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ประกาศโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 

เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา พ.ศ.2565 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
…………………………………... 

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816/ว 5232 ลงวันที่ 2 กันยายน 
พ.ศ.2562 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 2 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2) ระดับสถานศึกษา ซึ่งให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ตามห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ที่ต้องมีการประเมินตามปีการศึกษา
นั้น 

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต เป็นสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวิสัยทัศน์ในการ
บริหารจัดการศึกษาอย่างมีมาตรฐาน จึงได้ดำเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมใน
รอบปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา และประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่
เสนอขออนุมัติดำเนินโครงการในปีการศึกษาใหม่ พ.ศ.2565 โดยคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาโครงการ
ต่างๆ ด้วยเหตุผลและความจำเป็นตามลำดับ พร้อมจัดทำเป็นร่างแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา         
พ.ศ.2565 เพ่ือเป็นแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาให้สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ส่งเสริมกระบวนการนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม อันเป็นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ โดยคณะครูและผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเห็นพ้องต้องกันว่าจะร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เสียสละกำลังกาย 
กำลังสติปัญญา เพ่ือพัฒนานักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ กีฬา และนันทนาการ มีอัตลักษณ์  " วินัยดี มีวิชา 
กีฬาเด่น " และเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม และได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๖5 วันที่ ๒7 พฤษภาคม ๒๕๖5 แล้วนั้น 

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลเมืองภูเก็ต (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

ประกาศ ณ วันที่ ๒7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

             
(นางสาวภคมน แก้วภราดัย) 

       ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
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คำนำ 
 

 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา๒๕๖๑ โรงเรียนเมืองภูเก็ตภูเก็ต จัดทำข้ึนเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
จัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ซึ่งประกอบด้วย     
สภาพปัจจุบัน ผลการจัดการศึกษาในปีที่ผ่านมา ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา ซึ่งคณะผู้จัดทำ ได้ทำการ
วิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน ปัจจัยสิ่งแวดล้อม นำมาทำข้อมูล ใช้เป็นแนวทางในการกำหนด ยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
การศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ในระหว่าง
ปีงบประมาณ   ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี จึงเป็นแผนที่จะนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้
บรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้  

ในการนี้  โรงเรียน เทศบาลเมืองภู เก็ต ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑                    
โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ในการพัฒนาการศึกษา เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนที่จบการศึกษาปฐมวัยมีพัฒนาสมวัย เป็นคนดี                      
คนเก่งและเป็นบุคคลคุณภาพ โดยแบ่งเป็น  ๕ บท คือ 

บทที่  ๑ : บทนำ  
บทที่  ๒ : ผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณท่ีผ่านมา    
บทที่  ๓ : ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
บทที่  ๔ : บัญชีโครงการและกิจกรรม       
บทที่  ๕ : การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสถานศึกษาสามปีไปสู่การปฏิบัติ  
   

 ท้ายนี้  ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา๒๕๕9 ในการกำหนดทิศทาง                   
โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการ  เพ่ือยกระดับการศึกษาไปสู่คุณภาพสากล และเป็นไป               
ตามมาตรฐาน 
 
 

 
      (นางสาวภคมน  แก้วภราดัย) 
         ผู้อำนวยการสถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
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สารบัญ 
          หน้า 

 
ประกาศใช้แผน          ก 
คำนำ              ข 

สารบัญ           ค 
 

บทที่  ๑ :  บทนำ          ๑ 

บทที่  ๒ :  ผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา    30 

บทที่  ๓ :  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา           118 

บทที่  ๔ :  บัญชีโครงการและกิจกรรม            120 

 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม            122 

บทที่  ๕  :  การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสถานศึกษาสามปี        246 
 ไปสู่การปฏิบัติ         

ภาคผนวก คำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผน          
 สู่การปฏิบัติ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
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บทที่ ๑ 
บทนำ 

1.1  หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตภูเก็ต สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต ตั้งอยู่ที่  ๗๕       

ถนนบางกอก ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๖ -
๒๑๑๙๖๖ โทรสาร ๐๗๖-๒๑๙๔๔๙ ให้บริการด้านการจัดการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต
เทศบาลนครภูเก็ต ได้แก่ ตำบลตลาดใหญ่  ตำบลตลาดเหนือ รวมพ้ืนที่ราว 12 ตารางกิโลเมตร เปิดสอน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บนที่ดินราชพัสดุ มีเนื้อที่ ๑๓ ไร่โดยประมาณ               
E-mail : mpm_school@hotmail.com  Website : www.mpm.ac.th 

เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๑ ในระดับอนุบาลปีที่  1 จนถึงระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปี โดยมี นายสุนันท์ หลิมจานนท์เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียน นักเรียนทั้งสิ้น 
๒๖๙ คน ครู ๑๗ คน และภารโรง ๓ คน 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน ๓ ห้อง มีนักเรียน จำนวน ๑๑๖ คน รวมนักเรียนทั้งหมด ๑ ,๗๘๒ คน ครู ๗๔ คน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน ๕ คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ-แม่ครัว) จำนวน ๑๐ คน      

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นปีแรกที่งดรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 เพ่ือปรับโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่จัด
การศึกษาเฉพาะระดับมัธยมศึกษา ห้องเรียนจึงเหลือจำนวน ๔๓ ห้องเรียน ผู้บริหาร ๔ คน พนักงานครู 
จำนวน 71 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 24 คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ ,แม่ครัว) ๑4 คน 
นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน จำนวน ๑,๕๑๗ คน 

ปี พ.ศ. ๒๕๖1 งดรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – 2 และเริ่มรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน ๔4 ห้องเรียน ผู้บริหาร 3 คน พนักงานครูจำนวน 77 คน พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ จำนวน 8 คน พนักงานจ้างทั่วไป (นักการ,แม่ครัว) ๑4 คน นักเรียนจำนวน ๑,583 คน 

ปี พ.ศ. ๒๕๖3 เปิดสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 5) จำนวน ๔1 ห้องเรียน ผู้บริหาร 4 คน พนักงานครูจำนวน 64 คน พนักงาน
จ้างตามภารกิจ จำนวน 13 คน พนักงานจ้างทั่วไป (ครู,นักการ,แม่ครัว) 27 คน นักเรียนจำนวน ๑,
337 คน 

ปี พ.ศ. ๒๕๖4 เปิดสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน ๔1 ห้องเรียน ผู้บริหาร 4 คน พนักงานครูจำนวน 64 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 13 
คน พนักงานจ้างทั่วไป (ครู,นักการ,แม่ครัว) 27 คน นักเรียนจำนวน ๑,258 คน 

ปี พ.ศ. ๒๕๖4 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลนครภูเก็ต ปรับปรุงอาคารผ่อง
โกมลเป็นโรงอาหาร โรงยิมเนเซียมและหอพักนักกีฬา ก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้ง และสนามฟุตบอล
หญ้าเทียม 
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ปัจจุบัน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต มีอาคารเรียน 5 หลัง ดังน้ี 
 
 
 
อาคาร 1 ชื่อ  อาคารม่ิงเมือง 
อาคาร 3 ชื่อ  อาคารเรืองอโณทัย  
อาคาร 2 ชื่อ  อาคารร่มไทรทอง 
อาคาร 4 ชื่อ  อาคารผ่องโกมล 
อาคาร 5 ชื่อ  อาคารชลพฤกษา 

   
 
 
 

โรงเรียนเทศบาลเมืองภู เก็ตร่วมกัน วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี            
พ.ศ.2560 – 2579 กำหนดวิสัยทัศน์ ที่มุ่งสร้างให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับหน้าที่
ของสถานศึกษา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อที่ 1 สร้างความรักและภาคภูมิใจ ในความเป็นคนไทยและชาติไทย 
การศึกษาประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ น้อมนําและเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์
ที่ 3 ข้อที่ 1 พัฒนาศักยภาพคนในการใช้ดิจิทัลตลอดช่วงชีวิต และ ข้อที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 4 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ฯ พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะอย่างมี ประสิทธิภาพ 

แผนการศึกษาแห่งชาติ กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลัก 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์
และแนวคดิการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกรอบ
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561-2565) กำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงมีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ ระยะยาว “มัน่คง มัง่คัง่ ยั่งยืน” ของประเทศ 

สอดคล้องกับข้อที่ 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและ
ทั่วถึง  
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2.1  ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพ่ือ
สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) 

2.2  ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดย
การจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

2.3 พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี คนเก่ง
รวมทั้งระบบการประเมนิและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

2.4 ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต ที่มีวิสัยทัศน์ “ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ มุ่งสู่
จังหวัดที่พัฒนาแล้ว” ตามยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ต ข้อที่ 2 การเสริมสร้างศักยภาพคน บนพ้ืนฐานของ
สถาบันทางสังคมที่เข้มแข็ง และเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดให้
พร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลง ที่ตั้งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ข้อที่  2 การสร้างศักยภาพคน ข้อที่ 2.3        
มุง่ยกระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 5 วิชาหลักของ ชั้น ป.6, 
ม.3, ม.6 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3/ปี  

นโยบายการศึกษาท้องถิน่ เทศบาลนครภูเก็ต กำหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไว้ 
1. พัฒนาทักษะและความรู้ให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้มีศักยภาพมาตรฐานสากล 

เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
2. สนับสนุนเยาวชนภูเก็ตให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม  
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรดา้นการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพทางด้านการศึกษา  
4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา  
5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
6. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) กำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีความสามารถใน การอ่าน การเขียน การสื่อสารและ                

การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา    
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สุขภาวะ
ทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน การบริหารจัดการคุณภาพ พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ ทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ             



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต     ๔ 
 

งานนโยบายและแผนงาน   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่1 บทนำ 
 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้ที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้          
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรยีนรู้ 

จากแผนยุทธศาสตร์ นโยบายที่กล่าวมาแล้ว ผนวกรวมกับมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต มีภารกิจหลักใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ด้วยบทบาทของการให้บริการด้านวิชาการ และเป็นแหล่งความรู้แก่ชุมชน 
ภายใต้ความเป็นองค์กรการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จึงดำเนินการวิเคราะห์นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ใน
ระดับต่างๆ เพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม และหลักธรรมา-  
ภิบาล ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี โดยนำนโยบายการศึกษาชาติ เป้าหมาย
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) มาตรฐานการจัดการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ด้านการศึกษาของเทศบาลนครภูเก็ต และการ
ปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ข้อเสนอแนะจุดที่ควรพัฒนาจาก สมศ. ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ เอกชนอ่ืนๆ  มาเป็นข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายของสถานศึกษาด้วยวิธี SWOT Analysis เป็นแนวทางในการ
ประเมินสภาพจุดอ่อน จุดแข็ง ได้แก่ โครงสร้าง นโยบาย การบริการ ผลผลิต บุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร 
และการบริหารจัดการภายใน ตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีอิทธิพล และเป็นภัยคุกคามต่อการ
จัดการศึกษา ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  การเมือง ประชากร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือ
เป็นแนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารครูและบุคลากร 
วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ กระบวนการในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อนักเรียน 
และ เป็นแนวทางในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา เป้าหมาย เพ่ือจัดทำ
โครงการ กิจกรรมรองรับการพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ดังนี้ 
 

1.2   วิสัยทัศน์   
 " โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเกต็ บริหารจัดการศึกษาไดม้าตรฐาน เปน็แหล่งเรียนรูด้้านสิ่งแวดล้อม  

น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน" 
 

      อัตลักษณ์ 
    “ วินัยด ี มีวิชา  กีฬาเดน่ ”   

       เอกลักษณ์  
“ โรงเรียนต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานและอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม ” 
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1.3  มาตรฐานของสถานศึกษา  
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและ

การคิด คำนวณ การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
สามารถในการสร้างนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายตามหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนด มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับ ดี ขึ้นไป ผลการทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่า
ระดับประเทศ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน นักเรียนคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ระดับดีเยี่ยม 
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ภาวะเจรญิเติบโต สมส่วน 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่
ชัดเจน มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ บริหารจัดการคุณภาพด้วยกระบวนการ PDCA การกำกับติดตามอย่าง
สม่ำเสมอ ภายใต้การมีส่วนเกี่ยวข้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท และ
ความต้องการของผู้เรียน พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อม ทางกายภาพ 
และสังคม ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบรหิารจัดการศึกษา ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สถานศึกษาจัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
การชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ   

1.4 หลักสูตรของสถานศึกษา  
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตจัดทำหลักสูตรตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 293/2551 

เรื่องให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และคำสั่ง คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ 922/2561 เรื่องการปรับปรุงโครงสร้าง เวลาเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนได้อย่างเหมาะสม กับ
กลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับบริบท จุดเน้น และความซ้ำซ้อนของเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ ไทยแลนด์ 4.0 และ
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 ที่เน้นการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษท่ี 21 รักษ์ความเป็นไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือยกระดับ
ประเทศให้สามารถก้าวข้ามความไปสู่ประเทศท่ีมรีายได้สูง และการแข่งขันการผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม 

1.5  พันธกิจ  
๑. ส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สมรรถนะ ทักษะเหมาะสมตามวัย เป็นไปตามศักยภาพ 
๒. ส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนตามศักยภาพ 
๓. สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอ ตรงตามมาตรฐานตำแหน่ง 
๔. ประสานสัมพันธ์ สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับการมีส่วนร่วมทางการศึกษากับผู้ปกครอง 

ครอบครัว ชุมชน ภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
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๕. จัดหา และพัฒนาปัจจัย เทคโนโลยี และทรัพยากรทางการศึกษาเพียงพอ มีคุณภาพ         
ได้มาตรฐาน 

๖. บริหารจัดการศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ 
๗. น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
๘. จัดและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
หลังจากที่คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา บุคลากร ผู้ปกครอง 

และภาคีเครือข่ายผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการเก็บข้อมูล และทำการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) เป็นระบบจนเกิดเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

 

" โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเกต็ บริหารจดัการศกึษาไดม้าตรฐาน เป็นแหล่งเรียนรูด้้านสิ่งแวดลอ้ม 
น้อมนำแนวทางหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน" 

1.5  เป้าประสงค์ 
1.  ผู้เรียนมีคุณภาพ และมีความสุข 
2.  ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอ และตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3.  ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษา 
4.  โรงเรียนมีปัจจัย เทคโนโลยี และทรัพยากรทางการศึกษาเพียงพอ ได้มาตรฐาน 
5.  โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ 
6.  โรงเรียนน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน 
7.  โรงเรียนต้นแบบด้านการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

ค่าเป้าหมาย 
(Targets) 

1 มาตรฐานคุณภาพ
ผู้เรียน 
1.1 ผู้เรียนมีคุณภาพ 

และ มีความสุข 

 
 
ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) สูงกว่าระดบั ประเทศ 
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

 
 
 
 
 
 

81.51 
44.94 

- 

 
 
 
 
 
 

80 
40 
30 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา(ที่มีผลการ
เรียนระดับ 3 ขี้นไป) แยกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้นประถมศึกษา 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 
 
 
 
 

84.29 
77.41 

 
 
 
 
 

70 
70 
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เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

ค่าเป้าหมาย 
(Targets) 

-กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา(ที่มีผลการ
เรียนระดับ 2 ขี้นไป) แยกตาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับมัธยมศึกษา  
--กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
-กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 
 

83.89 
 

88.87 
 

89.12 
 

89.12 
 

90.59 
87.64 

 
 

 
 
 
 
 

76.76 
64.33 
72.44 

 
79.19 

 
77.96 

 
72.11 

 
75.45 
61.72 

 

75 
 

75 
 

72 
 

86 
 

80 
86 

 
 

 
 
 
 
 

60 
60 
60 

 
62 

 
62 

 
71 

 
70 
70 

 

ร้อยละ ความสามารถในการอ่าน 
เขียน สื่อสาร และการคิดคำนวณ
ตามเกณฑ์ของ แต่ละระดับชั้น 
 

88 85 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเหน็ และ

54.54 54 



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต     ๘ 
 

งานนโยบายและแผนงาน   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่1 บทนำ 
 

เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

ค่าเป้าหมาย 
(Targets) 

แก้ปัญหา 
 

ค ว าม ส าม ารถ ใน ก า รส ร้ า ง
นวัตกรรม 
 

90.96 90 

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

95.58 95 

มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจต
คติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

86.95 85 

1.2 ผู้เรียนมีคุณภาพ ร้อยละของนักเรียนที่มี
คุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 
 

72.76 70 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 
 

91.08 90 

ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และ
หลากหลาย 
 

51.53 50 

ร้อยละของนักเรียนที่มีสุขภาวะ
ทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
 

95.54 95 

2.  กระบวนการบริหาร
จัดการ 
1. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพียงพอ 
ตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
 

 
 
สถานศึกษามีกระบวน การสรร
หาบุคลากรตรงตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

 
 

100 

 
 

100 

3. โรงเรียนบริหารจัด
การศึกษาได้มาตรฐาน
สอด คล้องกับนโยบาย
ของรัฐ 
 
 
 

ร้อยละของโครงการ / กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ ดำเนินงานได้
บรรลุตามเป้าหมาย  

64.02 86 
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เป้าประสงค์ 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

ค่าเป้าหมาย 
(Targets) 

4. ผู้ปกครอง ครอบครัว 
ชุมขน และภาคี
เครือข่ายมีส่วนร่วมใน
การจัดการศกึษา 

ระดับความพึงพอใจต่อการเปิด
โอกาสการมีส่วนร่วมด้านการจัด
การศึกษาของกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผู้ปกครอง 
นักเรียน ชุมชน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ระดับดีขึ้นไป 
 

80 88 

5. โรงเรียนมีปัจจัย 
เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรทางการศึกษา 
เพียงพอ หลากหลายได้
มาตรฐาน 
 

ร้อยละของครูที่ใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการจัดเรียนการสอน 4 หน่วย
การเรียนต่อปีการศึกษา 

97.67 97 

6. โรงเรียนน้อมนำ
แนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงใช้ใน
การดำเนินชีวิตอย่าง
ยั่งยืน 

ร้อยละของครู จัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วย
กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง  
สามารถนำไปประยุกต ์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน โดยมีค่าเฉลี่ยผล
การนิเทศภายใน ระดับดีขึน้ไป   

98.2 100 

7. โรงเรียนเป็นต้นแบบ
ของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของนักเรียนได้รับการ
ปลูกฝังการรู้จักแนวทางการ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงผ่าน ศูนย์การ
เรียนรู้ 

100 100 
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๑. ตัวช้ีวัด 
รอ้ยละของนักเรียนทีมี่คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O–net สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดบัประเทศ 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
 ๒.๑  นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปี 2561 - 2565 
 ๒.๒  การทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ O-net หมายถึง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6          ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2.3 คะแนนเฉลี่ย หมายถึง การหารผลรวมของข้อมูลทั้งหมดด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด 
๓. หน่วยวัด 

ร้อยละ 
๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕64) 

ร้อยละ 80 / 40 / 30 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามลำดับ ที่มคีะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O–net สูง
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

๕. วิธีการคำนวณ 
 

 
 
 
 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
ร้อยละ 81.51 / 44.94/ - ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 
ตามลำดับ ที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O–net สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

๗. แหล่งข้อมูล 
ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติ O-net / ร้อยละ 

๘. ความถีใ่นการเก็บข้อมูล 
ปีการศกึษาละ ๑ ครั้ง / ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วดัที่  ๑ 

จำนวนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ O–net สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

จำนวนนกัเรียนท้ังหมด 

x  ๑๐๐ 
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๑. ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับดีขึ้นไป 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
๒.๑  นักเรียน  หมายถึง  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปี 2561 - 2565 
๒.๒  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับดีขึ้นไป หมายถึง ระดับ ความรู้ ความสามารถและทกัษะที่

ผู้เรียนได้รับและพัฒนาตนให้ดีขึ้นจากการเรียนการสอนวิชาต่างๆ ในระดับ 3 ขึ้นไป 
2.3 หลักสูตรสถานศึกษา หมายถึง แผน แนวทางในการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้าน

ความรู้ ความสามารถ อย่างเต็มศักยภาพ 
๓. หน่วยวัด 

รอ้ยละ 
๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕64) 

ระดับประถมศึกษา 
ร้อยละ 70  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                ระดับ 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 70  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้รู้คณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                ระดับ 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 75  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์    
                ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 75  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม             
                มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 72  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                ระดับ 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 86  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ 

     ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 80  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                ระดับ 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 86  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                ระดับ 3 ขึ้นไป 

 ระดับมัธยมศึกษา 
ร้อยละ 60  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                ระดับ 2 ขึ้นไป 
ร้อยละ 60  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้รู้คณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                ระดับ 2 ขึ้นไป 
ร้อยละ 60  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์    
                ทางการเรียน ระดับ 2 ขึ้นไป 
 

รายละเอียดตัวชี้วดัที่  ๒ 
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ร้อยละ 62  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม             
                มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 2 ขึ้นไป 
ร้อยละ 62  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                ระดับ 2 ขึ้นไป 
ร้อยละ 71  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ 

     ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 70  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                ระดับ 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 76  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                ระดับ 3 ขึ้นไป 
 

๕. วิธีการคำนวณ 
 

 
    

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
ร้อยละ 84.29  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                ระดับ 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 77.41  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้รู้คณิตศาสตร ์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                ระดับ 3 ขึ้นไป 
รอ้ยละ 83.89  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์    
                ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 88.87  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม             
                มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 89.12  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                ระดับ 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 89.12  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ 
                ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 90.59  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                ระดับ 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 87.64  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                ระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับมัธยมศึกษา 
ร้อยละ 7.76  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                ระดับ 2 ขึ้นไป 
ร้อยละ 64.33  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้รู้คณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                ระดับ 2 ขึ้นไป 
รอ้ยละ 72.44  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์    
                ทางการเรียน ระดับ 2 ขึ้นไป 

จำนวนนกัเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นไป 
จำนวนนกัเรียนทั้งหมด 

x  ๑๐๐ 
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ร้อยละ 79.19  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม             
                มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 2 ขึ้นไป 
ร้อยละ 77.96  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีผลสัมฤทธิ์ 

      ทางการเรียน ระดับ 2 ขึ้นไป 
ร้อยละ 72.11  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ 

     ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 75.45  ของนักเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                ระดับ 3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 61.72  ของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                ระดับ 3 ขึ้นไป 

 
๗. แหล่งข้อมูล 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา / ร้อยละ 
๘. ความถี่ในการเก็บข้อมูล 

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง / ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต     ๑๔ 
 

งานนโยบายและแผนงาน   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่1 บทนำ 
 

 
 
 

๑. ตัวชีวั้ด 
ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร และคิดคำนวณตามเกณฑ์      
ของแต่ละระดับชั้น 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
๒.๑ นักเรียน  หมายถึง  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปี 2561 - 2565 
๒.๒ ความสามารถด้านการอ่าน เขียน สื่อสาร และคิดคำนวณ หมายถึง ความสามารถใน       

การอ่าน และการเขียนสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และมีความสามารถ
ในการคิดคำนวณได้อย่างเหมาะสมตาม ระดับชั้น 

2.3  ระดับชั้น หมายถึง ชั้นประถมศีกษาปีที่ 1 – 6 (นักเรียนกลุ่มที่ต้องพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห)์ผล 

๓. หน่วยวัด 
ร้อยละ 

๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕65) 
ร้อยละ 89 ของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร และคิดคำนวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น 
 

๕. วิธีการคำนวณ 
 

 
    
 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
รอ้ยละ 88 ของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร และคิดคำนวณตามเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น 

๗. แหล่งข้อมูล 
ผลการทดสอบความสามารถทางด้านการอ่านในวิชาภาษาไทย  

๘. ความถี่ในการเก็บข้อมูล 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง / ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วดัที่  ๓ 

จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร และคิดคำนวณตามเกณฑ์ 
จำนวนนกัเรียนทั้งหมด 

x  ๑๐๐ 



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต     ๑๕ 
 

งานนโยบายและแผนงาน   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่1 บทนำ 
 

 
 
 

๑. ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
๒.๑  นักเรียน  หมายถึง  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปี 2561 – 2565 
๒.๒  ความสามารถด้านความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา หมายถึง การพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง          ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 

๓. หน่วยวัด 
ร้อยละ 

๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕65) 
ร้อยละ 56 ของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๕. วิธีการคำนวณ 
 

 
    
 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
ร้อยละ 54.54 ของนักเรียนที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๗. แหล่งข้อมูล 
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของงานวัดผลและระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
Q-info 

๘. ความถี่ในการเก็บข้อมูล 
   ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง / ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วดัที่  ๔ 

จำนวนนกัเรียนที่มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 

จำนวนนกัเรียนทั้งหมด 
x  ๑๐๐ 



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต     ๑๖ 
 

งานนโยบายและแผนงาน   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่1 บทนำ 
 

 
 
 

๑. ตัวชี้วัด 
ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
๒.๑  นักเรียน  หมายถึง  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปี 2561 - 2565 
๒.๒  การสร้างนวัตกรรม หมายถึง การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม ด้วยกระบวนการคิด         

ในแนวสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ ท่ีสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนได้ 
๓. หน่วยวัด 

ร้อยละ 
๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕65) 

ร้อยละ 92 ของนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๕. วิธีการคำนวณ 

 
 

 
๑. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 

 ร้อยละ 90.96 ของนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๒. แหล่งข้อมูล 

รายงานการสร้างนวัตกรรมจากการเรียนรายวิชาหุ่นยนต์ 
๓. ความถี่ในการเก็บข้อมูล 

ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง / ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วดัที่  ๕ 

จำนวนนกัเรียนนิสัยประหยัดและอดออม 
จำนวนนกัเรียนทั้งหมด 

x  ๑๐๐ 



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต     ๑๗ 
 

งานนโยบายและแผนงาน   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่1 บทนำ 
 

 
 
 

๑. ตัวชี้วัด 
ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
๒.๑  นักเรียน  หมายถึง  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปี 2561 - 2565 
๒.๒  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการนำเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสาร มาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจำวันได้ 

๓. หน่วยวัด 
ร้อยละ 

๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕64) 
ร้อยละ 97 ของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๕. วิธีการคำนวณ 
 

 
 

 
๑. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 

รอ้ยละ 95.58 ของนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๒. แหล่งข้อมูล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ 
๓. ความถี่ในการเก็บข้อมูล 

 ภาคเรียนละ 1 ครั้ง / ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วดัที่  ๖ 

จำนวนนักเรียนที่มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

จำนวนนกัเรียนทั้งหมด x  ๑๐๐ 



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต     ๑๘ 
 

งานนโยบายและแผนงาน   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่1 บทนำ 
 

 
 
 

๑. ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
๒.๑  นักเรียน  หมายถึง  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปี 2561 - 2565 
๒.๒  ความรู้พื้นฐานด้านอาชีพ หมายถึง การทำกิจกรรม การทำงาน การประกอบการใดๆ ที่

ก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้ เป็นงานที่สุจริต ไม่ผิดศีลธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยอาศัยแรงงาน ความรู้ 
ทักษะ อุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการต่างๆ กันไป 

๒.3  เจตคติท่ีดีต่ออาชีพ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีของบุคคลที่มีต่ออาชีพ เห็น คุณค่าและ
ความสําคัญของอาชีพที่เป็นผลมาจากประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ ซึ่งความรู้สึก ดังกล่าว จะเป็นตัว
กําหนดให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมหรือมีแนวโน้มตอบสนองต่ออาชีพในทางที่ดี โดยมุ่งเน้นไปในทางสร้าง
รายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต และสร้างความภาคภูมิใจจากการได้รับการ ยอมรับทางสังคมเป็นสําคัญ 

๓. หน่วยวัด 
ร้อยละ 

๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕65) 
ร้อยละ 87 ของนักเรียนที่มีความรู้พ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 

๕. วิธีการคำนวณ 
 

 
 

6. ข้อมูลปัจจบุัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
ร้อยละ 86.95 ของนักเรียนที่มีความรู้พ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 

7. แหล่งข้อมูล 
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

8. ความถี่ในการเก็บข้อมูล 
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง / ปีการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วดัที่  ๗ 

จำนวนนกัเรียนที่มีสว่นรว่มในการอนุรกัษ์และพฒันาสิ่งแวดล้อม 
จำนวนนกัเรียนท้ังหมด 

x  ๑๐๐ 



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต     ๑๙ 
 

งานนโยบายและแผนงาน   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่1 บทนำ 
 

 
 

 
๑. ตัวช้ีวัด 

รอ้ยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีเยี่ยม 
๒.   ขอบเขตและความหมาย 

 ๒.๑  นักเรียน  หมายถึง  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปี 2561 - 2565 
 ๒.๒  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หมายถึง ผลลัพธ์ลักษณะที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนอันเป็นคุณลักษณะที่สังคมต้องการในด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จิตสำนึกสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ทัง้ในฐานะพลเมืองและพลโลก  
 2.3  ระดับดีเยี่ยม หมายถึง ดีที่สุด เลิศที่สุด เยี่ยมยอด 
๓. หน่วยวัด 

ร้อยละ 
๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕65) 

ร้อยละ 37 ของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีเยี่ยม 
 

๕. วิธีการคำนวณ 
 

 
 
 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
ร้อยละ 26.78 ของนักเรียนทีม่ีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีเยี่ยม 

๗. แหล่งข้อมูล 
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของงานวัดผลและระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Q-info 

๘. ความถี่ในการเก็บข้อมูล 
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง / ปีการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วดัที่  ๘ 

จำนวนนกัเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีเยี่ยม 
จำนวนนกัเรียนทั้งหมด 

x  ๑๐๐ 



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต     ๒๐ 
 

งานนโยบายและแผนงาน   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่1 บทนำ 
 

 
 
 

๑. ตัวชีวั้ด 
ร้อยละของนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
๒.๑  นักเรียน  หมายถึง  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปี 2561 - 2565 
๒.๒  ความภูมิใจในความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะทางจิตใจที่แสดงถึงความตระหนัก เห็น

คุณค่า ให้ความสำคัญ และพึงพอใจ ในเอกลักษณ์ของไทย 
๓. หน่วยวัด 

ร้อยละ 
๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕65) 

ร้อยละ 99  ของนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและควาเป็นไทย 
๕. วิธีการคำนวณ 

 
 

 
 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและควาเป็นไทย 

๗. แหล่งข้อมูล 
แบบรายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามระเบียบงานวัดผล 

๘. ความถี่ในการเก็บข้อมูล 
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง / ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วดัที่  ๙ 

x  ๑๐๐ 
จำนวนนกัเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

จำนวนนกัเรียนทั้งหมด 



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต     ๒๑ 
 

งานนโยบายและแผนงาน   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่1 บทนำ 
 

 
 
 
 

๑. ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 
 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
 ๒.๑  นักเรียน  หมายถึง  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  
 ๒.๒  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย หมายถึง นักเรียนที่มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ยอมรับเหตุผล ความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะและสามารถอยู่ร่วม
ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถปรับตัว ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมโดย คำนึงถึงสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น  
 

๓. หน่วยวัด 
ร้อยละ 
 

๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕65) 
ร้อยละ 99 ของนักเรียนที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 
 

๕. วิธีการคำนวณ 
 

 
 
 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
ร้อยละ 95 ของนกัเรียนที่ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 
 

๗. แหล่งข้อมูล 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด,โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน สภานักเรียน,โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ , โครงการ
ส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน,รายวิชาหน้าที่พลเมือง 
 

๘. ความถีใ่นการเก็บข้อมูล 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง / ปีการศึกษา ละ 2 ครั้ง  
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชีว้ดัที่  ๑๐ 

จำนวนนกัเรียนที่ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย 
จำนวนนกัเรียนทั้งหมด x  ๑๐๐ 



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต     ๒๒ 
 

งานนโยบายและแผนงาน   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่1 บทนำ 
 

 
 
 

๑. ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินภาวะเจริญเติบโตเทียบน้ำหนัก/ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ 
สมส่วน 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
 ๒.๑  นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  

 ๒.๒  ผลการประเมินภาวะเจริญเติบโตเทียบน้ำหนัก/ส่วนสูง  หมายถึง  การเทียบน้ำหนักของ
นักเรียนกับน้ำหนักมาตรฐานที่เหมาะสมกับความสูงของนักเรียน และนำผลของการวัดมาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานแล้ว จึงตัดสินแปลผลได้ว่าสิ่งที่ถูกประเมินนั้นมีคุณภาพเป็นอย่างไร 

2.3 เกณฑ์สมส่วน หมายถึง นักเรียนที่มีน้ำหนักอยู่ในระดับสมส่วน เมื่อเทียบกับกราฟเจริญเติบโต 
กรมอนามัย โดยมีค่าระหว่าง+1.5 S.D. ถึง - 1.5 S.D. ของน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 

 

๓. หน่วยวัด 
ร้อยละ 

๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕65) 
ร้อยละ 69 ของนักเรียนทีมี่ผลการประเมินภาวะเจริญเติบโตเทียบน้ำหนัก/ส่วนสูงอยู่ใน

เกณฑ์สมส่วน 
 

๕. วิธีการคำนวณ 
 

 
    
 
 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
ร้อยละ 63.94 ของนักเรียนที่มีผลการประเมินภาวะเจริญเติบโตเทียบน้ำหนัก/ส่วนสูงอยู่ใน
เกณฑ์สมส่วน 

๗. แหล่งข้อมูล 
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

๘. ความถี่ในการเก็บข้อมูล 
เดือนละ ๑ ครั้ง / ปีการศึกษา 
 

 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วดัที่  ๑๑ 

จำนวนนกัเรียนที่ผลการประเมินภาวะเจริญเติบโตเทียบน้ำหนัก/ส่วนสูง 
อยู่ในเกณฑ์สมส่วน 

 

จำนวนนกัเรียนทั้งหมด 
x  ๑๐๐ 



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต     ๒๓ 
 

งานนโยบายและแผนงาน   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่1 บทนำ 
 

 
 
 

๑. ตัวชี้วดั 
ร้อยละของครูที่สอนตรงตามวิชาเอก 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
 ๒.๑  คร ู  หมายถงึ   ผู้ที่มหีนา้ที่ปฏิบตัิการสอนในโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเกต็  
       ประจำการศึกษา 2564 

 ๒.๒  วิชาเอก  หมายถึง  รายวิชาที่ผู้เรียนเลือกเรียนให้ลึกซึ้งเป็นวิชาหลัก  
         ตามหลักสูตรปริญญาหรืออนุปริญญา 
๓. หน่วยวัด  

ร้อยละ 

๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕65) 
ร้อยละ 90 ของครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามวิชาเอก 

๕. วิธีการคำนวณ 
 

 
 

 
๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพ้ืนฐาน) 

ร้อยละ ๘9.16 ของครูที่จัดการเรียนการสอนตรงตามวชิาเอก 

๗. แหล่งข้อมูล 
สารสนเทศข้อมูลครแูละบุคลากร , คำสัง่จัดชัน้เรียนปกีารศึกษา 2563 

๘. ความถี่ในการเก็บขอ้มูล 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง / ปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วดัที่  ๑๒ 

x  ๑๐๐ จำนวนครทูี่จัดการเรียนการสอนตรงตามวิชาเอก 
จำนวนครทูั้งหมด 



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต     ๒๔ 
 

งานนโยบายและแผนงาน   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่1 บทนำ 
 

 
 
 

๑. ตัวชีวั้ด 
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
๒.๑  โครงการ/กิจกรรม  หมายถึง  โครงการ / กิจกรรมที่ได้รับกรอนุมัติและบรรจุในแผนปฏิบัติ

การประจำปี การศึกษา 2564 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 
๒.๒  บรรลุเป้าหมาย หมายถึง การปฏิบัติงานตามแผนและประสบผลตามค่าที่กำหนดใน

โครงการ 
๓. หน่วยวัด 

ร้อยละ 
๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕65) 

ร้อยละ 94 ของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมาย 
๕. วิธีการคำนวณ 

 
 

 
๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 

ร้อยละ 91.46 ของนักเรียนที่มีทักษะในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
๗. แหล่งข้อมูล 

โครงการ/กิจกรรม รอ้ยละ 64.02 สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ และบรรลุ
เป้าหมาย 

๘. ความถี่ในการเก็บข้อมูล 
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง / ปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วดัที่  ๑๓ 

จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบตัิการประจำปกีารศึกษา 
จำนวนโครงการ/กิจกรรมทัง้หมด 

x  ๑๐๐ 



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต     ๒๕ 
 

งานนโยบายและแผนงาน   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่1 บทนำ 
 

 

 
 

๑. ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยงข้อง 
ที่มีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา ระดับดีขึ้นไป 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
 ๒.๑  กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต  
 2.2  ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  
 2.3  นักเรียน หมายถึง นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  
 2.4  ชุมชน หมายถึง ชุมชนของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  
 2.5  ผู้มีส่วนเกี่ยงข้อง  หมายถึง ผู้มีส่วนเกี่ยงข้องต่อโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  

 ๒.6  การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้ามาร่วมดำเนินกิจกรรม ตั้งแต่การศึกษาปัญหา การวางแผนดำเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา             
และการประเมินร่วมกัน เพ่ือขับเคลื่อนให้กิจกรรมนั้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.7 ระดับดีขึ้นไป หมายถึง ค่าความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา ระดับ 
4 และ 5 

๓. หน่วยวัด 
รอ้ยละ  

๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕65) 
ร้อยละ 88  ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และผู้มีส่วน
เกี่ยงข้อง ที่มีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา ระดับดีขึ้นไป 
 

๕. วิธีการคำนวณ 
 

 
 

 
 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
ร้อยละ 80  ของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และผู้มีส่วน
เกี่ยงข้อง ที่มีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมด้านการศึกษา ระดับดีขึ้นไป 
 

๗. แหล่งข้อมูล 
โครงการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพพัฒนาความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้นำทางด้านการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน,โครงการประชุมผู้ปกครองสัญจร,โครงการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง 
 

๘. ความถี่ในการเก็บข้อมูล 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง / ปีการศึกษา 

รายละเอียดตัวชี้วดัที่  ๑๔ 

ผลรวมของกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยงข้อง 
ที่มีความพึงพอใจระดับ 4 และ 5 

จำนวนกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด x  ๑๐๐ 



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต     ๒๖ 
 

งานนโยบายและแผนงาน   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่1 บทนำ 
 

 
 
 

๑. ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของครูที่ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 4 หน่วยการเรียนต่อปกีารศึกษา 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
 ๒.๑  ครู หมายถึง บุคลากรที่จัดการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ปี 2561 – 2565 
 ๒.๒  สื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน หมายถึง อุปกรณ์การสอน โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยี
การศึกษา ตลอดจนเทคนิควิธีการ ซึ่งเป็นตัวกลางทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ของการเรียนการ
สอนที่กำหนดไว้ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว ซึ่งมีความสำคัญทำให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตาม
จุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

๓. หน่วยวัด 
ร้อยละ 

๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕65) 
ร้อยละ 93 ของครูที่ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 4 หน่วยการเรียน        

ต่อปีการศึกษา 
๕. วิธีการคำนวณ 

 
 

 
๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 

ร้อยละ ๘4 ของครูที่ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 4 หน่วยการเรียน        
ต่อปีการศึกษา 

๗. แหล่งข้อมูล 
รายงานผลการนิเทศสังเกตุการสอนในชั้นเรียน 

๘. ความถี่ในการเก็บข้อมูล 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง / ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วดัที่  ๑๕ 

จำนวนครทูี่ใช้ส่ือเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอน 
จำนวนครทูั้งหมด 

x  ๑๐๐ 



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต     ๒๗ 
 

งานนโยบายและแผนงาน   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่1 บทนำ 
 

 

 
 

 
๑. ตัวช้ีวัด 

ร้อยละของครู จัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย
กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีค่าเฉลี่ยผล
การนิเทศภายใน ระดับดีข้ึนไป 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
 ๒.๑  ครู  หมายถึง  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  

 ๒.๒  จัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การนำหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการวิเคราะห์วางแผนทำงาน วางแผนการสอน นำกรอบแนวคิด หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้คิดวิเคราะห์กับกิจกรรม/งาน/โครงการต่างๆ ให้กับนักเรียน 

 2.3  กระบวนการคิด หมายถึง ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับกิจกรรมหรือ
งานต่างๆ 
 2.4  ปฏิบัติจริง หมายถึง ผู้เรียนนำสิ่งที่คิดวิเคราะห์ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่
การปฏิบัติ  

