2556 
โรงเรียนกาฬสินธุ)พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ) เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค) กลุ�มเป3าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู7รับผิดชอบ 

1 โครงการอาหาร
กลางวัน 

1.นักเรียนให�มีสุขภาพสมบูรณ�
แข็งแรง  และมีน้ําหนัก ส$วนสูง
เป&นไปตามเกณฑ�อ�างอิง            
2. นักเรียนทุกคนได�รับประทาน
อาหารกลางวัน  
3. นักเรียนได�เรียนรู�จากการปฏิบัติ
จริงในโครงการสร�างผลผลิตเพื่อ
โครงการอาหารกลางวัน 
4.จัดอาหารกลางวันที่มีปริมาณและ
คุณค$าทางโภชนาการ 

-นักเรียนโรงเรียน
กาฬสินธุ� 
พิทยาสัย 
 

1.จัดซื้ออาหารสด อาหารแห�ง วัสดุในการ
ปรุงอาหาร  โดยให�ครูที่ได�รับมอบหมาย
ดําเนินการจัดซื้อ 
2.คณะกรรมการตรวจรับอาหารสด 
อาหารแห�ง 
3.ประกอบอาหาร 
4.นักเรียนได�รับประทานอาหารที่สะอาด
ถูกหลักอนามัย 
 

16 พ.ค.2556 
ถึง 

31 มี.ค.2557 
 

งบอาหารฯ หัวหน7าโครงการ   
-นางอุ$นใจ  
นางนฤมิต   
น.ส.จารุณี  
นางจิตรา  
นางนันทิยา   
นางษมาวดี   

2 โครงการอาหาร
เสริม (นม) 

1. นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ� แข็งแรงและมีน้ําหนัก 
ส$วนสูงเป&นไปตามเกณฑ�มาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข 
2. เพื่อปลูกฝFงการดื่มนมในเด็กและ
เยาวชน เป&นอาหารเสริมในการ
พัฒนาร$างกายและสติปFญญา 

-นักเรียนโรงเรียน
กาฬสินธุ� 
พิทยาสัย 
  

 

1.ควบคุมการบริโภค ให�นักเรียนได�ดื่มนม
ที่มีคุณภาพครบทุกคน 

 

16 พ.ค.2556 
ถึง 

31 มี.ค.2557 

ได�รับงบสนับสนุน
จาก อปท. 

หัวหน7าโครงการ   
-นางจิตรา  
นางบุษบา  

 

 



 
 

แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานทั่วไป ประจําป�การศึกษา  2556 
โรงเรียนกาฬสินธุ)พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ) เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค) กลุ�มเป3าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู7รับผิดชอบ 

3 กิจกรรมลูกเสือ
และยุวกาชาด 

1. บรรลุเปIาหมายของหลักสูตร 
2. ลูกเสือและยุวกาชาด มีความ
รับผิดชอบเกิดความอดทน และมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค�  
3. ลูกเสือและยุวกาชาดได�รับ
ประสบการณ�ตรงโดยการฝJกและ
ทดสอบในสถานที่ที่เหมาะสม 

นักเรียน ชั้น
ประถมศึกษา 
ปLที่ 1 -6 
 

1.สอนลูกเสือและยุวกาชาด 
2.วันสถาปนาลูกเสือแห$งชาติ 
3.วันวชิราวธุ 
4.วันสถาปนายุวกาชาดไทย 
5.ฝJกและทดสอบ กิจกรรมลูกเสือและ 
ยุวกาชาด 

16 พ.ค.2556 
- 

31 มี.ค. 2557 

งบสนับสนุนและ
เงินลูกเสือ- 
ยุวกาชาด 
225,880 

หัวหน7าโครงการ   
-สุรศักดิ์  
หัวหน�าสาย 
ทุกสายชั้น 

4 ทัศนศึกษา
“เที่ยวทั่วไทย
ไปเพื่อเรียนรู�” 

1. นักเรียนได�เรียนรู�นอกห�องเรียน
อย$างหลากหลายจากสถานที่และ
ประสบการณ�จริงอย$างมีความสุข 
2. นักเรียนแสวงหาความรู�ด�วย
ตนเองจากแหล$งเรียนรู�นอกห�องเรียน 
3. นักเรียนเกิดความรัก ความหวง
แหนและภาคภูมิใจในท�องถิ่นตนเอง 