 2.5  นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หมายถึง ผู้เรียนนำกรอบแนวคิดตามหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 2.6  ค่าเฉลี่ยผลการนิเทศภายใน หมายถึง การหาผลรวมของข้อมูลการนิเทศการจัดการเรียนรู้
ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครูบุคลากร 
 2.7  ระดับดีขึ้นไป หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลการนิเทศภายใน ระดับ 4 และ 5 

๓. หน่วยวัด 
ร้อยละ  

๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕65) 
ร้อยละ 100 ของครูจัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย
กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีค่าเฉลี่ยผล
การนิเทศภายใน ระดับดีข้ึนไป 

๕. วิธีการคำนวณ 
 

 
 
 

๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 
ร้อยละ 98.2  ของครูจัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย
กระบวนการคิด และปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีค่าเฉลี่ยผล
การนิเทศภายใน ระดับดีขึ้นไป 
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วดัที่  ๑6 

x  ๑๐๐ 
ผลรวมของครูจัดการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีค่าเฉลี่ยผลการนิเทศภายในระดับ 4 และ 5 

จำนวนครูและบคุลากรทัง้หมด 



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต     ๒๘ 
 

งานนโยบายและแผนงาน   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่1 บทนำ 
 

๗. แหล่งข้อมูล 
แผนการจัดการเรียนรู้, โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ,โครงการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

๘. ความถี่ในการเก็บข้อมูล 
ภาคเรยีนละ ๑ ครั้ง / ปีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต     ๒๙ 
 

งานนโยบายและแผนงาน   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่1 บทนำ 
 

 
 
 

๑. ตัวช้ีวัด 
ร้อยละของนักเรียนได้รับการปลูกฝังการรู้จักแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านศูนย์การเรียนรู้ 

๒. ขอบเขตและความหมาย 
 ๒.๑  นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต  
 2.2  การปลูกฝัง หมายถึง การอบรมบ่มเพาะผู้เรียนให้เกิดอุปนิสัยพอเพียง 
 2.3  แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ผู้เรียนนำกรอบ
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 

   2.4  ศูนย์การเรียนรู้ หมายถึง แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตภายใต้โครงการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

 
๓. หน่วยวัด 

ร้อยละ 
๔. เป้าหมาย/เกณฑ์ (๒๕66) 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการปลูกฝังการรู้จักแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านศูนย์การเรียนรู้ 

๕. วิธีการคำนวณ 
 

 
 

 
๖. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการปลูกฝังการรู้จักแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านศูนย์การเรียนรู้ 

๗. แหล่งข้อมูล 
โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

๘. ความถี่ในการเก็บข้อมูล 
ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง / ปีการศึกษา 

 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วดัที่  17 

จำนวนนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังการรู้จักแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านศูนย์การเรียนรู้ 

จำนวนนกัเรียนทั้งหมด 
x  ๑๐๐ 



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต     30 

งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

บทท่ี ๒ 
ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนท่ีผ่านมา 

ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕64 ที่ผ่านมา โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้บริหารจัดการสถานศึกษา 
ภายใต้วิสัยทัศน์ "โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต บริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐาน เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
ยกระดับการมีส่วนร่วม น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน"  โดยพัฒนาการจัด
การศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ และ 17 กลยุทธ์ ผ่านโครงการทั้งหมด 164 โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนสถานศกึษา
ให้บรรลุตามเป้าหมายแห่งความสำเร็จ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 1.1  พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงคแ์ละค่านิยมหลักของคนไทย 

 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการทัศน

ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่น 
ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 – 6  

1.เพื่อให้นักเรยีนได้
เรียนรูจ้ากระสบการณ์
จริง เกิดการเรียนรู้
แบบองค์รวม และ
นำไปใช้ประโยชน์ได ้
2.เพื่อนำภมูิปัญญา
ท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้
ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และเกิด 
ทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียน 
3.เพื่อให้นักเรยีนมี
คุณลักษณะด้านความ
รับผิดชอบ อดทน มี
วินัย กล้าแสดงออก
และทำงานเป็นทีม 
4.ภูมิใจในวัฒนธรรม
เห็นคุณคา่ในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเกิด
ลักษณะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.ให้นักเรยีน
เรียนรูจ้าก
ประสบการณ์จริง 
เกิดการเรียนรู้
แบบองค์รวม และ
นำไปใช้ประโยชน์
ได ้
2.นักเรยีนนำภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
มาประยุกต์ใช้ใน
การจัดกระบวน 
การเรยีนรู้และเกดิ 
ทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียน 
3.เนักเรียนมี
คุณลักษณะ 
ด้านความ
รับผิดชอบ อดทน 
มีวินัย กล้า
แสดงออกและ
ทำงานเป็นทีม 
4.นักเรยีนเกิด
ความภูมิใจใน
วัฒนธรรมเห็น 
คุณค่าในภมูิ
ปัญญาท้องถิน่เกิด
ลักษณะการเรียนรู้
ด้วยตนเองและ

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 95 ของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรยีนได้
เรียนรูส้รา้งเสริม
ประสบการณ์ตรง 
จากแหล่งเรยีนรู ้
2.นักเรยีนได้
ปลูกฝังค่านิยม
ความเป็นไทย
ภูมิใจในวฒันธรรม
และเห็นคุณค่า 
3.นักเรยีนมี  
ความรับผิดชอบ 
อดทนมีวินัย กล้า
แสดงออกและ
ทำงานเป็นทีม 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 98 ของ
นักเรียนผ่านการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 
1.นักเรยีนได้รับ
ประสบการณ์
ตรงจากการเข้า
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้
2.นักเรยีน
ตระหนักถึง
คุณค่าใน
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของ
ตนเอง 
3.นักเรยีนมี
ความกล้า
แสดงออก 

1.นักเรยีนได้เรยีนรู ้
จากประสบการณ์
จริง เกิดการเรียนรู้
แบบองค์รวม
สามารถนำไปใช้ 
ประโยชนไ์ด ้
2.นักเรยีนนำภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้ใน 
การจัดกระบวนการ
เรียนรู้และเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียน 
3.นักเรยีนมีคณุ 
ลักษณะดา้นความ
รับผิดชอบอดทนมี
วินัย  กล้าแสดงออก
ทำงานเป็นทีม 
4.นักเรยีนภูมิใจใน 
วัฒนธรรมและเห็น
คุณค่า 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
พัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 โครงการทัศน
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ช้ัน ม.1 – 2  
และช้ัน ม.4 - 6 

1. เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรูจ้ากระสบการณ์
จริงเกิดการเรียนรู้
แบบองค์รวมและ
สามารถนำไปประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตประจำวันได ้
2. เพื่อนำภูมิปญัญา
ท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้
ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ และเกดิ
ทัศนคติที่ด ี

1. นักเรียนได้
เรียนรูจ้าก
ประสบการณ์
จริงเกิดการ
เรียนรู้แบบองค์
รวมและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวัน
ได ้
2. นักเรียนนำภูมิ
ปัญญาท้องถิน่มา
ประยุกต์ใช้ในการ
จัดกระบวนการ
เรียนรู้ และเกดิ
ทัศนคติที่ด ี

1. นักเรียนช้ัน 
ม.1 – 2 และชั้น 
ม.4 – 6 แตล่ะ
ระดับชั้นเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 
85 
2. นักเรียนช้ัน 
ม.1 – 2 และชั้น 
ม.4 – 6 ท่ีเข้า
ร่วมโครงการได้รับ
ความรูผ้่าน
ประสบการณ์จริง
จากแหล่งเรยีนรู้ที่
ไปศึกษาและมี
ช้ินงาน/ผลงาน ที่
ได้จากการศึกษา
แหล่งเรียนรู ้

นักเรียนช้ัน    
ม.1 – 2 และ
ช้ัน ม.4 – 6 แต่
ละระดับช้ันผ่าน
การเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 
85 
2.นักเรยีนได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์
จริงจากแหล่ง
เรียนรู ้

1.นักเรยีนได้เรยีนรู ้
จากประสบการณ์
จริง เกิดการเรียนรู้
แบบองค์รวม และ
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได ้
2. นักเรียนนำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมา
ประยุกต์ใช้ในการ
จัดกระบวนการ
เรียนรู้และเกิด
ทัศนคติที่ด ี

3 โครงการทัศน
ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ช้ัน ม.3 

1.เพื่อให้นักเรยีนได้
เปลี่ยนบรรยากาศใน
การเรยีนรู้ สร้างเสริม
ประสบการณ์ตรงจาก
แหล่งเรียนรู้ภายใน 
ประเทศ 
2.เพื่อให้นักเรยีนได้
ศึกษาเรียนรู้ประวตัิ 
ศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
ศิลปะวัฒน ธรรม
ต่างๆ ของแหล่งเรียนรู้
ภายในประเทศ 
3.เพื่อให้นักเรยีนมี
โลกทัศน์ท่ีกว้าง ศึกษา
ค้นคว้าและพัฒนา
ตนเองจากแหล่ง
เรียนรูภ้ายในประเทศ 
4.เพื่อให้นักเรยีน
ได้รับการปลูกฝัง 
ค่านิยมเห็นคณุค่าใน

1.นักเรยีนได้
เปลี่ยนบรรยากาศ
ในการเรียนรู ้
สร้างเสริม
ประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรยีนรู้
ภายในประเทศ 
2.นักเรยีนได้
ศึกษาเรียนรู้
ประวัติศาสตร ์
ภูมิศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม
ต่างๆของแหล่ง
เรียนรูภ้ายใน 
ประเทศ 
 
3.นักเรยีนมีโลก
ทัศน์ท่ีกว้างขึ้น 
ศึกษาค้นคว้าและ
พัฒนาตนเองมาก

1.เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรม 
2.เชิงคุณภาพ 
2.1นักเรียนได้
เปลี่ยนบรรยากาศ 
ในการเรียนรู้จาก 
ประสบการณ์ตรง 
2.2 นักเรียนได้
ศึกษาเรียนรู้
ประวัติศาสตร ์
ภูมิศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรม
ของแหล่งเรียนรู ้
 
2.3.นักเรียน 
ศึกษาค้นคว้าและ
พัฒนาตนเองจาก
แหล่งเรียนรู ้

1. เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 80 ของ
นักเรียน ผ่านการ
เข้าร่วมกิจกรรม 
2.เชิงคุณภาพ 
2.1นักเรียนได้
เปลี่ยนบรรยากาศ 
ในการเรียนรู้จาก 
ประสบการณ์ตรง 
2.2 นักเรียนได้
ศึกษาเรียนรู ้
ค้นคว้าและพัฒนา
ตนเอง 
2.3.นักเรียนเห็น
คุณค่าในภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น
และมีคา่นิยมที่ด ี

1.นักเรยีนได้เปลี่ยน 
บรรยากาศในการ
เรียนรู้ สร้างเสรมิ
ประสบการณ์ตรง 
จากแหล่งเรยีนรู ้
2.นักเรยีนได้ศึกษา
เรียนรู้ประวตัิศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ ศลิปะ 
วัฒนธรรม และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.นักเรยีนมีค่านยิม 
ความเป็นไทย และ 
ภูมิใจในวัฒนธรรม 
เห็นคุณคา่ในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
4.นักเรยีนเกิด
ทักษะในการ 
แสวงหาความรู ้
ด้วยตนเอง และ
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ภูมิปัญญาไทย 
 
 
 
 

ขึ้น 
4.นักเรยีนมี
จิตสำนึกค่านยิม
และเห็นคุณค่าใน
ภูมิปัญญาไทยมาก
ขึ้น 

2.4.นักเรียนเห็น
คุณค่าและมี
ค่านิยมที่ด ี

พัฒนาตัวเองอย่าง
ต่อเนื่องตาม 
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4 โครงการส่งเสริม 
รกัการอ่าน 

1.เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียน มีนสิัยรักการ
อ่าน การค้นคว้า 
2.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนรูจ้ักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ และมี
ความคิดสร้างสรรค ์
3.เพื่อให้นักเรยีนเกิด
ทักษะในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู ้

1.นักเรยีนม ี
นิสัยรักการอ่าน 
การค้นคว้า 
2.นักเรยีนรู้จัก 
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
และมีความคิด
สร้างสรรค ์
3.นักเรยีนเกิด
ทักษะในการ
เรียนรูด้้วยตนเอง 
จากแหล่งเรยีนรู ้

๑.นักเรยีนร้อยละ 
90 มีนสิัย 
รักการอ่าน การ
ค้นคว้า 
๒.นักเรยีนร้อยละ 
90 รูจ้ัก 
ใช้เวลา ว่างให้เกิด
ประโยชน์ และมี
ความคิด
สร้างสรรค ์
3.นักเรยีนร้อยละ 
90 เกดิทักษะใน
การเรยีนรู้ด้วย 
ตนเองจากแหล่ง
เรียนรู ้
ผ่านกิจกรรม ดังนี ้
1. กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ 
2. กิจกรรมเที่ยง
สร้างสรรค ์
3. กิจกรรมยอด
นักเขียน 
4. กิจกรรมสถติิ
ยอดนักอ่าน 
ประจำเดือน 
5. กิจกรรมยุว
บรรณารักษ์ 
6. กิจกรรม
หนงัสือสัญจร 
7. กิจกรรมพฒันา
ห้องสมุด 
8. กิจกรรม
สัปดาห์ห้องสมุด 
 
 

๑.ร้อยละ 90 มี
นิสัยรักการอ่าน 
การค้นคว้า 
๒.ร้อยละ 90 
รู้จักใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 
และมีความคิด
สร้างสรรค ์
3.ร้อยละ 90  
เกิดทักษะในการ
เรียนรูด้้วยตนเอง 
จากแหล่งเรยีนรู ้

1.นักเรยีนม ี
นิสัยรักการอ่าน       
การค้นคว้า 
2.นักเรยีนรู้จักใช้ 
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และมี
ความคิดสร้างสรรค ์
3.นักเรยีนเกิด
ทักษะในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 
จากแหล่งเรยีนรู ้
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
5 โครงการปรับ

พื้นฐานนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 

1.เพื่อปรับพื้นฐาน 
ความรู้นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
2.เพื่อเตรียมความ
พร้อมนักเรียนในการ
ปฏิบัติตามกฏระเบยีบ
ของโรงเรียน 

1.นักเรยีนได้รับ
พื้นฐานความรู ้
ช้ันประถมศึกษา     
ปีท่ี 1 ก่อนการ
เข้าเรียน 
2.นักเรยีนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติตามกฏ 
ระเบียบของ
โรงเรียน 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียน ช้ัน ป.1 
เข้าร่วมกิจกรรม 

1.นักเรยีนร้อย
ละ 100 ผ่าน
การเขา้ร่วม
กิจกรรม 
2.ร้อยละ 100 
ของนักเรียนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพร้อมใน
การเรยีนช้ันป.1 

1.นักเรยีนเกิดการ
เรียนรู้ มีทักษะ 
ความรู้พื้นฐาน 
การเรยีน ช้ันป.1 
2.นักเรยีนมีความ
พร้อม สามารถอยู่
ในโรงเรียนได้อย่างมี
ความสุข 

6 โครงการปรับ
พื้นฐานนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 1 
 

1.เพื่อให้นักเรยีนมี
ความรู้พื้นฐานในการ
เรียนช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 1 
2.เพื่อให้นักเรยีนมี
ความรับผิดชอบ
คุณลักษณะด้านความ 
อดทน มีวินัย กล้า
แสดงออก 
3.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนกลา้แสดง 
ออก ทักษะการทำงาน
กลุ่ม 
4.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนมีพฒันาการ 
ในด้านอารมณ์ สังคม 
สติปัญญาตาม
ศักยภาพ สามารถ
ปรับตัวและอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
 
 

1.นักเรยีนมี
ความรู้พื้นฐาน
ในการเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 1 
2.นักเรยีนมี
ความรับผิดชอบ
คุณลักษณะ 
ด้านความอดทน 
มีวินัย กล้าแสดง 
ออก 
3.นักเรยีนเกิด 
กล้าแสดงออก 
ทักษะการ
ทำงานกลุ่ม 
4.นักเรยีนม ี
พัฒนาการใน
ด้านอารมณ์  
สังคม สตปิัญญา
ตามศักยภาพ 
สามารถปรับตัว
และอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมี
ความสุข 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียน ช้ัน ม.1 
เข้าร่วมกิจกรรม
  
 

1.นักเรยีนร้อย
ละ 100 ผ่าน
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.ร้อยละ 100 
ของนักเรียนท่ี
เข้าร่วมกจิกรรม
มีคุณลักษณะ
ตามที่โรงเรียน
กำหนด 

1.นักเรยีนเกิดการ
เรียนรู้ มีทักษะ
ความรู้พื้นฐาน 
การเรยีน ช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 1 
2.นักเรยีนมี
คุณลักษณะด้าน
ความรับผิดชอบ 
อดทน มีวินัย  
กล้าแสดงออก  
3.นักเรยีนเกิด
ทักษะการทำงาน
กลุ่ม 
4.นักเรยีนสามารถ
ปรับตัว และอยู่
ร่วมกันในสังคม 
อย่างมีความสุข 

7 โครงการปรับ
พื้นฐานนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 4 

1.เพื่อปรับพื้น
ฐานความรู้นักเรียนใน
การเตรียมความพร้อม
สำหรับเนื้อหาใน 
รายวิชาพื้นฐานและ
วิชาเอก สำหรับช้ัน

1.นักเรยีนได้รับ
พื้นฐานความรู ้
ในการเตรยีม 
ความพร้อม
สำหรับเนื้อหาใน 
รายวิชาพื้นฐาน

ร้อยละ 100 
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี4 
เข้าร่วมโครงการ 

1.นักเรยีนร้อย
ละ 100 ผ่าน
การเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.ร้อยละ 100 
ของนักเรียนท่ี

1.นักเรยีนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 4 เข้ารับ
การเรยีนปรับพื้นฐาน
ในรายวิชาพื้นฐาน
และเพิ่มเติม 
มีความรู้ในเนื้อหา 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
มัธยมศึกษา ปีท่ี 4 
2.เพื่อปรับความ
พร้อมของนักเรียน
ทางการเรียน 
 
 
 

และวิชาเอก 
สำหรับช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 4 
2.นักเรยีน
สามารถปรับตัว
และมีความ
พร้อมทางการ
เรียน 

เข้าร่วมกิจกรรม
มีคุณลักษณะ
ตามที่โรงเรียน
กำหนด 

 เพื่อเป็นพ้ืนฐานใน 
การเรยีนในภาคเรียน
ต่อไป 
2.นักเรยีนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที ่4 สามารถ
ปรับตัวในการเรียน
ระดับ ช้ันมัธยมศึกษา   
ตอนปลายไดด้ ี

8 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม  
และค่านิยม 
อันพึงประสงค ์

๑. เพื่อส่งเสริม 
ให้นักเรียนมีคณุธรรม 
และค่านิยมอันพึง 
ประสงคต์ามที่สถาน 
ศึกษากำหนด 
2.เพื่อให้นักเรยีนมี
ทักษะการใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างเหมาะสม
และเป็นแบบอย่างที่ดี
ได ้
3.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียติ
เด็กดีมคีุณธรรม 
4.เพื่อเสริมสร้างแรง
บันดาลใจให้นักเรียน
เห็นคุณคา่ของความ 
มีคุณธรรม 
 

1. นักเรียนมี
คุณธรรมและ
ค่านิยมอันพึง 
ประสงคต์ามที่
สถานศึกษกำหนด 
2.นักเรยีนมี
ทักษะการใช้ชีวิต
ในสังคมไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและเป็น
แบบอย่างทีด่ีได ้
3.ยกย่องเชิดชู
เกียติเด็กดีมี
คุณธรรม 
4.นักเรยีนมีแรง
บันดาลใจและ
เห็นคุณคา่ของ
ความมีคณุธรรม 

1.ร้อยละของ
นักเรียนระดับช้ัน 
ป.1 - ม.5  
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
2.ร้อยละของ
นักเรียน 
มีคุณธรรมและ
ค่านิยมอันพึง
ประสงคต์ามที่
สถานศึกษา
กำหนด 

1.นักเรยีน  
ระดบัช้ัน  
ป.1-ม.5 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 85  
2.นักเรยีน  
มีคุณธรรมและ
ค่านิยม  
อันพึงประสงค์
ตามทีส่ถานศึกษา
กำหนด 
ร้อยละ 85 

ควรจัดกิจกรรม 
เด็กดีมคีุณธรรมเพื่อ
เป็นการเสรมิสร้าง
แรงบัลดาลใจให้
นักเรียนเห็นคุณคา่
ของความมีคุณธรรม 

9 โครงการค่ายพุทธ
บุตร 

๑. เพือ่ส่งเสริมให้
นักเรียนมีคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามที ่
สถานศึกษากำหนด 
๒.เพื่อให้นักเรยีน 
มีทักษะการใช้ชีวิตใน
สังคมได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
3.เพื่อปลูกจติสำนึกให้
นักเรียนมีคณุธรรม
จริยธรรมและนำไปเป็น
แนวทางในการดำเนิน
ชีวิต 
 
 
 

1. นักเรียนมี
คุณลักษณะ 
อันพงึประสงค์
ตามทีส่ถานศึกษา
กำหนด 
๒.นักเรยีนมี
ทักษะการใช้
ชีวิตในสังคม 
ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละของ
นักเรียนทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรม  
เชิงคุณภาพ 
๒.ระดับความ  
พึงพอใจ ต่อ
โครงการค่ายพุทธ
บุตร 

 
1.นักเรยีนเข้า
ร่วมกิจกรรมค่าย  
พุทธบุตร  
คิดเป็นร้อยละ90 
2.ความพึงพอใจ  
ตอ่โครงการค่าย
พุทธบุตร 
อยู่ในระดับดี  
ร้อยละ 85 

- 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
10 โครงการ

ประกวด 
มารยาทไทย 

1.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนปฏิบตัิตนตาม
มารยาทไทยมีกิรยิาดี 
มารยาทดี พดูจาด ี
และประพฤติด ี
๒.เพื่อปลูกฝังให้
นักเรียนเห็นคุณคา่ใน
การปฏิบัตติน 
ตามมารยาทไทย 
๓.เพื่อส่งเสรมิความ
เป็นเลิศในการร่วมการ
แข่งขันประกวด
มารยาทไทย 

1.นักเรยีนปฏิบตัิ
ตนตามมารยาท
ไทยมีกิรยิาดี 
มารยาทดีพดูจาด ี
และประพฤติด ี
๒.นักเรยีนเห็น
คุณค่าในการ
ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทย 
๓.นักเรยีนร่วม
การแข่งขนั
ประกวด
มารยาทไทย 

เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละของ
นักเรียนระดับช้ัน 
ป1.- ม.5 ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม  
เชิงคุณภาพ 
2.ผลรางวลัการ
เข้าร่วมการ
แข่งขันประกวด 
มารยาทไทย 

 
1.นักเรยีน
ระดับชั้น 
ป1.-ม.5                
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 80  
2.ตัวแทน
นักเรียนได้รับ
รางวัลการเข้า
ร่วมการแข่งขัน
ประกวด 
มารยาทไทย 

- 

11 โครงการสภา
นักเรียนส่งเสรมิ
ประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 

๑.เพือ่ให้นักเรยีนมี
ส่วนร่วมในการ
เลอืกตั้งสภานักเรียน 
เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย จาก
ประสบการณ์ตรง 
และได้ทำหน้าที่
พลเมืองตามหลัก
ประชาธิปไตย 
๒.เพื่อให้ผูเ้รียนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าท่ีของสภา
นักเรียนและสามารถ
นำไปปฏิบตัิได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.เพือ่สง่เสรมินักเรยีน
ให้มทีักษะความเป็น
ผู้นำท่ีดีสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองพัฒนา
งานได้อย่างเหมาะสม 

๑.นักเรยีนมสี่วน
ร่วมในการเลือกตั้ง
สภานักเรียนเกดิ
การเรยีนรู้เกี่ยวกับ 
ประชาธิปไตย 
จากประสบการณ์
ตรงและได้ทำ
หน้าท่ีพลเมือง 
ตามหลัก
ประชาธิปไตย 
๒.นักเรยีนเรยีนมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าท่ี
ของสภานักเรียน
และสามารถนำไป
ปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓.นักเรยีนมีทักษะ 
ความเป็นผู้นำที่ดี 
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการ 
พัฒนาตนเอง 
พัฒนางานได้ 
อย่างเหมาะสม 

เชิงปริมาณ  
๑.ร้อยละของ
นักเรียนระดับช้ัน
ป.4- ม.5 ที่มสี่วน
ร่วมในการ
เลือกตั้งสภา
นักเรียน 
เชิงคุณภาพ 
๒.ระดับความพงึ
พอใจต่อการ
ทำงานของ 
 สภานักเรียน 

 
1. นักเรียน
ระดับชั้น 
ป.4- ม.5 มีส่วน
ร่วมในการ
เลือกตั้งสภา
นักเรียน 
ร้อยละ 80 
๒.ความพึงพอใจ
ต่อการทำงาน
ของสภา
นักเรียน 
อยู่ในระดับด ี

- 

12 โครงการส่งเสริม 
ระเบียบวินยั
นักเรียน 

๑.เพือ่ให้นักเรยีนมี
ระเบียบวินยัปฏิบตัิตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน 
๒.เพื่องส่งเสริมให้

๑.นักเรยีนมี
ระเบียบวินยั 
ปฏิบัติตาม
กฎระเบยีบวินัย 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของ
นักเรียนระดับช้ัน
ป.1 - ม.5  

 
1. นักเรียน
ระดับชั้น 
ป.1 - ม.5                

- 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
นักเรียนมีพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมสามารถอยู่
ในสังคมได้อยา่งมี
ความสุข 

ของโรงเรียน 
๒.นักเรยีนมี
พฤติกรรม 
ที่เหมาะสม 
สามารถอยู่ใน
สงัคมไดอ้ย่างมี 
ความสุข 

มีระเบยีบวินัย
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 
วินยัของโรงเรียน 

มีระเบยีบวินัย
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ 
วินยัของโรงเรียน 
ร้อยละ 85 

13 โครงการ
โรงเรียนสีขาว 
รณรงค์และ
ป้องกัน 
ยาเสพตดิใน
โรงเรียน 

๑.เพื่อให้โรงเรียน 
ปลอดสารเสพติดทุก
ประเภท 
๒.เพื่อให้นักเรยีนมี
ความรู้ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงผลเสีย 
ของสิ่งเสพติดทีมตี่อ
ชีวิต และสามารถ
ปฏิบัติตนใหป้ลอดภยั
จากสิ่งเสพติดทุก
ประเภท 

๑.โรงเรียนปลอด 
สารเสพตดิทุก
ประเภท 
๒.นักเรยีนมี
ความรู้ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงผลเสีย
ของสิ่งเสพติด 
ทีม่ีต่อชีวิต และ
สามารถปฏิบัติ
ตนให้ปลอดภัย
จากสิ่งเสพติด
ทุกประเภท 

เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ /กจิกรรม  
เชิงคุณภาพ 
2.ร้อยละของ
นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจ  
ตระหนักถึงผลเสีย
ของสิ่งเสพติดทีมตี่อ
ชีวิตและสามารถ
ปฏิบัติตนให้
ปลอดภัยจาก 
สิ่งเสพตดิ 
ทุกประเภท 

 
1.นักเรยีนเข้า
ร่วมโครงการ /
กิจกรรม  
ร้อยละ 85 
2.นักเรยีน
ระดับชั้น  
ป.1-ม.5 
มีความรู้ความ
เข้าใจตระหนักถึง
ผลเสียของสิ่งเสพ
ติดทีมีต่อชีวิตและ
สามารถปฏิบัตติน
ใหป้ลอดภัยจาก 
สิ่งเสพตดิ 
ทุกประเภท 
ร้อยละ 85 

- 

14 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมวันสำคัญ
ของชาติ 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนมีคณุลักษณะ
และค่านิยมทีด่เีป็นไป
ตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 
๒.เพื่อให้นักเรยีนได้
รู้จักวันสำคญัต่างๆ
ของชาติมีการ
แสดงออกที่ดี  
ถูกต้องและเป็น
แบบอย่างท่ีดีได ้
๓.เพื่อสร้างจิตสำนึก
และค่านิยมที่ดีให้แก่
นักเรียนและบุคลากร
ในสถานศึกษาในการ
ธำรงไว้ซึ่งชาติศาสนา
พระมหากษตัริย ์

๑.นักเรยีนมี
คุณลักษณะ 
และค่านิยมที่ด ี
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ที่สถานศึกษา
กำหนด 
๒.นักเรยีนได้รู้จัก 
วันสำคัญต่างๆ
ของชาติมีการ
แสดงออกท่ีดี 
ถูกต้องและเป็น
แบบอย่างท่ีดีได ้
๓.นักเรยีนมี
จิตสำนึกและ 
ค่านิยมที่ดีให้แก่
นักเรียนและ

เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละของ
นักเรียนที่เข้าร่วม 
กิจกรรมวันสำคัญ  
ของชาติ  
เชิงคุณภาพ 
๒.ระดับความพึง
พอใจต่อโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรม
วันสำคัญของชาต ิ

 
๑.นักเรยีน
ระดบัช้ันป.1-ม.5 
เข้าร่วมกิจกรรม
วันสำคัญของชาติ
ร้อยละ 90 
2.ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ
สง่เสริม กิจกรรม
วันสำคัญของชาติ
อยู่ในระดับด ี

- 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
บุคลากรใน
สถานศึกษา 
ในการธำรงไว้ซึ่ง
ชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

15 โครงการส่งเสริม
กิจกรรม 
วันสำคัญทาง
ศาสนา 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนมีคณุลักษณะ
และค่านิยมที่ด ี
เป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 
๒. เพื่อปลูกฝังจิตใจ 
ความศรัทธาของ
ผู้เรยีนให้ยึดมั่น 
ในพุทธศาสนาและ 
สืบสานรักษา
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีอันดีงาม            
ของไทย 
๓.เพื่อให้นักเรยีน                
มีความรู้ความเข้าใจ
และทราบถึงประวัต ิ
ความเป็นมาของวัน
สำคัญใน
พระพุทธศาสนา 

๑.นักเรยีนมี
คุณลักษณะ 
และค่านิยมที่ด ี
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ที่สถานศึกษา
กำหนด 
๒. นักเรียนมี
ความศรัทธา 
ยึดมั่นในพุทธ
ศาสนา 
และสบืสานรักษา 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี
อันดีงามของไทย 
๓.นักเรยีน                   
มีความรู้ความ
เข้าใจทราบถึง
ประวัติความ
เป็นมาของวัน
สำคัญใน
พระพุทธศาสนา 

เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละของ  
 นักเรียนท่ีเข้าร่วม  
 กิจกรรมวันสำคัญ  
 ทางศาสนา  
เชิงคุณภาพ 
๒.ระดับความ  
 พึงพอใจต่อ  
 โครงการส่งเสรมิ  
 วันสำคัญทาง 
ศาสนา 

 
๑. นักเรียนช้ัน  
ป.1-ม.5 เข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญ        
ทางศาสนา                
ร้อยละ 80 
๒.ความพึง
พอใจต่อ
โครงการ
สง่เสริมวัน
สำคัญทาง
ศาสนาอยูใ่น
ระดับด ี

 

16 โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 
 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนมีคณุลักษณะ
และค่านิยมที่ดีเป็นไป
ตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 
๒.เพื่อให้นักเรยีน
ทราบถึงวัฒนธรรม
และประเพณีไทย 
มีการแสดงออกที่
ถูกต้องและเป็น
แบบอย่างได ้
๓.เพือ่ส่งเสรมิให้
นักเรียนเห็นคุณคา่
ร่วมกันรักษา

๑.นักเรยีนมี
คุณลักษณะ 
และค่านิยมที่ด ี
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
ที่สถานศึกษา
กำหนด 
๒.นักเรยีนทราบ
ถึงวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 
มีการแสดงออกที่
ถูกต้องและเป็น
แบบอย่างได ้
๓.นักเรยีนเห็น

เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละของ  
 นักเรียนท่ีเข้าร่วม  
 โครงการส่งเสรมิ
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย  
 
 
เชิงปริมาณ 
๒.ระดับความ  
 พึงพอใจต่อ  
 โครงการส่งเสรมิ
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 

 
1.นักเรยีนช้ัน  
ป.1-ม.5     
เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย 
ร้อยละ 90  
 
๒.ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ
ส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย อยู่
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย  
เพื่อสร้างความเข้าใจ  
แก่นักเรียนในการ
ปรับเปลีย่นและ
ตอบสนองกระแส 
วัฒนธรรมอื่นๆอย่าง 
เหมาะสม 

คุณค่าร่วมกัน
รักษาวัฒนธรรม 
และประเพณีไทย  
สร้างความเข้าใจ
แก่นักเรียนในการ
ปรับเปลีย่นและ
ตอบสนองกระแส
วัฒนธรรมอื่นๆ 
อยา่งเหมาะสม 

ในระดับด ี

17 โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 

๑.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนมีคณุลักษณะ
และค่านิยมที่ดีเป็นไป
ตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด 
๒.เพื่อให้นักเรยีนทราบ
ถึงวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 
มีการแสดงออกที่
ถูกต้องและเป็น
แบบอย่างได ้
๓.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนเห็นคุณคา่
ร่วมกันรักษา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 
เพื่อสร้างความเข้าใจ  
แก่นักเรียนในการ
ปรับเปลีย่นและ
ตอบสนองกระแส 
วัฒนธรรมอื่นๆอย่าง 
เหมาะสม 

๑.นักเรยีนมี
คุณลักษณะและ 
ค่านิยมที่ดีเป็นไป
ตามเป้าหมายที ่
สถานศึกษกำหนด 
๒.นักเรยีนทราบ
ถึงวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิน่ 
มกีารแสดงออกที่
ถูกต้องและเป็น
แบบอย่างได ้
๓.เนักเรียนเห็น
คุณค่าร่วมกัน
รักษาวัฒนธรรม 
และประเพณี
ท้องถิ่น  
เพื่อสร้างความ
เข้าใจแกน่ักเรียน
ในการปรับเปลี่ยน 
และตอบสนอง
กระแสวัฒนธรรม
อื่นๆอย่าง
เหมาะสม 

เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละของ  
 นักเรียนท่ีเข้าร่วม  
 โครงการส่งเสรมิ
วัฒนธรรมและ
ประเพณที้องถิ่น  
 
เชิงคุณภาพ  
๒.ระดับความ  
 พึงพอใจต่อ  
 โครงการส่งเสรมิ
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิน 

 
1.นักเรยีนช้ัน 
ป.1 - ม.5               
เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น 
ร้อยละ 80  
๒.ความพึงพอใจ
ต่อโครงการ
ส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น
อยู่ในระดับด ี

 

18 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี และ 
ยุวกาชาด 

๑.เพื่อให้นักเรยีนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามที่
สถานศึกษากำหนด 
๒.เพื่อสร้างจิตสำนึก
ในการเป็นเยาวชนท่ีดี
ของชาติ 
๓.เพื่อให้นักเรยีนมี
ความรู้ความเข้าใจฝึก

๑.นักเรยีนมี
คุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์
ตามทีส่ถานศึกษา
กำหนด 
๒.นักเรยีนมี
จิตสำนึกใน 
การเป็นเยาวชน
ที่ดีของชาติ 

เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริม
กิจกรรมลกูเสอื
เนตรนารียุวกาชาด 
 
เชิงคุณภาพ 
2.ระดับความพึง

 
๑.นักเรยีน
ระดับชั้นป.1-ม.5 
ร่วมโครงการ
ส่งเสริมกิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารี
ยุวกาชาด  
ร้อยละ 90 
2.ความพึงพอใจ

ควรปรับระยะเวลา
ดำเนินกิจกรรมให้อยู่
ในช่วงวันเวลา
เดียวกันกับการเรียน
การสอนBlock 
course  
รายวิชาลูกเสือ
เนตรนาร ี
ยุวกาชาด 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ประสบการณ ์
ผา่นกิจกรรมเดนิ
ทางไกลและเข้าค่าย
พักแรม 
๔.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนมรีะเบยีบวนิัย
มีน้ำใจมีความสามัคคี
บำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สว่นรวมและเติบโต
เป็นเยาวชนท่ีดีของ
ชาติ 

๓.นักเรยีน 
มคีวามรู ้
ความเข้าใจ ได้ฝึก
ประสบการณ์ผ่าน
กิจกรรม 
เดินทางไกลและ 
เข้าค่ายพักแรม 
๔.นักเรยีนมี
ระเบียบวินยั 
มีน้ำใจ มีความ
สามัคคี บำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อ 
ส่วนรวม 
และเติบโตเป็น
เยาวชนท่ีดี 
ของชาต ิ

พอใจต่อโครงการ  
ส่งเสริมกิจกรรม 
ลูกเสือเนตรนารี  
ยุวกาชาด 

ต่อโครงการ  
ส่งเสริมกิจกรรม 
ลูกเสือเนตรนารี  
3. ยุวกาชาดอยู่ใน
ระดับดี0 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนบรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการ

ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการ เรียน
กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ภาษา 
ไทย 

1.เพื่อส่งเสรมิทักษะ
การเขียนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
2.เพื่อให้นักเรยีนมี
นิสัยรักการเรยีนรู้ มี
เจตคติทีด่ีต่อการเรียน
วิชาภาษาไทย 
3.เพื่อให้นักเรยีนนำ
ความรู้ที่ได้ จากการ
พัฒนาทักษะการเรียน 
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
โดยจดักิจกรรม ดังนี ้
1.กิจกรรมเขียนตาม
คำบอก 
2.กิจกรรมรักษ์
ภาษาไทย 
 
 

1.นักเรยีนมี
ทักษะการเขียน 
ที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
2.นักเรยีนมี
นิสัยรักการ
เรียนรู้ มีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียน 
วิชาภาษาไทย 
3.นักเรยีนนำ
ความรู้ที่ได ้
จากการพัฒนา
ทักษะการเรยีน 
ไปใช้ในชีวิต 
ประจำวัน 
 

1.ร้อยละ 90 
ของนักเรียนช้ัน  
ป.1-ม.5  มีทักษะ
การเขียนที่ดีขึน้ 

ร้อยละ 90 ของ
ผู้เรยีน มีทักษะ
การเขียนท่ีดีขึ้น
และที่มผีล 
สัมฤทธ์ิทางการ 
เรียน กลุม่สาระ 
การเรยีนรู้ภาษา 
ไทย สูงกว่าค่า
เป้าหมายของ 
สถานศึกษา 

1.นักเรยีนมี
พัฒนาการด้านการ 
เขียนที่ดีขึ้น 
2.นักเรยีนมีนสิัย 
รักการเรียนรู้ มเีจต
คติที่ดีต่อการเรียน
วิชาภาษาไทย 
3.นักเรยีนสามารถ
นำความรู้ที่ได้รับ
จากการพัฒนา 
ทักษะการเรยีน 
ไปใช้ในวิตประจำวัน 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
2 โครงการ

ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
ภาษาต่างประเทศ 

๑.เพื่อให้นักเรยีน
สามารถเขียนสะกด 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ได้ถูกต้องและมี
ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนสูงขึ้น  
๒.เพื่อให้นกัเรยีนมี
ความกล้าแสดง ออก 
และมโีอกาสไดฝ้ึก
ทักษะทางภาษา 
๓. เพื่อให้นักเรียนได้
เกิดทัศนคติที่ดตี่อการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
๔.เพื่อให้นักเรยีน
เรียนรู้ในเรื่อง 
วัฒนธรรมและวัน
สำคัญของเจ้าของ 
ภาษา 

๑.นักเรยีน
สามารถเขียน 
สะกดคำศัพท์
ภาษาอังกฤษได ้
ถูกต้องและมี
ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนสูงขึ้น  
๒.นักเรยีนมี
ความกล้าแสดง 
ออก และมี
โอกาสได้ฝึก 
ทักษะทางภาษา 
๓.นักเรยีนได้
เกิดทัศนคติที่ดี
ต่อการเรียนวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
๔.นักเรยีน
เรียนรู้ในเรื่อง 
วัฒนธรรมและ
วันสำคัญของ 
เจ้าของภาษา 

จัดกิจกรรมการ
เรียนรูส้ำหรับ
นักเรียนช้ัน      
ป.๑- ม.6  
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต 
ได้รับการพัฒนา
ทักษะการเขียน
คำศัพท์และ 
การเรยีนรู้ในเรื่อง 
วัฒนธรรมและวัน
สำคัญของเจ้าของ
ภาษา ดังน้ี 
1. กิจกรรม 
Dictation 
สำหรับนักเรียน
ช้ันป.๑- ป.6  
2.กิจกรรม 
English Today 
สำหรับนักเรียน
ช้ันป.4 -ม.6 
3.กิจกรรม   
Let's enjoy a 
Christmas Day 
สำหรับนักเรียน
ช้ันป.1 -ม.6 

1.ร้อยละ80 
ของนักเรียน   
ช้ัน ป.1-6  
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม
สามารถเขียน
คำศัพท์  
 2.ร้อยละ 70 
ของนักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรยีนกลุ่ม
สาระ การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษสูง
กว่าค่าเป้าหมาย
สถานศึกษา 
มีค่าเฉลีย่สูงขึ้น 
3.ร้อยละ 80   
ของนกัเรียนช้ัน  
ป.1 - ม.6
เรียนรู้ในเรื่อง
วัฒนธรรม 
และวันสำคัญ
ของเจ้าของ
ภาษา 

๑. นักเรียนสามารถ
เขียนสะกดคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ 
ได้ถูกต้องและมี
ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนสูงขึ้น  
๒. นักเรียนมีความ
กล้าแสดงออกและมี
โอกาสไดฝ้ึกทักษะ
ทางภาษา 
๓. นักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนวิชาภาษา 
อังกฤษ 
๔. นักเรียนไดเ้รียนรู้
ในเรื่องวัฒนธรรม
และวันสำคัญ 

ของเจ้าของภาษา 

3 โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ให้มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าที่
สถานศึกษากำหนด 
2.เพื่อให้นักเรยีนเกิด
ทักษะและ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ สามารถ
นำไปใช้ในการเรียน
การสอนได ้

1.นักเรยีนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
สูงขึ้น 
2.นักเรยีนเกิด
ทักษะและ
กระบวนการ
ทางคณิต
สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ได ้

1.เชิงปริมาณร้อย
ละของนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์
สูงขึ้น  
2.เชิงคณุภาพ
นักเรียนเกดิทักษะ
กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
สามารถนำมาใช้
ในการเรียนการ
สอนได ้

1.เชิงปริมาณ
ร้อยละของ
นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
คณิตศาสตร์
สูงขึ้น 
2.เชิงคุณภาพ
นักเรียนเกดิ
ทักษะกระบวน 
การคิดทาง
คณิตศาสตร์
สามารถนำมาใช้
ในการเรียนการ
สอนได ้
 

1.นักเรยีนมี
ผลสัมฤทธ์ิทาง
คณิตศาสตร์สูงกว่า
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษา
กำหนด 

2.นักเรยีนเกิดทักษะ
และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และ
สามารถนำมาใช้ใน
การเรยีนการสอนได ้
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
4 โครงการ

ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้
วิทยาศาสตร ์

1.เพื่อยกระดับผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตร์ ช้ันป.1 -
ม.6 ให้มีค่าเฉลีย่สูง
กว่าเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 
๒.เพื่อให้นักเรยีน
เข้าใจทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร ์
และนำความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในกระบวน การ
เรียนการสอน 
๓.เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนมีความรู้และ
เกิดทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร ์

1.ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
วิทยาศาสตร์    
ช้ัน ป.1-ม.6  
ให้มีค่าเฉลีย่สูง
กว่าเกณฑ ์
ที่สถานศึกษา
กำหนด 
๒.นักเรยีนเข้าใจ
ทักษะกระบวน 
การทาง
วิทยาศาสตร ์
และนำความรู้ที่
ได้ไปใช้ใน 
กระบวนการ
เรียนการสอน 
๓.นักเรยีน 
มีความรู้และเกิด
ทักษะกระบวน 
การทาง
วิทยาศาสตร ์

1.จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ใหผู้้เรียน
ได้รับการพัฒนา 
ผ่านกระบวนการ
เรียนการสอน 
โดยเน้นทักษะ
กระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์
ตั้งแต่ระดับ 
ช้ัน ป.1-ม.6 ดังนี ้
1. กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร ์
2. กิจกรรม
เผยแพร่ข่าวสาร 
วิทยาศาสตร์น่ารู ้
๓. กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะ 
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์
๔. กิจกรรมการ
แข่งขันทักษะ 
ทางวิชาการระดับ
จังหวัด ระดับภาค 
และระดับประเทศ 

1.ร้อยละ 60 
ของผู้เรียนมผีล 
สัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนสาระ
วิทยาศาสตร์  
สูงกว่าค่า
เป้าหมาย 
สถานศึกษา  
 2.ร้อยละ 100   
 ของนักเรียน  
 ที่ได้เรยีนรู้  
ทักษะกระบวน 
การ ทาง
วิทยาศาสตร์  
ผ่านการทดลอง 
ปฏิบัติจริง 

1. ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ัน   
ป.1-ม.6 มีค่าเฉลี่ย
สูงกว่าเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 
๒. นักเรียนเข้าใจ
ทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร ์
และนำความรู้ที่ได้
ไปใช้ในชีวิตประจำ 
วันได ้

๓. นักเรียนเกิดเจต
คติ และจติวิทยา 
ศาสตร ์

5 โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคม
ศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ เรยีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมช้ัน ป.1- ม.6  
มีค่าเฉลีย่สูงกว่าเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 
ผ่านกิจกรรมสอนซ่อม
เสรมิ 
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เกิดความเจรญิงอกงาม
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ เจตคติ
และค่านิยมการจดัการ
และการปฏิบัตตินใน
ชีวิตประจำวันได้อย่าง
เหมาะสมผ่านกิจกรรม  
“ปิ่นโตน้อยร้อย

1. สอนซ่อม
เสรมินักเรยีนที่
ไม่ผา่นการวัด
และประเมินผล
ตามตัวช้ีวัด 
 
 
 
 
2. นักเรียน
ช้ันป.1-6 
นำปิ่นโตถวาย
เพลพระวงฆ์ท่ี
วัดบริเวณรอบๆ
สถานศึกษาใน
วันธรรมสวณะ
แรกของเดือน 
ช้ัน ม.1-3 วัน

1. นักเรียนช้ัน    
ป.1 - ม.5 มผีล 
สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมสูงกว่า
เกณฑ์ทีส่ถาน 
ศึกษากำหนด
นักเรียนทุกคนมี
ความเจรญิ 
งอกงามทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ   
เจตคติและคา่นิยม 
การจัดการและ
การปฎิบัตตินใน
ชีวิตประจำวันได้

1.นักเรยีนช้ัน 
ป.1 - 6 มี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
สูงขึ้น (55.49 - 
76.81) 
เพิม่ขึน้ 21.32 
2.นักเรยีนช้ัน 
ม.1-3.มี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
สูงขึ้น (56.55 - 
76.39 เพิ่มขึ้น 
19.84) 
4นักเรยีนช้ัน ม.
4-5 มผีล 
สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนลดลง  

1.ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนของช้ัน 
ป.1-ม.3 สูงข้ึน แต่
ไม่เป็นไปตมเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 
2.ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียน ช้ัน ม.4-5 
ลดลง แตไ่มเ่ป็นไป
ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 
 
 
 
 
 

- 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คุณธรรม” 
 

ธรรมสวณะที่ 2 
ของเดือน     
ช้ัน ม.4-5  
วันธรรมสวณะที่
3 ของเดือน  
 

อย่างเหมะสม (73.64 - 
68.61 ลดลง 
5.03) 
ไม่ได้ดำเนิน
กิจกรรม
เนื่องจากอยู่
ในช่วงการแพร่
ระบาดของไวรัส   
โควิด - 19 

6 โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน
กลุ่มสาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษา
และพลศึกษา 

1.เพื่อพัฒนานกัเรยีน
กลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา ได้มี 
ผลสัมฤทธ์ิที่ด ี
2.เพื่อสร้างขวัญละ
กำลังใจ ให้กับ 
นักเรียนท่ีมี
ความสามารถ 
ในกลุ่มสาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษา 
3.เพื่อจัดเตรยีม
อุปกรณ์ให้มีความ
พร้อมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนในกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
 

1.นักเรยีนกลุม่ 
สาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 
ได้มผีลสัมฤทธ์ิที่
ด ี
2.นักเรยีนที่มี
ความสามารถ
ได้รับขวัญ
กำลังใจและให้
ความร่วมมือกับ
ทางโรงเรียน
ด้วยด ี
3.มีอุปกรณ์
เพียงพอและม ี
ความพร้อมใน
การจัดกิจกรรม 
การเรยีนการ
สอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

๑.ผูเ้รียนไดร้ับการ
พัฒนาการเรียน 
และมผีลสัมฤทธ์ิ
สงูขึ้น 
๒.มีอุปกรณ์ที่มี
ความพร้อมในการ
จัดกิจกรรม 
การเรยีนการสอน
ในกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้สุข
ศึกษาและพล
ศึกษา 

1.ร้อยละ 60 
ของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
สาระสุขศึกษา 
สูงขึ้น 
2.มสีื่อเพื่อ
พัฒนาการสอน 
สาระสุขศึกษา
และพลศึกษา 

นักเรียนในกลุม่
สาระการเรียนรูสุ้ข
ศึกษาและพลศึกษา 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงกว่าค่า
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 

7 โครงการ
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการ เรียนรู้
กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ศลิปะ 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อส่งเสรมิและ
พัฒนาทักษะ 
ความสามารถดา้น
ทัศนศิลป์ ดนตรี และ
นาฏศิลป์ ให้ม ี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน 
2.เพื่อให้นักเรยีนมี
ระดับผลการเรียนสูง
กว่าค่าเป้าหมายสถาน 
ศึกษากำหนด 
3.เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทาง การ

๑. นักเรียน
ได้รับการพัฒนา
ทักษะความ 
สามารถด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป์ 
ให้มคีุณภาพ 
มากยิ่งข้ึน 
๒. นักเรียนมี
ระดับผลการ
เรียนสูงกว่าค่า
เป้าหมายสถาน 

๑.ร้อยละ 90 
ของนักเรียน 
ระดับชั้นป.1-ม.6 
มีทักษะความ 
สามารถด้าน
ทัศนศิลป์ ดนตรี 
และนาฏศิลป์ที่ดี
ขึ้น 
2. นักเรียนมี
ระดับผลการเรียน 
ไม่ต่ำกว่า 3    
ร้อยละ 65 โดย

ร้อยละ ๖๕ ของ
นักเรียนมผีล 
สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้
ศิลปะมคีะแนน 
ผลการเรยีน   
ระดับ 3 ข้ึนไป 

1.นักเรยีนได้รับการ
พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพ 
2.นักเรยีนสามารถ
นำความรู้
ความสามารถ 
ไปปรับใช้ในชีวิตได ้
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนของนักเรียน 
สาระการเรียนรูศ้ิลปะ
ให้สูงข้ึน 
4.เพื่อให้การสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆของ
ชุมชนได้ผ่านกิจกรรม
ฝึกทักษะทางด้าน
ทัศนศิลป์ดนตรีและ
นาฏศิลป ์

ศึกษากำหนด 
๓. ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน
ของนักเรียน 
สาระการเรียนรู้
ศิลปะใหสู้งขึ้น 
๔. โรงเรียนมี
สว่นร่วม
สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ
ของชุมชน 
 
 
 

จัดกิจกรรม ดังนี ้
-กิจกรรมฝึกทักษะ
ทางด้านทัศนศิลป์ 
ดนตรี และ
นาฏศิลป ์
3. นักเรียนมี
ระดับผลการเรียน
สูงกว่าเป้าหมาย
สถานศึกษา
กำหนด 
4. นักเรียนสามรถ
ให้การสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆของ
ชุมชนได ้

8 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

1. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้กรงาน
อาชีพ 
2. เพื่อให้นักเรียน 
มีความรู้และทักษะ
ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 
3. เพื่อให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาการงาน
อาชีพสูงข้ึนและบรรลุ
ตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา 
4. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรยีนมีทักษะการ
แสวงหาความรูด้้วย
ตนเองรักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง
อย่างตอ่เนื่อง 
 

1. ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ของนักเรียน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้กรงาน
อาชีพ 
2. นักเรียน 
มีความรู้และ
ทักษะตาม
มาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้     
การงานอาชีพ 
3. เนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
วิชาการงาน
อาชีพสูงข้ึนและ
บรรลตุาม
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 
4. นักเรียนมี
ทักษะการ
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองรัก
การเรยีนรู้และ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้การ
งานอชีพระดับ 3 
ขึ้นไปคิดเป็น  
ร้อยละ 80  
ด้านคุณภาพ 
2. นักเรียนมี
ความรู้และทักษะ
ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้กลุ่มสาระ
การงานอาชีพเพิ่ม
สูงขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
3.นักเรยีนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาการงาน
อาชีพเพิ่มข้ึนจาก
ปีการศึกษาท่ีผ่าน
มาและบรรลุ
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 
 

 
1.ร้อยละ 60 
ของนักเรียนท่ีม ี
ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 
ระดับ 3 ขึ้นไป 
2.นักเรยีนที่มี
ผลการแข่งขนั
ด้านทักษะ 
วิชาการสู่ความ 
เป็นเลิศ 

1.นักเรยีนมผีล 
สัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนกลุ่มสาระ 
การงานอาชีพ
เพิ่มขึ้นและเป็นไป
ตามค่าเป้าหมาย 
ของสถานศึกษา 
สูงขึ้นและบรรลุตาม 
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 
2.นักเรยีนมีความรู้
และทักษะตาม
มาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการงาน
อาชีพ 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
9 โครงการ

กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

1. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพให้
ผู้เรยีนไดป้ฏิบัติ
กิจกรรม ตามความ
สนใจความความถนัด 
และความต้องการ 
ของตนเอง 
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีระเบยีบวินัย ความ
เป็นผู้นำผู้ตามทีด่ี และ
มีความรับผิดชอบ      
มีทักษะการทำงาน
ร่วมกัน รู้จักแก้ปญัหามี
เหตุผล มีการตัดสินใจที ่
เหมาะสม ช่วยเหลือ
แบ่งปัน เอื้ออาทรและ
สมานฉันท์ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ เข้าใจใน
อุดมการณ์ของการ
กาชาดและยุวกาชาด มี
ความศรัทธาและมี
ความภาคภูมิใจในความ
เป็นสมาชิกยุวกาชาด มี
ทักษะในการป้องกัน
ชีวิตและสุขภาพทั้งสว่น
ตน และส่วนรวม มี
คณุธรรม จรยิธรรม 
เป็นมิตรกับเพื่อนร่วม
โลกทักษะในการอยู ่
ร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งการ 
บำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวม 
และเห็นคุณค่าในการ
อนุรักษ์รรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 
4. เพื่อให้ผู้เรียนท่ีสมัคร 
มีความรู้วิชาทหารทั้งใน 
ทางเทคนิคและทาง
ยุทธศาสตร์ เพื่อปลูกฝัง
ใหผู้้เรียนมีอุดมการณ์
เทิดทูนและยึดมั่นใน

1. ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ ให้ได้
ปฏิบัติกิจกรรม
ตามความสนใจ
ความความถนัด 
และความต้องการ
ของตนเอง 
2. ผู้เรียนม ี
ระเบียบวินยั      
มีความเป็นผู้นำ 
ผู้ตามทีด่ี และมี
ความรับผิดชอบ  
มีทักษะการ
ทำงานร่วมกัน 
รู้จักแก้ปัญหา  
มีเหตผุล มีการ
ตัดสินใจที่
เหมาะสม 
ช่วยเหลือแบ่งปัน  
เอื้ออาทรและ
สมานฉันท์ 
3. ผู้เรียนมคีวามรู้ 
เข้าใจใอุดมการณ์
ของการกาชาด
และยุวกาชาด มี
ความศรัทธาและมี
ความภาคภูมิใจ 
ในความเป็น
สมาชิกยุวกาชาด 
มีทักษะในการ
ป้องกันชีวิตและ
สุขภาพท้ังส่วนตน
และส่วนรวม        
มีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็น
มติรกบัเพื่อนร่วม
โลก ทักษะในการ
อยูร่่วมกับผู้อื่น
รวมทั้งการ 
บำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์แก่

จัดกิจกรรมให้กับ
นักเรียนตาม
รูปแบบของ
กิจกรรมดังนี ้
1. กิจกรรมชุมนุม 
จัดให้กับนักเรียน       
ช้ัน ป.1 - ม.6 
2. กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี    
- จัดกิจกรรม
ลูกเสือให้กับ
นักเรียน ช้ันป.1 - 
ป.6  
- จัดกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี
ให้กับนักเรียน         
ช้ัน ม.1 - ม.3 
3. กิจกรรมยุว
กาชาด จัดให ้
กับนักเรียน   
ช้ันป.1 - ป.6  
4. กิจกรรม
นักศึกษาวิชา
ทหารจัดให้กับ
นักเรียน ช้ัน ม.4 
- ม.6 
5. กิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์ 
จัดให้กับนักเรียน       
ช้ัน ป.1 - ม.6 

ร้อยละ 100   
ของผู้เรียน ที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 
ผ่านเกณฑ ์

1. ผู้เรียนได้ปฏบิัติ
กิจกรรมตามความ
สนใจ ความถนดั 
และต้องการของ
ความตนเอง รวมทั้ง
เป็นการส่งเสรมิและ
พัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรยีนตามความ
สนใจ ความถนัด
และความต้องการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เรียนมรีะเบียบ
วินัย มีความเป็น
ผู้นำผูต้ามที่ดี และมี
ความรับผิดชอบ  
มีทักษะการทำงาน
ร่วมกัน รู้จักก้ปัญหา 
มีเหตผุลมีการ
ตัดสินใจที่เหมาะสม
ช่วยเหลือแบ่งปัน
เอื้ออาทร และ
สมานฉันท์ 
3. ผู้เรียนมคีวามรู้ 
เข้าใจในอุดมการณ์
ของการกาชาดและ
ยุวกาชาด มี
คุณธรรม จรยิธรรม 
มีความศรัทธาและมี
ความภาคภูมิใจใน
ความเป็นสมาชิกยุว
กาชาด สามารถ
บำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์แกส่ังคม
4. ผู้เรียนมคีวามรู้
วิชาทหารทัง้ในทาง
เทคนิคและทาง
ยุทธศาสตร์มี
อุดมการณ์เทิดทูน
และยดึมั่นในชาติ  
ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ 
และการปกครอง
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ และ
การปกครองระบอบ
ประชาธิป- ไตยอันมี
พระมหากษตัริย ์
ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง
ส่งเสริมให้เป็นผู้เรยีนม ี
ระเบียบวินยั มีส่วนร่วม
ในการรณรงค์ดำเนิน
กิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อ
สาธารณชนอย่าง
กว้างขวาง จริงจังแล
ต่อเนื่อง อีกท้ัง
เสรมิสร้างให้ผู้เรียนมี
ความรัก และสามัคคีใน
หมู่คณะด้วยกัน 
5. ปลูกฝังและสร้าง
จิตสำนึกให้แกผู่้เรยีนใน
การบำเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชนส์่วนรวมและ
มีความคิรเิริม่
สร้างสรรค์ในการจัด
กิจกรรมเพื่อสังคม และ
สาธารณประโยชน์ 
ตามความถนดัและ
ความสนใจในลักษณะ
กาบำเพ็ญประโยชน์ 

ส่วนรวม และเห็น
คุณค่าในการ
อนุรักษ์รรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
4. ผู้เรียนท่ีสมัคร 
มีความรู้วิชาทหาร
ทั้งในทางเทคนิค
และทาง
ยุทธศาสตร์ เพื่อ
ปลูกฝังให ้
ผู้เรยีนมีอุดม-
การณ์เทดิทูนและ
ยึดมั่นในชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ 
และการปกครอง
ระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย ์
ทรงเป็นประมุข 
รวมทั้งส่งเสริมให้
เป็นผู้เรียนม ี
ระเบียบวินยั มี
ส่วนร่วมในการ
รณรงค์ดำเนิน
กิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ต่อ
สาธารณชนอย่าง
กว้างขวาง จริงจัง 
และต่อเนื่อง อีก
ทั้งเสริมสร้างให้
ผู้เรยีนมีความรัก 
และสามัคคีใน5.
ผู้เรยีนมีจิตสำนึก 
ในการบำเพ็ญ 
ตนให้เป็น
ประโยชนส์่วนรวม
และมีความคิรเิริ่ม
สร้างสรรค์ในการ
จัดกิจกรรมเพื่อ
สังคมและ
สาธารณะ

ระบอบประชาธิป- 
ไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรง 

เป็นประมุข มี
ระเบียบวินยัปฏิบตัิ
ตนอยู่ในกรอบของ
ประเพณ ี
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ประโยชน ์
ตามความถนดั
และความสนใจใน
ลักษณะการ
บำเพ็ญประโยชน์ 

10 โครงการ
ยกระดับพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิ การ
สอบ O-NET 

1. เพื่อฝึกทักษะ
กระบวนการคดิ การ
จัดการ และ 
การรู้จัก การแก ้
ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
2. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ 
สอบ O-NET 

1. นักเรียนไดร้ับ
ฝึกทักษะกระบวน 
การคิด การ
จัดการ และ 
การรู้จักการ
แก้ปัญหา 
อย่างเป็นระบบ 
2. ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการสอบ     
O-NET 

นักเรียนสายชั้น 
ป.๖ และม.๓ 
ได้รับการพัฒนา
และมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการสอบ      
O-NET สูงกว่า
ระดับประเทศ 

ร้อยละของ  
นักเรียนสายชั้น   
ป.๖, ม.๓ 
โรงเรียน
เทศบาล 
เมืองภูเก็ต 
ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การสอบ         
O -NET สูงกว่า
ระดับประเทศ 

นักเรียนช้ันป.๖     
และช้ันม. ๓ มี
ทักษะกระบวนการ
คิด รู้จักการแก้ 
ปัญหาอยา่งเป็น
ระบบและมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
สอบ O-Net ใน ๔ 
รายวิชา เพิ่มสูงกว่า
ระดับประเทศ 

11 โครงการ
ยกระดับพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิ การ
สอบ NT 

1. เพื่อยกระดับผล
การทดสอบ ระดับ 
ชาติ (NT) ของ
นักเรียนช้ัน  ป.3 ให้
สูงขึ้น 
๒. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 
ระดับช้ันป.3 

1. ผลการทดสอบ 
ระดับชาติ (NT) 
ของนักเรียน 
ช้ันป.3 สูงขึ้น 
๒. นักเรียนไดร้ับ
การพัฒนา 
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับช้ันป.3 

นักเรียนสายชั้น 
ป.3 ไดร้ับการ
พัฒนาและมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
สอบ NT สูงกว่า
ระดับประเทศ 

ร้อยละของ 
นักเรียนสายชั้น  
ป.๓ มีลสัมฤทธ์ิ
ทางการสอบ NT 
สงูกว่าระดับ 
ประเทศ 

๑. นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
มีผลสัมฤทธ์ิการสอบ 
NT สูงกว่าระดับ 
ประเทศ 

12 โครงการยกระดับ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
การสอบ 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร ์
 ภาษาอังกฤษ 
ด้วยข้อสอบ 
มาตรฐานเทศบาล
นครภูเกต็ 

1. เพื่อฝึกทักษะ
กระบวนการคดิ การ
จัดการ และการรู้จกั
การแก้ ปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 
2. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิการสอบ
วิชาคณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 
ด้วยข้อสอบมาตรฐาน
เทศบาล 
ภูเก็ต 

1. นักเรียนไดร้ับ
การฝึกทักษะ
กระบวน การคดิ 
การจัดการ และ 
การรู้จักการ
แก้ปัญหาอย่าง 
เป็นระบบ 
2. ผลสัมฤทธ์ิการ
สอบวิชา
คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย  
วิทยาศาสตร์ และ
ภาษา อังกฤษ 
ด้วยข้อสอบ
มาตรฐานเทศบาล
นครภูเกต็ สูงขึ้น 
 

นักเรียนช้ัน ป.1 -
2 ,ป.4 และม.2 
มีผลสัมฤทธ์ิ 
การสอบวิชา
คณิตศาสตร์ 
ภาษาไทย  
วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 
ด้วยข้อสอบ
มาตรฐานเทศบาล 
นครภูเกต็ สูงขึ้น 

ร้อยละของ
นักเรียนช้ัน ป.2
ป.4 และม.2ที่
ทำการสอบใน 
รายวิชา 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร์, 
ภาษาอังกฤษ 
จากการทดสอบ 
ทางการศึกษา
ด้วยข้อสอบ
มาตรฐาน 
เทศบาลนคร
ภูเก็ต สูงข้ึน 

นักเรียนเกดิทักษะ 
กระบวนการคดิ 
รู้จักการแก้ปญัหา
อย่างเป็นระบบ และ
มีผลสัมฤทธ์ิใน
รายวิชาคณติศาสตร ์
วิทยาศาสตร์ และ 
ภาษาอังกฤษ      
เพิม่สูงขึ้น 



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต     47 

งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
13 โครงการวัดผล

และประเมินผล
การ ศึกษา 

๑. เพื่อสร้างเครื่องมือ
วัดผลอยา่งครอบคลมุ
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
๒. เพื่อให้สามารถ
ทราบความ ก้าวหน้า 
ในการจัดการเรียน 
การสอน 
๓. เพื่อนำผลการวดัไป
ใช้ในการปรับปรุงการ
เรียนการสอน 
๔. เพื่อจัดทำ หรือ
จัดซื้อเอกสาร แบบ 
ปพ.ต่างๆ 
๕. เพื่อให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้ทราบผล
การเรยีนและนำไป
ปรับปรุงตนเองต่อไป 

๑. มีเครื่องมือ
วัดผลอยา่ง
ครอบคลมุทุก
กลุ่มสาระการ 
เรียนรู ้
๒. ทราบความ 
ก้าวหน้าในการ
จัดการเรียน 
การสอน 
๓. นำผลการวดั
ไปใช้ในการ 
ปรับปรุงการ
เรียนการสอน 
๔. มีเอกสาร 
แบบ ปพ.ต่างๆ 
ใช้ในการ
รายงาน
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
๕. นักเรียนและ 
ผู้ปกครองได ้
ทราบผลการ
เรียน และนำไป
ปรับปรุงตนเอง 

1. ครผูู้สอนทุก
รายวิชา 
2. นักเรียนช้ัน  
ป.1 - ม.6 

1. ร้อยละ 100 
ของครูผู้สอน     
ทุกรายวิชามี
เครื่องมือวัดผล
ที่ครอบคลุม 
2. นักเรียนช้ัน  
ป.1 - ม.6 ได้
ทราบผลการ
เรียน และนำไป
ปรับปรุงตนเอง 

๑. มีเครื่องมือวัดผล 
อย่างครอบคลุม        
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
๒. ทราบความ 
ก้าวหน้าในการ
จัดการเรียนการ
สอน 
๓. นำผลการวดัไป
ใช้ในการปรับปรุง
การเรยีนการสอน 
๔. มีเอกสารแบบ        
ปพ.ต่างๆ อย่าง
เพียงพอ 
๕. นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ได้ทราบ
ผลการเรยีนและ 

นำไปปรับปรุงตนเอง
ต่อไป 

14 โครงการพัฒนา
ทักษะการอ่าน
คิดวิเคราะห์ 
และเขียน 

๑. เพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน 
๒. ครูมคีวามรูค้วาม
เข้าใจในการจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะ 
การอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน โดยใช้
กิจกรรมเป็นฐาน 
การเรยีนรู ้
 

๑. นักเรียน
ได้รับการพัฒนา
ทักษะการอ่าน 
คิดวิเคราะห์   
และเขียน 
๒. ครูมคีวามรู้
ความเข้าใจใน 
การจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะ 
การอ่าน คิด
วิเคราะห์และ
เขียนโดยใช้
กิจกรรมเป็น
ฐานการเรยีนรู ้
 
 
 
 

๑. นักเรียนช้ัน  
ป.1 - ป.6 
๒. ครูมคีวามรู้
ความเข้าใจใน 
การจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะ 
การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และ
เขียน 

๑. ร้อยละของ
นักเรียน ช้ัน  
ป.1 - ป.6 
ได้รับการพัฒนา
ทักษะการอ่าน 
คิดวิเคราะห์     
และเขียน 
๒. ครูมคีวามรู้
ความเข้าใจใน 
การจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะ 
การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และ
เขียน 

๑. นักเรียนมีการ
พัฒนาทักษะ 
การอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขยีน
ดีขึ้น 
๒. ครูมคีวามรูค้วาม
เข้าใจในการจัด
กิจกรรมพัฒนา 
ทักษะการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขยีน
โดยใช้กิจกรรม 

เป็นฐานการเรียนรู ้
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
15 โครงการพัฒนา

ทักษะการคิด
คำนวณ 

1. เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ 
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร์ ให้
มีค่าเฉลีย่สูงกว่าเกณฑ์
ทีส่ถานศึกษากำหนด 
2. เพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการคดิ
คำนวณของนักเรียน
ผ่านกิจกรรมคดิเลข
เร็ว 
 
 

1. ระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
คณิตศาสตร ์
ให้มีค่าเฉลีย่สูง
กว่าเกณฑ์ที่
สถานศึกษา
กำหนด 
2. นักเรียน
ได้รับการพัฒนา
ทักษะกระบวน 
การคิดคำนวณ
ผ่านกิจกรรม 
คิดเลขเร็ว 

๑. นักเรียน
ระดับประถมศึกษา
ปีท่ี 1 - 6 ได้เข้า
ร่วมโครงการฝึก
ทักษะ 
๒. นักเรียนมี
พัฒนาการทางด้าน 
ทักษะการคิด
คำนวณ 
๓. นักเรียนท่ี
พัฒนาการ 
การเรยีนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 
ตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

๑. นักเรียน
ระดับประถม
ศึกษาปีท่ี 1 - 6 
ได้เข้าร่วม
โครงการฝึก
ทักษะ 
๒. นักเรียนมี
พัฒนาการ 
ทางด้านทักษะ
การคิดคำนวณ 
๓. นักเรียนท่ี
พัฒนาการ 
การเรยีนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ 
ตามเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

1.นักเรยีนมผีล 
สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์
มีค่าเฉลีย่สูงกว่า
เกณฑ์ทีส่ถานศึกษา 
กำหนด 
2. นักเรียนมีพัฒนา 
การทักษะกระบวน 
การคิดคำนวณดีขึ้น
โดยผ่านกิจกรรม  
คิดเลขเร็ว 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 1.3  ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตทีด่ ี
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการพัฒนา

สมองด้วย
สุนทรียภาพ 
ทางด้านดนตร ี

๑. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเกดิการเรียนรู้
และมเีจตคติที่ดีต่อ
การเรยีนรู้วิชาดนตรี 
กล้าแสดงออก 
๒. เพือ่ส่งเสริมให้
นักเรียนมีคณุลักษณะ
ด้านความรบัผิดชอบ 
อดทน มีวินัย 
๓. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีพัฒนา การ
ในด้านอารมณ ์
สังคม  สติปญัญาตาม
ศักยภาพโดย ใช้ดนตรี
เป็นสื่อ 
 

๑. นักเรียน 
เกิดการเรียนรู้
และมเีจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู ้
วิชาดนตรี กล้า
แสดงออก 
๒. นักเรียน 
มีคุณลักษณะด้าน
ความรับผิดชอบ 
อดทน มีวินัย 
๓. นักเรียนมี
พัฒนาการในด้าน
อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาตาม
ศักยภาพโดยใช้
ดนตรี เป็นสื่อ 
 
 

นักเรียนช้ัน ป.1 - 
3 เรียนเสริม
ดนตร ี

ร้อยละ 100
ของนักเรียนช้ัน  
ป.1 - 3 ได้
เรียนเสรมิดนตร ี

๑. นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีเจตคติ
ที่ด ีต่อการเรียนรู้
วิชาดนตร ี
๒. นักเรียนมี
คุณลักษณะด้าน
ความรับผิดชอบ 
อดทน มีวินัย กล้า
แสดงออก 
๓. นักเรียนมีพัฒนา 
การด้านอารมณ์  
สังคม สตปิัญญา
ตามศักยภาพ 
โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
2 โครงการแนะ

แนวและระบบ
ดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. เพื่อให้นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้รับทราบ
ข้อมูล ด้านการศึกษา 
ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
จากสถาบันการศึกษา 
ต่างๆ 
2. เพื่อให้นักเรียนและ
ผู้ปกครอง มีข้อมูลใน
การเลือกหรือตัดสินใจ
ในการวางแผนศึกษา
ต่อให้สอดคล้องกับ
ความสนใจความ
ต้องการความสามารถ
และความถนดัของ
ตนเอง 

1. นักเรียนและ
ผู้ปกครองได้รับ 
ทราบข้อมูลดา้น
การศึกษาท่ี
ถูกต้อง และ
เชื่อถือได้จาก
สถาบันการ 
ศึกษา ตา่งๆ 
2. นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
สามารถนำ
ข้อมูลที่ไดม้าใช้
ในการเลือก 
และตดัสินใจ
การวางแผน
ศึกษาต่อให้
สอดคล้องกับ
ความสนใจ 
ความต้องการ 
ความสามารถ
และความถนัด 
ของตนเอง 

- นักเรียน ช้ัน ป.
6 จำนวน 170 
คน 
- นักเรียนช้ัน ม.3  
จำนวน 250 คน 
- ผู้ปกครอง
นักเรียนช้ัน 
ป.6 จำนวน 170 
คน เข้าร่วม
กิจกรรม 

- นักเรียนช้ัน  
ป.6 เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 
100 
- นักเรียนช้ัน  
ม.3 เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 
100 
- ผู้ปกครอง
นักเรียนช้ันป.6 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 100 

- นักเรียนและ 
ผู้ปกครองมีดา้น
การศึกษาที่ถูกต้อง
และเชื่อถือไดจ้าก
สถาบันการศึกษา
ตา่งๆอยู่ในระดับมาก 
ร้อยละ95 
- นักเรียนและ 
นักเรียนและปกครอง
สามารถนำข้อมูลที่
ได้มาใช้ในการเลือก
และตดัสินใจในการ
วางแผน ศึกษาต่ออยู่
ในระดับมากขึ้นไป 
ร้อยละ 95 
ข้อเสนอแนะ 
- กำชับเวลาในการ  
แนะแนวศึกษา 
ตอ่ใหร้ัดกุมและเพิ่ม
เวลาให้มากข้ึน 
- ควรใช้ห้องประชุม 
ผ่องโกมลทัง้สอง
ระดับชั้นและจัดการ
แนะแนวศึกษาต่อใน       
คนละวัน 

3 โครงการ
สนับสนุน 
ทุนการศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับ
การดูแลช่วยเหลือด้าน 
ทุนการศึกษาและเป็น
ขวัญกำลังใจแก่นักเรียน
ในการศึกษาเล่าเรียน 
2. เพื่อให้นักเรียน
สามารถนำทุน 
การศึกษาท่ีไดม้าใช้ใน
การศึกษา เล่าเรียน 
หรือแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของครอบครัว 

1. นักเรียน
โรงเรียน
เทศบาลเมือง 
ภูเก็ต ได้รับการ
ช่วยเหลือด้าน
ทุนการศึกษา 
2. นักเรียน
สามารถนำทุน 
การศึกษาท่ีได ้
มาใช้ในการ 
ศึกษาเล่าเรียน
หรือแบ่งเบา
ภาระคา่ใช้จ่าย
ของครอบครัว 
 
 
 

นักเรียนโรงเรียน 
เทศบาลเมือง
ภูเก็ตทีไ่ด้รับการ
ช่วยเหลือด้าน 
ทุนการศึกษา  
จำนวน 100 คน 

นักเรียน
โรงเรียน
เทศบาลเมือง
ภูเก็ตได้รับการ
ช่วยเหลือด้าน
ทุนการศึกษา  
จำนวน 103 
คน 

ผู้เรยีนไดร้ับการ
ช่วยเหลือด้านทุน 
การศึกษาสามารถ 
นำทุนการศึกษาที ่
ได้มาใช้ในการ 
ศึกษาเล่าเรียน 
หรือแบ่งเบาภาระ 
ค่าใช้จ่ายของ 
ครอบครัว 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
4 โครงการทุนการ 

ศึกษา เงิน
อุดหนุน สำหรบั
ส่งเสริมศักยภาพ 
การจัดการศึกษา
ท้องถิ่น (ค่า
ปัจจัยพื้นฐาน 
พื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน) 

1. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับ
การดูแลช่วยเหลือด้าน 
ทุนการศึกษาและเป็น
ขวัญกำลังใจแก่นักเรียน
ในการศึกษาเล่าเรียน 
2. เพื่อให้นักเรียน
สามารถนำทุนการ 
ศึกษาที่ได้มาใช้ใน
การศึกษาเล่าเรยีนหรือ
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ของครอบครัว 

1. นักเรียน
โรงเรียนเทศบาล
เมือง ภูเก็ตได้รับ
การช่วยเหลือด้าน
ทุนการศึกษา 
2. นักเรียน
สามารถนำทุน 
การศึกษาทีไ่ด ้มา
ใช้ในการ 
ศึกษาเล่าเรียน
หรือแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัว 

นักเรียนโรงเรียน 
เทศบาลเมือง
ภูเก็ต ท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือด้าน
ทุนการศึกษา  
จำนวน 7 คน 

นักเรียนโรงเรียน 
เทศบาลเมือง
ภูเก็ต ที่ได้รับ
การช่วยเหลือ 
ด้านนการศึกษา  
จำนวน 7 คน 

ผู้เรยีนไดร้ับการ 
ช่วยเหลือด้านทุน 
การศึกษาสามารถ 
นำทุนการศึกษาท่ี 
ได้มาใช้ในการ 
ศึกษาเล่าเรียน 
หรือแบ่งเบาภาระ 
ค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัว 

5 โครงการ
โภชนาการและ
อาหารกลางวัน 

๑. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาร่างกายของ 
นักเรียนให้มีขภาพ 
พลานามัยสมบรูณ์
แขง็แรงและมีน้ำหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ ์
๒. เพื่อให้นักเรียน
รับประทานอาหาร 
กลางวันที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ 
3. เพื่อการบริหาร
จัดการให้มีอาหารกลาง
วันที่มีท้ังปริมาณและ
คุณค่าทางโภชนาการสูง 
อย่างเพียงพอ 

1. นักเรียนมี
สุขภาพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
และมีน้ำหนัก 
ส่วนสูงเปน็ไป
ตามเกณฑ ์
๒. นักเรียน 
ได้รับประทาน 
อาหารกลาง
วันท่ีมีคุณค่า 
ทางโภชนาการ 
3. อาหาร
กลางวันมีปริมาณ
และคณุค่าทาง
โภชนาการสูง 
และเพียงพอ 

เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละของ 
นักเรียนได ้
รับประทาน  
อาหารกลางวัน  
ถูกหลักโภชนาการ
และถูกสุขลักษณะ  
๒. ร้อยละของ  
นักเรียนมสีุขภาพ  
ร่างกายแข็งแรง  
มีน้ำหนักส่วนสงู  
ตามเกณฑ ์
เชิงคุณภาพ 
3. ระดับความพึง
พอใจของนักเรียน
ตอ่โครงการ
โภชนาการและ
อาหารกลางวัน  

 
๑. นักเรียน
ระดับชั้น ป.1-6
ได้รับประทาน  
อาหารกลางวัน  
ถูกหลักโภชนา 
การและถูก
สุขลักษณะ 
ร้อยละ 95  
๒. นักเรียน
ระดับชั้น ป.1-6 
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงมนี้ำหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ ์
ร้อยละ 85 
3. ระดับความ 
พึงพอใจต่อ
โครงการ
โภชนาการและ
อาหารกลางวัน 
อยู่ในระดับดมีาก  

 

6 โครงการบริการ 
อาหารเสริม 
(นมโรงเรยีน) 

๑. เพื่อพัฒนาร่างกาย
นักเรียนให้มสีุขภาพ
พลานามัยทีส่มบูรณ ์
แข็งแรงและมีน้ำหนัก
ส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 
๒. เพื่อปลูกฝังการดืม่

1. นักเรียนใหม้ี
สุขภาพพลา    
นามัยทีส่มบรูณ์
แข็งแรง และมี
น้ำหนักตามเกณฑ์
มาตรฐานของ 
กระทรวง
สาธารณสุข 

เชิงปริมาณ 
1. ร้อยละของ  
นักเรียนมสีุขภาพ  
ร่างกายสมบูรณ์  
แข็งแรงเหมาะสม  
ตามวัย  
เชิงคุณภาพ 
2. ระดับความ  