นักเรียนห�องเรียน
คุณภาพ ชั้น
ประถมศึกษา 
ปLที่ 1 -6 
 

- ชั้น ป.1   
ณ พิพิธภัณฑ�ไดโนเสาร� จ.กาฬสินธุ� 
- ชั้น ป. 2  
ณ พิพิธภัณฑ�สัตว�น้ําจืด จ.ร�อยเอ็ด 
- ชั้น ป.3  ณ จ.มุกดาหาร 
- ชั้น ป.4 ณ พิพิธภัณฑ�หอย เห็ดและ 
อัญมณีแห$งท�องทะเล จ.มหาสารคาม 
- ชั้น ป.5 ณ ศูนย�หม$อนไหมเฉลิมพระ
เกียรติฯ/โฮงมูนมังอิสาน จ.ขอนแก$น 
-ชั้นป.6 ณ สวนสัตว�โคราช จ.นครราชสีมา 

16 พ.ค.2556 
- 

31 มี.ค. 2557 

งบสนับสนุน
188,280 

หัวหน7าโครงการ   
-นางรวีวรรณ   
นางกนกวรรณ   
นางทัศนีย�   
นางนภาลัย  
นางเข็มพร   
นางวิมล  กาญฯ 
นางศุภมาส   
นางพิทยาภรณ�   

นางสาวิณี   
นางสมปอง   



 
 

 
แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานทั่วไป ประจําป�การศึกษา  2556 

โรงเรียนกาฬสินธุ)พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ) เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค� กลุ$มเปIาหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู�รับผิดชอบ 

5 ส$งเสริม
คุณธรรม 
เสริมสร�างวินัย 

1.นักเรียนได�ฝJกปฏิบัติเกี่ยวกับ
คุณธรรม ระเบียบวินัย และการมี
จิตสํานึกรักและเทิดทูนสถานบันหลัก
ของชาติ  
2.นักเรียนนําความรู� และมีทักษะใน
การดําเนินชีวิตที่ดีไปปฏิบัติตน
ห$างไกล สิ่งเสพติดในชีวิตประจําวัน
ได� 

นักเรียน ชั้น
ประถมศึกษา 
ปLที่ 1 -6 
 

- ชั้นป.1 : ค$ายคุณธรรมและจริยธรรม   
- ชั้นป. 2 : ค$ายคุณธรรมนําพาพัฒนาชีวิต 
- ชั้นป.3 : พัฒนาจิต นําชีวิตสู$ความสุข 
- ชั้นป.4 : ส$งเสริมคุณธรรม เสริมสร�าง
วินัย ร$วมใจต�านยาเสพติด 
- ชั้นป.5 : ค$ายจิตอาสาพัฒนาคุณธรรม 
- ชั้นป.6 : เสริมสร�างคุณธรรมและ
จริยธรรมนักเรียน 

16 พ.ค.2556 
ถึง 

31 มี.ค. 2557 

งบสนับสนุน
215,880 

หัวหน7าโครงการ   
-นายประวิช  
ครูสาระสังคม 
ครูทุกคน 

6 พัฒนาสถาน 
ศึกษาน$าอยู$ 
น$าเรียน สะอาด 
และปลอดภัย 

2.1 โรงเรียนมีสภาพแวดล�อมภายใน
โรงเรียนที่ดี เหมาะสมมีบรรยากาศ
เอื้อต$อการจัดกระบวนการเรียนรู� 
2.2 โรงเรียนมีสาธารณูปโภคที่
เพียงพอ และเหมาะสมต$อการใช�งาน
ได�อย$างมีประสิทธิภาพ 
 

-บริเวณภายใน  
โรงเรียนกาฬสินธุ�
พิทยาสัย 

-จัดทําสวนหย$อมหน�าห�องส�วม 
-สร�างศาลาซุ�มที่พักนั่งเล$น 27 ชุด 
-ปIายโรงเรียน 
-สร�างหลังคาอัฒจันทร�สนามฟุตบอล 
-ปรับปรุงอาคารเรียนและสาธารณูปโภค 
 -ต$อเติมถนนภายในโรงเรียน 
-เปลี่ยนประตู หน�าต$าง ไฟฟIา ห�อง
วิชาการ 
ปูพื้นกระเบื้องห�องวิชาการ 