1. นักเรียน 
ระดับช้ัน ป.1-6 
มีสุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แขง็แรง
เหมาะสมตามวัย 
ร้อยละ 95   
 
2.ความพึงพอใจ
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
นมในเด็กและเยาวชน
ใหต้ระหนักถึงคณุค่า
ของอาหารเสรมิที่
ส่งผลต่อการพัฒนา
ร่างกายและสตปิัญญา 

2. นักเรียน
ตระหนักถงึ 
คุณค่าของอาหาร
เสรมิที่ส่งผลตอ่
การพัฒนา
ร่างกายและ
สติปัญญา 

พึงพอใจของ  
ผู้รับบริการ  
อาหารเสริม 

ของผู้รับบริการ  
อาหารเสริม  
อยู่ในระดับดมีาก 

7 โครงการโรงเรยีน 
ส่งเสริมสุขภาพ 

1. เพื่อให้นักเรียน 
มีสุขภาพกายสุขภาพจิต
ที่ดี 
2. เพื่อเฝา้ระวังป้องกัน
และควบคมุโรคติดต่อ
ในโรงเรียน 
3. เพื่อให้นักเรียนมี
น้ำหนักส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกาย
สมวัย ตามเกฑ ์
4. เพือ่ให้นกัเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ 
ดแูลสุขภาพช่องปาก 
5. เพื่อให้นักเรียนไดร้ับ
วัคซีนที่กำหนด 
6. เพื่อให้นกัเรียนมี
ความรู้มีทักษะและ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
รู้เท่าทันโรคขเ้ลือดออก 
7. เพือ่ให้นักเรียนดูแล
ตนเองรักษา และ
ควบคุมการแพรร่ะบาด
ของโรคเหา 
8. เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ในการเลือก
รับประทานอาหารทีม่ี
คณุค่าถูกหลัก
โภชนาการและมีความ
ปลอดภัย 

1. นักเรียนมี
สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตทีด่ ี
2. โรงเรียนมีการ
เฝ้าระวังป้องกัน
และควบคมุโรค 
ติดต่อในโรงเรียน 
3. นักเรียนมี
น้ำหนักส่วนสูง 
และสมรรถภาพ
ทางกายสมวัย 
ตามเกณฑ ์
4. นักเรียนมี
ความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง 
เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพช่องปาก 
5. นักเรียนไดร้ับ
วัคซีนท่ีกำหนด 
6. นักเรียนมี
ความรู้มีทกัษะ
และปรับเปลีย่น 
พฤติกรรมรู้เทา่
ทันโรคไข้เลือด 
ออก 
7. นักเรียนดูแล
ตนเองรักษาและ
ควบคุมการแพร่ 
ระบาดของโรค
เหา 
8. นักเรียนมี
ความรู้ในการ
เลือกรับประทาน 
อาหารที่มีคณุค่า 
ถูกหลักโภชนา 

เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละของ  
นักเรียนท่ีม ี
สุขภาพร่างกาย 
มีสุขภาพจติที่ด ี
เชิงคุณภาพ 
2. ระดับความ   
พึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการกิจกรรม 

 
๑. นักเรียนม ี
สุขภาพร่างกาย
สุขภาพจิตทีด่ี  
ร้อยละ 80 
 
2. ระดับความ 
พึงพอใจของ
นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ
กิจกรรมอยู่ใน
ระดับด ี
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
การและมีความ
ปลอดภัย 

8 โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาสาย
สัมพันธ์ เทา-แดง 

๑. เพือ่สร้าง
ความสัมพันธ์ 
ที่ดีระหว่างครแูละ
ผู้ปกครอง 
๒. เพื่อปลูกฝังความ
สามัคคีและการมีน้ำใจ
เป็นนักกีฬา 

๑. โรงเรียนมี
ความสัมพันธ์ 
ที่ดีระหว่างครู
และผูป้กครอง 
๒. ครูและ
ผู้ปกครองมีความ
สามัคคีและมี
น้ำใจเป็นนักกีฬา 

เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละของ  
ผู้เข้าร่วมโครงการ  
กีฬาสายสัมพันธ์   
เทาแดง  
เชิงคุณภาพ 
๒. ระดับความ  
พึงพอใจของผู้ที่  
เข้าร่วมโครงการ  
จัดการแข่งขนั  
กีฬาสายสมัพันธ์  
เทาแดง 

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 

 

9 โครงการส่ง
นักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา 
กรีฑานักเรยีนใน
สังกัดเทศบาล
นครภูเกต็ 

๑. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมสีุขภาพกาย
และจิตที่แข็งแรง 
2. เพื่อให้นักเรียนได้
ฝึกความรบัผิดชอบ 
และมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา 
3. เพื่อให้นกัเรียนไดฝ้ึก
ประสบการณ์การเขา้
ร่วมแข่งขนัระดับกลุ่ม
โรงเรียนในสังกัด
เทศบาล 

๑. นักเรียนมี
สุขภาพกาย 
และจิตที่
แข็งแรง 
2. นักเรียนมี
ความรับผิดชอบ
และมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา 
3. นักเรียน
ได้รับประสบ 
การณ์การเข้า
ร่วมแข่งขัน
ระดับกลุ่ม
โรงเรียนใน
สังกดัเทศบาล 

เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละของ  
นักเรียนที่เข้าร่วม  
โครงการ  
2. ร้อยละของ
นักกีฬาทีไ่ด้รับ
รางวัลจากการ
แข่งขัน 
เชิงคุณภาพ 
3. ระดับความ    
พึงพอใจของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

 
๑. นักเรียนเข้า
ร่วมโครงการ 
ร้อยละ 85  
2. นักกีฬาได้รับ
รางวัลจากการ
แข่งขัน 
 
 
3. ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ  
อยู่ในระดับด ี

 

10 โครงการสง่เสริม 
กิจกรรมนันนาการ 
ดนตรี นาฏศิลป ์
ศิลปะ 

๑. เพื่อให้นักเรียน
พัฒนาได้ตนเองตาม
ศักยภาพ 
๒. เพื่อให้นักเรียนใช้
เวลาว่างในทางที่
สร้างสรรค ์
๓. เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆของ
ชุมชน 

๑. นักเรียนได้
พัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพ 
๒. นักเรียนใช้
เวลาว่างในทาง
ที่สร้างสรรค ์
๓. โรงเรียนให้
การสนับสนุน 
กิจกรรมต่างๆ
ของชุมชน 

เชิงปริมาณ 
๑.ร้อยละของ  
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม  
เชิงคุณภาพ 
๒. ระดับความ  
พึงพอใจของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
ต่อโครงการส่งเสริม
กิจกรรม  
นันทนาการ 
 

๑. นักเรียนเข้า  
ร่วมกิจกรรม 
ร้อยละ 75  
 
 
๒. ระดับความ  
พึงพอใจของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
ต่อโครงการ
สง่เสริมกิจกรรม  
นันทนาการ 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
11 โครงการกิจกรรม 

หลังเลิกเรียน 
๑. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ 
๒. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน ์
๓. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนที่มคีวาม 
สามารถพิเศษได้รับ
การพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ 

๑.นักเรยีนได้รับ
การพัฒนาตาม
ศักยภาพ 
๒. นักเรียนใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์
๓.นักเรยีนที่ม ี
ความสามารถ
พิเศษไดร้ับ 
การพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ 

เชิงปริมาณ 
๑. ร้อยละของ 
นักเรียนท่ีเข้าร่วม  
โครงการกิจกรรม 
หลังเลิกเรียน  
2. ร้อยละของ
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมไดร้ับการ
พัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ 
เชิงคุณภาพ 
3.ระดับความ พึง
พอใจของนักเรียน
ทีเ่ข้าร่วมโครงการ 

 
๑. นักเรียนเข้า
ร่วมโครงการ
กิจกรรมหลังเลิก
เรียนร้อยละ30 
2.นักเรยีนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมได้รับ
การพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ ร้อยละ 
60 
3.ระดับความ พึง
พอใจของ 
นักเรียนท่ี 
เข้าร่วมโครงการ
อยู่ในระดับดมีาก 

 

12 โครงการส่งเสริม 
ความเป็นเลิศ 
ด้านกีฬาและ
นันทนาการ 

๑. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมสีุขภาพกาย
และจิตที่แข็งแรง 
๒.เพื่อส่งเสรมิให้
นักกีฬาแสดงความ 
สามารถอย่างเต็ม
ศกัยภาพ 
๓.เพื่อส่งเสรมิให้
นักกีฬามีโอกาสเข้าร่วม
การแข่งขันเพือ่ 
เพิ่มประสบการณ ์
๔.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนไดแ้สดงออกถึง
ความสามัคคีมรีะเบยีบ
วินัยรู้แพรู้้ชนะรู้อภัย 

๑.นักเรยีนมี
สขุภาพกายและ 
จิตที่แข็งแรง 
๒.นักกีฬาแสดง
ความสามารถ
อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
๓.นักกีฬามีโอกาส
เข้าร่วม 
การแข่งขันเพื่อ
เพิม่ประสบการณ ์
๔.นักเรยีนมีความ
สามัคค ี
มีระเบยีบวนัิย 
รู้แพ้รู้ชนะรู้อภยั 

1.ร้อยละของ  
 นักเรียนท่ีเข้าร่วม  
 โครงการ  
 2.ร้อยละของ  
 นักกีฬาท่ีเข้าร่วม  
 การแข่งขันใน  
 ระดับจังหวัด   
 ระดับภาค  
 ระดับประเทศ   
 ได้รับรางวัล 

1. นักเรียนเข้า
ร่วมโครงการ
ร้อยละ 20  
 2.นักกีฬาท่ีเข้า
ร่วมการแข่งขัน
ในระดับจังหวดั   
ระดับภาค 
ระดับประเทศ   
ได้รับรางวัล 
ร้อยละ 70 

 

13 โครงการส่งเสริม
นักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา
จังหวัดภูเก็ต 

๑. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมสีุขภาพกาย
และจิตที่แข็งแรง 
๒. เพื่อให้นกัเรียนได้
ฝกึประสบ การณ์การ
เข้าร่วมแข่งขนัระดับ
กลุ่มโรงเรียนใน
จังหวัดภูเก็ต 
๓. เพื่อให้นักเรียนได้
ฝึกความรบัผิดชอบ 
และมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา 

๑. นักเรียนมี
สุขภาพกายและ
จิตทแีข็งแรง 
๒.นักเรยีนได้ฝึก 
ประสบการณ์การ
เข้าร่วมแข่งขัน
ระดับกลุ่ม
โรงเรียนในจังหวดั
ภูเก็ต 
๓.นักเรยีนมีความ
รับผิดชอบและมี
น้ำใจเป็นนักกีฬา 

1. ร้อยละของ  
นักกีฬาที่เขา้ร่วม  
แข่งขันกฬีาภายใน  
จังหวัดภูเก็ต  
2.ร้อยละของ  
นักเรียนท่ีได้รับ  
รางวลัการแข่งขัน  
กีฬาในจังหวัด 

1.นักกีฬา 
เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาภายใน
จังหวัดภูเก็ต 
ร้อยละ 60  
2.นักกีฬาได้รับ  
รางวัลการแข่งขัน  
กีฬาในจังหวัด 
ร้อยละ 70 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
14 โครงการ

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 
 

1. เพือ่เบิกจ่ายค่า
อุปกรณ์การเรียน และ
ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ตามนโยบายสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
เรียนฟรี 15 ป ีของ
รัฐบาลแกน่ักเรียนของ
โรงเรียนเทศบาลเมือง
ภูเก็ต 
2. เพื่อสนับสนุนให้
นักเรียนมีความพร้อม
รับการ ศึกษาอย่าง
เสมอภาคเท่าเทียม 
และมีคณุภาพ  

1. นักเรียนไดร้ับ
ค่าอุปกรณ์การ
เรียน และค่า
เครื่องแบบ
นักเรียนตาม
นโยบายสนับสนุน
การจัดการศึกษา 
เรียนฟรี 15 ปี 
ของรัฐบาล 
2. นักเรียนมี
ความพร้อมรับ
การศึกษาอย่าง
เสมอภาค       
เท่าเทียม และมี
คุณภาพ  

1. ร้อยละของ
นักเรียนทีไ่ด้รับ
เงินสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานตาม
นโยบายของรัฐ 
2.ระดับความพึง
พอใจของนักเรียน
ผู้ปกครอง และครู
ทีม่ตี่อระบบการ
รับเงินสนบัสนนุ
เรียนฟรี 15 ป ี
 

1.นักเรยีนที่ได้ 
รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน คิดเป็น
ร้อยละ 88.16       
 
2.นักเรยีน
ผู้ปกครอง และครู
ทีม่ตี่อระบบการ
รับเงินสนับสนุนมี
ความพึงพอใจอยู่
ในระดับด ี

 - 

11 โครงการสหการ
โรงเรียน 

1. เพื่อจำหน่าย
อุปกรณ์การเรียนท่ีมี
คุณภาพ ราคาย่อมเยา
กว่าท้องตลาด 
2. แก้ปัญหานักเรียน
ขาดอุปกรณ์การเรียน 
3. นำผลกำไรจากการ
จำหน่าย มาใช้
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน 

1. นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครู 
บุคลากรมีแหล่ง
ซื้ออุปกรณ์การ
เรียนที่มีคณุภาพ 
ราคาย่อมเยา 
2. นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครู 
บุคลากรมี
อุปกรณ์การ
เรียนครบ 
3. โรงเรียน
สามารถใช้จ่าย
เพื่อกิจกรรม
ต่างๆ โดยใช้
แหล่งงบ 
ประมาณจาก
กิจกรรมสหการ
โรงเรียน 

1. นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครู 
บุคลากรใช้บริการ
กิจกรรมสหการ
ร้อยละ 70 
2. นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครู 
บุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อสินค้า
ที่จำหน่ายด้าน
คุณภาพ และ
ราคา 

1. นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครู 
บุคลากรใช้บริการ
กิจกรรมสหการ
เฉลี่ย ร้อยละ 95 
2. นักเรียน 
ผู้ปกครอง ครู 
บุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อสนิค้า
ทีจ่ำหน่ายด้าน
คุณภาพ และ
ราคา ระดับด ี

- 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 1.4  พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสำคัญ และทกัษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการจดั 

การเรยีนการ
สอนภาษา 
อังกฤษโดย 
ครูชาวต่างชาต ิ

จัดหาครูชาว ต่างชาติ 
สำหรับการสอนและ
ฝึกทักษะด้านภาษา 
อังกฤษให้กับนักเรียน 

มีครูชาวต่างชาต ิ
สำหรับการสอน
และฝึกทักษะ
ดา้นภาษา 
อังกฤษให้กับ
นักเรียน 

นักเรียนระดับช้ัน  
ป.๑-ม.6 มีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถใช้ภาษา 
อังกฤษเพื่อการ 
สื่อสารไดโ้ดยจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้น 
การพูดและการ
สื่อสาร 

ร้อยละ 70 ของ
นักเรียนระดับ  
ช้ันป๑ -  ม.6 
มีความรู้  ความ
เข้าใจ และ
สามารถใช้
ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร
ได ้

นักเรียนระดับช้ัน  
ป.๑-ม.6 มีความรู้   
ความเข้าใจ และ
สามารถใช้ภาษา 
อังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในชีวิต 
ประจำวันได ้

2 โครงการจดั 
การเรยีนการ
สอนภาษาจีน 

จัดหาครูชาวจีน 
สำหรับการสอนและ
ฝึกทักษะด้าน 
ภาษาจีนให้กับ
นักเรียน 

มีครูชาวจีน 
สำหรับการสอน
และฝึกทักษะ
ด้านภาษาจีน 
ใหกั้บนักเรียน 

นักเรียนระดับ  
ช้ัน ป.4 - ม.6 
มีความรู้ ความ
เข้าใจและ 
สามารถใช้ภาษา 
จีน เพื่อการ
สื่อสารได ้

ร้อยละ 50 ของ 
นักเรียน ระดับ 
ช้ัน ป.4-ม.6 
มีความรู้ ความ 
เข้าใจและ
สามารถใช้
ภาษาจีนเพื่อ 
การสื่อสารได ้

นักเรียนระดับช้ัน  
ป.๑-ม.6 มีความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถใช้ภาษาจีน
เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจำวันได ้

3 โครงการจดัการ
เรียนการสอน IEP 

1. เพื่อให้เรียนมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ 
สื่อสาร การโต้ตอบกับ 
ชาวต่างชาติอย่าง
ถูกต้องและมั่นใจใน
ตนเอง 
3. เพื่อพัฒนานักเรียน
ใหม้ีความกล้าแสดง 
ออกและอยู่ร่วม กับ
เพื่อนอย่างมีความสุข 
4. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรยีนมีพื้นฐาน
ทางด้านภาษา อังกฤษ 

1. นักเรียนมี   
เจตคติทีด่ีต่อ   
การเรยีนภาษา 
อังกฤษ 
2. นักเรียนมี
ความสามารถ 
ในการสื่อสาร  
การโตต้อบกับ 
ชาวต่างชาติ
อย่างถูกต้อง
และมั่นใจใน 
ตนเอง 
3. นักเรียนได้ 
รับการพัฒนาให้
มคีวามกล้า
แสดงออกและ
อยู่ร่วมกับเพื่อน
อย่างมีความสุข 
4. นักเรียนมี
พื้นฐานทางด้าน
ภาษาอังกฤษ 

1. นักเรียนช้ัน   
ป.1-6 ห้อง
โครงการจดัการ
เรียนการสอน 
ห้อง IEP โรงเรียน
เทศบาลเมือง
ภูเก็ต   
 
 
2. นักเรียนไดร้ับ
การพัฒนาทาง 
ด้านภาษาอังกฤษ
เพือ่การสื่อสาร 
เต็มตามศักยภาพ 
3. โรงเรียน
สามารถพัฒนา 
การจัดการเรยีน
การสอนภาษา 
อังกฤษให้มี
ประสิทธิภาพ 
จัดกิจกรรม ดังนี ้

1. ร้อยละ 100
นักเรียน ช้ัน    
ป.1-6 ห้อง
โครงการจดัการ
เรียนการสอน 
ห้อง IEP 
โรงเรียน
เทศบาลเมือง 
ภูเก็ต  
2. ไดร้ับการ
พัฒนาทางด้าน
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
เต็มตาม
ศักยภาพ 
3. โรงเรียน
สามารถพัฒนา 
การจัดการเรยีน
การสอนภาษา 
อังกฤษให้มี
ประสิทธิภาพ 

1. นักเรียนมี
ความสามารถ 
เรียนรู้และใช้ทักษะ
ในการสื่อสารด้าน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น 
2. นักเรียนมพีืน้ฐาน
ที่ดใีนการศึกษาต่อ
ช้ันท่ีสูงขึ้น 
3. นักเรียนสามารถ
สื่อสารโตต้อบกับ
ชาวต่างชาติได้ดีขึ้น
และมีความมั่นใจ
ตนเองเมื่อสนทนา
ภาษาอังกฤษ 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1. กิจกรรมอบรม
ปรับความรู้
พื้นฐานด้านภาษา 
อังกฤษ ป.1 
2. กิจกรรม One 
Day Activity  
ป.1 - 5 
3. .กิจกรรมอบรม
ค่ายภาษาอังกฤษ 
ป.2-3 
4. กิจกรรม One 
day Activity  
ป.4-5 
5. กิจกรรมอบรม
ค่ายภาษา อังกฤษ 
ป.4-5 
6. กิจกรรมศึกษา
ดูงานต่างประเทศ 
/ ในประเทศ ป.6 
7. กิจกรรม
ส่งเสริมความเป็น
เลิศ ป.6 
8. กิจกรรม 
English to day 

ผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย 

4 โครงการจดัการ
เรียน EP 

๑. เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรยีนมีพื้นฐานด้าน
ภาษาอังกฤษ 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้านการ
อ่าน การเขียนการฟัง 
การพูดและไวยากรณ ์
๓. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
สื่อสารการตอบโต้กับ
ชาว ต่างชาติและ
เชื่อมั่นในตนเอง 
4. เพือ่เตรียมความ
พร้อมนักเรียนกา้วสู่
ประชาคมอาเซียนและ
สังคมโลก 

๑. นักเรียนมี
พื้นฐานด้าน
ภาษาอังกฤษ 
๒. นักเรียนม ี
พัฒนาการด้าน
การอ่าน การ
เขียนการฟัง 
การพูด และ
ไวยากรณ ์
๓. เพื่อให้ผู้
นักเรียนมีความ 
สามารถในการ
สื่อสาร การตอบ
โต้กับาวต่างชาต ิ
และเชื่อมั่นใน
ตนเอง 
4. นักเรียนมี
ความพร้อมก้าว

1. นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี  
๑-6 ห้องเรยีน
พิเศษ EP/ภาษา
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต         
 
2. นักเรียนไดร้ับ
การพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร 
3. โรงเรียน
สามารถพัฒนา 
การจัดการเรยีน
การสอนภาษา 
อังกฤษให้มี
ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น โดยจดั

๑.ร้อยละ ๑๐๐   
ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๑ - ๓ 
ห้องเรียนพิเศษ 
EP ที่เข้าร่วม
โครงการ 
๒.ร้อยละ ๑๐๐   
ของนักเรียนท่ี
ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ 
เต็มตามศักยภาพ 

๑. นักเรียนไดร้ับ
การพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสารเต็ม
ตามศักยภาพ 
๒. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางด้าน
การเรยีนภาษา 
อังกฤษสูงข้ึนและมี
เจตคติทีด่ีต่อ
ภาษาอังกฤษ 
๓. นักเรียนสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
ขึ้น 
4.นักเรยีนมีความ
พร้อมดา้นภาษา 
อังกฤษในการ 
ศึกษาต่อ 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
สู่ประชาคม
อาเซียนและ
สังคมโลก 

กิจกรรม ดังน้ี 
- กิจกรรมปรับ
พื้นฐานด้านภาษา 
- กิจกรรมEnglish 
Camp 
- กิจกรรมอบรม
เสรมิทักษะSME 
- กิจกรรมสอบวดั
ระดับภาษา 
อังกฤษ 
- กิจกรรม One 
Day Activity 
- กิจกรรมทัศน
ศึกษาดูงาน 
- กิจกรรมส่งเสรมิ
ความเป็นเลศิด้าน
ภาษา 

5 โครงการ 
วันภาษาไทย 

1. เพื่อให้นักเรียน
ทราบประวตัิและ
ความสำคญัของวัน
ภาษาไทย 
2. เพื่อให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
และใช้ภาษาไทยได้
ถูกต้อง 
3. เพื่อให้นักเรียนกล้า
คิดกล้าแสดง ออก
ในทางที่ถูกต้องและมี
คุณลักษณะอัน พึง
ประสงค ์

1. นักเรียน
ทราบประวตัิ
และความสำคญั
ของวันภาษา 
ไทย 
2. นักเรียนมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมและใช้
ภาษาไทยได้
ถูกต้อง 
3. นักเรียนกล้า
คิดกล้าสดงออก
ในทางที่ถูกต้อง
และมีคณุ 
ลักษณะอันพึง 
ประสงค ์

1. นักเรียนมี
ความสนใจเข้า
ร่วมโครงการวัน
ภาษาไทย      
ร้อยละ 80 
2. นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
และเห็นคุณค่า
ความสำคญัใน 
โครงการวัน
ภาษาไทย 

1.นักเรยีน       
ร้อยละ 80        
มคีวามสนใจเข้า
ร่วมโครงการ     
วันภาษาไทย        
2.นักเรยีนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจและเห็น
คุณค่า
ความสำคญัใน 
โครงการวัน
ภาษาไทย 

1. นักเรียนทราบ
ประวัติในกิจกรรม
ของวนัภาษาไทย 
2. นักเรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมและ
การใช้ภาษาไทยได้
ถูกต้อง 
3. นักเรียนกล้าคดิ 
กล้าแสดงออก
ในทางที่ถูกต้องและ
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์

6 โครงการวัน 
สุนทรภู ่

1. เพื่อให้นักเรียนเห็น
คุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรมไทย 
2. เพื่อนักเรียนไดร้่วม
แสดงความกตัญญู
กตเวทีแด่พระสุนทร
โวหาร (ภู่) 
3. เพื่อให้นักเรียน
ทราบประวตัิและ

1. นักเรียนเห็น
คุณค่าของ
วรรณคดีและ 
วรรณกรรมไทย 
2. นักเรียนได้
ร่วมแสดงความ
กตัญญูกตเวที 
แด่พระสุนทร
โวหาร (ภู่) 

1. นักเรียน ร้อยละ 
80 มคีวามสนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมวัน
สุนทรภู ่
2. นักเรียนมีความรู้
เข้าใจในกิจกรรม 
วันสุนทรภู ่
 
 

1.ร้อยละ 80 
ของนักเรียนมี
ความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม 
วันสุนทรภู ่
2.นักเรยีนมี
ความรู้เข้าใจใน
กิจกรรม 
วันสุนทรภู ่

1. นักเรียนเห็น
คุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรมไทย 
2. นักเรียนไดร้่วม
แสดงความกตัญญู
เวทีแดพ่ระสุนทร
โวหาร 
3. นักเรียนทราบถึง
ประวัติและผลงาน
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ผลงานของสุนทรภู่ใน
ฐานะกวีเอก 
ของโลก 

3. นักเรียน
ทราบประวตัิ
และผลงานของ
สุนทรภู่ในฐานะ
กวีเอก 
ของโลก 

ของสุนทรภู่ในฐานะ
กวีเอกของโลก 

7 โครงการค่าย
ภาษาจีนสำหรับ 
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรมอบรม 
เชิงปฏิบัติการพื้นฐาน 
ภาษาและวัฒนธรรม
จีน 
สำหรับการสอนและ
ฝึกทักษะด้านภาษาจีน 
ให้กับนักเรียน 

- นักเรียนระดับช้ัน 
ป.๑-ป.๖ 
มีความรู้ความ
เข้าใจและ 
สามารถใช้
ภาษาจีน 
เพื่อการสื่อสารได ้

- - 

8 โครงการค่าย
ภาษาจีนสำหรับ 
นักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษา 

เพื่อจัดกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติ การพื้นฐาน 
ภาษา และวัฒนธรรม
จีน 
สำหรับการสอนและ
ฝกึทักษะด้านภาษาจีน
ให้กับ นักเรียน 

- นักเรียนระดับช้ัน 
ม.๑-ม.3 
มีความรู้ความ
เข้าใจและ 
สามารถใช้
ภาษาจีน 
เพื่อการสื่อสารได ้

- - 

9 โครงการส่งเสริม
กระบวนการคดิ 
วิเคราะห์ และ
เขียน 

เพื่อเสรมิสร้างและ
พัฒนาทักษะด้านการ
อ่าน และการเขียนฝึก
ทักษะ การคิด
วิเคราะห์และส่งเสริม
การใช้ภาษาไทย 

นักกเรียนได้รับ
การพัฒนา 
ทักษะด้านการ
อ่าน และการ
เขียน  ฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์
และส่งเสรมิ   
การใช้ภาษาไทย 

นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการสามารถ
อ่าน และเขียน 
ภาษาไทยได้
ถูกต้อง 
มีความรู้และ
ทักษะการคิด
วิเคราะห์ที่จำเป็น 
ตามหลักสูตร 
 
 

๑.ร้อยละ 80 
ของนักเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการ
สามารถอ่าน 
และเขียนภาษา 
ไทยได้ถูกต้อง 
มีความรู้และ
ทักษะการคิด
วิเคราะห์ที ่
จำเป็นตาม
หลักสตูร 

นักเรียนสามารถ
อ่านและเขียน
ภาษาไทย 
ได้ถูกต้องมีทักษะ 
การคิดวิเคราะห ์
มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น มีนิสัยรัก
การอ่าน 

10 โครงการส่งเสริม
การเขียน 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
ควบคุมหุ่นยนต ์
เพื่อการศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนได้
ฝึกฝนทักษะ
กระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์ รู้จักการ
คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา
และกระบวนการ
ทำงานเป็นทีม 
2. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนรูจ้ักค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

1. นักเรียนได้
ฝึกฝนทักษะ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ รู้จัก
การคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาและ 
กระบวนการ
ทำงานเป็นทีม 
2. นักเรียน 
รู้จักค้นคว้าหา

1. ค่าร้อยละของ
นักเรียน ช้ันป.1 - 
ม.3 ภาคเรยีนที่ 2 
ร้อยละ 100 
ได้ฝึกฝนทักษะ
กระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ 
รู้จักการคดิ
วิเคราะห์ แก้ปญัหา
และกระบวนการ

1. ร้อยละ 100
ของนักเรียน    
ช้ัน ป. 1 – ม.3 
ภาคเรยีนที่ 2 
ได้ฝึกฝนทักษะ 
กระบวนการ
ทางวิทยา 
ศาสตร์ รู้จักการ
คิดวิเคราะห ์
แก้ปัญหา 

1. นักเรียนเกิด
ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์
รู้จักการคดิ 
วิเคราะห์แกป้ัญหา
และกระบวนการ
ทำงานเป็นทีม 
2. นักเรียนรู้จัก
ค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตนเอง 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
3. เพื่อให้นักเรียน
สามารถนำความรู้ที่
ได้มาผลติเป็น 
นวัตกรรมไป
ประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจำวัน 

ความรู้ด้วยตนเอง 
3. นักเรียสามารถ 
นำความรู้ที่ได้มา
ผลิตเป็นนวัตกรรม
ไปประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจำวัน 

ทำงานเป็นทีม 
2. ค่าร้อยละของ
นักเรียนร้อยละ
100 เกิดทักษะ 
การค้นคว้าตัวเอง 
3. นักเรียนสามารถ
สร้างนวัตกรรม 1 
ช้ินต่อภาคเรยีน 
เชิงคุณภาพ 
4. นักเรียนมีทักษะ
กระบวน การคดิ
วิเคราะห์แกป้ัญหา
และการทำงานเป็น
ทีมสามารถได้อย่าง 
ถูกต้องและ
เหมาะสม 
5. นักเรียนมี
จินตนาการและ 
ศึกษาค้นคว้าไดด้้วย
ตัวเอง 
6. นักเรียนสรา้ง
นวัตกรรมใหม ่
ได้อย่างเหมาะสม
และประยุกต ์
ใช้เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจำวัน 

และกระบวน 
การทำงานเป็น
ทีม 
2. ร้อยละ 100 
ของนักเรียน 
เกิดทักษะ 
การค้นคว้า
ตัวเอง 
๓. ร้อยละของ 
นักเรียนสามารถ 
สร้างนวัตกรรม 
1 ช้ินต่อภาค
เรียน 

3. นักเรียนสามารถ 
นำความรู้ที่ได้มา
ผลิตเป็นนวัตกรรม
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจำวัน 

11 โครงการส่งเสริม 
ความสามารถ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สำหรับนักเรียน 

1. เพื่อจัดหาสัญญาณ 
อินเทอร์เน็ตให้
เพียงพอกับความ
ต้องการของ 
บุคลากรและนักเรียน 
2. เพื่อพัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต
ในสถานศึกษาให้
พร้อมต่อการใช้งานขึ้น 
3.  เพื่อพัฒนาทกัษะ
ทางด้านเทคโนโลย ี
ให้กับบุคลากร 

1. มีสญัญาณ
อินเทอร์เน็ต
เพียงพอกับความ
ต้องการของ
บุคลากรและ
นักเรียน 
2. ระบบเครือ 
ข่ายอินเทอร์เน็ต
ในสถานศึกษามี
ความพร้อมต่อ
การใช้งานมากขึ้น 
3. บุคลากรได้รับ
การพัฒนาทักษะ
ทางด้าน
เทคโนโลย ี
 

1. ผลการดำเนิน 
งานของทุก
กิจกรรมเป็นไป
ตามเป้าหมายของ
กิจกรรมไมต่่ำกว่า
ร้อยละ 80 
2. บุคลากรครู 
นักเรียนโรงเรียน 
เทศบาลเมือง
ภูเก็ตมีทักษะ
ทางด้านการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑. ผลการดำเนิน 
งานของทุก
กิจกรรมเป็นไป
ตามเป้าหมายของ 
กิจกรรมไมต่่ำกว่า 
ร้อยละ 80 
๒. บุคลากรครู  
นักเรียนรงเรียน 
เทศบาลเมือง
ภูเก็ต มีทักษะ
ทางด้านการใช้ 
เทคโนโลย ี
สารสนเทศไม่ต่ำ 
กว่าร้อยละ 80 

1. ระบบเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตใน
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต มคีวาม
พร้อมในการ
ให้บริการ 
2. บุคลากรครูและ
นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลเมืองภูเก็ต 
มีความรู้ ความ 
สามารถและมีทักษะ
ในการใช้งาน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพือ่การเรยีนรู ้
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
12 โครงการส่งเสริม 

ความเป็นเลิศ 
ด้านคณติศาสตร ์
และวิทยาศาสตร ์
ระดับประถม 
ศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียน
เข้าใจทักษะ
กระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์และนำ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
กระบวนการเรียนการ
สอน 
2. เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนมีความรู้และ
เกิดทักษะกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร ์

1. นักเรียนเข้าใจ
ทักษะกระบวน 
การทาง
วิทยาศาสตร์และ
นำความรู้ที่ได้ไป
ใช้ในกระบวนการ
เรียนการสอน 
2. นักเรียน 
มีความรู้และเกิด
ทักษะกระบวน 
การทาง
วิทยาศาสตร ์

๑. นักเรียน ร้อยละ 
80 โรงเรียน
เทศบาลเมืองภูเก็ต 
เข้าร่วมกิจกรรม  
2. นักเรียน ร้อยละ 
80 ม ี
ความเขา้ใจทักษะ 
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  
3. นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะกระบวน การ
ทางวิทยาศาสตร์   
เป็นอย่างด ี

๑. นักเรียน    
ร้อยละ 80  
โรงเรียนเทศบาล 
เมืองภูเก็ต 
เข้าร่วมกิจกรรม  
2. นักเรียน  
ร้อยละ 80 ม ี
ความเข้าใจทักษะ 
กระบวนการ  
ทางวิทยาศาสตร ์

๑. นักเรียนเข้าใจ
ทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร ์
และนำความรู้ที่ได้
ไปใช้ในชีวิต 
ประจำวันได ้
2. ให้นักเรียนมี
ความรู้และเกดิ
ทักษะกระบวน 
การทาง
วิทยาศาสตร ์

13 โครงการส่งเสริม 
ความเป็นเลิศ 
ด้านวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี
ระดับมัธยม 
ศึกษา 

๑. เพื่อพัฒนา ส่งเสริม 
และสนบัสนุนใหผู้้เรยีน
ได้ตระหนักรู้ และมี
ความสนใจ การศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมากข้ึน 
2. เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนมีความรู้ใน
สาระวิทยาศาสตร ์
และเกดิทักษะ
กระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
๓. เพื่อใหผู้้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ มี
เจตคติทีด่แีละมีจิต 
วิทยาศาสตร ์
๔. เพือ่ให้นักเรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
๕. เพื่อส่งเสริมความ
เป็นเลิศและมีการ
คัดเลือกเฟ้นหานักเรยีน
ที่มีความสามารถด้าน 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

๑. นักเรียนได ้
ตระหนักรู้ และมี
ความสนใจ
การศึกษาด้าน 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมากข้ึน 
2. นักเรียนม ี
ความรู้ในสาระ
วิทยาศาสตร ์
และเกดิทักษะ
กระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
๓. นักเรียนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ มีเจตคติที่ดี
และมีจติ   
วิทยาศาสตร ์
๔. นักเรียนม ี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
ของสถานศึกษา 
๕. ได้นักเรียนทีม่ี
ความสามารถดา้น
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

1. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลเมืองภูเก็ต       
ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี ๑ - ๖ 
2. นักเรียนมี
ศักยภาพในการ
เรียนสาระ
วิทยาศาสตร์
ภาคทฤษฎ ี
และภาคปฏิบตัิ
เพิ่มขึ้นโดยม ี
ความรู้ในสาระ
วิทยาศาสตร์  
เกิดทักษะ
กระบวนการและ 
เทคโนโลยีมีเจตคติ
ที่ดี มีจิต
วิทยาศาสตร ์
ตามมาตรฐานท่ี
สถานศึกษากำหนด
และมีศักยภาพท่ีจะ 
ศึกษา เล่าเรียนต่อ
ในระดับที่สูงข้ึนไป
จนถึงระดับสูงสุด 
โดยจดักิจกรรมค่าย
เยาวชนนักวิทย์  
ม.๑ - ม.๓ 

1.นักเรยีนม ี
ศักยภาพใน 
การเรยีนสาระ 
วิทยาศาสตร ์
ภาคทฤษฎีและ 
ภาคปฏิบตัิเพิม่ขึ้น 
โดยมีความรู้ใน 
สาระวิทยาศาสตร ์
เกิดทักษะ
กระบวนการ และ
เทคโนโลยี ไมต่่ำ
กว่าร้อยละ80 
2. ร้อยละ 80 มี
ความพึงพอใจ 
มีเจตคติที่ดีและมี
จิตวิทยาศาสตร ์
ตามมาตรฐานท่ี 
สถานศึกษา
กำหนด และมี
ศักยภาพที่จะ 
ศึกษาต่อ 

๑. ผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสาระ
วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีบรรลตุาม 
เป้าหมายที่
สถานศึกษา 
กำหนด 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 1.5  พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการส่งเสริม

และพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู้
ตามความสนใจ
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา      
ปีท่ี 1-3 
 

1. เพื่อให้นักเรียนไดรู้้
ถึงความ สามารถและ
ความ ถนัดของตนเอง
โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู ้
2. เพื่อให้นักเรียนเกิด
ความภูมิใจในผลงาน
ของตนเองและมี
ช้ินงานสร้างสรรค์จาก
ผ้าบาติก 
คนละ 1  ช้ิน 

- เชิงปริมาณ 
- ร้อยละ 100 
ของนักเรียน 
ช้ัน ม.1 จำนวน 
30 คน โรงเรียน
เทศบาลเมือง
ภูเก็ต มีชิ้นงาน
สร้างสรรคจ์าก 
ผ้าบาติกคนละ  1  
ช้ิน 
เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนช้ันม.1 
มผีลงานที่เกดิจาก
ฝีมือของตัวเอง 
ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ี
สะท้อนให้เห็นถึง
ความภาคภูมิใจ 
ผลงานของตนเอง 
- กิจกรรม
สร้างสรรค์ช้ินงาน
จากผ้าบาติก 

- - 

 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู้
ตามความสนใจ
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา      
ปีท่ี 1-3 (ต่อ) 
 

1. เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรูจ้าก
ประสบการณ ์
จริงในการประกอบ
อาหาร 
2. เพื่อให้นักเรียนมี
ทัศคติที่ดีต่อการ
ประกอบอาหาร 
และสามารถนำไป 
ประกอบอาชีพได ้
3.เพื่อให้นักเรยีนมี
คุณลักษณะด้านความ
ขยัน หมั่นเพียรอดทน
และมีความรอบคอบ 
ในการทำงาน 

- เชิงปริมาณ 
 - ร้อยละ90ของ
นักเรียนม.1-2 
 จำนวน 32 คน 
ทำอาหารได ้
คนละ 2 อย่าง 
เชิงคุณภาพ 
 - นักเรียนนำ
ข้อมูลที่ไดจ้าก 
การเรยีนรู้และลง
มือปฏิบัติมา
ตัดสินใจวางแผน
ศึกษาต่อให้
สอดคล้องกับ
ความสนใจ 
ความต้องการ 
ความสามารถ 
และความถนดั

- - 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ของตนเอง 
- กิจกรรม Food 
Fun (สนุกกับ
อาหาร ) 

2 โครงการสง่เสริม
และพัฒนา 
ทักษะการเรยีนรู้
ตามความสนใจ
นักเรียนช้ัน
มัธยม 
ศึกษาปีท่ี 1-3 
(ต่อ) 
 

1. เพื่อให้นักเรียน
พัฒนาตนเอง 
ความถนัด อย่างเตม็
ศักยภาพ 
2. เพื่อให้นักเรียนใช้
เวลาว่างในทาง
สร้างสรรค ์
3. เพื่อให้การ
สนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆของชุมชนได ้

- - ร้อยละ 100 
ของนักเรียน 
ช้ัน ม.1-3 จำนวน 
20 คน โรงเรียน
เทศบาลเมือง
ภูเก็ต บรรเลง
เพลงและสามารถ 
ร้องเพลงได้อยา่ง
น้อย 2 เพลง 
- นักเรียนนำ
ความรู้ที่ได้จาก
การเรยีนรู้ และลง
มือปฏิบัติจริง  
มาตัดสินใจในการ
วางแผนการศึกษา
ต่อให้สอดคล้อง
กับความสนใจและ
ความถนัดของ
ตนเอง 
- กิจกรรม Music 
& Folksong 

- - 

3 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ทักษะการเรยีนรู้
ตามความสนใจ
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 
4-5 
 

1. เพื่อให้นักเรียน
ตระหนักถึง
ความสำคญัและเห็น
คุณค่าในเรื่องอาหาร
และวัฒน-ธรรมการ 
รับประทานอาหาร
ของคนท้องถิ่นภูเก็ต 
2. เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียน 
แสดงความคดิ 
สร้างสรรคผ์ลงานและ
มีส่วนร่วมใน 
กิจกรรม 
3. เพื่อให้นักเรียนเกิด
แรงจูงใจในการเรียน
มากขึ้น 
4. เพื่อส่งเสริมให้

1. นักเรียน
ตระหนักถึง
ความสำคญัและ
เห็นคุณคา่ใน
เรื่องอาหารและ
วัฒนธรรมการ 
รับประทาน
อาหารของ 
คนท้องถิ่นภูเก็ต 
2. นักเรียนได ้
แสดงความคดิ 
สร้างสรรค์
ผลงานและมี
ส่วนร่วมใน 
กิจกรรม 
3. นักเรียนเกิด
แรงจูงใจในการ

1. นักเรียนช้ันม.4 
-6 เข้าร่วมจกรรม 
2. นักเรียนช้ันม.
4-5 ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม มคีวามรู้
ตระหนักถึง
ความสำคญัและ
เห็นคุณคา่ในเรื่อง
อาหารและ
วัฒนธรรม 
การรับประทาน
อาหารของคน
ท้องถิ่นภูเก็ต 
3. นักเรียนมี
คุณลักษณะ 
ด้านความ
รับผิดชอบ อดทน 

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม ได้รบั
การส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรู ้

1. นักเรียนตระหนัก 
ถึงความสำคัญและ
เห็นคุณคา่ในเรื่อง
อาหารและ
วัฒนธรรมการ 
รับประทานอาหาร
ของคนท้องถิ่นภูเก็ต 
2. นักเรียนมีโอกาส 
 สร้างสรรคผ์ลงาน
และมสี่วนร่วมใน
กิจกรรม 
3. นักเรียนมี
แรงจูงใจในการเรียน
มากขึ้น 
4. นักเรียนมี
พัฒนาการในด้าน
อารมณ์ สังคม 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
นักเรียนมีพัฒนาการ
ในด้านอารมณ์สังคม 
สติปัญญา ตาม 
ศักยภาพ สามารถ
ปรับตัวและอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

เรียนมากขึ้น 
4.นักเรยีนมี
พัฒนาการใน
ด้านอารมณ์
สังคม สตปิัญญา 
ตามศักยภาพ 
สามารถปรับตัว
และอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

สติปัญญา ตาม
ศักยภาพสามารถ
ปรับตัวและอยู่
ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข 

4 โครงการ
มัคคุเทศก์น้อย 

1. เพื่อให้นักเรียน 
มีความกล้าแสดงออก
มีโอกาสไดล้งมือ
ปฏิบัติจริงและได้รบั
ประสบการณ์ตรงใน
การเป็นมคัคุเทศก ์
2. เพื่อฝึกทักษะ 
การเป็นมัคคุเทศก์ 
มีความสามารถใน 
การเป็นมัคคุเทศก ์
ในการเผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์ท้องถิ่น
และชุมชน 
3. เพื่อให้นักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ
มัคคุเทศก์ 

1. นักเรียนมี
ความกล้า
แสดงออก 
มีโอกาสไดล้งมือ 
ปฏิบัติจริงและ
ได้รับ
ประสบการณ์
ตรงในการเป็น
มัคคุเทศก์ 
2. นักเรียน
ได้รับการฝึก
ทักษะการเป็น
มัคคุเทศก์ 
มีความสามารถ
ในการเป็น
มัคคุเทศก์ 
ในการเผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์
ท้องถิ่นและ
ชุมชน 
3. นักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อ
อาชีพมัคคุเทศก ์

1. นักเรียนกลุ่ม
ผู้สนใจระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
4-5 และชัน้
มธัยมศึกษา 
ปีท่ี 1-2 จำนวน 
40 คน 
2. นักเรียนกลุ่ม
ผู้สนใจระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี
4-5 และชั้น
มัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1-2 จำนวน 
40 คน 
มีความกล้า
แสดงออก  
มีโอกาสไดล้งมือ
ปฏิบัติจริงไดร้ับ
ประสบการณ์ตรง 
ในการเป็น
มัคคุเทศก์ 
และมีทัศนคติที่ดี
ต่ออาชีพ 
มัคคุเทศก์ 

ร้อยละ 100 
ของนักเรียนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
มีความสนใจใน
อาชีพมัคคุเทศก์
น้อยและมี
ความสามารถท่ี
จะนำความรู้ไป
ใช้ในการเป็น
มัคคุเทศก์ 
สามารถเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์
ท้องถิ่นและ
ชุมชนของ
ตนเองได้และมี
ทัศนคติที่ดีต่อ
การเป็น
มัคคุเทศก์ 

1. นักเรียนมีความ 
กล้าแสดงออก 
มีโอกาสไดล้งมือ 
ปฏิบัติจริงและได้รบั 
ประสบการณ์ตรง 
ในการเป็น
มัคคุเทศก์ 
2. นักเรียนมีทักษะ 
การเป็นมัคคุเทศก ์
มีความสามารถใน 
การเป็นมัคคุเทศก ์
ในการเผยแพร ่
ประชาสมัพันธ์
ท้องถิ่น 
และชุมชน 
3. นักเรียนม ี
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ 

มัคคุเทศก์ 

5 โครงการสู่ความ
เป็นเลิศด้าน
วิชาการ 

เพื่อเปิดโอกาสให ้
นักเรียนแสดง 
ความสามารถเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขนั                                                                                                  
1. มอ.วิชาการ      
2. TEDET    
3. ทักษะวิชาการ
นานาชาติ  

นักเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม   
การแข่งขัน                                                                                                  
1. มอ.วิชาการ      
2. TEDET    
3. YCT  
4. สสวท 
5. RT 

นักเรียน      
ช้ันป.๑ - ม.๖ 
มีโอกาสแสดง
ความสามารถ 
ของตนเองได้เตม็
ศักยภาพ 

๑. ร้อยละ 100
ของ นักเรียนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 
มโีอกาสแสดง
ความสามารถ 
ของตนเองได้
เต็มศักยภาพ 
แรางวัลและ  

นักเรียนช้ัน ป.๑-ม.
๖ มีโอกาสแสดง
ความสามารถของ
ตนเองได้เต็ม
ศักยภาพ 
สามารถสรา้ง
ช่ือเสียงให้กับ
โรงเรียน จากผลการ
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
4. YCT  
5. สสวท 
6. RT 
7. TMC 
๘. ศิลปหตัถกรรม
นักเรียน 

 ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันใน
ระดับ ตา่ง ๆ   

แข่งขันในเวทีการ
แข่งขันทั้งในระดับ
ท้องถิน่ระดับภาค
และระดับประเทศ 

6 โครงการแข่งขัน
ทักษะทาง 
วิชาการระดับ
เทศบาล 

เพื่อเปิดโอกาสให ้
นักเรียนแสดง
ความสามารถ 
เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขัน       
8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และ 1 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- นักเรียน 
ช้ัน ป.๑ - ม.6 
มีโอกาสแสดง
ความสามารถ 
ของตนเองได้เตม็
ศักยภาพ 

- - 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2.1  สรรหาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหไ้ด้มาตรฐาน 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการนิเทศ 

การเรยีนการ
สอน 
 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
2. เพื่อยกระดับ
คุณภาพการจัดนเิทศ
การเรยีนการสอน 

1. บุคลากร
ได้รับการพัฒนา
ให้มปีระสิทธิ 
ภาพในการจัด
กิจกรรมการ
เรียนการสอน 
2. โรงเรียน
สามารถยก 
ระดับคณุภาพ
การจัดนิเทศการ
เรียนการสอน 

1. ครไูด้รับการ
นิเทศ มีข้อมลู 
เสนอแนะสำหรับ
วางแผนและ 
ปรับปรุงการจัก
การเรยีนรู้(PLC) 
2. ผู้บริหารและ
ครูมีส่วนร่วม 
ในบทบาทหน้าท่ี
การนิเทศ และ
ส่งเสริมการจัด
นิเทศก ์
สอนให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ร้อยละ 100 
ของครูผู้สอน 
มีการจัดการ
เรียนการสอน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. สถานศึกษา
พัฒนาบุคลากรให้ม ี
ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการ
สอน 
2. สถานศึกษา
ยกระดับคุณภาพ
การจัดนิเทศการ
เรียนการสอน 

2 โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
 

เพื่อพัฒนาระบบงาน 
ประกันให้เป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ
ตามที่กฏกระทรวง
กำหนด 

ระบบงาน 
ประกันได้รับ
การพฒันาให้ม ี
ประสิทธิภาพ
ตามที่กฏ

1. ร้อยละของ
นักเรียน ครูและ 
บุคลากรโรงเรียน
เทศบาลเมือง 
ภูเก็ต ท่ีมสี่วนร่วม

ร้อยละ 100 
ของนักเรียน  
ครูและบุคลากร 
โรงเรียน
เทศบาลเมือง

๑. ครูและนักเรียนมี
คุณภาพตาม
เป้าหมายของ
สถานศึกษากำหนด 
๒. ครูเข้าใจ
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
กระทรวง
กำหนด 

ในการกำหนด
มาตรฐานการ 
ศึกษาดำเนินการ
ตามระบบประกัน 
คุณภาพมาตรฐาน
ของสถานศึกษา 
2. นักเรียนครู 
ผู้ปกครองร่วมกัน 
กำหนดมาตรฐาน
สถานศึกษา 
3. นักเรียน ครู 
คณะกรรมการ 
สถานศึกษาจัดทำ
และดำเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติการ
มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 
4. สถานศึกษามี
การจัดทำสาร- 
สนเทศเพื่อการ
บริหารจดัการอยา่ง
เป็นระบบ 
5. สถานศึกษามี
การตรวจสอบ  
 และประเมิน
คุณภาพภายในและ
นำผลการประเมิน
มาพัฒนาตนเอง
อย่างเป็นระบบ 
 
๕. สถานศึกษามี
การจัดทำรายงาน
การประเมิน
คุณภาพภายใน
อย่างเป็นระบบ 

ภูเก็ต ท่ีมสี่วน 
ร่วมในการ
กำหนด
มาตรฐาน
การศึกษา 
และดำเนินการ
ตามระบบ
ประกันคณุภาพ
มาตรฐาน 
ของสถานศึกษา 

มาตรฐาน
สถานศึกษาสามารถ
พัฒนาตนเองและ
นักเรียนให้มี
คุณภาพตาม
เป้าหมายของ 
สถานศึกษากำหนด 
๓. ผู้บริหารสามารถ
นำครูและนักเรยีน
ขับเคลื่อนสู่
เป้าหมายมาตรฐาน
ศึกษา 
๔. ผู้บริหารสามารถ
บริหารจดัการ
โรงเรียนอย่างเป็น
ระบบโรงเรียนเกิด
การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
๕. โรงเรียนได้รับ
การพัฒนาทุกด้าน
ตามมาตรฐาน 
สถานศึกษา มีการ
บริหารจดัการอยา่ง
เป็นระบบ เกดิการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ได้รับการยอมรับ
จากชุมชนและสังคม 

3 โครงการพัฒนา
หลักสตูร
สถานศึกษาและ
หลักสตูรท้องถิ่น 
 

เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
หลักสตูรกลุ่มสาระ
การเรยีนรู้รายวิชา
พื้นฐานหลักสตูรกลุ่ม

สามารถพัฒนา
และปรับปรุง 
หลักสตูร
สถานศึกษา 
หลักสตูรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

1. สถานศึกษามี
หลักสตูรการเรยีนรู้
ที่เหมาะสม
สอดคลอ้งกับ
เป้าหมายการ 
ศึกษา และความ

๑.ร้อยละ 100 
ของสถานศึกษา 
มีหลักสูตรการ
เรียนรู้ทีเ่หมาะสม
สอดคล้อง 
กับเป้าหมาย 

1.โรงเรียนมี
หลักสตูรสถาน 
ศึกษาที่มีคุณภาพ 
สามารถนำไปใช้จัด 
การเรยีนการสอนได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
สาระการเรียนรู้
รายวิชาเพิ่มเติม 
หลักสตูรกลุ่มสาระ
รายวิชาเฉพาะเอก
หลักสตูรท้องถิ่นและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ให้สอดคล้องกบั 
หลักสตูแกนกลาง
สอดคล้องกับท้องถิ่น
และตอบสนองความ
ต้องการความสามารถ
ความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน 
ทุกระดับชั้นเรยีน 

รายวิชาพื้นฐาน 
หลักสตูรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
รายวิชาเพิ่มเติม 
หลักสตูรกลุ่ม
สาระรายวิชา 
เฉพาะเอก 
หลักสตูรท้องถิ่น
และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้
สอดคล้องกับ 
หลักสตูร
แกนกลางสอด 
คลอ้งกับท้องถิ่น
และตอบสนอง
ความต้องการ 
ความสามารถ
ความถนัด 
และความสนใจ
ของผู้เรียน 
ทุกระดับชั้น
เรียน 

ต้องการของผู้เรียน 
และในท้องถิ่นทุก
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกระดับชั้น 
2. สถานศึกษามี
คู่มือการจัด 
ระเบียบการวัดผล
ประเมินผลตาม
สภาพจริงท่ี
สอดคล้องกับ 
เป้าหมายการศึกษา
และความต้องการ
ของผู้เรียน และ
ท้องถิ่นครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุก
ระดับช้ัน 
3. สถานศึกษา
จัดสร้างเครื่องมือ 
แบบสอบถามความ
ต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน และ
ผู้ปกครองเป็นแบบ
มาตราฐาน 
4. สถานศึกษาได้
ปรับปรุงหลักสูตร
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรูต้ามความ
เปลี่ยนแปลงทาง 
ด้านวิชาการ ด้าน
สังคม เศรษฐกิจ 
และเทคโนโลย ี
5. สถานศึกษามี
การวัดและประเมิน 
ผลตามสภาพจริง
กับเป้าหมาย
การศึกษาและความ
ต้องการเอง ผู้เรยีน
และท้องถิ่น 
ครบทุกกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้
 

การศึกษา และ 
ความต้องการของ 
ผู้เรยีนและใน 
ท้องถิ่นทุกกลุ่ม 
สาระการเรียนรู ้
ทุกระดับชั้น 
๒.ร้อยละ 100 
ของสถานศึกษามี 
คู่มือการจัด 
ระเบียบการ  
วัดผลประเมินผล 
ผลตามสภาพจริง  
ที่สอดคล้องกับ  
เป้าหมาย
การศึกษา  
และความต้องการ  
ของผู้เรียนและ  
ครบทุกกลุ่มสาระ  
การเรยีนรู้  
ทุกระดับชั้น 

2.นักเรยีนมีความรู ้
ความสามารถตาม 
หลักสตูรสถานตาม 
เป้าหมายตามเกณฑ ์
มาตรฐาน 
3.นักเรยีนเป็นเด็ก
เก่งด ีมีสุขตาม    
อัตลักษณ์ของ 
โรงเรียน วินัยดี มี
วิชากีฬาเด่น 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
4 โครงการพัฒนา

หลักสตูร 
สถานศึกษาสู่
ความเป็นเลศิ 
ของผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 
 

1. เพื่อให้ครผูู้ สอนมี
ความรู้ ความเข้าใจ มี
ความสามรถ ในการ
พัฒนาหลักสตูรสถาน 
ศึกษาสู้ความเป็นเลศิ
ของผู้เรียนตาม
ศักยภาพด้านกีฬา, 
คหกรรม, อาหาร,  
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์, ดนตรี, 
นาฏศิลป์และสามารถ
นำไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. จัดทำ/พัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศของผูเ้รียน
ตาม ศักยภาพด้าน
กีฬา, คหกรรม, 
อาหาร,  
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์, ดนตรี, 
นาฏศิลป์ครบทุกกลุม่
สาระการเรียนรู้ มี
ความสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติ
การศึกษา และ
มาตรฐานการศึกษา 

1. ครผูู้สอนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ มีความ
สามรถในการ 
พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษาสู้
ความเป็นเลิศ 
ของผู้เรียนตาม
ศักยภาพด้าน 
กีฬา, คหกรรม, 
อาหาร,  
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์, 
ดนตรี นาฏศิลป์
และสามารถ
นำไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. หลักสูตร
สถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ
ของผู้เรียนตาม
ศักยภาพด้าน
กีฬา, คหกรรม, 
อาหาร,  
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์, 
ดนตรี นาฏศิลป์
ครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
ได้รับการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาให้มีความ
สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติ
การศึกษา และ
มาตรฐานการ 
ศึกษา 

1. ร้อยละของครูมี
ความรู้ความเข้า มี
ความสามรถในการ
พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา 
หลักสตูรท้องถิ่น 
และสามารถ
นำไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
โดยมีกิจกรรมดังน้ี 
- จัดกิจกรรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร
สถานศึกษาสู ่
ความเป็นเลิศของ
ผู้เรยีนตามศักยภาพ 
2. ร้อยละจัดทำ
หลักสตูรสู่ความเป็น
เลิศของผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 
 - หลักสูตรวิชาการ
กีฬา 
 - หลักสูตรวิชาค
หกรรม 
 - หลักสูตรอาหาร 
 - หลกัสูตรวิทย์-
คณิต 
 - หลักสูตรดนตรี-
นาฏศิลป ์
3. ร้อยละ 100 
โรงเรียนมีหลักสูตร
สถาน ศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศของ
นาฏศิลป์ ครบทุก
กลุ่มสาระ 
ซึง่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัต ิ
และมาตรฐาน
การศึกษา โดยมี
กิจกรรมดังนี ้
- ประเมินตดิตาม
การใช้หลักสตูร
สถานศึกษาสู่ความ

๑. ร้อยละ 100
ของนักเรียน 
ได้รับการ
สง่เสริม และ 
พัฒนาความรู้
อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
2. นักเรียนม ี
ผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรยีนสูงกว่า 
ค่าเป้าหมาย 

1. ครผูู้สอนมคีวามรู ้
ความเข้าใจ มีความ 
สามารถในการ 
พัฒนาหลักสตูร 
สถานศึกษาสู้ความ  
เป็นเลิศของผูเ้รียน
ตามศักยภาพด้าน
กีฬา, คหกรรม, 
อาหาร, 
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์,ดนตรี,
นาฎศิลป์ และ 
สามารถนำไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมี
หลักสตูรสถาน 
ศึกษาสู่ความ 
เป็นเลิศของผูเ้รียน 
ตามศักยภาพ 
 - หลักสูตรวิชาการ
กีฬา 
 - หลักสูตรวิชา     
คหกรรม 
 - หลักสูตรอาหาร 
 - หลักสูตรวิทย์-
คณิต 
 - หลักสูตรดนตรี-
นาฎศิลป์ ครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัต ิ
การศึกษาและ
มาตรฐานการศึกษา 
- มีการประเมิน
ติดตามการใช้
หลักสตูร 
- ประเมินตดิตาม
การใช้หลักสตูร
สถานศึกษาสู ่
ความเป็นเลิศของ
ผู้เรยีนตามศักยภาพ
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ความเป็น เลิศของ
ผู้เรยีนตามศักยภาพ
ด้านกีฬา, คหกรรม, 
อาหาร 
วิทยาศาสตร์- 
คณิตศาสตร์, 
ดนตรี,นาฏศลิป์  
เชิงคุณภาพ 
4. ครูมคีวามรู ้
ความเข้าใจ มีความ
สามรถ 
ในการพัฒนา
หลักสตูร
สถานศึกษาสู้ความ
เป็นเลิศ 
ของผู้เรียนตาม
ศักยภาพด้าน 
กีฬา, คหกรรม, 
อาหาร,  
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์, ดนตรี 
นาฏศิลป์ ครบทุก
กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ได้อย่าง
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ  
พระราชบัญญัติ 
การศึกษา และ 
มาตรฐานการศึกษา
โดยจดักิจกรรมดังนี ้
- สรุปและจัดทำ
รายงานผลการ
ดำเนินโครงการ
หลักสตูรสถาน 
ศึกษาสู้ความเป็น
เลิศของผู้เรียนตาม
ศักยภาพด้าน 
กีฬา, คหกรรม, 
อาหาร, 
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์,ดนตรี
นาฏศิลปผ์ู้เรียนตาม

ด้านกีฬา, คหกรรม, 
อาหาร, 
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ ดนตรี, 
นาฏศิลป์  
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ศักยภาพด้านกีฬา,      
คหกรรมอาหาร, 
วิทยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์  ดนตรี 
นาฏศิลป์ ครบทุก
กลุ่มสาระ 

5 โครงการจดัจ้าง
ครูและบุคลากร
เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนและ
การบริหารจัดการ
สถานศึกษาสู่
มาตรฐาน 

1. เพื่อจดัหาครผูู้สอน         
ครูสนับสนุน และ
บุคลากรใหต้รงกับ
สาขาวิชาเอกท่ีจัดการ
เรียนการสอน 
2. เพื่อจัดหาครผูู้สอน
ให้ตรงกบัสาขา
วิชาเอกท่ีขาดแคลน 
3. จัดหานักการภาร
โรงหรือคนงาน 
4. เพือ่ยกระดับการจัด
การศึกษาโรงเรียน
เทศบาลเมืองภูเก็ต ให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

1. โรงเรียนมี
บุคลากรปฏิบัติ 
การสอนอย่าง
เพยีงพอ 
2. บุคลากร
ปฏิบัติการสอน
ตรงสาขาวิชา 
เอก 
3. โรงเรียนมี
บุคลากร
สนับสนุน
สถานศึกษา
อยา่งเพียงพอ 
4. โรงเรียนมี
การบริหาร
จัดการได้
มาตรฐาน 

1.จัดจา้งครูผูส้อน 
ครูสนับสนนุและ
บุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 จำนวน 19 
คน จำแนกเปน็ 
1.1 ค่าจ้าง
ครูผูส้อนระดับ 
ประถม 7 คน 
1.2 ค่าจ้าง
ครูผูส้อนระดับ
มัธยม 11 คน 
1.3 ค่าจ้างนักการ
ภารโรง 1 คน 
2. นักเรียนไดร้ับ
การดูแลเอาใจใส่
อย่างท่ัวถึง นักเรียน
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
สถานศึกษาและมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐาน 
3. โรงเรียนมี
อัตราส่วนระหว่าง
ครูต่อนักเรียนได้
มาตรฐาน 
 
4. โรงเรียนได้รับ
การดูแลด้านอาคาร
สถานที่อย่างท่ัวถึง 
5. การจดักิจกรรม
การเรยีนการสอนมี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 

1. จ้างผู้สอน 
ครูสนบัสนนุและ
บุคลากรปฏิบัติ
หน้าท่ีประจำปี
งบประมาณ 
2563 จำนวน 
19 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ความพึง
พอใจของ
นักเรียนอยู่ใน
ระดับดีมาก 
 
 
 
 
 
3. โรงเรียนมี
อัตราส่วน
ระหว่างครตู่อ
นักเรียนใน
อัตราส่วน 1:25 
4. ผลจาก sar 
อยูใ่นเกณฑผ์่าน 
ผลจาก sar อยู่
ในเกณฑ์ผา่น 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
6 โครงการจ้างเหมา

นักการเพื่อ
สนับสนุนงาน
อาคารสถานท่ี
และพฒันาสภาพ 
แวดล้อม 

1. จัดหานักการ   
ภารโรง หรือคนงาน 
2. เพือ่ยกระดับการ
จัดการศึกษาโรงเรยีน
เทศบาลเมืองภูเก็ต 
ให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

 - 
โครงการใหม ่

จัดจ้างนักการ
ปฏิบัติหน้าที่
ประจำปีงบ 
ประมาณ พ.ศ. 
2563 จำนวน      
1 คน  
เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรและ
นักเรียนได้รับการ
ดูแลความปลอดภัย 
ในสถานศึกษา
เพือ่ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการ 
ศึกษาขัน้พื้นฐาน 
2. โรงเรียนได้รับ
การดูแลด้านอาคาร
สถานที่อย่างท่ัวถึง
ถูกสุขลักษณะ 
 

- 
โครงการใหม ่

 - 
  

7 โครงการจ้าง
เหมาบริการแม่
ครัว เพื่อ
สนับสนุนงาน 
โภชนาการและ 
อาหารกลางวัน 
 
 
 
 
 

1. เพือ่ส่งเสริมและ
พัฒนาร่างกายของ 
นักเรียนให้มสีุขภาพ
พลานามัยสมบรูณ์
แข็งแรงและมีน้ำหนัก 
ส่วนสูงเป็นไปตาม 
เกณฑ ์
2. เพื่อให้นักเรียนทุก
คนในโรงเรียนไดร้ับ
ประทาน อาหารกลาง
วันท่ีมีคุณค่าทาง
โภชนาการ 
3. เพื่อการบริหาร
จัดการให้มีอาหาร
กลางวันที่มีท้ังปริมาณ
และคณุค่าทาง
โภชนาการสูงอย่าง
เพียงพอ 
 
 

1. นักเรียนร้อย
ละ 80 มขีภาพ
พลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง
และมีน้ำหนัก 
ส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ ์
2. นักเรียนร้อย
ละ 100 ไดร้ับ 
ประทานอาหาร 
กลางวันที่มี
คุณค่าทาง
โภชนาการ 
3. อาหาร
กลางวัน ร้อยละ 
100 มีปรมิาณ 
และคณุค่าทาง 
โภชนาการสูง
อย่างเพียงพอ 
 

1. นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
1 -6 จำนวน 
579 คน  
 
 
2. นักเรียนร้อยละ 
80 มสีุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง    
มีศักยภาพในการ
เรียนรู้ มีน้ำหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ ์
 
 
3. นักเรียนร้อยละ 
100 ได้
รับประทานอาหาร
ราคาถูกหลัก
โภชนาการ และ
ถูกสุขลักษณะ 
 
4. นักเรียนร้อยละ 
95 มคีวามพงึ

1. นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 
1 -6 จำนวน 
579 คน      
คิดเป็นร้อยละ 
100 
2. นักเรียนร้อย
ละ 80 มี
สุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง มี
ศักยภาพในการ
เรียนรู้ มีน้ำหนัก
ส่วนสูงตาม
เกณฑ ์
3. นักเรียนร้อย
ละ 100 ได้
รับประทาน
อาหารราคาถูก
หลักโภชนาการ 
และถกู
สุขลักษณะ 
4. นักเรียนร้อย
ละ 95 มีความ
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
พอใจต่อโครงการ
โภชนาการและ
อาหารกลางวัน 
ระดับดีมาก 

พึงพอใจต่อ
โครงการ
โภชนาการและ
อาหารกลางวัน 
ระดับดีมาก 

8 โครงการจ้างเหมา
บริการพนักงาน
รักษาความ
ปลอดภัย 

1. เพือ่ให้โรงเรียนมี
ความปลอดภัยในการ
ใหผู้้ใช้ บริการใน 
สถานศึกษาเกิดความ
มั่นใจในการใช้บริการ 
2. เพื่อให้ปฏิบัต ิ
งานดูแลความ
ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

- 
โครงการใหม ่

เชิงปริมาณ 
1.จัดจา้งพนักงาน
รักษาความ
ปลอดภัยปฏิบัติ
หน้าที่ประจำปี
งบประมาณ 
2563 จำนวน 1 
คน 
เชิงคุณภาพ 
2. บุคลากรและ
นักเรียนได้รับการ
ดูแลความ
ปลอดภัยใน 
สถานศึกษาอยาง
ทั่วถึง 
3. สถานศึกษามี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

- 
โครงการใหม ่

 - 

9 โครงการจ้างเหมา
บริการพนักงาน
รักษาความ
สะอาด 

1. โรงเรียนมีห้องสุขา
ที่สะอาดและรองรับ
การใช้บริการของ
นักเรียนได้อย่างถูก
สุขอนามัย 
2. เพื่อให้เกิดความ
สะอาด 
เรียบร้อยด้านอาคาร
สถานท่ีของโรงเรียน 

- 
โครงการใหม ่

เชิงปริมาณ 
1. จัดจ้างแม่บา้น
รักษาความสะอาด
จำนวน 2 คน 
เชิงคุณภาพ 
2. อาคารสถานท่ี
ในโรงเรียนมีความ
สะอาดถูก
สุขอนามัย 
 

- 
โครงการใหม ่

 - 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.2  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 สู่ครูมืออาชีพ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาทักษะ
การจัดการเรยีน
การสอนสู่
ห้องเรียนใน
ศตวรรษที ่21 
และทัศนศึกษา 
ดูงาน 
 
 

1. เพื่อให้ผู้บริหารครู
บุคลากรได้พัฒนา
ตนเองให้มีศักยภาพ
ตรงตามบทบาทหนา้ที ่
2. เพื่อส่งเสริมให ้
ผู้บริหารครูและ
บุคลากรไดม้ีโอกาส
แลกเปลีย่นเรยีนรู้วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศด้าน
การจัดการศึกษา
ภาษาต่างประเทศ 
และการยกระดับผล
การ ประเมิน O-Net 
 
 
 
 

1. ผู้บริหารคร ู
บุคลากรได้
พัฒนาตนเองให้
มีศักยภาพตรง
ตามบทบาท
หน้าท่ี 
2. ผู้บริหารครู
และบุคลากรได้
มีโอกาส
แลกเปลีย่น 
เรียนรู้วิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศด้าน
การจัด
การศึกษาภาษา 
ต่างประเทศ 
และการยก 
ระดับผลการ 
ประเมิน O-Net 
 

1. ผู้บริหารครู
บุคลากรโรงเรียน 
เทศบาลเมืองภูเก็ต 
จำนวน 83 คน 
2. ผู้บริหารครูและ
บุคลากรโรงเรียน
เทศบาลเมืองภูเก็ต 
ได้รับการพัฒนา
ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ตาม
บทบาทหน้าท่ี ท่ี
กฎหมายกำหนดได้
มโีอกาสแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศด้านการจัด
การศึกษา
ภาษาต่างประเทศ
และการยกระดับผล
การประเมิน O-Net 

1. ผู้บริหารครู
บุคลากร ร้อยละ 
80 ได้เข้าร่วม
อบรมและทัศน
ศึกษาดูงาน 
2. ผู้บริหารครู
บุคลากร ร้อยละ 
80 ได้รับการ
พัฒนาตาม 
มาตรฐานวิชาชีพ
ตามบทบาท 
หน้าที่ ที่กฎหมาย
กำหนดได้มีโอกาส
แลกเปลีย่น 
เรียนรู้วิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศด้านการ
จัดการ ศึกษา
ภาษา 
ต่างประเทศและ
การยกระดับผล
การประเมิน    
O-Net 

 - 

2 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
เพื่อผลิตสื่อการ
เรียนการสอน
เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
 
 

1. เพื่อสนบัสนุน  
ส่งเสริมให้ครไูดผ้ลติ
และพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน
เทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมทาง
การศึกษา 
2. เพื่อใหค้รูมสีื่อใน
การสอนที่หลากหลาย
และเพยีงพอ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น 
 

- 
โครงการใหม ่

1. ครูโรงเรยีน
เทศบาลเมือง ภูเก็ต
ร้อยละ 100 มสีื่อ
ที่หลากหลายและ
เพียงพอในการ
จัดการเรียน 
การสอน 
2. ครสูามารถ
พัฒนาสื่อการเรียน
การสอน เทคโนโลยี
และนวตักรรมทาง
การศึกษาเพื่อช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการ 
เรียนรู้ของผูเ้รียนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

- 
โครงการใหม ่

 - 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
 3. โครงการ

ฝึกอบรมการทำ 
วิจัยเพื่อพัฒนา
ผู้เรยีน 
 

1. เพื่อให้ครู ผูส้อน มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการววิจัย 
ทางการศึกษาและนำ
ผลการวิจัยไปใช้ 
2. เพื่อให้ครผูู้สอนมี
ทักษะและกระบวน 
การวิจัยเพือ่พัฒนา
ผู้เรยีน 
3. เพื่อให้ครผูู้สอนมี
เจตคติทีด่ีต่อการวิจยั 
 
 

- 
โครงการใหม ่

1. ครูโรงเรยีน
เทศบาลเมืองภูเก็ต 
จำนวน 83 คน 
2. ครผูู้สอนร้อยละ 
85 ใช้กระบวนการ
ศึกษาวิจัยเพื่อการ
พัฒนาการเรียนรู ้
ของผู้เรียน และ
จัดทำรายงานการ
วิจัยในช้ันเรียน  
อย่างเป็นระบบ 
ภาคเรยีนละ 1 
เรื่อง 
3. ครผูู้สอนร้อยละ 
80 นำผลการวิจัย
ในช้ันเรียนมาใช้
ปรับปรุงการเรียน 
การสอนเพื่อ
ประโยชนส์ูงสุด 
แก่ผู้เรยีน 

- 
โครงการใหม ่

 - 

4 โครงการ
ฝกึอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อ 
แผนการจดัการ
เรียนรูสู้่ห้อง 
เรียนคณุภาพ 
 

1. สรา้งความรู้ความ
เข้าใจให้ครู ผูส้อนใน
สถานศึกษา 
ในการเขียนแผน การ
จัดการเรียนรู ้
2. เพื่อให้การจดั การ
เรียนการสอน
สอดคล้องกับ 
หลักสตูรแกนกลาง 
 

- 
โครงการใหม ่

1. ครผูู้สอน 83 
คน จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู ้
2. ครผูู้สอน
จัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนอย่าง
สูงสุด 
3. สถานศึกษา
จัดการศึกษา
เป็นไปตาม
คุณภาพมาตรฐาน 

- 
โครงการใหม ่

 - 

5. โครงการอรมเชิง 
ปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาการ
จัดการเรียนการ
รู้โดยใช้กระบวน 
การชุมชนการ
เรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
 

1. เพื่อใหค้รู ผูส้อน มี
ความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการและกระบวน 
การของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
2. เพื่อใหค้รู ผูส้อน
ตระหนักถึงความ 
สำคัญของชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ
ที่มีต่อการพัฒนา

1. ครผูู้สอนม ี
ความรู้ความ
เข้าใจในหลักการ
และกระบวนการ 
ของชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพ 
2. ครผูู้สอน 
ตระหนักถึง
ความสำคญั 

1. ผู้บริหารครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน
เทศบาลเมืองภูเก็ต  
จำนวน 83 คน  
 
2. ผู้บริหารครูและ
บุคลากร สนับสนุน
ของโรงเรียน
เทศบาลเมืองภูเก็ต 

1. ผู้บริหารครู
และบุคลากร ทาง
การศึกษา ร้อยละ 
80 มคีวามรู้ 
ความเข้าใจใน
หลักการ และ
กระบวนการของ 
PLC 
2. ผู้บริหารครู
และบุคลากร

 - 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ตนเองและพัฒนา 
นักเรียน 
3. เพื่อให้บุคลากร 
โรงเรียนเทศบาล  
เมืองภูเก็ตจดัตั้งชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพในโรงเรียนได ้
 
 
 

ของชุมชนแห่ง
การเรยีนรู้ทาง 
วิชาชีพท่ีมีต่อการ
พัฒนาตนเองและ
พัฒนานักเรียน 
3. ครูจดัตั้งชุมชน
แห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ 
ในโรงเรียน 

ม ีความสมัพันธ์ 
ที่ดตี่อกัน มี
วิสัยทัศน ์มีความรู้
ความเข้าใจต่อการ
จัดการศึกษาที่ดีอัน
เป็นการสร้าง 
ความมั่นใจในการ 
ปฏิบัติงานและ
สามารถนำไป
พัฒนางานให้มี 
ประสิทธิภาพสูงสดุ 
3. เกิดชุมชนการ
เรียนรูเ้ชิงวิชาชีพครู
และบุคลากรทาง 
การศึกษา  
4. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษานำ
ความรู้ที่ได้จากการ
อบมาพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ในการ 
พัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สนับสนุนร้อยละ 
80 มคีวาม 
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
มีวิสัยทัศน ์
มีความรู้ความ
เข้าใจต่อการจดั
การศึกษาและ
สามารถนำไป
พัฒนา 
 
 
3. โรงเรียนมี
ชุมชนการเรียนรู้
เชิงวชิาชีพครู 
 
4. ครูและ
บุคลากรร้อยละ 
90 นำความรู้ที่
ได้จากการอบมา
พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนา กิจกรรม
การเรยีนการสอน 

6 โครงการนิเทศ
การเรยีนการ
สอน 
 

1. เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีประสิทธิภาพใน
การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 

1. ครูมีประสิทธิ- 
ภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอน 
 

1. คณะครูจำนวน
83 คน มสี่วนร่วม
โครงการนิเทศการ
เรียนการสอน 
 
2. สถานศึกษามี
การจัดนิเทศ
ภายในโรงเรียน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ภาคเรยีนละ 2 
ครั้ง ในรูปแบบ
การนิเทศเยีย่มช้ัน
เรียนและการ
นิเทศสังเกตการ
เรียนการสอน 
ในช้ันเรียน 
 

1. ครรู้อยละ 
100 มสี่วนร่วม
โครงการนิเทศ
การเรยีนการ
สอน 
2. สถานศึกษาได้
จัดนิเทศร้อยละ 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
3. คณะครูทีไ่ด้รับ
การนิเทศมีข้อมลู
ข้อเสนอแนะ
สำหรับวางแผน 
และปรับปรุงการ 
จัดการเรียนรู ้
4. ผู้บริหารและ
ครูมีส่วนร่วมใน
บทบาทหน้าท่ีการ
นิเทศและส่งเสริม
การจัดนิเทศการ
เรียนใหม้ีคณุภาพ
ตามเกณฑ ์
มาตรฐาน 

3. ครรู้อยละ 
100 มีการ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้
 
 
4. ผู้บริหารและ
ครูร้อยละ 95 มี
ส่วนร่วมในการ
นิเทศ 

7 โครงการพัฒนา
ครูและบุคลากร
ก่อนแต่งตั้งให้มี
วิทยฐานะ
ชำนาญการ
พิเศษและ
เช่ียวชาญ 
 
 

1. เพื่อพัฒนาครูให้มี
ความรู้ ทักษะ และ
เจตคติทีด่ีในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีในวิทย
ฐานะระดับชำนาญ
การ, ชำนาญการ
พิเศษ และเชี่ยวชาญ 
2. เพื่อพัฒนาครูให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การประเมินวิทยฐานะ 
3. เพื่อการสร้างความ
มั่นใจให้ครูได้พฒันา
งานในหน้าท่ี ให้ตรง
ตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่ง 
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 
 

1. ครูให้มี
ความรู้ ทักษะ
และเจตคตทิีด่ี 
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีในวิทย
ฐานะระดับ
ชำนาญการ ,  
ชำนาญการ
พิเศษ และ
เชี่ยวชาญ 
2. ครูให้มี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกีย่วกับ 
หลักเกณฑ์ต่างๆ 
ที่เกีย่วข้องกับ
การประเมิน 
วิทยฐานะ 
3. ครูมคีวาม
มั่นใจในการ
พัฒนางานใน
หน้าท่ีให้ตรง
ตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง 
4. นักเรียน
ได้รับการพัฒนา
และมีคณุภาพ 
 
 

1. ผู้บริหารและ
ครู จำนวน 83 
คน เข้ารับการ
อบรม 
2. ครู โรงเรียน
เทศบาลเมือง
ภูเก็ต ได้รับการ
พัฒนาก่อนแต่งตัง้
ให้มีวิทยฐานะ มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินวิทยฐานะ 
สามารถนำผล 
การพัฒนาไปใช้
ประกอบการ
แต่งตั้งให้มีวิทย
ฐานะ ครูพัฒนา
งานในหน้าท่ีตรง
ตามมาตรฐาน 
ส่งผลต่อการ
พัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีน 
 

 
1. ผู้บริหารและ
ครูร้อยละ 100 
เข้ารับการอบรม 
2. ครรู้อยละ 
100 ไดร้ับการ
พัฒนาก่อน
แต่งตั้งให้มีวิทย
ฐานะ มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ 
หลกัเกณฑ์ต่างๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องกับ
การประเมิน
วิทยฐานะ 
สามารถนำผล 
การพัฒนาไปใช้
ประกอบการ
แต่งตั้งให้มีวิทย
ฐานะ ครูพัฒนา
งานในหน้าท่ีตรง
ตามมาตรฐาน 
ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
8 โครงการส่งเสริม