- 

-เงินอุดหนุน
222,700 
-เงินรายได� 
617,300 
รวม 
840,000   

หัวหน7าโครงการ   
-นายบุญส$ง เงินทิพย�  
นายวิมล  เวชกูล 
นายประวิช  
นายลิขิต   



 
 

แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานทั่วไป ประจําป�การศึกษา  2556 
โรงเรียนกาฬสินธุ)พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ) เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค) กลุ�มเป3าหมาย 
 

กิจกรรมที่จะดําเนินงาน 
ระยะเวลา งบประมาณ ผู7รับผิดชอบ 

7 ระบบการดูแล
ช$วยเหลือ
นักเรียน 

1. ครูจัดระบบการดูแลช$วยเหลือ
นักเรียน  
2. ครู นักเรียน พ$อแม$ ผู�ปกครอง 
ผู�นําชุมชน ปราชญ�ชาวบ�าน องค�กร 
และหน$วยงานอื่น ร$วมจัดระบบการ
ดูแลช$วยเหลือนักเรียน 
3.นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร�างสรรค� 
จัดกิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน�ตามความถนัด 
ความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร 
 

นักเรียน ชั้น
ประถมศึกษา 
ปLที่ 1 -6 
 

1. งานคัดกรอง 
2. งานประชาสัมพันธ� 
3. ครูตํารวจ (ครู D.A.R.E.) 
4. To be number one 
5. บ�านหลังเรียนกองร�อยอาสาเสมารักษ�
เฉลิมพระเกียรติ 
6.รณรงค�ต$อต�านยาเสพติดเนื่องในวาระ
ต$าง ๆ 
 
 

16 พ.ค.2556 
ถึง 

31  มี.ค.2557 

1.  5,000 
2.  9,000 
3.  4,000 
4.  2,000 
5.  2,000 

 
6.  3,000 

รวม 
25,000 

หัวหน7าโครงการ   
กิจกรรมที่ 1 
- สุรศักดิ์/ ศิริวัฒน� /
นภาลัย/ลักษณพรรณ/ 
อุ$นใจ/ประวิช/มะลีจันทร�   
นฤมิต/สุพัตรา/กนกวรรณ/
สมปอง 
กิจกรรมที่ 2 
- จํารูญลักษณ�  
สุธิดา/พัฒนา  
กิจกรรมที่ 3 – 6 
- สุรศักดิ์/ศิริวัฒน�/นภาลัย/
ลักษณพรรณ�/อุ$นใจ/
ประวิช/มะลีจันทร�/นฤมิต/
สุพัตรา/กนกวรรณ/สมปอง 

 
 



 
 

แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานทั่วไป ประจําป�การศึกษา  2556 
โรงเรียนกาฬสินธุ)พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ) เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค) กลุ�มเป3าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู7รับผิดชอบ 

8 สถานศึกษา 
สีขาว ปลอดยา
เสพติด 

1. นักเรียนที่มีปFญหา ได�รับ
คําปรึกษาแนะนําที่ถูกต�องเหมาะสม 
ในการปIองกันและแก�ไขปFญหายาเสพ
ติด โรคเอดส� อบายมุข และปFญหา
อุบัติภัยจากนักเรียนที่เป&นแกนนํา 
และครูที่ปรึกษา 
2. มีห�องเรียนสีขาวทุกชั้น ทุก
ห�องเรียน  
3. ครู นักเรียน ผู�ปกครอง และ
ชุมชน ประกาศเจตนารมณ�ร$วมกัน 
ในการเสริมสร�างคุณธรรมนําความรู�
และทําความดี  
 

นักเรียน ชั้น
ประถมศึกษา 
ปLที่ 1 -6 
 

1.กิจกรรม  MOU 
2.แหล$งเรียนรู�อุทยานการศึกษาปIองกัน 
ยาเสพติด 
3.กิจกรรมห�องเรียนสีขาว 
4.กิจกรรมพื้นที่ลานกีฬาต�านยาเสพติด 
5.กิจกรรมเวทีต�านยาเสพติด 
6.กิจกรรมสร�างสรรค� 
-ศิลปะ ดนตรี  กีฬา 
-กิจกรรมชุมนุม  
-กิจกรรมบ�านคุณธรรม 