ครูและบุคลากร
เข้ารับการอบรม
ตามนโยบายของ
รัฐและกรม
ส่งเสริมการ 
ปกครองทอ้งถิ่น 
 

1. เพือ่ให้สถาน ศึกษา
จัดวางระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ของ
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรยีนอย่าง
เป็นรูปธรรม มีขัน้ตอน
อย่างชัดเจน และมี
ความเป็นไปได้ในการ 
ปฏิบัต ิ
2. เพื่อให้ผู้เกีย่ว ข้อง
ทุกฝ่ายให ้ความร่วมมือ
ในการวางระบบและ
ดำเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างด ี
3. เพื่อให้ครู บุคลากร 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาชุมชน/
ท้องถิ่น และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความมั่นใจ
ตอ่ระบบการบริหาร
และการจัดการของ
สถานศึกษา 
 

1. สถานศึกษา
จัดระบบประกัน
คุณภาพภายใน
เป็นรูปธรรม มี
ขั้นตอนอย่าง 
ชัดเจน และมี
ความเป็นไปได ้
ในการปฏิบัต ิ
2. ผู้เกีย่วขอ้งทุก
ฝา่ยให้ความ
ร่วมมือในการวาง
ระบบและ
ดำเนินงาน
ประกัน 
3. ครู บุคลากร  
คณะกรรมการ
สถานศึกษา  
ชุมชน/ทอ้งถิ่น 
และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบ
การบริหาร และ
การจัดการของ
สถานศึกษา 

1. ครู และบุคลากร
ร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรม 
2. สถานศึกษาจดั
วางระบบการ
ประกนัคณุภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม  
มีขั้นตอนอย่าง
ชัดเจนและมีความ
เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติในระดับด ี
3. ผู้เกีย่วข้องร้อย
ละ 100 ให้ความ
ร่วมมือในการวาง 
ระบบและดำเนิน 
งานประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาเป็น
อย่างดี 
4. ครู บุคลากร   
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน/
ท้องถิ่น และผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 
80 มคีวามมั่นใจตอ่
ระบบการบริหาร
และการจัดการของ
สถานศึกษา 
5. สถานศึกษามี
การจัดวางระบบ
การประกันคณุภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียน
อย่างเป็นรูปธรรม มี
ขั้นตอนอย่างชัดเจน  
และมีความเปน็ไป
ได้ในการปฏิบัต ิ
6. ผู้เกีย่วข้องให้

1. ครู และ
บุคลากรร้อยละ  
80 เข้าร่วม
กิจกรรม 
2. สถานศึกษาจดั
วางระบบการ
ประกันคณุภาพ
ภายในระดับด ี
 
3. ผู้เกีย่วข้องร้อย
ละ100 ให้ความ
ร่วมมือในการวาง
ระบบและ
ดำเนินงาน 
ประกันคณุภาพ
ภายในของ
สถานศึกษา 
4. ครู บุคลากร   
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ชุมชน/ท้องถิ่น 
และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง ร้อยละ 
80 มคีวามมั่นใจ
ต่อระบบการ
บริหารและการ
จัดการของ
สถานศึกษา 
5. ผลการ
ดำเนินงานจาก 
sar อยู่ในเกณฑ์
ผ่าน 
6. ผู้เกีย่วข้องร้อย
ละ 100ให้ความ
ร่วมมือในการวาง
ระบบและ
ดำเนินงาน
ประกันคณุภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาเป็น
อยา่งดี 
7. ความพึงพอใจ
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ความร่วมมือในการ
วางระบบและ 
ดำเนนิงานประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็น
อย่างดี 
 
7. ครู บคุลากร  
คณะกรรมการ
สถานศึกษาชุมชน/
ท้องถิ่น และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการ
บริหารและการ
จัดการของ
สถานศึกษา 

ครู บุคลากร  
คณะกรรมการ
สถานศึกษา  
ชุมชน/ท้องถิ่น 
และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องอยู่ใน
ระดับดีมาก 
  

 
ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2.3  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการพัฒนา 

คุณธรรม จรยิ- 
ธรรม ครแูละ
บุคลากรเพื่อ
สง่เสริมการ
ทำงานเป็นทีม 
 

1. เพื่อพัฒนาคณุธรรม 
จริยธรรม แก่บุคลากร
ในสถานศึกษาตาม
แนวทางจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ 
2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพ 
และประสิทธิภาพใน
การทำงานในองค์กร 
 

- 
โครงการใหม ่

เชิงปริมาณ 
1. ครผูู้สอนใน
โรงเรียน จำนวน   
83 คน  
เชิงคุณภาพ 
2. ครไูด้รับการ
พัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ในการดำเนินชีวิต
เพื่อสามารถอยู่กับ
ผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

- 
โครงการใหม ่

 - 

2 โครงการประเมิน 
ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน 
ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 
 

1. เพื่อให้การประเมิน
ประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิ ผลการ
ปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรโรงเรียน
เทศบาลเมืองภูเก็ตใน
การประกอบการเลื่อน

1. การประเมิน 
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิ-
ผลการฏิบัติงาน
ของครูและ
บุคลากรในการ
ประกอบการ

1. ผู้บริหารครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต จำนวน 
83 คน  
2. ผู้บริหาร ครู

1. ผู้บริหารครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ร้อยละ 100
ได้รับการ
ประเมิน 
2. ผู้บริหาร ครู

 - 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ขั้นเงินเดือน การให้
รางวัล และค่าตอบแทน
อืน่ๆชัดเจน มีมาตรฐาน
โปร่งใสและเป็นธรรม 
2. เพื่อสร้างขวัญ
กำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของคร ู
และบุคลากรในการ
บริหารจดัการภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติอันจะส่งผลต่อ 
คุณภาพการศึกษา 
 

เลื่อนข้ันงิน
เดือน การให้
รางวัลและ 
ค่าตอบแทน
อื่นๆชัดเจน มี
มาตรฐาน
โปร่งใสและเป็น
ธรรม 
2. ครูและ 
บุคลากรมีขวัญ
กำลังใจในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
คุณภาพ
การศึกษา 
 

และบุคลากร
สนับสนุนการสอน
ได้รับการประเมิน
ประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน 
คิดเป็นร้อยละ 
100 
3. ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น 
4. ผู้บริหาร ครู  
และบุคลากร  
มีความพึงพอใจ
ต่อการประเมิน 
ประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

และบุคลากร
สนับสนุนการ
สอนไดร้ับการ
ประเมิน
ประสิทธิภาพ
และประสิทธผิล
การปฏิบัติงาน
คิดเป็นร้อยละ 
100 
3. นักเรียนร้อละ 
80 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของ
นักเรียนสูงขึ้น 
4. ผู้บริหาร ครู  
และบุคลากร  
มคีวามพึงพอใจ
ต่อการประเมิน 
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน 
อยู่ในระดับดมีาก 

3 โครงการ
เสรมิสร้างขวัญ
และกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครู
และบุคลากร 
- กิจกรรมรับขวัญ 
- กิจกรรมเยีย่มไข ้
- กิจกรรมอวย 
  พรวันเกิด 
- กิจกรรมงานขาว 
ดำ 
- กิจกรรมเลี้ยงส่ง
ครูโอน– ย้าย 
- กิจกรรมสังสรรค์
วันเกษียณอายุ
ราชการ 
- กิจกรรมสังสรรค์
วันข้ึนปีใหม่ 
 
 

1. เพื่อเป็นการสรา้ง
ขวัญและกำลังใจใหแ้ก่ 
บุคลากร 
2. เพือ่เป็นการสรา้ง
ความสัมพันธ์อันดซีึ่ง
กันและกันระหว่าง
บุคลากร 
3. เพื่อให้บุคลากรเกิด
ความมั่นคง 
ในสวัสดิการ 
4. เพื่อเป็นการสรา้ง
ความรัก ความห่วงใย 
ของทางโรงเรียน 
ต่อบุคลากร 
 

1. ครูและ
บุคลากรร้อยละ 
90.90 เกิดขวัญ
และกำลังใจ 
2. ครูและ
บุคลากรร้อยละ 
92.72 เกิดความ 
สมัพันธ์อันดีซึ่งกัน
และกัน 
3. ครูและ
บุคลากรร้อยละ 
100 เกิดความ
มั่นคงในสวัสดิการ 
4. ครูและ
บุคลากร ร้อยละ 
95.45  เกิด
ความรัก ความ
ห่วงใยของทาง
โรงเรียนต่อ
บุคลากร 
 

1. ครูและบุคลากร
ร้อยละ 80 มีขวัญ
และกำลังใจดีขึ้น มี
ความสัมพันธ์ 
อันดีซึง่กันและกัน  
มีความรักความ
ผูกพันต่อโรงเรียน 
2. ครูและบุคลากร 
มีขวัญและกำลังใจ
เพิ่มยิ่งขึ้นและมี
ความสัมพันธ์ 
อันดีซึ่งกันและกัน 
 

1. ครูและ
บุคลากรร้อยละ 
80 มีขวญัและ
กำลังใจดีขึ้น มี
ความสัมพันธ์ 
อันดีซึ่งกันและ
กัน มีความรัก
ความผูกพันต่อ
โรงเรียน 
2. ครูและ
บุคลากร มีขวัญ
และกำลังใจเพิ่ม
ยิ่งข้ึนและมี
ความสัมพันธ์ 
อันดีซึ่งกันและ
กัน 
 

 - 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
4 โครงการประชุม

ครู และบุคลากร
เพื่อพัฒนาการ
ทำงานเป็นทึม 
 

1. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ความ สามารถ ทักษะ  
เจตนคติ และวิธีการ
ทำงานของบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 
2. เพื่อเปดิโอกาสให้
ครู บคุลากรทางการ
ศกึษาและผู้ที่
เกี่ยวข้องแสดงความ
คิดเห็นและแลก 
เปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกันได้อย่างเตม็ที ่
3. เพื่อเป็นการ
เสรมิสร้าง ความเข้าใจ
อันดีระหว่างผูบ้ริหาร 
ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาใน
โรงเรียนไดเ้ป็นอย่างด ี
 

1. ครูมคีวามรู้
ความสามารถ 
ทักษะ เจตนคติ 
และวิธกีาร
ทำงานของ
บุคลากรทาง
การศึกษาให้เป็น
แนวทางเดียวกัน 
2. ครู บุคลากร
ทางการศึกษา 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
แสดงความคดิ 
เห็นและแลก 
เปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกันได้
อย่างเต็มที ่
3. ผู้บรหิาร ครู
และบุคลากร 
ทางการศึกษามี
ความเข้าใจอันด ี

1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร และ
ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 
100 คน ไดเ้ข้าร่วม 
2. ผู้บริหาร ครู    
บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง ไดร้ับ
ทราบแนวนโยบาย 
ทางการศึกษาเพื่อ
นำไปปฏิบตัิใน
แนวทางเดียวกัน 
3. มีแนวความคดิ
และเทคโนโลยี
ใหม่ๆในการ
ปรับปรุงการเรียน
ให้ดีขึ้น 
4. รู้บทบาทหน้าท่ี 
และมีความเข้าใจ
อันดีซึง่กนัและกัน
ยิ่งขึ้น 
 

1. ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร และ
ผู้เกี่ยวข้อง ร้อย
ละ 98 ได้เข้าร่วม 
2. ผู้บริหาร ครู    
บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง ร้อย
ละ 100 ไดร้ับ
ทราบแนว 
นโยบายทาง 
การศึกษาเพื่อ
นำไปปฏิบตัิใน
แนวทางเดียวกัน 
3. ผู้บริหาร ครู    
บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง ร้อย
ละ 95 มีแนว 
ความคิดและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
ในการปรับปรุง
การเรยีนให้ดีขึ้น 
4. ผู้บริหาร ครู    
บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง ร้อย
ละ95 รู้บทบาท
หน้าท่ี และมี
ความเข้าใจอันดี
ซึ่งกันและกัน
ยิ่งข้ึน 

 - 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3 บริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งคณุภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการใหไ้ด้มาตรฐาน 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 จัดทำแผนพัฒนา

สถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการ
ประจำป ี

1. เพือ่จดัทำแผน 
พัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปี 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจดัการศึกษา
ของโรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ตใหส้นอง 
ตอบความต้องการของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาชาติ 
มาตรฐานการศึกษาของ
สำนักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษา 
(สมศ.) มาตรฐาน
การศึกษาขององค์กร
ปกครองท้องถิน่ และ
แผนพัฒนาท้องถิน่ของ
สำนักงานเทศบาลนคร
ภูเก็ต 
2. เพื่อยกระดับการจัด
การศึกษาของโรงเรยีน
เทศบาลเมืองภูเกต็ใหม้ี
ประสิทธิภาพสอด 
คล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน ผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง และเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาต ิ
3. เพื่อให้การบรหิาร
งบประมาณของ
โรงเรียนเทศบาลเมอืง
ภูเก็ต มีประสิทธิภาพ 
เกิดประสทิธิผลตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1. โรงเรียนมี
แผนกลยุทธ์ / 
แผนปฏิบัติการ 
ดงันี ้
- แผนพัฒนา
การศึกษา พ.ศ.
2561-2565  
- แผนปฏิบัติ
การประจำปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
- แผนปฏิบัติ
การประจำปี
การศึกษา 
2564 
2. โรงเรียนมี
การประชุมเพื่อ
ทบทวนแผน 
พัฒนการศึกษา  
และปร้บปรุง
วิสัยทัศน์ให้
สอดคล้องกับ
นโยบายการ 
ศึกษา และ
มาตรฐานการ 
ศึกษา (สมศ.) 
3. โรงเรียน
บริหารภายใต้
โครงการ/
กิจกรรมประจำ 
ปีการศึกษา 
2564 จำนวน 
164 โครงการ   
 

1. สถานศึกษามี
แผน 3 เล่ม ได้แก่ 
แผนพัฒนาการ 
ศึกษา / แผน 
ปฏิบัติการประจำ 
ปีงบประมาณ /
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 
2. คณะครูและ
บุคลากรมีส่วนร่วม
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการ
ทบทวน ปรับปรุง 
และจัดทำแผน 
พัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบ 
ประมาณ 
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีการ ศึกษา
ร้อยละ 80 
3. ระดับความ
สอดคล้องของ
โครงการ/กิจกรรม
ในแผนพัฒนา
การศึกษา 
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการ
ประจำปี
งบประมาณกับ
นโยบายการ ศึกษา
ชาติ มาตรฐานการ 
ศึกษาระดับต่างๆ 
 

1. โรงเรียนมี
แผนกลยุทธ์ / 
แผนปฏิบัติการ 
จำนวน 3 ฉบับ  
2. โรงเรียนมี
การประชุมเพือ่
ทบทวนแผน 
พัฒนการศึกษา  
และปร้บปรุง
วิสัยทัศน์ให้
สอดคล้องกับ
นโยบายการ 
ศึกษา และ
มาตรฐานการ 
ศึกษา (สมศ.) 
โดยมผีู้เข้าร่วม
ประชุม จำนวน 
92 คน คิดเป็น
ร้อยละ 94.85 
3. โครงการ/
กิจกรรมที่ปรากฎ
ในแผนพัฒนา
การศึกษา 
แผนปฏิบัติการ
ประจำปีการ 
ศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำปีงบ 
ประมาณ มีความ
สอดคล้องกับ
นโยบายการ 
ศึกษาชาติ 
มาตรฐานการ 
ศึกษาระดับต่างๆ 
เท่ากับ 1.00 

ควรมีการประเมิน
ด้านประสิทธิภาพ
จากผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง
ในหลายมติ ิ

2 โครงการพัฒนา
งานธุรการและ
สารบรรณเพื่อ
ยกระดับการ

๑. เพื่อพัฒนาการ
บริการงานธุรการและ
สารบรรณ แก่นักเรียน 
บุคลากร ผู้ปกครอง

1. โรงเรียนมี
การบริการงาน
สารบรรณ แก่
นักเรียน 

๑.งานสารบรรณ
ดำเนนิการเอกสาร
ราขการได้สำเรจ็ 
ถูกตอ้งตาม

1.งานสารบรรณ
ดำเนินการ
เอกสารราขการ
ได้สำเรจ็ถูกต้อง

จัดเก็บเอกสารได้เป็น
ระเบียบมากขึน้ และ
นำระบบสารสนเทศ
(E-Office) เข้ามาใช้
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
บริการ 
 

และผูต้ิดต่อราชการ
เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว และพึงพอใจ     
๒.เพือ่พัฒนาระบบ
บริการงานธุรการ 
และสารบรรณใหม้ี
ประสิทธิภาพตาม
ระเบียบงานสารบรรณ 
 

บุคลากร 
ผู้ปกครอง และ 
ผู้ติดต่อราชการ
เกิดความสะดวก 
รวดเร็ว เป็นท่ี 
พึงพอใจ 
2.ระบบงาน
ธุรการและสาร
บรรณมี
ประสิทธิภาพ
ตามระเบียบ
งานสารบรรณ 

ระเบียบฯ       
ร้อยละ 95 
2. นักเรียน 
บุคลากร 
ผู้ปกครอง และผู้
ติดต่อราชการมี
ความพงึพอใจต่อ
การบริการงาน
ธุรการ และสาร
บรรณระดับด ี

ตามระเบียบฯ
ร้อยละ 100 
๒.นักเรยีน 
บุคลากร 
ผู้ปกครอง และผู้
ติดต่อราชการมี
ความพึงพอใจต่อ
การบริการงาน
ธุรการ และสาร
บรรณระดับด ี

ในจัดเก็บงานสาร-
บรรณ 

3 
 

โครงการพัฒนา
ระบบงานพัสดุ
โรงเรียน 

1. เพื่อพัฒนาระบบงาน
พัสดุให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตกิาร
จัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจดัซื้อจัดจา้ง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
และกฎกระทรวงต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง 
2. เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการจัดหา
พัสดุ (จดัซื้อ/จัดจ้าง) 
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ
และปฏิทินปฏิบัติงาน 
3. เพือ่ให้การ
ดำเนินงานตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจดัซื้อจัดจา้ง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
และกฎกระทรวงต่าง ๆ 
ทีเ่กี่ยวข้องได้อย่างมี

1. ระบบงานพสัดุ
พัฒนาได้
สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดัจ้าง 
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ระเบยีบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจดัซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560 และ
กฎกระทรวง
ตา่งๆที่เกี่ยวข้อง 
2. การจดัซื้อ 
จัดหาพัสดุ ตาม
แผนปฏิบัติ
ประจำปี
งบประมาณ และ
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ของโครงการ 
เป็นไปด้วยความ
รวดเร็ว สะดวก 
และถูกต้อง 
3. การดำเนิน 
งานตาม
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจดั

1. งานพัสดุ 
โรงเรียน มีวัสดุ 
อุปกรณ์ ท่ีใช้
สำหรับการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ จัดจ้าง 
ปีงบประมาณ 
2563 ร้อยละ 
100 
2. งานพัสดุ 
โรงเรียน ปฏิบัติงาน
ทีเ่ป็นระบบและ
ดำเนินงานตาม
พระราชบัญญัติการ
การจัดซื้อจดัจ้าง 
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
ระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจดัซื้อจัด
จ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และ
กฎกระทรวงตา่งๆที่
เกี่ยวข้องอยา่ง
ถูกต้อง มีคุณภาพ 
เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการ 
สามารถจัดหาพสัดุ
ใหกั้บฝา่ย/งาน/

1. งานพัสดุ 
โรงเรียน มีวัสดุ 
อุปกรณ์ ท่ีใช้
สำหรับการ
ดำเนินงาน
เกี่ยวกับการจดัซื้อ 
จดัจ้าง 
ปีงบประมาณ 
2563 ร้อยละ 
100 
2. งานพัสดุ 
โรงเรียนปฏิบัติ 
งานงานได้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
และระเบียบฯ
ตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง
อยา่ง 
  

ระบบพัสดุมี
ประสิทธิภาพ 
คล่องตัว โปร่งใส 
สามารถ ตรวจสอบ
ได้ และ ทรัพยากร
ถูกใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
คิดเป็นร้อยละ 100 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ประสิทธิภาพ 
 

จ้างและการ
บริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ.
2560 ระเบยีบ
กระทรวงการค
ลังว่าดว้ยการ
จัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 
และกฎ 
กระทรวงต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วข้อง
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มสาระได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
และถูกต้องตาม
ระเบียบ เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 
 

4 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
จัดทำแผน 
โครงการ และ
พัฒนาระบบ
ติดตามงาน 
 

1. เพื่อกำกับ ตดิตาม
การดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมว่า
เป็นไปตามแผนการ
ปฏิบัตงิานหรือไม่ 
ประสบผล สำเร็จหรือ
ลม้เหลว เป็นข้อมลู
การบริหารโครงการ  
2. เพือ่แก้ไข ปรับปรุง
วิธีดำเนินงานโครงการ
ให้เกิดความเหมาะสม 
เพิ่มประสทิธิภาพการ
ทำงานให้สูงขึน้ 
3. เพื่อเป็นข้อมลูใน
การวางแผนการ
บริหารทรัพยากร
ใหแ้ก่โครงการตา่ง ๆ 
ตามระดบัความ 
สำคัญและจำเป็น เป็น
สาร สนเทศสำหรับ
ผู้บริหารในการ
ตดัสินใจ 

1. โรงเรียนมี
ระบบการกำกับ
ติดตามการ
ดำเนนิงาน
โครงการ/
กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติงาน 
นำข้อมูลผลการ
ตดิตามการ
ดำเนินงานไปใช้
เพื่อการ
ปรับปรุงพัฒนา
งานให้มี
ประสิทธิภาพ 
ปรับปรุงแผนกล
ยุทธ และ
แผนปฏิบัติการ 

1. โครงการ/
กิจกรรมสามารถ
ดำเนินงาน ตรง
วัตถุประสงค ์ ห้วง
เวลา ร้อยละ 80 
ของโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมดใน
แผนปฏิบัตกิาร
ประจำป ี
2. ผู้เรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจต่อ
ผลการดำเนินงาน
โครงการ /
กิจกรรมระดบัด ี

1. สามารถ
ดำเนินงานตาม
รอบระยะเวลา 
105 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 
64.02 
งบประมาณที่ใช้  

11,197,091.47  
บาท คิดเป็นร้อย
ละ 23.16 ของ
งบประมาณที่ตั้ง
ไว้  
2. ผู้เรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจต่อ
ผลการดำเนินงาน
โครงการ /
กิจกรรมระดบัด ี

ควรจัดหานวตักรรม
เพื่อช่วยอำนวยความ
สะดวกแก่บุคลากรใน
การจัดทำแผน 
ดำเนินโครงการ การ
กำกบัติดตาม และ
รายงานผลเพื่อนำไป
พัฒนากระบวนการ
ทำงาน 

5 โครงการรับ
นักเรียนประจำป ี
 

1. เพื่อสนบัสนุนการ
วัสดุอุปกรณ์ดำเนิน 
งานรับนักเรียนเข้า
เรียนประจำปี
การศึกษาใหมต่าม

1. โรงเรียนรับ
นักเรียนใหมไ่ด้
ตามเกณฑ์ที่
กำหนด      
- ประถมศึกษา 

1. รับนักเรียน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑  
จำนวน ๒๕ คน/
ห้องเรียน 
- รับนักเรียน

1.จำนวนนักเรียน
ประถมศึกษาปีที ่
๑ จำนวน ๒๕ คน 
- รับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑  

ดำเนินการเป็น
ขั้นตอนและมรีะบบ
อยูใ่นเกณฑ์ ดี  

ควรประชาสัมพันธ์
ข่าวสารการรับสมัคร
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
จำนวนทีเ่ทศบาลนคร
ภูเก็ตกำหนด 
2.เพื่อพัฒนาการรับ
นักเรียนใหมเ่ข้าเรยีน
ระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๑ ระดบัมัธยม 
ศึกษาปีท่ี ๑ ระดับชั้น
มัธยมศึกษา ปีท่ี ๔ 
ของโรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ตใหเ้ป็นไป
ตามประกาศของ
เทศบาลนครภูเกต็ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การ
รับนักเรียนเข้าเรียน
ประจำปีการศึกษา 
2563 
 

ปีท่ี 1 จำนวน  
1 ห้องเรียน 
- มัธยมศึกษา   
ปีท่ี 1 จำนวน  
7 ห้องเรียน  
- มัธยมศึกษา   
ปีท่ี 4 จำนวน  
2 หอ้งเรียน 
2. ดำเนินการ
รับสมคัร
นักเรียนใหม่
เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การ
รับนักเรียนเข้า
เรียน ได้ดังนี ้
- ระดับประถม 
ศึกษาปีท่ี ๑
จำนวน ๒๕ คน 
- ระดับมธัยม 
ศึกษาปีท่ี ๑  
จำนวน ๒๔๐คน  
- ระดับมัธยม 
ศึกษาปีท่ี ๔  
จำนวน ๘๐ คน 
2. โรงเรียนรับ
นักเรียนทีม่ี
คุณสมบัติตรง
ตามระเบียบ
การเข้าเรียนได้
ครบถ้วนตาม
จำนวนท่ี
กำหนด และ
การดำเนินการ
เป็นไปตามที่
ระเบียบกำหนด 

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
จำนวน 40 คน/
ห้องเรียน 
- รับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
จำนวน 4๐ คน/
ห้องเรียน 
2. โรงเรียนรับ
นักเรียนท่ีมี
คุณสมบัติตรงตาม
ระเบียบการเข้า
เรียนได้ครบถ้วน
ตามจำนวนท่ี
กำหนด และการ
ดำเนินการเป็นไป
ตามที่ระเบียบ
กำหนด 
 

จำนวน 205 คน 
- รับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๔  
จำนวน 60 คน 
 
 
 
2.นักเรยีนทีผ่่าน
การคัดเลือกเป็น
นักเรียนเข้าใหม่มี
คุณสมบัติตรงตาม
ระเบียบฯที่
กำหนด  

ใหห้ลากหลาย
ช่องทาง 

6 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดเกบ็
เงินการศึกษา 
 

1. เพื่อจดัทำระบบ
การจัดเก็บเงินบำรุง
การศึกษาใหไ้ด้
มาตรฐาน 
2. เพื่อให้โรงเรียน
บริหารงานดา้นการ
จัดเก็บเงินการศึกษามี

1.จัดทำระบบ
การจัดเก็บเงิน
บำรุงการศึกษา
ได้มาตรฐาน 
2.โรงเรียนมี
ระบบงาน
จัดเกบ็เงนิ

1. การจดัเก็บเงิน
บำรุงการศึกษา
ดำเนินการสำเร็จ
ตามระเบียบ และ
ห้วงเวลาร้อยละ 
80 
2. นักเรียน ครู 

 - 
(โครงการใหม่) 
 

 - 
(โครงการใหม่) 

 



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต     84 

งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ความคล่องตัว เป็น
ระบบ สามาถนำ
ข้อมูลมาใช้ได้ทันที 
 

การศึกษาที่
ความคล่องตัว  
สามารถนำ
ข้อมูล สะดวก
ตอ่การใช้งาน 
 

บุคลากร และ
ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานด้าน
การจัดเก็บเงิน
บำรุงการศึกษา 
ในระดบัด ี

 
ยุทธศาสตร์ที่  3 บริหารจดัการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3.2  พัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการพัฒนา

ระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อการประกัน
คุณภาพ 
 

๑. เพื่อให้การจดัเก็บ
เอกสารทางราชการ
เป็นไปอย่างมรีะบบ 
ค้นหาง่ายและได้อยา่ง
รวดเร็ว 
๒. เพื่อให้มีความ
สะดวกในการทำงาน
รวดเร็วสง่งานทันตาม
กำหนดเวลา 
๓. เพื่อให้การจดัทำ
ข้อมูลของสถานศกึษา 
มีความทันสมัย 
ทันตามเทคโนโลยี มี
ความสะดวกง่ายต่อ
การค้นหา ส่งงานทัน
ตามกำหนดเวลา 

๑. การจดัเก็บ
เอกสารทาง
ราชการเป็นไป
อย่างมีระบบ 
ค้นหาง่ายและได้
อย่างรวดเร็ว 
๒. มีความสะดวก
ในการทำงาน
รวดเร็วส่งงานทัน
ตามกำหนดเวลา 
๓. การจดัทำ
ข้อมูลของ
สถานศึกษามี
ความทันสมัย 
ทันตามเทคโนโลยี 
มีความสะดวก 
ง่ายต่อการค้นหา 
ส่งงานทันตาม
กำหนดเวลา 
 

1. จัดทำข้อมลู
สารสนเทศ 
ของโรงเรียนทั้ง  
4  ด้านงาน
บริหารทั่วไป  
งานบุคลากร งาน
วิชาการ และงาน
งบประมาณ 
ร้อยละ ๑๐๐ 
2. โรงเรียนมี
ระบบการทำงาน 
ที่สะดวก  รวดเร็ว  
และทันตาม
กำหนดเวลา 

1. ร้อยละ ๑๐๐   
ของโรงเรียน       
มีการจัดทำ
ข้อมูลสาร 
สนเทศของ
โรงเรียน ทั้ง    
4  ด้าน งาน
บริหารทั่วไป  
งานบุคลากร  
งานวิชาการ  
งานงบประมาณ 

ระบบการจัดเก็บ 
และดำเนินการด้าน
ข้อมูลสารสนเทศท่ี
เป็นระบบและ
สะดวกในการใช้งาน
ค้นหาข้อมูลอย่าง
สะดวกส่งงานทันตาม
กำหนดเวลา 

2 โครงการจดัเก็บ
ข้อมูลผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียน  
8 กลุ่มสาระ 

1. เพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการ 
ศึกษาจัดเก็บและ 
รวบรวมผล สัมฤทธ์ิ
ของแต่ละกลุม่สาระ
การเรยีนรู้ในวิชา 
อย่างเป็นระบบ 

1. ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาจัดเก็บและ
รวบรวมผล 
สัมฤทธ์ิของแต่ละ
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ในวิชา
อย่างเป็นระบบ 

จัดเก็บผลสัมฤทธ์ิ
ของนักเรียน 
อย่างเป็นระบบ
และสามารถ 
ตรวจสอบได ้

ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจ  
  

ผลสัมฤทธ์ิของ
ผู้เรยีนถูกจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ
สามารถตรวจสอบ 
ได้จากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
3 โครงการจดัเก็บ

ข้อมูลผลการ
ทดสอบความ 
สามารถพื้นฐาน 
ผู้เรยีนระดบัชาต ิ
(National Test : 
NT) 

เพื่อรวบรวมและ
จัดเก็บข้อมลูผลการ
ทดสอบ 
ความสามารถพ้ืนฐาน
ผู้เรยีนระดับชาติ (NT) 

สามารถรวบรวม
และจัดเก็บ
ข้อมูลผลการ
ทดสอบความ 
สามารถพื้นฐาน
ผู้เรยีนระดับชาติ 
(NT) ได้อย่าง
เป็นระบบ 

สามารถเก็บรวม
รวมข้อมูล 
ย้อนหลังและ
ปัจจุบัน เพื่อเป็น 
แนวทางในการ
ยกระดับผล 
สัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจ 

สามารถรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลผล
การทดสอบ
ความสามารถ
พื้นฐานผู้เรียน
ระดับชาติ (NT)ได้
อย่างเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย 

4 โครงการจดัเก็บ
ข้อมูลผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับ 
ชาติ ( O-NET) 

เพื่อรวบรวมและ
จัดเก็บข้อมลูผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) 

สามารถรวบรวม
และจัดเก็บ
ข้อมูลผลการ
ทดสอบทางการ 
ศึกษาระดับชาต ิ
(O-NET) ได้อย่าง
เป็นระบบ 

สามารถเก็บรวม
รวมข้อมูล 
ย้อนหลังและ
ปัจจุบนัเพื่อเป็น
แนวทางในการ 
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิที่สูงข้ึน 

ร้อยละ 80 ของ
ผู้รับบริการ 
มีความพึงพอใจ 

สามารถรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลผล
การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
(O-NET) ได้อย่าง
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

5 โครงการจดัเก็บ
ข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑. เพื่อจัดหาแหล่ง
การเรยีนรู้ตามวิถีชีวิต
ชุมชน และเกิดการใช้ 
ประโยชนไ์ด้จริงใน
ชีวิต 
๒. เพื่อส่งเสริมใหม้ี
การอนุรักษ ์ฟื้นฟู
ประยุกต์ และค้นคดิ
สิ่งใหม่ ความรู้ใหม่
จากท้องถิ่นของตนเอง 

๑. มีแหล่งเรียนรู้
ให้นักเรียนได้
ศึกษาตามวิถีชีวิต
ชุมชน และเกิด
การใช้ประโยชน์
ได้จริงในชีวิต 
๒. นักเรียนรู้จัก
การอนุรักษ ์
ฟื้นฟูประยุกต์ 
และค้นคดิ 
สิ่งใหม่ ความรู้
ใหม่จากท้องถิ่น 
ของตนเอง 

1. มีแหล่งเรียนรู้
และภมูิปัญญา 
ท้องถิ่นร้อยละ 
๘๐ ให้นักเรียน 
ได้ศึกษาหาความรู ้
2. นักเรียนมี
ความรัก และ
ภูมิใจในท้องถิ่นที่
ตนเองอาศยัอยู ่

๑.ร้อยละ ๘๐  
มีแหล่งเรียนรู ้
และภมูิปัญญา 
ท้องถิ่นให้
นักเรียนได้ศึกษา
หา ความรู ้
 ๒.ร้อยละ 80
ของนักเรียนมี       
ความพึงพอใจ  
ต่อแหล่งเรยีนรู้  
และภมูิปัญญา  
ท้องถิ่น 

๑. มีแหล่งการ
เรียนรูต้ามวิถีชีวิต
ชุมชน และเกิดการ
ใช้ประโยชน์ไดจ้ริง
ในชีวิต 
๒. นักเรียนเกิด
ความรักมีการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟ ู
ประยุกต์และค้นคิด
สิ่งใหม่ ความรู้ใหม่ 
จากท้องถิ่นของ
ตนเอง 

6 โครงการจดัทำ
ทะเบียน และสถติิ
นักเรียน 

๑. เพื่อจดัเก็บข้อมูล
นักเรียนเป็นระบบ
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่าง
ครบถ้วนถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน 
2. เพื่อจัดทำสาร-
สนเทศการย้ายเข้า – 
ย้ายออกให้เป็น
ปัจจุบันตรวจสอบได ้
3. เพื่อให้มขี้อมูลด้าน
สารสนเทศด้าน
นักเรียนมาเป็นขอ้มูล

1. ข้อมูลนักเรียน   
ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็น
ระบบเป็นปจัจุบัน 
2. บันทึกข้อมูล
การย้ายเข้า-ย้าย
ออกของนักเรียน
เป็นปัจจุบัน 
3. มีข้อมลูด้าน
สารสนเทศด้าน
นักเรียนมาเป็น
ข้อมูลในการ
วางแผนบริหาร

1. ข้อมูลสาร- 
สนเทศด้าน
นักเรียนมีความ
ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน ร้อยละ 
100 
2. บันทึกข้อมูล
ย้ายเข้า-ย้ายออก
ของนักเรียนเป็น
ปัจจุบัน ร้อยละ 
100 
3. ข้อมูลนกัเรียน
ถูกต้องครบถ้วน 

๑. ข้อมูลสาร- 
สนเทศด้าน
ทะเบียน
นักเรียน ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน 
ร้อยละ 100 
2. บันทึกข้อมูล
ย้ายเข้า-ย้าย
ออกของ
นักเรียนเป็น
ปัจจุบนั ร้อยละ 
100 
3. ข้อมูลนักเรียน

จัดทำสถติไิด้ถูกต้อง
และมรีูปแบบทีเ่ป็น
ระเบียบและข้อมลู
เป็นปัจจุบัน จัดทำ
รูปเลม่ไดร้ะดับด ี
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ในการวางแผนบริหาร
สถานศึกษา 

สถานศึกษา และเป็นปจัจุบัน  มีความถูกต้อง
ครบถว้น และเป็น
ปัจจุบัน  

7 โครงการจดัระบบ
ผลงานดเีด่นของ
นักเรียน ครู 
บุคลากรและ
โรงเรียน 

1. เพื่อรวบรวมและ
จัดทำระบบผลงาน
ดเีด่นของนักเรียน ครู 
และบุคลากรของ
โรงเรียน 
2. เพือ่เสริมสร้างขวัญ
และกำลังใจแก่
นักเรียน ครู บุคลากร
ทีม่ีความเป็นเลิศทุก
ระดับสะท้อนถึงการ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาแห่งการเป็น
องค์การแห่งคุณภาพ
ในด้านการจัดการ
เรียนรู ้
 

1.รวบรวมและ
จัดทำระบบ
ผลงานดเีด่นของ
นักเรียน ครู และ
บุคลากรของ
โรงเรียนอย่างเป็น
ระเบียบ 
2.นำเสนอข้อมูล
เพื่อเป็นขวัญและ
กำลังใจในการ
สร้างผลงานดีเด่น
ใหแ้ก่นักเรียน ครู 
และบุคลากรมี
ภาพลักษณ์ทีเ่ป็น
องค์การแห่ง
คุณภาพในด้าน
การจัดการเรยีนรู ้
 

1. โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต มรีะบบ
สารสนเทศด้าน
ผลงานดเีดน่ของ
นักเรียน ครู 
บุคลากร และ
โรงเรียนจำนวน 1 
ระบบ 
2. ความพึงพอใจ
ของนักเรียน ครู 
บุคลากร และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องต่อ
ระบบสารสนเทศ
ด้านผลงานดีเด่น
ของนักเรียน ครู 
บุคลากร และ
โรงเรียน อยู่ใน
ระดับด ี

 -             
(โครงการใหม่) 

 - 
(โครงการใหม่) 

8 โครงการจดัทำ
ข้อมูลประวตัิและ
ข้อมูลพื้นฐาน
สถานศกึษา 

1. เพื่อจัดเก็บ ปรับปรุง 
ข้อมูลประวตัิ และ
ข้อมูลพื้นฐานสถาน 
ศกึษาให้มีความถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 
2. เพื่อสร้างฐานข้อมูล
ที่สามารถให้บริการแก่ 
ผู้ต้องการศึกษาข้อมลู
พืน้ฐานสถานศึกษา 
3. เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์แห่งการ
เป็นองค์การแห่ง
คณุภาพในด้านการ
จัดการเรียนรู ้

1.ไดจ้ัดเก็บ
ปรับปรุง ข้อมูล 
ประวัตสิถาน 
ศึกษาให้มีความ
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบนั 
2.จัดทำฐาน 
ข้อมูลให้บริการ
ข้อมูลแก่ผู้ทีส่นใจ
ประวัติและข้อมลู
พืน้ฐานสถาน 
ศึกษา 
3.สถานศึกษามี
ภาพลักษณ์ทีม่ี
คุณภาพด้านการ
เรียนรู ้

1. ข้อมูลประวตัิ
และข้อมลูพื้นฐาน
ของสถานศึกษา       
มีจำนวน 1 ระบบ  
2. ครู บุคลากร
และนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อ
ระบบให้บริการ
ข้อมูลประวตัแิละ
ข้อมูลพื้นฐานใน
ระดับด ี
 

 
1.โรงเรียนมี
ข้อมูลประวตัิ
และขอ้มลู
พื้นฐานที่ถูกต้อง 
และเป็นปจัจุบัน
จำนวน 1 ระบบ 
๒. ครู บุคลากร 
และนักเรียน มี
ความพึงพอใจใน
ระบบข้อมลู
ประวัติ และ
ข้อมูลพื้นฐานที่
ให้บรกิารใน
ระดับด ี
 

ประวัติและข้อมลู
พืน้ฐานสถานศกึษา 
เป็นปัจจุบัน ความ 
พึงพอใจของผู้ที่มาขอ
ใช้ข้อมูล อยู่ในระดับ
ด ี

9 โครงการจดัเก็บ
ข้อมูลด้านการเงิน
และงบประมาณ 

1. เพื่อรวบรวมและ
จัดเก็บข้อมลู รายงาน
ด้านการเงินและ
งบประมาณของ

1. โรงเรียนมี
ระบบรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูล 
รายงานด้าน

1. โรงเรียนมี
ระบบรวบรวมและ
จัดเกบ็ข้อมลู 
รายงานด้าน

 
 -             
(โครงการใหม่) 

 
 - 

(โครงการใหม่) 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
โรงเรียน 
2. เพื่อเป็นสารสนเทศ
ตามกระบวนการตรวจ
ติดตามการบริหารงาน
ตามวงจรแหง่คณุภาพ
สะท้อนถึงความเป็น
องค์การแห่งคุณภาพ
ในด้านการจัดการ
เรียนรู ้
 

การเงินและงบ 
ประมาณ 
2.นำเสนอข้อมูล
สารสนเทศด้าน
การเงินและ
งบประมาณเพื่อ
เป็นเครื่องมือใน
การตรวจติดตาม
อันสะท้อนความ
เป็นองค์การแห่ง
คุณภาพในด้าน
การจัดการเรยีนรู ้

การเงินและ
งบประมาณ
จำนวน 1 ระบบ 
2. ระดับความ 
พึงพอใจของ
นักเรียน ครู 
บุคลากร และผู้มี
ส่วนเกีย่วข้องต่อ 
รวบรวม และ
จัดเก็บข้อมลู 
รายงานด้าน
การเงินและงบ 
ประมาณ 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3 บริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3.3  จัดหาปัจจัย วัสดุ อปุกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการจดัซื้อ

หนังสือเรียน 
 

เพื่อให้ผู้เรียนมีสื่อการ
เรียนรู้ทีเ่หมาะสมและ
มีเนื้อหาสาระ 
ตรงตามหลักสูตร
สถานศึกษาไว้ใช้ศึกษา
ค้นควา้หาความรู้ของ
ในแต่ละชั้นเรยีน 

ผู้เรยีนมีสื่อการ
เรียนรู้ทีเ่หมาะสม
และมเีนื้อหาสาระ
ตรงตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
ไว้ใช้ศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ของใน
แต่ละชั้นเรียน 

1. นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลเมืองภูเก็ตมี
สื่อหนังสือเรยีนที่ดี
เหมาะสม และ
เพียงพอ ร้อยละ 
๑๐๐ 
2. ผู้เรียนมสีื่อ
หนังสือเรียนที่ดี
เหมาะสมตรงตาม
หลักสตูรไว้ศึกษา
ค้นคว้า 
3. ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาศักยภาพของ
ตนเองไดด้้วยสื่อการ
เรียนรูห้นังสือเรยีน
ที่ด ี
4. ผู้เรียนมผีล 
สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามเป้าหมาย
ของ โรงเรียน 

๑. ร้อยละ 100 
ของนักเรียน 
โรงเรียนทศบาล 
เมืองภูเก็ตมีสื่อ 
หนังสือเรียนทีด่ ี
เหมาะสมและ
เพียงพอ  
2. ร้อยละ 80
ของผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจ  
 

๑. ผู้เรียนมสีื่อหนังสือ
เรียนที่เหมาะสมตรง
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา สามารถ
นำไปใช้ศึกษาค้นคว้า
ประกอบกิจกรรมการ
เรียนรูไ้ดเ้ป็นอย่างด ี
๒. ผู้เรียนมผีล 
สัมฤทธ์ิทางการเรยีน
ตามเป้าหมายของ
โรงเรียน เนื่องจากสื่อ        
หนังสือเรียนท่ีมี
คุณภาพ 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
2 โครงการปรับปรุง

ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
ในโรงเรียน 

๑. เพื่อปรับปรุง
อุปกรณ์เชื่อมต่อห้อง 
serverให้รองรับความ
ต้องการ ใช้งาน 
อินเทอร์เน็ตใน
โรงเรียน ท่ีมสีูงขึ้น  
2. เพื่อเพ่ิมจดุใช้งาน
อินเทอร์เน็ตใน
โรงเรียน 
3. ปรับปรุง ซ่อมแซม 
อุปกรณ์เครือขา่ย ใน
กรณีที่ชำรุดระหว่างปี
การศึกษา 

๑. สามารถ
ปรับปรุงอุปกรณ์
เชื่อมต่อห้อง 
server ให้รองรับ
ความต้องการใช้
งานอินเทอร์เน็ต
ในโรงเรียนที่
สูงขึ้น  
2. เพิ่มจดุใช้งาน
อินเทอร์เน็ต 
ในโรงเรียน 
3. สามารถ
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม อุปกรณ ์
เครือข่ายในกรณี
ทีช่ำรุดระหว่างปี
การศึกษา 

1. ครู บุคลากร   
ทางการศึกษาและ
นักเรียนทุกคน 
สามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตเพื่อ
การเรยีนรู้ได้จาก
ทุกอาคารเรียน 
อย่างมี
ประสิทธิภาพ    
2. ผู้เรียนให้มี
ทักษะการใช้เรียนรู้
ทักษะการ
เทคโนโลย ี
ได้ตรงตามหลักสูตร
และตัวช้ีวัดระดับ
ผลสัมฤทธ์ิ 
ทีส่งูขึ้น 

ร้อยละ 80ของ
ผู้รับบริการมี  
ความพึงพอใจ 

๑. นักเรียนมีทักษะ 
การใช้งาน
อินเทอร์เน็ต 
เพื่อการเรยีนรู้ในทุก 
ระดับชั้น 
๒. ครไูด้รับการ
พัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
การวัดและประเมิน 
ผลตามสภาพจริง 
๓. โรงเรียนมรีะบบ 
เครือข่าย
อินเทอร์เนต็ 
ที่ครอบคลุมทุก     
อาคารเรยีนและ
พร้อมใช้งานเสมอ 

3 จัดซื้อ จัดหาวสัดุ 
อุปกรณ์ สื่อการ
สอน เทคโนโลยี
เพื่อการบริหาร
จัดการและการ
เรียนการสอน 

เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่
มีคุณภาพและเพียงพอ
ต่อการใช้งานใน
สถานศึกษา 

วัสดุเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
ผู้เรยีนสามารถ
เรียนรูไ้ดอ้ยา่งม ี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดซื้อจดัหา
วัสดุอุปกรณ์ตรง
ตามความต้องการ 
มคีุณภาพ ร้อยละ 
100 
2. โรงเรียนมผีล
การดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม
ทีบ่รรลเุป้าหมาย
เขิงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 
80 

1. จัดซื้อจดัหา
วัสดุตรงตาม
ความต้องการ มี
คุณภาพ ร้อยละ 
100 
2. โรงเรียนมผีล
การดำเนิน
โครงการ/
กิจกรรมทีบ่รรลุ
เป้าหมายเขิง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลร้อย
ละ 83.20 

มีวัสดุเพียงพอกับการ
ใช้งานและ 
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดการ 
เรียนรู้ใหก้ับผู้เรียน 
 
 

 

4 โครงการจดัทำ
ระบบจัดการ
นักเรียน Student 
Care 

1. เพื่อจัดทำระบบ
ดูแลนักเรียนเป็น
ประโยชน์ต่อการ
บริหารจดัการข้อมลู
นักเรียนได้อย่างเป็น
ระบบ มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อลดภาระงาน
ครู บุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ีด้านเอกสาร 
3. เพื่อเป็นช่องทางใน
การสื่อสารข้อมลู
ข่าวสารระหว่าง 

1. มีระบบบริหาร
จัดการนักเรียน
ด้านการมาเรียน 
การส่งการบ้าน 
ระบบเยีย่มบ้าน 
การสื่อสาร
ระหว่างโรงเรียน
และผูป้กครอง 

1. ร้อยละของครู 
นักเรียนบุคลากร 
เจ้าหน้าท่ีและ
ผู้ปกครองใช้ 
ระบบจัดการ
นักเรียน 
๒. ร้อยละของครู 
บุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ีใช้งาน
ระบบเช็คช่ือ
นักเรียนหน้า       
๓. ร้อยละของครู 

1. โรงเรียนมี
ระบบจัดการ
นักเรียน 
Student careที่
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนร้อยละ 
100 
2. ครู นักเรียน 
บุคลากร
เจ้าหน้าท่ี และ
ผู้ปกครองใช้
ระบบจัดการ

-  
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
โรงเรียนกับผู้ปกครอง บุคลากรและ

เจ้าหน้าท่ีใช้งาน
ระบบเยีย่มบ้าน
นักเรียน 
4. ระดับความพึง
พอใจของครู 
นักเรียนบุคลากร 
เจ้าหน้าท่ี และ
ผู้ปกครอง ต่อการ
ใช้งานระบบจัดการ
นักเรียน 

นักเรียนเกดิ
ความพึงพอใจ
ระดับด ี

5 ซ่อมแซม 
บำรุงรักษาครภุัณฑ์
รถยนต์ราชการ 

1. เพื่อการสำรวจ
และตรวจสอบความ
ชำรุด บกพร่องของ
ยาน พาหนะ ซึ่งจะ
นำไปสู่การซ่อมแซม 
และ บำรุงรักษาให้
มีการใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพใน
การเดินทางราชการ
ของโรงเรียน
เทศบาลเมืองภูเก็ต 
และเทศบาลนคร
ภูเก็ต 

2. เพื่อให้การดำเนิน 
งานเกี่ยวกบัการ
บำรุงรักษารถยนต ์
ซึง่เป็นยานพาหนะ
ของทางราชการ
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

3. เพือ่ลดค่าใช้จ่าย
และลดงบประมาณ
ในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์และอะไหล่ 
หากมีการตรวจสอบ
บำรุงรักษา 
ยานพาหนะของทาง
ราชการอย่าง
สม่ำเสมอ 
 
 

๑. ตรวจพบ
ความชำรุด 
บกพร่องของ 
ยานพาหนะ 
ซึ่งจะนำไปสู่
การซ่อมแซม 
และ 
บำรุงรักษาให้มี
การใช้งานได้
อย่างมีประ
สทิธิ ภาพใน
การใช้งาน 
 

๒. การบำรุง 
รักษารถยนต์
ของทาง
ราชการเป็นไป
ดว้ยความ
เรียบร้อย 

 
3. ใช้จ่าย
งบประมาณใน
การจัดซื้อวสัดุ
อุปกรณ์และ
อะไหลม่ี
ประสิทธภิาพ 

1. งานยาน 
พาหนะ สำรวจ
ความชำรุด และ
การซ่อมแซม 
บำรุงรักษารถยนต์
ราชการ ร้อยละ 
80  
2. นักเรียน ครู 
และบุคลากรไดร้ับ
การบริการจาก
งานยาน พาหนะ 
ร้อยละ 80  
3. บุคลากร และ
นักเรียนทีใ่ช้
บริการงาน
ยานพาหนะมี
ค่าเฉลี่ยระดับ
ความพึงพอใจต่อ
งานยานพาหนะใน
ระดับมาก  

1. ยานพาหนะ 
ได้รับอนมุัติ
ซ่อมแซม บำรุง 
รักษารถยนต์
ราชการ จำนวน 
4 รายการ     
ร้อยละ 100  
ของรายงานความ
ชำรุด 
2. นักเรียน ครู 
และบุคลากร 
ได้รับบริการ รถตู้
จำนวน 77 ครั้ง 
รวมระยะทาง 
21,755            
กิโลเมตร การ
ให้บริการงาน
ยานพาหนะ คิด
เป็นร้อยละ 100  
3. นักเรียน ครู 
และบุคลากรมี
ความพึงพอใจต่อ
การบริการงาน
ยาน พาหนะ    
ระดับมาก  
 

- ในการใช้บริการ
บางครั้งเกิดความ
ล่าช้า ไมต่รงตามเวลา 

รถยนต์เสื่อมสภาพ
เนื่องจากใช้งานเป็น
ระยะเวลานาน 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
6 โครงการจดัซื้อ

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์เพือ่
พัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาและ
ระบบสารสนเทศ
ฝ่ายบรหิาร
งบประมาณ 

1. เพื่อจัดหาเครื่องมือ
สนับสนุนการบริหาร 
งานฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
2. เพื่อพัฒนาการ
บริหารจดัการศึกษา
ของฝ่ายบริหาร
งบประมาณ 
3. เพื่อส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรมี
ครุภณัฑ์ วัสดุอุปกรณ์
ในการบริหารจัดการ 
ศึกษา และพัฒนา
ระบบสารสนเทศอย่าง
เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

- 
( โครงการใหม่) 

1. จัดซื้อครภุัณฑ์
เครื่องมือเครื่องใช้
ประเภทครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ ในการ
ปฏิบัติงานฝ่าย
บริหารงบ ประมาณ 
- คอมพิวเตอร์ All 
In One สำหรับงาน
ประมวลผล 4 
เครื่อง พร้อม
โปรแกรมสำนักงาน
ลิขสทิธ์ิ 
- เครื่องพมิพ์ 
Muultifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อม
ตดิตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) 
จำนวน 2 เครื่อง 
- เครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 800 Va 
จำนวน 4 เครื่อง 
2. ผลการดำเนิน 
งานโครงการของ
ฝ่ายบรหิารงบ 
ประมาณบรรลตุาม
เป้า หมายเขิง
ปริมาณ/เชิง
คุณภาพ 
3. ครู บุคลากร 
นักเรียน และผูม้ี
ส่วนเกี่ยวข้อง มี
ความพึงพอใจต่อ
การบริหารงานของ
ฝ่ายบรหิาร
งบประมาณ ใน
ระดับ ดี  

- 
( โครงการใหม่) 

- 
( โครงการใหม่) 

7 โครงการค่าใช้จ่าย
ระบบสาธารณูป-
โภคโรงเรียน 

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ระบบสาธารณปูโภค 
ได้แก่ โทรศัพท์ 
อินเตอร์เนต็ 
2. เพื่อสนับสนนุการ
บริหารจดัการศึกษาให้

1. โรงเรียนมี
งบประมาณ
เพือ่เป็นค่า   
ใช้จ่ายระบบ
สาธารณปูโภค
เพียงพอ 

1. ร้อยละ 95 
ของค่าใช้จ่าย
ระบบสาธารณ-ู 
ปโภคที่ได้รับการ
อนุมัต ิ
2. ค่าใช้จ่ายระบบ

 
 

- 
(โครงการใหม่) 
 
 

 
 
- 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
มีมาตรฐาน 2. โรงเรียนมี

ระบบ
สาธารณูปโภค
เพือ่การบริหาร
จัดการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ 

สาธารณูปโภค
ผ่านเกณฑ์
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
- 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4 สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4.1  สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการให้บริการ 

แนะแนวเพื่อการ 
ศึกษาต่อโรงเรียน
เทศบาลเมือง
ภูเก็ต 
 

1. เพื่อให้นักเรียน
และผูป้กครองได้รับ
การแนะแนวการ 
ศึกษาทีถู่กต้อง
เชื่อถือได้ รวมทั้งเป็น
แนวทางในการ
ตัดสินใจเลือก 
ศึกษาต่อในโรงเรยีน
เทศบาลเมืองภูเก็ต 
2. เพื่อสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีระหว่าง
นักเรียน ครู 
ผู้ปกครองโรงเรียน
ในสังกัด และนอก
สังกัดเทศบาลนคร 
ภูเก็ต 
3. เพื่อสร้างความ
ไว้วางใจ ความ
เชื่อมั่นให้แก่
ผู้ปกครอง และ 
นักเรียนโดยใช้
กิจกรรมแนะแนว
เป็นสื่อกลาง 

1. นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีความ
เชื่อมั่นในข้อมูลที่
ได้รับ เพื่อใช้ใน
การตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อโรงเรียน
เทศบาลเมือง
ภูเก็ต 
2. สรา้งความ 
สัมพันธ์อันด ี
ระหว่างนักเรยีน 
ครู ผู้ปกครอง ใน
โรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร
ภูเก็ตและนอก
สังกัด 
3. การแนะแนว
ศึกษาต่อ 
สามารถสรา้ง
ความมั่นใจ  
และความ
น่าเชื่อถือให ้
กับผู้ปกครองและ
นักเรียน 

แนะแนวศึกษาต่อ
ช้ัน ป.6 , ม.1 
และม.4โรงเรียน
ในสังกดัและ 
นอกสังกัด จำนวน 
14 โรงเรียน 

จำนวนโรงเรยีน
ในสังกัดและ
นอกสังกัด
เทศบาลนคร
ภูเก็ตที่ได้ทำการ
แนะแนวศึกษา
ต่อ ร้อยละ 
100 

นักเรียนและ 
ผู้ปกครองได้รับ 
ข้อมูลจากการแนะ 
แนวศึกษาต่อ
ตัดสินใจสมัครเข้า
เรียนโรงเรียน 
เทศบาลเมืองภูเก็ต 
ดังนี ้
- ช้ัน ป.1 
ร้อยละ 51.52 
- ช้ัน ม.1 
 ร้อยละ 75.57 
- ช้ัน ม.4 
 ร้อยละ 71.76 
ข้อเสนอแนะควรมี  
ศิษย์เก่าจาก
โรงเรียนทีเ่ข้าแนะ
แนวไปทำการ 
แนะแนวศึกษาต่อ 
พร้อมกบัทีมแนะ
แนวสัญจรเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับ
นักเรียนอีกทางหนึ่ง 

2 โครงการความ
ร่วมมือทาง
วิชาการระหว่าง 
สถานศึกษากับ

๑. เพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
วิชาชีพการศึกษา
สำหรับบคุลากรทาง

๑.บุคลากรทาง
การศึกษาได้รับ
การพัฒนา
คุณภาพ

จัดโครงการความ
ร่วมมือทางวิชการ
เพื่อยกระดับ 
คุณภาพการศึกษา  

๑. ร้อยละ ๑๐๐  
ของครูและ
บุคลากรทาง  
การศึกษา 

๑. ครไูด้รับการ
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานวิชาชีพ 
๒. โรงเรียนมี
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
สถาบันการศึกษา
อื่น 
 

การศึกษา 
๒. เพื่อสร้าง
เครือข่ายในการ 
บริหารการศึกษา 
อย่างเป็นระบบ ใน
การสร้างความ
เข้มแข็งทาง 
วิชาการและวิชาชีพ 
๓. เพื่อให้ครูและ
ผู้บริหารของ
สถานศึกษาได้รับ 
การพัฒนาความรู ้
 ความสามารถอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษา 

มาตรฐาน
วิชาชีพ
การศึกษา
สำหรับ 
๒. มีเครือข่าย 
ในการบริหาร
การศึกษา 
อย่างเป็นระบบ 
ในการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
๓. ครูและผู้ 
บริหารของ
สถานศึกษา
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความ 
สามารถอันจะ 
เป็นประโยชน์
ต่อการศึกษา 

ประกอบด้วย 
1. โครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบัน 
ปัญญาภิวัฒน ์
2. โครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบัน 
การอาชีวศกึษา
จังหวัดภูเก็ต 
3. โครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏภเูก็ต 
4. โครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการ
กับสถาบันการศึกษา
ระดับต่างๆ 
เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

โรงเรียนเทศบาล 
เมืองภูเก็ตไดร้ับ 
การพัฒนาความรู ้
ความสามารถ 
ทางด้านวิชาชีพ 
 ๒.ความถี่ของครู  
และบุคลากร 
ทางการศึกษา  
ทีเ่ข้าร่วมการ  
พัฒนาความรู ้
ความสามารถ 
ทางด้านวิชาชีพ 

เครือข่ายในการ
บริหารการศึกษา 
อย่างเป็นระบบ ใน
การสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
และวชิาชีพ 
๓. ครูและผู้บริหาร 
ของสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนา
ความรู้
ความสามารถ 
อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษา 

3 โครงการฝึกอบรม 
เพิ่มศักยภาพ
พัฒนาความร่วมมือ
ของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานผู้นำทาง
การศึกษาและทัศน
ศึกษาดูงาน 

๑. เพือ่ฝึกอบรมเพิม่
ศักยภาพ พัฒนาความ
ร่วมมือของคณะ 
กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้นำทาง 
การศึกษาดูงาน  
2.เพื่อส่งเสรมิและ
สร้างการมีสว่นร่วมใน
การจัดการศึกษา 
ระหว่างคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสถานศึกษา 

1.คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ขั้นพืน้ฐานได้รับ
การอบรมเพิ่ม
ศักยภาพพัฒนา 
ความร่วมมือของ
คณะกรรมการ
สถานศกึษา 
ขัน้พ้ืนฐานผู้นำ
ทางการศึกษา 
ดูงาน  
2.คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ขัน้พ้ืนฐานมี
สว่นร่วมในการ 
จัดการศึกษา 

๑.ร้อยละของ  
คณะกรรมการ  
สถานศึกษา 
ขัน้พ้ืนฐานที่เขา้รับ  
การฝึกอบรม  
เพิ่มศักยภาพ  
และศึกษาดูงาน  
2.ร้อยละของ  
คณะกรรมการ 
สถานศกึษา  
ขั้นพื้นฐานท่ีมี  
ส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา  
3.ระดับความ  
พึงพอใจของ  
คณะกรรมการ  
สถานศึกษา  
ขัน้พื้นฐานที่ม ี 
ตอ่โครงการ  
ฝกึอบรมเพิ่ม  
ศักยภาพและ  
ทัศนศึกษาดูงาน 

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่
ระบาดโรคไวรสั 
โควิด 2019 

 - 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
4 โครงการพัฒนา

เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง 
โรงเรียนกับ
ผู้ปกครอง 

๑. เพื่อสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครองกับโรงเรียน 
๒. เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม
ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาโรงเรยีน 
๓. เพื่อร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมการเรียนรู ้
และพัฒนาการด้าน
ต่างๆของนกัเรียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้ผู้ปกครองได้
มีโอกาสแลก เปลีย่น
ความคิดเห็นซึ่งกนั
และกัน 

๑. ผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์
อันดีกับโรงเรยีน 
2.ผู้ปกครองไดม้ี
ส่วนร่วมให้ข้อมลู
ข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนา
โรงเรียน 
๓. ผู้ปกครอง
ร่วมมือส่งเสรมิ
การเรยีนรู้และ
พัฒนาการ ด้าน
ต่างๆของนักเรียน
ได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
4. ผู้ปกครองได้มี
โอกาสแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น 
ซึ่งกันและกัน 
 

๑.ร้อยละของคณะ 
กรรมการบริหาร
ชมรมผู้ปกครองที่
เข้าร่วมประชุมใน
แต่ละครั้ง  
๒. ระดับความพึง
พอใจของ
คณะกรรมการ  
บริหารชมรม  
 ผู้ปกครองที่มีต่อ
โครงการพัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับ  
ผู้ปกครอง 

1. คณะกรรมการ  
บริหารชมรม
ผู้ปกครองมา  
เข้าร่วมประชุม  
ในแต่ละครั้ง  
ร้อยละ 85 
๒.คณะกรรมการ    
บริหารชมรม        
ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจต่อ
โครงการพัฒนา
เครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับ  
ผู้ปกครองอยู่ใน
ระดับดีมาก 

 - 

5 โครงการประชุม 
ผู้ปกครองสญัจร 

๑. เพื่อสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีระหว่าง
ผู้ปกครองกับโรงเรียน 
๒. เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม
ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาโรงเรยีน 
๓. เพื่อร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
ส่งเสริมการเรียนรู ้
และพัฒนาการด้าน
ต่างๆของนักเรียนได้
อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
๔. เพื่อใหผู้้ปกครองได้
มีโอกาสพบปะกบัครู
ประจำช้ันเพื่อร่วมกัน
ส่งเสริมพัฒนาการ
ผู้เรยีน 
๕. เพื่อให้ผู้ปกครองได้
มีโอกาสแลก เปลีย่น
ความ 

๑. ผู้ปกครองมี
ความสัมพันธ์
อันดีกับโรงเรยีน 
2. ผู้ปกครองได้มี
ส่วนร่วมให้ข้อมลู
ข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนา
โรงเรียน 
๓. ผู้ปกครอง
ร่วมมือสง่เสรมิ
การเรยีนรู้และ
พัฒนาการ ด้าน
ต่างๆของ
นักเรียนได้อย่าง
มปีระสิทธิภาพ 
๔. ผู้ปกครองได้
มีโอกาสพบปะ
กับครูประจำช้ัน 
เพื่อร่วมกนั
ส่งเสริม     
พัฒนาการผู้เรียน 
๕. ผู้ปกครองได้มี

๑. ร้อยละของ 
ผู้ปกครองที่มา  
เข้าร่วมประชุม  
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้ปกครอง  
ตอ่การจัด
โครงการประชุม
ผู้ปกครองสญัจร 

๑. ผู้ปกครองมา
เข้าร่วมประชุม 
ร้อยละ 60 
๒. ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง  
ต่อการจัด
โครงการประชุม
ผู้ปกครองสญัจร 
อยูใ่นระดับด ี

 - 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
คิดเห็นซึ่งกัน 
และกัน 

โอกาสแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น 
ซึ่งกันและกัน 

6 โครงการอบรมและ
ประชุมผู้ปกครอง
ประจำป ี
(ประชุมสามัญ
ประจำปี) 

1.เพื่อให้ผู้ปกครอง
รับทราบข้อมลู
เกี่ยวกับกิจการของ 
ชมรมผู้ปกครองใน
รอบปีที่ผ่านมา 
2.เพื่อสร้างเครือข่าย
ชมรมผู้ปกครองให้
เข้มแข็ง 
๓.เพื่อสร้างการ
มีสว่มร่วมของ 
ผู้ปกครองและ
สถานศึกษาในการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

1. ผู้ปกครอง
รับทราบข้อมลู
เกีย่วกับกิจการ 
ของชมรมผู้ 
ปกครองในรอบปี
ที่ผ่านมา 
2. ชมรมผู้ 
ปกครองเป็น 
เครือข่ายทีเ่เขม้
แข็ง 
๓. ผู้ปกครอง
มีส่วมร่วมกับ
สถานศึกษาใน
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

๑. ร้อยละของผู้ 
ปกครองทีเ่ข้าร่วม
การประชุม สมาชิก
สามัญ  
๒. ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
ประชุมสมาชิก
สามัญทีม่ตี่อ
โครงการอบรมและ
ประชุมผู้ปกครอง
ประจำป ี

1.ไม่ไดด้ำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่
ระบาดโรคไวรสั 
โควิด 2019 

 

7 โครงการกีฬา
สัมพันธ์ครูและ
ผู้ปกครอง 
กิจกรรมกีฬา
สัมพันธ์ครูและ
ผู้ปกครอง 

๑. เพื่อสร้างความ 
สัมพันธ์ที่ดรีะหว่างครู
และผูป้กครอง 
๒. เพื่อปลูกฝังความ
สามัคคีและการมีน้ำใจ
เป็นนักกีฬา 
๓. เพื่อส่งเสริมการ
ทำงานเป็นทีม 

๑. ผู้ปกครองม ี
ความสัมพันธ์อันดี
กับโรงเรยีน 
๒. ผู้ปกครอง ครู 
บุคลากรมีความ
สามัคคีและมี
น้ำใจเป็นนักกีฬา 
๓. ผู้ปกครอง ครู 
บุคลากรมีการ
ร่วมทำงานเป็น
ทีม 

๑.ร้อยละของครู  
 และผู้ปกครอง  
 ที่เข้าร่วมกจิกรรม  
 กีฬาสัมพันธ์  
 ครูและผู้ปกครอง  
 ๒.ระดับความ  
พึงพอใจของ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ต่อโครงการกีฬา  
สมัพันธ์ครูและ  
ผู้ปกครอง 

๑. ครู ผู้ปกครอง  
เข้าร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ 60  
๒. ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ต่อ
โครงการกีฬา  
สัมพันธ์ครูและ  
ผู้ปกครอง อยู่ใน
ระดับด ี

 

8 โครงการจดังาน
ศิษย์เก่า 

๑. เพือ่สร้างเครือข่าย
ศิษย์เก่าของโรงเรยีน
ใหเ้ข้มแข็ง 
๒. เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และร่วมมือ
พัฒนางานด้าน 
ศิษย์เก่า 
๓. เพื่อวางแผนแนว
ทางการระดมทรัพ- 
ยากรในการพัฒนา 
โรงเรียน 
๔. เพื่อสร้างความ 

๑. เครือข่ายศิษย์
เก่าของโรงเรียน
เข้มแข็ง 
๒. ครู บคุลากร 
ศิษย์เกา่ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
และร่วมมือพัฒนา
งานด้านศิษย์เก่า 
๓. ศิษย์เก่า
วางแผนแนวทาง 
การระดม
ทรัพยากรในการ 

๑.ร้อยละของ  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
การจัดงานศิษยเ์ก่า  
๒.ระดับความ 
พึงพอใจตอ่  
โครงการจดังาน  
ศิษย์เก่า 

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่
ระบาดโรคไวรสั 
โควิด 2019 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
สัมพันธ์อันดีระหว่าง
ศิษย์เก่าและบุคลากร
ในโรงเรียน 

พัฒนาโรงเรียน 
๔. ศิษย์เกา่มี
ความสัมพันธ์อันดี
ตอ่บุคลากร 
ในโรงเรียน 

9 โครงการปฐม นิเทศ
ผู้ปกครองนักเรยีน 

1. เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองรับทราบ
วิสัยทัศน์ นโยบาย 
รวมถึงร่วมกำหนด
แนวทางการจัด
การศึกษาแก่
นักเรียนของโรงเรียน  
2. เพื่อเสรมิสร้าง
บทบาทความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนและ
ผู้ปกครองในการ
พัฒนาบุตรหลานใน
ยุคดิจิตอล 
 

1.จัดการ
ปฐมนิเทศให้แก่
ผู้ปกครอง
นักเรียนใหม ่
2.ผู้ปกครองมี
บทบาทความ
ร่วมมือกับทาง
โรงเรียนในการ
พัฒนาบุตร 
หลาน โดย
โรงเรียนนำผลที่
ได้ไปวางแผน 
ปรับปรุงการจดั
การศึกษา 

1. ผู้ปกครอง เขา้
ร่วมปฐมนิเทศ 
ร้อยละ ๘๐ 
2. ผู้ปกครองมี
ความเข้าใจ
วิสัยทศัน์ นโยบาย
และเสนอแนว
ทางการจัด
การศึกษา การ
ปฏิบัตติ่อบตุร
หลานอย่างมี
คุณภาพร่วมกัน 
ระดับด ี

1. ผู้ปกครอง
เข้าร่วม
ปฐมนิเทศ ร้อย
ละ 100 
2.ผู้ปกครองมี
ความรู้ เขา้ใจต่อ
วิสัยทัศน์ 
นโยบาย และ
เสนอแนวทางการ
จัดการศึกษา การ
ปฏิบัติต่อบตุร
หลานอย่างมี
คุณภาพ ระดับด ี 

การจัดปฐมนเิทศ
ผู้ปกครองเข้าร่วม 
ร้อยละ 80  และ
ดำเนินการไดต้าม
ขั้นตอนท่ีวางไว ้ 
ผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ ด ี

10 โครงการตรวจ
ติดตามการ
ปฏิบัตงิานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสู่
โรงเรียนมาตรฐาน 
 

1. เพื่อส่งเสริม และ
พัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างผู้ปกครอง 
ชุมชน และภาคีเครือ 
ข่ายใหเ้ข้ามาร่วมมี
บทบาทในการ
ดำเนิน งานของ
โรงเรียนบรรลุตาม
เป้าหมายของ
สถานศึกษา 
2. เพื่อกำกับ 
ติดตาม ปรับปรุงวิธี
ดำเนินงานโดยอาศยั
กระบวนการมีส่วน
ร่วมระหว่าง
ผู้ปกครอง ชุมชน 
และภาคีเครือข่ายให้
โครงการ/กิจกรรม
สามารถบรรลุตาม
แผน และ
วัตถุประสงค์ เพิ่ม
ประสิทธภิาพการ
ทำงานให้สูงขึน้ 

1. โรงเรียน
บริหารจดัการ
สถานศึกษาให้
เป็นองค์กรแห่ง
คุณภาพภายใต้
ความมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
2. โรงเรียนมี
ระบบการ
กำกับติดตาม
การดำเนินงาน
โครงการ/
กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติงาน 

นำข้อมูล ผล
การติดตามการ
ดำเนินงานไปใช้
เพื่อการปรับ 
ปรุงพัฒนางาน
ให้มีประสิทธิ 
ภาพ ปรับปรุง
แผนกลยุทธ 

1. โครงการ/
กิจกรรมสามารถ
ดำเนนิงานโดยยึด
หลักการมีส่วน
ร่วม สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์  
แผนปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 85 ของ
โครงการ/กิจกรรม
ทั้งหมดใน
แผนปฏิบัตกิาร
ประจำป ี
2. โครงการ/
กิจกรรมสามารถ
ดำเนินงาน มี
ความคุ้มค่า  ร้อย
ละ 85 ของ
โครงการ/กิจกรรม
ทัง้หมดใน
แผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
3. โครงการ/
กิจกรรมผ่าน

1. สามารถดำเนิน 
งานตามกรอบ
ระยะเวลา 76 
โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 92.68  
2. งบประมาณที่
ใช้ คิดเป็นร้อยละ 
75.09 ของ
งบประมาณที่ตั้ง
ไว้  
- เกิดความ
คุม้ค่า ร้อยละ 
82.93  - การ
ดำเนินงานบรรลุ
ตาม
วัตถุประสงค์ 
ร้อยละ 91.46  
- ความมี
ประสิทธิภาพ 
ร้อยละ 91.46 
3. การดำเนิน
โครงการ/
กิจกรรมผ่าน

 



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต     96 

งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ทีต้ั่งไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
3. เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการกำหนด
รูปแบบการ
ดำเนินโครงการ
ต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามหลักการมี
ส่วนร่วม 

และแผนปฏิบัติ
การ 

เกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายใน 
และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
(สมศ.) 

เกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายใน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4 สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4.2  พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการใหบ้ริการชุมชน 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการจดั

นิทรรศการ 
ทางวิชาการ 
 

๑. เพื่อจัดเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู้และ
นำเสนอผลงานของ
นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้ปรากฏแก่
สาธารณชน 
2. เพื่อส่งเสริมให้ทุก
คนทุกฝ่าย มสี่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม
สร้างความโดดเด่น 
เป็นเอกลักษณ ์
เป็นที่ยอมรับโดย 
ทั่วไป 
๓. เพื่อให้นักเรียนมี
ความคิดรเิริม่สร้าง 
สรรค ์และสร้าง
ผลงานด้วยความภาค 
ภูมิใจ 
4. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้ และ
เกิดทักษะการทำงาน
ตามความถนดัและ
ความสามารถ 
๕. เพือ่เสริมสร้างขวัญ

- จัดกิจกรรม
แสดงผลงาน 
ทางวิชาการ 
ประกอบด้วย 
1. นิทรรศการทาง
วิชาการ 
ระดับโรงเรยีน 
2. นิทรรศการทาง
วิชาการ 
ระดับเทศบาล 
3. นิทรรศการทาง
วิชาการ 
ระดับภาค 
4. นิทรรศการทาง
วิชาการ 
ระดับประเทศ 

- - 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
กำลังใจ และยกย่อง
เชิดชูเกียรติ ครู 
ผู้บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษาและ 
นักเรียนท่ีมผีลงาน
ดีเด่นเป็นท่ีประจักษ ์

2 โครงการให้บริการ
ชุมชน 

๑. เพื่อสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีระหวา่ง
โรงเรียนและชุมชน 
2. เพือ่ให้การ
อนุเคราะห์และ
ให้บริการชุมชน 
ในด้านต่างๆ เช่น 
ดนตรีนาฏศิลป์ และ
วิชาการ 
3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้มเีวทีใน
การแสดงออก 

๑.มีความสัมพันธ์ 
อันดีระหว่าง
โรงเรียนและ
ชุมชน 
2.โรงเรียนให้
การอนุเคราะห์
และให้บริการ 
ชุมชนในดา้น
ต่างๆ เชน่ดนตรี 
นาฏศิลป์วิชาการ 
3.นักเรยีนได้มี
เวทีในการแสดง 
ออก 

1.ใหก้ารอนุเคราะห์  
และบริการชุมชน
อย่างน้อย 5 ครั้ง 
ต่อภาคเรียน  
1. ระดับความ  
พึงพอใจของ  
ผู้รับบริการที่มตี่อ 
โครงการให้บริการ 
ชุมชน 

1.ใหก้าร
อนุเคราะห์  
และบริการ
ชุมชน 5 ครั้ง 
ต่อภาคเรียน  
2.ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
ที่มีต่อโครงการ
ให้บริการชุมชน 
อยู่ในระดับด ี

 

3 โครงการ
ประชาสมัพันธ์ 
ผ่านระบบออนไลน ์

1.เพื่อให้นักเรยีนครู
ผู้ปกครองและ
สาธารณชนไดร้ับ 
ข้อมูลข่าวสารจาก
โรงเรียนอย่าง
รวดเร็ว 
2.เพื่อให้นักเรยีน ครู 
ผู้ปกครอง 
และหน่วยงานตา่งๆ 
สามารถสืบค้น และ 
ใช้ประโยชน์ข้อมูล 
สารสนเทศของ
โรงเรียนทีส่นใจผ่าน
เว็บไซด์และเพจ 
Facebook 
3.เพื่อสร้างความนิยม
ของสถานศกึษาให้เกิด
ขึ้นกับสาธารณชน 
ที่สนใจผ่านเว็บไซด์ 
และเพจFacebook 

1.นักเรยีน ครู 
ผู้ปกครองและ
สาธารณชนไดร้ับ 
ข้อมูลข่าวสาร
จากโรงเรียน 
อย่างรวดเร็ว 
2.นักเรยีน ครู 
ผู้ปกครองและ
หน่วยงานต่างๆ 
สามารถสืบค้น 
และใช้ประโยชน์
ข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียนที่
สนใจผ่านเว็บไซด ์
เพจ Facebook 
3.สร้างความนิยม
ของสถานศึกษา
ให้เกิดขึ้นกับ
สาธารณชนท่ี
สนใจผ่าน 
เว็บไซด์ และ
เพจFacebook 

1.ร้อยละของ  
ผู้ไดร้ับข่าวสาร  
ผ่านระบบออนไลน์  
2.ระดับความ  
พึงพอใจของ  
ผู้ใช้ประโยชน์จาก 
โครงการ 
ประชาสมัพันธ์  
ผ่านระบบ
ออนไลน ์

1. ผูไ้ด้รับข่าวสาร  
ผ่านระบบ
ออนไลน ์
ร้อยละ 80   
2.ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ประโยชน์
จากโครงการ 
ประชาสมัพันธ์  
ผา่นระบบ
ออนไลน์ อยู่ใน
ระดับดีมาก 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
4 โครงการจดัทำ

วารสาร  
สื่อ สิ่งพิมพ์ VDO 
ประชาสมัพันธ์
ผลงาน 
ของโรงเรียน 

๑.เพื่อจัดทำวารสาร 
สื่อสิ่งพิมพ์ VDO 
ประชาสมัพันธ์ 
ผลงานของโรงเรียน 
แก่นักเรียน ครู
บุคลากร และ
บุคคลภายนอกทราบ 

๒.เพือ่ประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนใหเ้ป็นที่รู้จัก
และยอมรับของ
สังคม 

๑.โรงเรียนมี
วารสาร 
สื่อสิ่งพิมพ์  VDO 
ประชาสมัพันธ์
ผลงานของ
โรงเรียนแก่
นักเรียน ครู 
บุคลากรและ 
บุคคลภายนอก
ทราบ 
2.โรงเรียนเป็น
ที่รู้จักและ
ยอมรับของ
สังคม 

1. จำนวนสื่อ  
ประชาสมัพันธ์ที่
จัดทำขึน้อย่างน้อย
2 ประเภท 
ต่อภาคเรียน  
2. ระดับความ  
พึงพอใจของผู้ที่  
รับข่าวสาร  
ประชาสมัพันธ์ 
ต่อโครงการจัดทำ 
วารสารสื่อ สิ่งพิมพ์  
VDOประชาสัมพันธ์ 
ผลงานของ
โรงเรียน 

1.มสีื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
ทีจ่ัดทำข้ึน 2 
ประเภท 
ต่อภาคเรียน  
2. ความพึงพอใจ
ของผู้ทีร่ับข่าวสาร  
ประชาสมัพันธ์ 
ต่อโครงการจัดทำ 
วารสาร 
สื่อสิ่งพมิพ์ VDO
ประชาสมัพันธ์ 
ผลงานของ
โรงเรียน อยู่ใน
ระดับด ี

 
 

5 โครงการ
ประชาสมัพันธ์ 
ผลงานดเีด่น 

๑.เพื่อประชาสัมพันธ ์
ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมต่างๆของ 
สถานศึกษาให้
ผู้ปกครองและ
ประชาชนท่ัวไปได้รับ
ทราบ 
๒.เพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจของ
นักเรียน บุคลากร 
ผู้ปกครอง 
ในสถานศึกษา 
๓.เพื่อนำเสนอ
ผลงานดเีด่น 
ให้เป็นท่ีทราบอย่าง
แพร่หลาย 
๔.เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ทีด่ีแก่
สถานศึกษา 