16 พ.ค.2556 
ถึง 

31 มี.ค. 2557 

25,000 หัวหน7าโครงการ   
กิจกรรมที่ 1-5 
-สุรศักดิ์ / พิสมัย 
(ดอน) ลักษณพรรณ�                            
มะลีจันทร�/ นฤมิตร 
กนกวรรณ /อุ$นใจ/ 
รวีวรรณ 
กิจกรรมที่ 6 
-สุรศักดิ์  พิสมัย 
(ดอน) ลักษณพรรณ/ 
อุ$นใจ /นฤมิตร                    
มะลีจันทร� / สุธิดา 
กนกวรรณ/สมปอง 
รวีวรรณ/  
จํารูญลักษณ�/ 
พิสมัย (พูล)  

 



 
 

 
แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานทั่วไป ประจําป�การศึกษา  2556 

โรงเรียนกาฬสินธุ)พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ) เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค) กลุ�มเป3าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู7รับผิดชอบ 

9 ศูนย� 
อาเซียนศึกษา 

1.นักเรียนมีความรู�เกี่ยวกับประเทศ
อาเซียนในด�านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม และกฎบัตร
อาเซียน 
2.นักเรียนเคารพและยอมรับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ยอมรับ
ความแตกต$างในการนับถือศาสนา  
3.นักเรียนมีความภูมิใจในความเป&น
ไทยและความเป&นอาเซียน 

นักเรียน ชั้น
ประถมศึกษา 
ปLที่ 1 -6 
 

1. ปIายภาษาอาเซียน 
2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู�/ใบงาน/
วัสดุฝJก/แบบรายงานโครงการ/รูปภาพ 
3. จัดตกแต$งศูนย�อาเซียน 

16 พ.ค.2556 
ถึง 

31 มี.ค. 2557 

25,000 หัวหน7าโครงการ   
-สุธิดา  
พัฒนา/พิสมัย(พูล) 
พูลทรัพย�/อาณัติ 
ประวิช/ศรีอัมพร 
ธีระวรรณ/ 
จํารูญลักษณ�/
เสาวลักษณ�/ 
ศิริวัฒน�/ปุณรดา 

10 การจัดทําข�อมูล
สารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัด
การศึกษา 

1.จัดทําข�อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนให�สมบูรณ�เป&นปFจจุบัน 
2.บริการ และเผยแพร$ข�อมูล
สารสนเทศแก$ครู บุคลากร นักเรียน 
และผู�เกี่ยวข�อง 
3.รวบรวมข�อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่
จําเป&นในการวิเคราะห�หา
ประสิทธิภาพของ  สถานศึกษา 

-ครู  
-บุคลากร 
ทางการศึกษา 
-นักเรียน และ  
ผู�ที่เกี่ยวข�อง 
 

1. รวบรวมข�อมูล จัดเก็บประมวลผล 
วิเคราะห�ข�อมูล 
-ระยะที่ 1 ณ 10 มิถุนายน  
-ระยะที่ 2 ณ 10 พฤศจิกายน (ย�ายเข�า 
ย�ายออก จําหน$าย) 
-ระยะที่ 3 เมื่อสิ้นปLการศึกษา 
2. เผยแพร$ข�อมูลเป&นรูปเล$มและบน
เว็บไซต�โรงเรียน 

16 พ.ค.2556 
ถึง 

31 มี.ค. 2557 

10,000 หัวหน7าโครงการ   
-พัฒนา  
วิมล (กาญ) 
บุญศรี/ ปFทมาภรณ� 
สุธิดา/ประวิช/  
จํารูญลักษณ�/ 
สายันต�/พัฒนวิทย� 
 

 



 
 

 
แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานทั่วไป ประจําป�การศึกษา  2556 

โรงเรียนกาฬสินธุ)พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ) เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค) กลุ�มเป3าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู7รับผิดชอบ 

11 จัดซื้อเวชภัณฑ�
ประจําห�อง
พยาบาล 

1.ครู นักเรียน และบุคลากรใน
โรงเรียนกาฬสินธุ�พิทยาสัย ได�รับการ
บริการสุขภาพเบื้องต�นทันทีเมื่อ
เจ็บปjวยหรือได�รับอุบัติเหตุ 
 

-ครู  
-นักเรียน  
-บุคลากรใน
โรงเรียน   
กาฬสินธุ�พิทยาสัย 

1. จัดซื้อยา และเวชภัณฑ�ประจําห�อง
พยาบาล จํานวน 7 ชุด ชั้นเรยีนละ 1 ชุด 

16 พ.ค.2556 
ถึง 

31 ต.ค. 2556 

7,000 หัวหน7าโครงการ              
-พวงเพ็ญ 
ละออง/จิตตา/ 
พิสมัย (ดอน) 
ธีระวรรณ /อรสา 

12 ปFจฉิมนิเทศและ
มอบหลักฐาน
ทางการศึกษา  
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 
ปLที่  6 

1.จัดพิธีมอบหลักฐานการจบ
การศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปLที่ 6 
2.จัดพิธีปFจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปLที่ 6 
3.นักเรียนเกิดความรักความผูกพันมี
เจตคติที่ดีต$อสถานศึกษาตนเอง 

นักเรียน ชั้น
ประถมศึกษา 
ปLที่ 6 
 

1. กิจกรรมบายศรีสู$ขวัญ 
2. กิจกรรมพิธีทางสงฆ� 
3. งบรับรอง 
4. จัดตกแต$งสถานที่ 

10  มี.ค.2557 
ถึง 

31 มี.ค. 2557 

7,000 หัวหน7าโครงการ 
-ฉลาด   
คณะครูสายชั้น
ประถมศึกษาปLที่  6   

 

 

 

 
 



 
 

แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานทั่วไป ประจําป�การศึกษา  2556 
โรงเรียนกาฬสินธุ)พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ) เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค) กลุ�มเป3าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู7รับผิดชอบ 

13 แนะแนว 1.ครูมีเอกสารแนวทางการจัด
กิจกรรมแนะแนวเหมาะสมตาม
ระดับชั้น 
2.นักเรียนเห็นคุณค$าตนเองและผู�อื่น 
สามารถตัดสินใจแก�ป�ญหา เลือก
วางแผนการเรียน อาชีพ รู�จักปรับตัว 
และอยู&ร&วมกับผู�อื่นได�อย&างเหมาะสม 

นักเรียน ชั้น
ประถมศึกษา 
ปLที่ 1 -6 
 

- จัดทําเนื้อหาหลักสูตร และคู$มือแนะแนว 
ทุกชั้นเรียน  
จํานวน 50 เล$ม 

16 พ.ค.2556 
ถึง 

31  มี.ค.2557 

5,000 หัวหน7าโครงการ 
-สุธิดา  
นภาลัย/พิสมัย(ดอน)  
อุ$นใจ/ พิสมัย(พูล)/
สมรัตน�/ศรีอัมพร 

 

14 รับน�องใหม$ 
สดใส วันเปlด
เทอม 

1.นักเรียนมีความรู�ความเข�าใจใน
กฎระเบียบของโรงเรียน 
2.นักเรียนสามารถปรับตัวเข�ากับ
เพื่อนใหม$และสิ่งแวดล�อม เรียนรู�ได�
อย$างมีคุณภาพและ 
มีความสุข 
 

นักเรียน ชั้น
ประถมศึกษา 
ปLที่ 1 
 

1. กิจกรรมแนะนําตนเอง 
2. แนะนําโรงเรียน  
3. แนะนําผู�บริหาร คณะครูสายชั้น
ประถมศึกษาปLที่ 1  
4. เยี่ยมชมอาคารสถานที่ต$างๆ ใน
โรงเรียน(ไหว�พระ พระภูมิ ห�องสมุด 
ห�องน้ํา โรงอาหาร สหกรณ�โรงเรียนฯลฯ ) 

16 - 31 พ.ค.     
     2556 
 

10,000 หัวหน7าโครงการ   
-นันทิยา 
ครูสายชั้นประถม 
ศึกษาปLที่ 1   

 

 

 

 



 
 

แผนงาน/โครงการ  กลุ�มงานบริหารงานทั่วไป ประจําป�การศึกษา  2556 
โรงเรียนกาฬสินธุ)พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ) เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค) กลุ�มเป3าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู7รับผิดชอบ 

15 รับเด็กเข�าเรียน 
และการดําเนิน 
งานตาม พ.ร.บ. 
การศึกษา
แห$งชาติ พ.ศ. 
2542 ฯ 

1. นักเรียนเข�าเรียนชั้น ป.1 
2. นักเรียนขอย�ายเข�าชั้น ป.2-6 
3. จัดทําเอกสารการย�ายเข�าย�ายออก
ระหว$างปLชั้น ป.1-6 
4. รับนักเรียนเข�าเรียนห�องเรียนพิเศษ 
(ESM) ป.1-6 
5.ปฏิบัติตามพ.ร.บ.การศึกษาและ
นโยบายการศึกษา 
6. รายงานจํานวนนักเรียนเข�า/ออกต$อ 
สพป.กาฬสินธุ� เขต 1 

นักเรียน ชั้น
ประถมศึกษา 
ปLที่ 1 -6 
 

1. รับสมัคร/การสอบวัดความรู� 
2. สํารวจเด็กเข�าเรียน 
3. สรุปและรายงานข�อมูล 

16 พ.ค.2556 
ถึง 

31 มี.ค. 2557 

4,000 หัวหน7าโครงการ   
-นันทิยา 
ครูสายชั้นประถม 
ศึกษาปLที่ 1/ESM 

16 จัดซื้อวัสดุและ
ครุภัณฑ�ประจํา
ห�องวิชาการ 

1. มีที่จัดเก็บเอกสารวิชาการอย$างเป&น
ระบบ 
2. มีวัสดุอุปกรณ�ในการดําเนินงาน
วิชาการ 
3. ครูในโรงเรียนได�ใช�บริการในการ
สืบค�นเอกสารวิชาการ 

ห�องวิชาการ 1. ซื้อตู�เหล็ก จํานวน 1 หลัง 
2. ซื้อเครื่องพิมพ�เอกสาร Epson  
(All in One) จํานวน 1 เครื่อง 

16 พ.ค.2556 
ถึง 

31 มี.ค. 2557 

10,000 หัวหน7าโครงการ  
-บุญศรี 
ปFทมาภรณ�/รัตติยา/
วิมล(กาญ)/ 
พิทยาภรณ� 
 

 

 



 
 

แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานทั่วไป ประจําป�การศึกษา  2556 
โรงเรียนกาฬสินธุ)พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ) เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค) กลุ�มเป3าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู7รับผิดชอบ 

17 ส$งเสริมสุขภาพ
ดีมีทักษะทาง
กีฬา 

1. นักเรียนรักการออกกําลังกายและ
เล$นกีฬา 
2. นักเรียนมีสุขภาพร$างกายที่แข็งแรง 
3. นักเรียนมีวินัย มีความสามัคคี และ
มีน้ําใจนักกีฬา 
4. นักเรียนใช�เวลาว$างให�เกิดประโยชน� 
ห$างไกลยาเสพติด 

นักเรียน ชั้น
ประถมศึกษา 
ปLที่ 1 -6 
 

1. จัดหาอุปกรณ�ออกกําลังกาย 
   และกีฬา 
2. จัดแข$งกีฬาภายใน 

16 พ.ค.2556 
ถึง 

31 มี.ค. 2557 

40,000 หัวหน7าโครงการ 
-ประสิทธิ์  
ฉลาด/ครูกลุ$มสาระ
การเรียนรู�สุขศึกษาฯ   

18 พัฒนาเว็บไซต�
โรงเรียน 

1.พัฒนาเว็บไซต�โรงเรียนให�มี
ประสิทธิภาพ สมบรูณ�ยิ่งขึ้น 
2.เป&นแหล$งสืบค�น เผยแพร$ข�อมูล
สารสนเทศโรงเรียน 
3.สนองนโยบายของรัฐบาลและ 
ต�นสังกัด 
 

-ครู/นักเรียน  
-บุคลากรใน
โรงเรียน    
-ผู�ปกครอง 
-ชุมชน  
-ผู�สนใจทั่วไป 

1. ค$าเช$าพื้นที่/ ค$าจดโดเมนเนม   
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ�แผ$นซีดี     

16 พ.ค.2556 
ถึง 

31  มี.ค.2557 

5,000 หัวหน7าโครงการ 
-สายันต�   
จํารูญลักษณ�   
สุธิดา /พัฒนวิทย�  
พัฒนา/วิมล(กาญฯ)  

 

 

 



 
 

แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานทั่วไป ประจําป�การศึกษา  2556 
โรงเรียนกาฬสินธุ)พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ) เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค) กลุ�มเป3าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู7รับผิดชอบ 

19 การจัด
ระบบงานสาร
บรรณโรงเรียน 

1. การดําเนินงานสารบรรณ เป&นไป
ด�วยความคล$องตัวมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบงานสารบรรณ ให�
ระเบียบ ค�นหาและจัดเก็บหนังสือ
ราชการในระบบคอมพิวเตอร� และแฟIม
เอกสารได�สะดวกรวดเร็วขึ้น 

-ครู  
-นักเรียน 
-บุคลากร
ทางการศึกษา 
-บุคลากร 
ภายนอก 

1. จัดหาอุปกรณ�ในการปฏิบัติงาน 
-แฟIม 
-หมึกเติม 4 สี, ชุดตลับหมึก  
-วัสดุงานสารบรรณ 
(คลิป น้ํายาลบคําผิด ฯลฯ) 
-เครื่องเย็บ/ลวดเย็บฯ 

16 พ.ค.2556 
ถึง 

31 มี.ค. 2557 

5,000 หัวหน7าโครงการ  
-พัฒนา  
สุธิดา   
สุภาวดี  

20 พัฒนาผู�เรียน
ตามวิถี
ประชาธิปไตย 

1. ผู�เรียนมีความเป&นผู�นําผู�ตามที่ดี มี
ความรับผิดชอบ ยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย�ทรงเป&นประมุข 
2. พัฒนาผู�เรียนด�านคารวะธรรม 
สามัคคีธรรม ปFญญาธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค� 
3. ผู�เรียนรู�จักการทํางานร$วมกัน รู�จัก
การแก�ปFญหา มีเหตุผล มีความเอื้อ
อาทรและสมานฉันท� 
 

นักเรียน ชั้น
ประถมศึกษา 
ปLที่ 1 -6 
 

1. กิจกรรมหน�าเสาธง  
2. สภานักเรียน 
3. ทําดีมีคนเห็น  
4. เสริมความรู� สู$ปFญญา 
5. ออมทรัพย� 
6. สารวัตรนักเรียน 
7. โรงเรียนสวยด�วยมือเรา 
8. รักความเป&นไทย 
9. จิตอาสาพัฒนาสังคม 
10. น้ําใจของฉัน 
11. ตลาดนัดห�องเรียน 
12. วันสําคัญ 

16 พ.ค.2556 
ถึง 

31  มี.ค.2557 

กิจกรรม 1 
4,000 

 
กิจกรรม 2 
20,000 

 
กิจกรรม 3 

500 
 

กิจกรรม 4 
500 

 

หัวหน7าโครงการ 
กิจกรรมที่ 1-2 
-สุธิดา 
พัฒนา/ประวิช/อานัฐ/
จํารูญลักษณ�/พูน
ทรัพย�/ปุณรดา 
ศิริวัฒน�/พิสมัย(พูล) 
พิสมัย(ดอน)/นภาลัย/ 
สมพิศ/เสาวลักษณ�/ 
ศรีอัมพร/วิรงรอง/ 
พัฒนวิทย�/อรทัย/ 
สภานักเรียน 

 



 
 

แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานทั่วไป ประจําป�การศึกษา  2556 
โรงเรียนกาฬสินธุ)พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ) เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค) กลุ�มเป3าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู7รับผิดชอบ 

20 
(ต$อ) 

พัฒนาผู�เรียน
ตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 

4. ผู�เรียนดําเนินชีวิตประจําวันได�อย$าง
มีความสุขตามวิถีประชาธิปไตย 
 

นักเรียน ชั้น
ประถมศึกษา 
ปLที่ 1 -6 
 

13. งามอย$างไทย 
14. การแสดงตนเป&นพุทธมามกะ 
 

16 พ.ค.2556 
ถึง 

31 มี.ค. 2557 

กิจกรรม 5 
500 

 

กิจกรรม 6 
2,000 

 

กิจกรรม 7 
13,000 

 

กิจกรรม 8 
- 

กิจกรรม 9 
1,000 

 
กิจกรรม 10 

- 

 

กิจกรรม 11 

500 
 

กิจกรรมที่ 3-5 
-สมรัตน� 
สุภาพร/วิรงรอง/
มะลิ/ลัดดาวัลย� 
ทองใส/ลักษณพรรณ� 
ธีระวรรณ/บุญศรี 
/สภานักเรียน 
กิจกรรมที่ 6-7 
-สุธิดา 
ประวิช/เสาวลักษณ�/
อานัฐ/จุฑามาศ/ 
อุ$นใจ/สุรศักดิ์/บุญศรี 
ธีระวรรณ/นันทิยา/
ลิขิต/ศิริวัฒน�/ 
จํารูญลักษณ�/ครู 
แนะแนวทุกคน/ 
อรพรรณ/ อัญชนา /
อรทัย/  สภานักเรียน 



 
 

แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานทั่วไป ประจําป�การศึกษา  2556 
โรงเรียนกาฬสินธุ)พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ) เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค) กลุ�มเป3าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู7รับผิดชอบ 

20 
(ต$อ) 

พัฒนาผู�เรียน
ตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 

 นักเรียน ชั้น
ประถมศึกษา 
ปLที่ 1 -6 
 

 16 พ.ค.2556 
ถึง 

31 มี.ค. 2557 

กิจกรรม 12 

40,000 
 

กิจกรรม 13 

1,000 
 

กิจกรรม 14 

1,000 
 

 

กิจกรรมที่ 8-9 
-ธีระวรรณ 
พวงเพ็ญ/ศรีวิลัย/ 
นฤมิตร/พิสมัย(ดอน) 
จิตตา/วิรงรอง/สุธิดา
อรพรรณ/อัญชนา/
อรทัย /สภานักเรียน 
กิจกรรมที่ 10-11 
-นภาลัย 
จํารูญลักษณ�/รําไพ/
มะลิ/สาวิณี/ลิขิต/
วารุณี/เยาวนา/ 
ศรีอัมพร/สุธิดา/ 
พวงเพ็ญ/พิสมัย
(ดอน)/พิสมัย(พูล)/
สมพิศ/อรพรรณ/ 
อัญชนา/อรทัย /สภา
นักเรียน 



 
 

 
แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานทั่วไป ประจําป�การศึกษา  2556 

โรงเรียนกาฬสินธุ)พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ) เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค) กลุ�มเป3าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู7รับผิดชอบ 

20 
(ต$อ) 

พัฒนาผู�เรียน
ตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 

 นักเรียน ชั้น
ประถมศึกษา 
ปLที่ 1 -6 
 

 16 พ.ค.2556 
ถึง 

31 มี.ค. 2557 

 กิจกรรมที่ 12 
-สุธิดา 
ประวิช/พัฒนา/มะลิ 
สายันต�/อานัฐ/พิสมัย
(พูล)/สุภาพร/พิสมัย
(ดอน)/พัฒนา/บุษบา
ประกาย/ศิริวัฒน�/
วิรงรอง/จิตตา/จิตรา
ทัศนีย�/สมพิศ/สุจิรา/
สุรศักดิ์/ศรีอัมพร/
อัมพร/อรทัย/ 
จํารูญลักษณ�/  
อรพรรณ/อัญชนา/
พูนทรัพย�/นฤมิตร/
เยาวนา/เสาวลักษณ�/
สมรัตน�/สภานักเรียน 

 



 
 

 

  แผนงาน/โครงการ  กลุ�มบริหารงานทั่วไป ประจําป�การศึกษา  2556 
โรงเรียนกาฬสินธุ)พิทยาสัย  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ) เขต 1 

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค) กลุ�มเป3าหมาย กิจกรรมที่จะดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู7รับผิดชอบ 

20 
(ต$อ) 

พัฒนาผู�เรียน
ตามวิถี
ประชาธิปไตย 
 

  

 

 

 กิจกรรมที่ 13-14 
- ประวิช 
ประกาย/สมรัตน�/
กนกวรรณ/อัมพร/
ละออง/อ$อนจันทร�/
สุพัตรา/รวีวรรณ/
สุภาพร/ศิริวัฒน�/ 
สมพิศ/บุษบา/ 
สภานักเรียน 

 

  

 