1.ประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมต่างๆ 
ของสถานศึกษา
ให้ผู้ปกครอง 
และประชาทัว่ไป
ได้รับทราบ 
๒.สร้างความ
ภาคภูมิใจแก่ 
นักเรียนบุคลากร 
ผู้ปกครองใน
สถานศึกษา 
๓.โรงเรียน
นำเสนอผลงาน 
ดีเด่นให้เป็น 
ที่ทราบอย่าง
แพร่หลาย 
๔.เสริมสร้าง
ภาพลักษณ ์
ทีด่ีแก่
สถานศึกษา 

1.ร้อยละของ  
 ผู้ที่ไดร้ับข่าวสาร  
 ผ่านโครงการ  
 ประชาสัมพันธ์  
 ผลงานดีเด่น  
 2.ระดับความ  
 พึงพอใจของ  
นักเรียนบคุลากร 
 ผู้ปกครองใน  
สถานศกึษาที่มีต่อ 
 โครงการ  
 ประชาสัมพันธ์  
 ผลงานดีเด่น 

1. ผู้ที่ได้รับ
ข่าวสาร 
ผ่านโครงการ  
ประชาสมัพันธ์  
ผลงานดเีด่น 
 ร้อยละ 80 
 2.ความพึงพอใจ
ของนักเรียน 
บุคลากร
ผู้ปกครอง 
ในสถานศึกษา 
ทีม่ีต่อโครงการ  
ประชาสมัพันธ์  
ผลงานดเีด่น 
อยูใ่นระดับด ี
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5 สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5.1  สร้างและพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการจดัทำ

ทะเบียน 
แหล่งเรียนรู ้
 

1. สำรวจแหล่งเรียนรู้
ใและนอกสถานศึกษา 
รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ 
การจัดการเรยีนการ
สอน 
2. รวบรวม ตรวจสอบ
ข้อมูลจากแบบสำรวจ 
แหล่งเรียนรู้ในและ
นอกสถานศกึษา และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. จัดทำสถิติการใช้
แหล่งเรียนรู้ในและ
นอกสถานศึกษา และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. จัดทำแบบรายงาน
การใช้แหล่งเรียนรู้ใน
และนอกสถานศึกษา 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

1. มีแหล่งเรียนรู้
ในและนอก
สถานศึกษา 
รวมทั้งภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นทีเ่กี่ยว 
ข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน 
2. สามารถ
รวบรวม
ตรวจสอบข้อมลู
จากแบบสำรวจ
แหล่งเรียนรู้ใน
และนอกสถาน 
ศึกษา และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
3. สามารถจดัทำ
สถิติการใช้แหล่ง
เรียนรู้ในและนอก
สถานศึกษา และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. สามารถจดัทำ
แบบรายงานการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ใน
และนอกสถาน 
ศึกษา และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1. จัดเก็บข้อมลู
แหล่งเรียนรู ้
ในและนอกจังหวัด
ภูเก็ตที่นักเรียน
สนใจ นำมาจัดทำ 
ทะเบียนแหล่ง
เรียนรู้และ
ทะเบียนปราชญ ์
ชาวบ้าน 
2. มีแหล่งเรียนรู้
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น ร้อยละ 
๘๐ ให้นักเรียนได้
ศึกษาหาความรู ้
3. นักเรียนมี
ความรักและภมูิใจ
ในท้องถิ่นทีต่นเอง
อาศัยอยู่ 

1. แหล่งเรียนรู้
ครอบคลมุทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ร้อยละ 80 
ของนักเรียนมี
ความพึงพอใจ
ในแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ  

1. มีแหล่งเรียนรู้ใน 
และนอกสถาน 
ศึกษารวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการ
สอน 
๒. มีข้อมูลการใช้
แหล่งเรียนรู้ในและ
นอกสถานศกึษา 
ตลอดจนภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ที่นำมาใช้
งานได้ทันท ีและ
สามารถเผยแพร ่
แก่บุคลากรที่
เกี่ยวข้องในโรงเรียน
ได้อย่างทันท่วงท ี

2 โครงการปรับปรุง 
ห้องปฏิบัติการ
หุ่นยนต ์
 

1. เพื่อให้ห้อง 
ปฏิบัติการหุ่นยนตม์ี
ความพร้อมเป็น
ระเบียบ เป็นสดัส่วน
มีความสะดวกต่อ
การจัดการเรยีนการ
สอน 
2. เพื่อให้ห้อง 
ปฏิบัติการหุ่นยนต์ มี
ประสิทธิภาพ 
ในการจัดเตรียม การ
เรียนการสอน 
3. เพื่อให้ผู้ใช้มีความ

1. มีห้องปฏิบัติ 
การหุ่นยนต์ที่
พร้อม เป็น
ระเบียบ เป็น
สัดส่วนมีความ
สะดวกต่อการ
จัดการเรียนการ
สอน 
2. มีห้องปฏิบัติ 
การหุ่นยนต์ที่มี
ประสิทธิภาพ 
ในการจัดเตรียม 
การเรยีนการ

ปรับปรุงห้อง
หุ่นยนต์ขนาด 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
81 ตร.ม. 
ประกอบด้วย 
1. ปรับปรุงพ้ืน 
และฝา้ห้อง 
2. ปรับปรุงทาสี
ผนังห้อง 
3. ติดตั้งตู้ โตะ๊ 
เคาน์เตอร์ และ
เก้าอี ้
4. ปรับปรุงระบบ

1.ร้อยละ 80 
ของผู้ใช้บริการ 
มีความพึงพอใจ  
ต่อสภาพ 
แวดล้อม 

1.นักเรยีนและครไูด้
ใช้ 
ห้องปฏิบัติการ
หุ่นยนต ์
ได้มีความสวยงาม 
เป็น 
ระเบียบเป็นสดัส่วน 
มีความสะดวกต่อ 
การจัดการเรยีนการ
สอน 
2.ครูใช้
ห้องปฏิบัติการ 
หุ่นยนต์มี
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
พึงพอใจต่อสภาพ 
แวดล้อมของห้อง
หุ่นยนต์ที่เอื้อต่อการ
พัฒนาการเรียนการ
สอน 
4. ผูส้อนไดร้ับความ
สะดวกในการปฏิบัติ 
หน้าท่ี สามารถ
ปฏิบัติการสอนได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอน 
3. ผู้ใช้มีความ 
พึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อม
ของห้องหุ่นยนต์
ที่เอื้อต่อการ
พัฒนาการเรียน 
การสอน 
4. ผูส้อนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี สามารถ
ปฏิบัติการสอน
ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ไฟฟ้าแสงสว่าง 
5. อุปกรณ์
ประกอบการเรียน
การสอน 
6. ประตูหน้าตา่ง 

ประสิทธิภาพ 
ในการจัดเตรียม      
การเรยีนการสอน 

3 โครงการปรับปรุง 
ห้องปฏิบัติการ
หุ่นยนต ์
 

1. เพื่อใหห้้องปฏิบัติ 
การหุ่นยนตม์ีความ
พร้อมเป็นระเบียบ 
เป็นสัดส่วนมีความ
สะดวกต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
2.เพื่อให้ห้องปฏิบัติ 
การหุน่ยนตม์ี
ประสิทธิภาพในการ
จัดเตรียม การเรยีน
การสอน 
3. เพื่อให้ผู้ใช้มีความ
พึงพอใจตอ่สภาพ 
แวดล้อมของห้อง
หุ่นยนต์ที่เอื้อต่อการ
พัฒนาการเรียนการ
สอน 
4. ผูส้อนไดร้ับความ
สะดวกในการปฏิบัติ
หน้าท่ี สามารถ
ปฏิบัติการสอนได ้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. มีห้องปฏิบัติ 
การหุ่นยนต์ที่
พร้อม เป็น
ระเบียบ เป็น
สัดส่วนมีความ
สะดวกต่อการ
จัดการเรียนการ
สอน 
2.มีห้องปฏิบตั ิ
การหุ่นยนต์ที่มี
ประสิทธิภาพ 
ในการจัดเตรียม 
การเรยีนการสอน 
3. ผู้ใช้มีความ พึง
พอใจต่อสภาพ 
แวดล้อมของห้อง
หุ่นยนต์ที่เอื้อต่อ
การพัฒนาการ
เรียน การสอน 
4. ผูส้อนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี สามารถ
ปฏิบัติการสอนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ปรับปรุงห้อง
หุ่นยนต์ขนาด
พืน้ท่ีไม่น้อยกว่า  
81 ตร.ม. 
ประกอบด้วย 
1. ปรับปรุงพ้ืน 
และฝา้ห้อง 
2. ปรับปรุงทาสี
ผนังห้อง 
3. ติดตั้งตู้ โตะ๊ 
เคาน์เตอร์ และ
เก้าอี ้
4. ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง 
5. อุปกรณ์
ประกอบการเรียน 
การสอน 
6. ประตูหน้าตา่ง 

1.ร้อยละ 80 
ของผู้ใช้บริการ 
มีความพึงพอใจ  
ตอ่สภาพ 
แวดล้อม  

1. นักเรียนและครู
ได้ใช้ห้องปฏิบัติการ
หุ่นยนต์ได้มีความ
สวยงาม เป็น 
ระเบียบเป็นสดัส่วน 
มีความสะดวกตอ่ 
การจัดการเรยีนการ
สอน 
2.ครูใช้ห้องปฏิบัติ 
การหุ่นยนตม์ี
ประสิทธิภาพ 
ในการจัดเตรียม      
การเรยีนการสอน 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
4 โครงการปรับปรุง 

ห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร ์
(อาคารมิ่งเมือง) 
 

1. เพื่อให้ห้องปฏิบัติ 
การคอมพิวเตอร์ได้มี
ความเป็นระเบียบ 
เป็นสัดส่วน มีความ 
สะดวกต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
2. เพื่อให้ห้องปฏิบัติ 
การคอมพิวเตอร์มี
ประสิทธิภาพในการ
จัดเตรียมการเรียน
การสอน 
3. เพื่อให้ผู้ใช้มีความ
พึงพอใจ 
ต่อสภาพแวดลอ้มของ
ห้องคอมพิวเตอร์ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาการ
เรียน การสอน 
4. ผูส้อนไดร้ับความ
สะดวกในการปฏิบัติ
หน้าท่ี สามารถ
ปฏิบัติการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. มีห้องปฏิบัติ 
การคอมพิวเตอร์
ทีม่ีความเป็น
ระเบียบ เป็น
สัดส่วน มีความ 
สะดวกต่อการ
จัดการเรียนการ
สอน 
2. มีห้องปฏิบัติ 
การคอมพิวเตอร์
ที่มีประสิทธิภาพ 
ในการจัดเตรียม 
การเรยีนการ
สอน 
3. ผู้ใช้มีความ 
พึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้อม
ของห้อง  
คอมพิวเตอร์ที่
เอื้อต่อการ 
พัฒนาการเรียน 
การสอน 
4. ผูส้อนไดร้ับ
ความสะดวก 
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี สามารถ
ปฏิบัติการสอน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงห้อง
คอมพิวเตอร ์
อาคารมิ่งเมือง 
เพื่อรองรับ 
การย้ายห้อง
คอมพิวเตอร ์
อาคารผ่องโกมล 
(เนื่องจากปรับ
อาคารผ่องโกมล 
เป็นโรงยิม) 
ประกอบด้วย 
งานย้ายอุปกรณ ์
1. ย้ายอุปกรณ์
เครือข่ายห้อง 
เซิร์ฟเวอร์ พร้อม
ติดตั้ง 
2. ย้ายสายใยแก้ว
นำแสงพร้อม 
เชื่อมต่อใหม ่
3. ย้ายสายแลนด์
ทีใ่ช้รับส่งข้อมูล
ภายในเครือข่าย 
พร้อมเข้าสายใหม ่
4. ย้ายอุปกรณ์
เครือข่ายจากห้อง
เดิมไปติดตั้งใหม ่
ณ อาคารมิ่งเมือง 
5. ติดตั้งแผงรวม
และกระจาย 
พร้อมอุปกรณส์าย
กระจายอุปกรณ์ 
2 ชุด 
6. ติดตั้ง เชื่อมต่อ
สายในแผง
กระจายสายแลนด์
ในตู้จัดเก็บ
อุปกรณ์ทั้งหมด
งานทุบ ขยายห้อง 
1. ทุบขยายห้อง 
เรียนเดิม 
(ห้องธุรการ / ห้อง
ประชุมเล็ก) ก่อ

1. ร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ
มคีวามพึงพอใจ 
ต่อสภาพ 
แวดล้อมของ 
ห้องเอื้อต่อ 
การพัฒนาการ
เรียนการสอน 
๒. ร้อยละ 80 
ของผู้รับบริการ
มีความพึงพอใจ 
ต่อความสะดวก 
สบายเพื่อใช้
ปฏิบัติหน้าท่ี
ของตนเองได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น 
๓. ร้อยละ 80
ของนักเรียน
และครู โรงเรียน
เทศบาลเมือง 
ภูเก็ต มีความพึง
พอใจห้องปฏิบัติ 
การคอมพิวเตอร์
ที่มอุีปกรณ์
ทันสมัย และ
สามารถใช้งาน 
ได ้

1. นักเรียนและครู
ได้ใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์
ได้มีความมเป็น
ระเบียบ เป็นสดัส่วน
มีความสะดวกต่อ 
การจัดการเรยีนการ
สอน 
2. ครูใช้ห้องปฏิบัติ 
การคอมพิวเตอร์มี
ประสิทธิภาพ 
ในการจัดเตรียม      
การเรยีนการสอน 
๓. นักเรียนและครู
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ตมี
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่ม ี
อุปกรณ์ทนัสมัยและ
สามารถใช้งานได ้
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ผนังด้วยอิฐมวล
เบาพร้อมฉาบ
เรียบ และทาสี
งานปรับปรุง
เปลี่ยนผนัง 
หน้าห้อง. 
2. ปรับแถบล่าง
จากเดิมเป็นก่อ
ผนังด้วยอิฐมวล
เบาพร้อมฉาบ
เรียบ และทาส ี
ช่วงบนติดตั้ง
กรอบอลูมิเนยีม 
และกระจก 
งานติดตั้งตู้เก็บ
อุปกรณเ์ครือข่าย
สำหรับห้องคอมฯ 
งานติดตั้งสาย
แลนด์ตดิตั้งสาย
แลนด์ในห้องคอม 
พร้อมใส่รางครอบ
สายตดิตั้งสาย 
สัญญาณ และราง
ใหม่ (บางสว่น) 
ติดตั้งเมนทไ์ฟ 
3. ติดตั้งเมนท์ไฟ 
สำหรับตู ้
อุปกรณ์ห้อง
คอมพิวเตอร ์
4. ติดตั้งเมนท์ไฟ
สำหรับตู้เวิร์ฟ
เวอร์ พร้อมระบบ 
กราวน์งาน
เดินสาย เดินสาย
ใยแก้วนำแสงชนิด 
6 แกน เช่ือมโยง 
จากตู้จัดเก็บ
เซิร์ฟเวอรไ์ปห้อง 
เรียนคอมพิวเตอร ์
รวมงานเช่ือมต่อ
สายตดิตั้งช้ันวาง
รองเท้า 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
5 โครงการปรับปรุง

ห้องภาษาอังกฤษ 
IEP 

เพื่อจัดสถานท่ีให้
เหมาะสมกับวิชาที่
เรียนมีบรรยากาศท่ีดี
เอื้อต่อการเรียนรู้
และเกดิประโยชน์
สูงสุด 

มีสถานท่ีให ้
เหมาะสมกับ
วิชาที่เรียนมี
บรรยากาศที่ดี
เอื้อต่อการ
เรียนรู้และเกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

ครูบุคลากรและ
นักเรียนห้อง 
โครงการ IEP    
ป.1-ป.6 
มีห้องเรียนที่
เอือ้อำนวยต่อ 
การเรยีนให้
เหมาะสมกับการ 
เรียนการสอนของ
ครูและนักเรียน
ประกอบด้วย 
1. ปรับปรุงผนัง 
ฝ้า ทาส ี
2. ปรับปรุงประตู
เข้า ออก 
3. จัดซื้อตูเ้ก็บ
อุปกรณ ์
4. ตู้ โตะ๊ เก้าอี้ 
นักเรียน 
5. โตะ๊ - เก้าอี้คร ู
6. ติดตั้งกระดาน
อัจฉริยะ 

๑. ร้อยละ 80
ของครูบุคลากร
และนักเรียน
ห้องโครงการ 
IEP ป.1-ป.6 
มีความพึงพอใจ  
ต่อห้องเรียนที่
เอือ้ต่อการเรียน
ใหเ้หมาะสมกับ 
การเรยีนการ
สอนของครูและ 
นักเรียน 

1. นักเรียนไดร้ับ 
การสนับสนุน 
การจัดการเรยีนการ
สอน 
2. นักเรียนมีสถานท่ี
ทีเ่หมาะสมกับวิชาที่
เรียนมีบรรยากาศท่ี
ดีที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และเกดิประโยชน์
สูงสุด 

6 โครงการปรับปรุง
ห้องภาษาอังกฤษ 
EP 
 

1. เพือ่จัดสถานท่ีให้
เหมาะสมกับวิชาที่
เรียนมีบรรยากาศท่ีดี
เอื้อต่อการเรียนรู้
และเกดิประโยชน์
สูงสุด 

มีสถานท่ีให ้
เหมาะสมกับ
วิชาที่เรียนมี
บรรยากาศที่ดี
เอื้อต่อการ
เรียนรู้และเกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

ครูบุคลากรและ
นักเรียนห้อง 
โครงการ EP ม.1 
- ม.6 มีห้องเรียน
ที่เออำนวยต่อ 
การเรยีนให้
เหมาะสมกับการ 
เรียนการสอนของ
ครูและนักเรียน
ประกอบด้วย 
1. ปรับปรุงผนัง 
ฝ้า ทาส ี
2. ปรับปรุงประตู
เข้า ออก 
3. จัดซื้อตูเ้ก็บ
อุปกรณ ์
4. ตู้ โตะ๊ เก้าอี้ 
นักเรียน 
5. โตะ๊ - เก้าอี้คร ู
6. ติดตั้งกระดาน

๑. ร้อยละ 80
ของครูบุคลากร
และนักเรียน
ห้องโครงการ 
EP ม.1-ม.6 
มีความพึงพอใจ  
ต่อห้องเรียนที่
เอื้อต่อการเรียน
ใหเ้หมาะสมกับ 
การเรยีนการ
สอนของครูและ 
นักเรียน 

1. นักเรียนไดร้ับ 
การสนับสนุนการ
จัดการเรียนการ
สอน 
2. นักเรียนมีสถานท่ี
ทีเ่หมาะสมกับวิชาที่
เรียนมีบรรยากาศท่ี
ดีที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และเกดิประโยชน์
สงูสุด 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
อัจฉริยะ 

7 โครงการพัฒนา 
ห้องปฏิบัติการ 
ทางภาษา 

1. เพื่อให้ผู้เรียน  มี
ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาที่สามารถใช้
งานได ้
๒. เพื่อส่งเสริมการ
จัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรยีนรู้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
เรียนการสอน 

- ปรับปรุงห้อง 
ปฏิบัติการทาง 
ภาษา 
ประกอบด้วย 
1. ปรับปรุงผนัง 
ฝ้า ทาส ี
2. ปรับปรุงประตู
เข้า ออก 
3. จัดซื้อตูเ้ก็บ
อุปกรณ ์
4. ตู้ โตะ๊ เก้าอี้ 
นักเรียน 
5. โตะ๊ - เก้าอี้คร ู
6. ติดตั้งกระดาน
อัจฉริยะ 
7. ติดตั้งหูฟัง 
และเครื่องเสียง 

- - 

8 โครงการห้องมินิ
เธียร์เตอร ์
 

1. เพื่อบริการสื่อ
การสอนสื่อสารคดี
ภาพยนตแ์ละสื่อ 
อื่นๆ 
2. เพือ่ประชุมอบรม 
สัมมนา 
3. เพื่อจัดการเรยีน
การสอน 
ที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

- พัฒนาห้องเรียน
มินิเธียรเ์ตอร ์
ประกอบด้วย 
1. ค่าอุปกรณ ์
- จอ 
- เครื่องฉาย 
- คอมพิวเตอร ์
- เครื่องเสียง 
- ค่าติดตั้ง 
- อุปกรณ์อื่น ๆ  
2.ปรับปรุงห้อง 
- เก้าอี ้
- ไฟฟ้า แสงสว่าง 
3. ปรับพื้นห้อง 
ฝ้าเพดาน 
ฝาผนัง 
4. ปรับปรุงประตู

ทางเข้า ออก 
 
 
 
 
 

- - 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
9 โครงการพัฒนา

ห้องปฏิบัติการ 
เพื่อการเรยีนการ
สอน 

1. เพื่อจัดสร้างและ
พัฒนา 
นวัตกรรม 
เทคโนโลย ี
สารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู ้
2. เพื่อให้นักเรียนใช้
สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
สำหรับการเรียนรู ้

- พัฒนาห้องเรียน
ปฏิบัติการ 
เพื่อการเรยีน  
การสอน 
ประกอบด้วย 
1. ค่าอุปกรณ ์
- จอ 
- เครื่องฉาย 
- คอมพิวเตอร ์
- เครื่องเสียง 
- ค่าติดตั้ง 
- อุปกรณ์อื่น ๆ 

- - 

10 โครงการปรับปรุง 
ห้องวัดผลและ
ประเมินผล 
 

เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการงาน
วิชาการให้ม ี
ประสิทธิภาพตาม
ขอบข่ายภารกิจของ
งาน 

- ปรับปรุงห้อง
วัดผลและ
ประเมินผล 
ประกอบด้วย 
1. ปรับปรุง   
เคาร์เตอรส์ำหรับ 
การติดต่อของ
นักเรียนและ 
ผู้ปกครอง 
2. ติดตั้งสาย
แลนด์ในห้อง 
พร้อมใส่รางครอบ
สายสำหรับ
เชื่อมต่อเครื่อง 
คอมพิวเตอร์ทุก
ตัวเข้าด้วยกัน 
3. จัดซื้อแฟ้ม
จัดเก็บเอกสาร 

- - 

11 โครงการพัฒนาห้อง
พยาบาล 

๑.เพื่อพัฒนาห้อง
พยาบาลใหม้ี
ครุภณัฑ์และวัสดุที่
ได้มาตรฐานเพื่อ
ให้บริการด้าน
สุขภาพอนามัยแก่
ผู้เรยีน ครูและ
บุคลากรในโรงเรยีน 
๒.เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการ
ให้บริการด้าน
สุขอนามัยที่ได้

- 1. เพื่อจัดซื้อ
ครุภณัฑ์ทางการ
แพทย์ ดังต่อไปนี ้
- เตียงผู้ป่วย แบบ 
3 ไกมือหมุน  
-ทีน่อน 
Polyurethane 
Foam Medical 
Grade 
- หมอน ผ้าคลุม 
ผ้าห่ม 
- ติดตั้งผ้ามา่น

- - 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
มาตรฐานกรม
อนามัย 

กันแสง 
- ราวพร้อม
ผ้าม่านกั้นเตียง 
ปฐมพยาบาล ฉาก
กั้นห้องและอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 
- เครื่องปรับ 
อากาศชนิดแขวน
ขนาดไม่น้อยกว่า 
36000 บีทีย ู
2. ระดับความพึง
พอใจของนักเรียน 
ครู บุคลากร และ
ผู้ปกครองตอ่การ
ใช้บริการของงาน
อนามัยโรงเรียน 

12 โครงการปรับปรุง
ห้องสหการ
โรงเรียน 
 
 

1. เพื่อพัฒนาระบบ
การจัดการงาน
สหการโรงเรยีนให้มี
ระบบและรวดเร็ว 
2. เพื่อปรับปรุง
ระบบการบริการ
จำหน่ายสินค้าที่
หลากหลายรายงาน
ยอดขาย จำนวน
สินค้าคงเหลือได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
3. เพือ่ปรับปรุงห้อง
สหการโรงเรยีนให้มี
ความพร้อม
ให้บริการแก่ 
นักเรียน ครู 
บุคลากร และ
ผู้ปกครองในการใช้
บริการ งานสหการ
โรงเรียน 
สร้างความพึงพอใจแก ่
นักเรียน ครู บุคลากร 
และผูป้กครองในการ
ใช้บริการ งานสหการ
โรงเรียน 
 

- 
โครงการใหม ่

1. รายการสินค้า
ทีว่างจำหน่ายที่
เพิ่มขึน้ 
2. ร้อยละของ
ค่าเฉลี่ยยอดขาย/
ปีที่เพ่ิมขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
3. ระดับความพึง
พอใจของนักเรียน 
ครู บุคลากร และ
ผู้ปกครองต่อการ
ใช้บริการงาน
สหการโรงเรยีน 
4. ระดับความถูก
ต้องของรายงาน
ยอดขาย ยอด
สินคา้คงเหลือ 
 

- 
โครงการใหม ่

- 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
13 โครงการปรับปรุง

ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกจิพอเพียง 

1.เพื่อปรับปรุงศูนย์
การเรยีนรู้ศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียงให้
เป็นระเบียบ เป็น
สัดส่วนมีความ
สะดวกต่อการ
จัดการเรียนรู ้
2.เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้การอนุรักษ์
พลังงานสิ่งแวดล้อม
ตามแนว
พระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

- 1. มีศูนย์การ
เรียนรู้ เศรษฐกิจ
พอเพียงเพิ่มขึ้น  
1 ศูนย์ 
ประกอบด้วย 
1) โรงเรือนเพาะ
เห็ด 
2) แปลงสาธติ
การเกษตร 
3) บ่อเลี้ยงปลา 
4) สวนสมุนไพร 
5) ห้อง
นิทรรศการศูนย์
การเรยีนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 
6) ทางเท้าภายใน
ศูนย์ 
2. ระดับความพึง
พอใจของนักเรียน 
ครู บุคลากร
ผู้ปกครอง และ
บุคคลภายนอกที่
สนใจตอ่การใช้
บริการศูนย์การ
เรียนรู้การอนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมตาม
แนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพยีง
ในโรงเรียน 

- - 

14 โครงการพัฒนา 
สวนหย่อม 

๑. เพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อมให้
สวยงามปลอดภัย 
น่าอยู่ 
๒. เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรูภ้ายใน
โรงเรียน 
๓. เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวให้กับโรงเรียน 
 
 

- 1. ปรับปรุง
สวนหย่อมบริเวณ
1) ลานไทร
ทางเข้า 
2) บริเวณหลัง
อาคารชลพฤกษา 
3) บริเวณหน้า
อาคารมิ่งเมือง 
และกระถางต้นไม้
ในบริเวณโรงเรยีน 
2. มีสวนหย่อมที่
สวยงามปลอดภัย 

- - 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
น่าอยู่ เป็นแหล่ง
เรียนรู้และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวภายใน
โรงเรียน เป็นที่พึง
พอใจของนักเรียน 
บุคลากร 
ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 

15 โครงการจดัทำป้าย
นิเทศผลงาน
โรงเรียน 

๑. เพื่อจัดป้าย
ประชาสมัพันธ์
ผลงานนักเรียน ครู 
และโรงเรียน 
๒. ผู้ปกครอง
รับทราบข้อมลูและ
ส่งบุตรหลานเข้า
เรียนมากขึ้น 

- 1. จัดทำป้าย
นิเทศผลงาน
นักเรียนบรเิวณ
หน้าโรงเรียน 
2. มีป้าย
ประชาสมัพันธ์
ผลงานท่ีสวยงาม 
คงทน ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องใหก้าร
ยอมรับในคุณภาพ
ของนักเรียน 
บุคลากร และ
โรงเรียน 

- - 

16 โครงการปรับปรุง
ห้องประชุมมิ่งเมือง 

๑. เพื่อปรับปรุงหอ้ง
ห้องประชุมมิ่งเมือง
ให้สวยงาม 
เหมาะสมต่อการใช้
งานต่างๆ 
๒. เพื่อให้ครูมหี้อง
สำหรับทำกิจกรรม
การเรยีนการสอน
และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
๓. เพื่อใช้รองรับการ
ประชุมทั้งภายใน
และภายนอก 

- 1. ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า 
๒. ปรับปรุงระบบ
ปรับอากาศ 
3. ปรับปรุงระบบ
เครื่องเสยีง 
๔. ปรับปรุงระบบ
ฝ้าเพดาน 
๕. ปรับปรุงบาน
ประตู และหน้าต่าง 
๖. ทาสีภายใน 
๗. ตู้เก็บอุปกรณ์
ตกแต่งภายใน 
8. ความพึงพอใจ
ของนักเรียน 
บุคลากร ผู้ปกครอง 
และชุมชนตอ่การใช้
ประโยชน์ของห้อง
ประชุมมิ่งเมือง
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต 

- - 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
17 

 
โครงการปรับปรุง
และต่อเติมรั้ว
โรงเรียน 

๑. เพื่อความ
ปลอดภัยของ
นักเรียนและ
ทรัพย์สินของ
โรงเรียน 
๒.เพื่อให้โรงเรียนมี
ความเรยีบร้อยและ
สวยงาม 

- 1. จัดสร้างรั้ว
เหล็กดา้นข้าง
กำแพงด้านซา้ย
และขวาพร้อม
ทาสีซ่อมแซมและ
ทาสีรั้วกำแพง
ด้านหน้าโรงเรียน 
2. โรงเรียนมรีั้วท่ี
มีมาตรฐาน 
ปลอดภัยตามหลัก
วิศวกรรม 
3. นักเรียน ครู 
บุคลากร 
ผู้ปกครอง และ
ชุมชน มีความพึง
พอใจต่อการดูแล
รักษาความ
ปลอดภัยภายใน
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต 
 

- - 

18 โครงการปรับปรุง
ห้องสำนกังาน 

1. ห้องสำนักงานมี
ความสวยงาม
เหมาะสมต่อการ
ให้บริการประชาชน 

- 1. ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่าง 
๒. ปรับปรุงระบบ
ปรับอากาศ 
๓. จัดทำตู้ชั้นเก็บ
เอกสาร 
๔. ปรับปรุงประตู
และหน้าต่าง 
๕. ทาสภีายใน 
๖. ปิดกระจกช่อง
ลมป้องกัน
เครื่องปรับอากาศ
สูญเสียความเย็น 
๗. ติดตั้งทีวี
สื่อสารระบบวงจร
ปิดในโรงเรยีน 
2. นักเรียน ครู 
บุคลากร 
ผู้ปกครอง และผู้
มาติดต่อราชการ 
มีความพึงพอใจ

- - 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ต่อการใหบ้ริการ
ห้องสำนักงาน
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต 

19 โครงการจดัทำป้าย
บอกห้องเรียน ห้อง
พิเศษ และสถานท่ี
ในโรงเรียน 

๑. เพื่อจัดทำป้าย 
ห้องเรียนห้องพิเศษ 
และสถานท่ีใน
โรงเรียน 
๒. เพื่อเป็น
ประโยชน์และ
สะดวกแก่การใช้งาน
ของนักเรียนครู 
บุคลากรในโรงเรยีน
และผูม้าตดิต่อ 

- 1. เพื่อจัดทำป้าย
ห้องเรียน ห้อง
พิเศษ และสถานท่ี
ในโรงเรียนให้ครบ 
ร้อยละ 100 

- - 

20 โครงการจดัทำป้าย
แผนผังโรงเรียน 

๑. เพื่อจัดทำป้าย
แสดงตำแหน่ง
แผนผังของโรงเรยีน 
๒. เพื่อความมี
ประโยชน์และ
สะดวกต่อผู้ปกครอง
หรือผู้มาติดต่อ
ราชการ 

- 1. จำนวนป้าย
แสดงตำแหน่ง
แผนผังของโรงเรยีน
ตำแหน่งตึก อาคาร
ห้องเรียน 
ห้องปฎิบัติการ
สนามกีฬา และ
อื่นๆ ของแต่ละ
อาคาร 
2. นักเรียน ครู 
บุคลากร ผู้ปกครอง 
และผูม้าตดิต่อ
ราชการ มีความพงึ
พอใจต่อการข้อมลู
สารสนเทศด้าน
สถานทีใ่นโรงเรยีน
เทศบาลเมืองภูเก็ต 

- - 

21 โครงการติดตั้ง
กระดานดำ 
กระดานไวท์บอร์ด 
และกระดานชาน
อ้อยในห้องเรียน 

๑. เพื่อให้นักเรียน
และครมูีสื่อในการ
จัดการเรียนการสอน 

- 1. ร้อยละของ
ห้องเรียนท่ีไดร้ับ
การติดตั้งกระดาน
ดำ กระดานไวท์
บอร์ด กระดานชาน
อ้อยในหอ้งเรียน 
2. นักเรียน ครู 
บุคลากร ผู้ปกครอง 
และผูม้ีส่วนเกี่ยว 
ข้อง มีความพึง

- - 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
พอใจต่อการจัดหา
ครุภณัฑ์เพื่อ
การศึกษาประจำ
ห้องเรียนโรงเรียน
เทศบาลเมืองภูเก็ต 

22 โครงการติดตั้ง
ผ้าม่านประจำ
ห้องเรียน 

๑. เพื่อป้องกัน
แสงแดดส่องเข้ามา
ในห้องเรียน 
๒. เพื่อให้ครสูามารถ
ใช้สื่อโปรเจกเตอรไ์ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- 1. จำนวนห้องเรียน
ขั้น ป.๑ ถึง ม.๖ 
และห้องปฏิบตัิการ
ที่ติดตั้งผ่านม่าน 
2. นักเรียน ครู 
บุคลากร ผู้ปกครอง 
และผูม้ีส่วนเกี่ยว 
ข้อง มีความพึง
พอใจต่อการติดตั้ง
ผา้ม่านประจำ
ห้องเรียนโรงเรียน
เทศบาลเมืองภูเก็ต 
 

- - 

23 โครงการจดัซื้อโตะ๊
เก้าอี้ครูประจำ
ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ 
 

๑. เพื่อให้การจดัการ
เรียนการสอนของครู
มีประสิทธิภาพ 
๒. ครูมโีต๊ะสำหรับใช้
สอนเก็บอุปกรณ์การ
เรียนและ 

- 1. จำนวนโตะ๊ 
เก้าอี้ครูประจำ
ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ
เพิ่มขึ้น  
2. นักเรียน ครู  
บุคลากร และ
ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจต่อสภาพ
ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต 

- - 

24 โครงการจดัซื้อโตะ๊
สาธิตและตูเ้ก็บ
อุปกรณ์ประจำ
ห้องเคมี ฟิสิกส์ 
ชีววิทยา 

๑. เพื่อจัดซื้อโต๊ะ
สาธิตและตูเ้ก็บ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร ์
๒. เพื่อห้องเรียนมี
ความพร้อมสำหรับ
ใช้จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

- 1. จำนวนโตะ๊
สาธิตและตูเ้ก็บ
อุปกรณ์ประจำ
ห้องเคมี ฟิสิกส์ 
ชีววิทยาเพิ่มขึ้น  
2. นักเรียน ครู  
บุคลากร และ
ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจต่อสภาพ
ห้องเรียนและ

- - 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ห้องปฏิบัติการ
โรงเรียนเทศบาล
เมืองภูเก็ต 

 
ยุทธศาสตร์ที่  5 สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือขา่ยในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 5.2  ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ครุภัณฑ์แหลง่เรียนรู้ และอาคารสถานที่ 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการซ่อมแซม

ระบบ โซล่าเซลล์ให้
สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได ้

1. เพื่อดูแลระบบโซ
ล่าเซลล์  
2. เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้การอนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
3. เพื่อเป็นศูนย์การ
เรียนรู้พลังงาน
แสงอาทิตย์ (โซลา่
เซล) ที่มีประสิทธิภาพ 

- 
โครงการใหม ่

1. จำนวนระบบ
โซล่าเซลล์บรเิวณ
ดา้นหน้าและด้าน
ในห้องสมุดที่ไดร้ับ
การซ่อมแซม 
2. จำนวนแหล่ง
เรียนรูด้้านการ
อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
3. ระดับความพึง
พอใจของนักเรียน 
ครู บุคลากรและผู้
ที่สนใจต่อการใช้
บริการศูนย์การ
เรียนรู้การอนุรักษ์
พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อม 

- 
โครงการใหม ่

- 

2 โครงการซ่อมแซม
ครุภณัฑ์เพื่อ
การศึกษา 

๑. เพื่อการสำรวจ
และตรวจสอบความ
ชำรุด บกพร่องของ 
ครุภณัฑ์ทางการ
ศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่  
การซ่อมแซม และ
บำรุงรักษาให้มีการ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  
2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
๓. เพือ่ลดคา่ใช้จ่าย
และลดงบประมาณ

ผลจากการ
สำรวจและ
ตรวจสอบความ
ชำรุด บกพร่อง
ของครุภัณฑ์
ทางการศึกษา 
พบว่า ครุภัณฑ์
ชำรุดทั้งหมด 1
๖ รายการ 
จำแนกได้ ดังนี ้
 - ครุภัณฑ์
สำนกังาน      
9 รายการ 
- ครุภัณฑ์

1. งานพัสดุ
สามารถ
ดำเนินการสำรวจ
ตรวจสอบความ
ชำรุด และ
ดำเนินการ
ซ่อมแซมใหอ้ยู่ใน
สภาพปกติ ร้อย
ละ 85 
2. นักเรียน ครู 
บุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อ
ครุภณัฑ์ทาง
การศึกษาของ

1. ครภุัณฑ์ที่
ชำรุดเสยีหายให้
ใช้งานไดด้ ีมี
ประสิทธิภาพ
ต่อการใช้งาน
ของทางราชการ 
มีความสะดวก 
และพร้อมใช้
งาน 
2. นักเรียน ครู 
บุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อ
ครุภณัฑ์ทาง
การศึกษาของ

การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และ
กิจกรรมที่เกีย่วข้อง
กับการศึกษาที่มี
ความสะดวก และ
พร้อมใช้งาน 
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน และ
งานในหนา้ทีอ่ื่นที่
ได้รับมอบหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
บรรลตุาม
วัตถุประสงค์ 
ข้อเสนอแนะ 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ทีต้ั่งไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์และอะไหล่ 
หากมีการตรวจสอบ 
บำรุงรักษาครภุัณฑ์
ทางการศึกษาของ
ทางราชการ 

ยานพาหนะ
และขนส่ง  5  
รายการ  
 - ครุภัณฑ์
โฆษณาและ
เผยแพร่  1  
รายการ 

 - ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์    
1 รายการ 

2. ผลจากการ
สอบถามความ
พึงพอใจของครู
และบุคลากร 
พบว่า ครุภัณฑ์
มีประสิทธิภาพ
เหมาะแก่การ
ปฏิบัติงาน ซึ่ง
อยู่ในเกณฑ์เป็น
ที่พอใจ ระดับ
มาก 
3. ครภุัณฑ์บาง
รายการสามารถ
ซ่อมไดโ้ดยไม่
ต้องมีค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ 
ได้แก่ พัดลมตดิ
เพดาน ทำให้ลด
ค่าใช้จ่ายและ
ลดงบประมาณ
ในการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ ์

โรงเรียนที่ใช้ใน
ราชการด้าน
ประสิทธิภาพการ
ใช้งาน ระดับมาก 
 
 
3. กระบวนการ
สำรวจ ตรวจสอบ 
การจ้างซ่อมแซม 
การตรวจรับงาน
จ้าง การทำบัญชี
ซ่อมบำรุงครภุัณฑ์ 
การรายงานพัสดุ 
การแทงจำหน่าย
พัสดุเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจดัจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ   
พ.ศ.2560 และ
ระเบียบตา่งๆ    
ที่เกี่ยวข้อง 
 

โรงเรียนที่ใช้ใน
ราชการด้าน
ประสิทธิภาพ
การใช้งาน 
ระดับด ี
 
3. กระบวนการ
สำรวจ ตรวจสอบ 
การจ้างซ่อมแซม 
การตรวจรับงาน
จ้าง การทำบัญชี
ซ่อมบำรุงครภุัณฑ์ 
การรายงานพัสดุ 
การแทงจำหน่าย
พัสดถูุกต้องตาม
ระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วย
การจัดซือ้จดัจ้าง
และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ   
พ.ศ.2560 และ
ระเบียบตา่งๆ    
ทีเ่กี่ยวข้องจาก
รายงานผลการ
ตรวจสอบติดตาม 
ของงาน
ตรวจสอบภายใน 
สำนัก งาน
เทศบาลนคร
ภูเก็ต 

1. การวางแผน
ปฏิบัติงานและการ
ตรวจสอบครุภณัฑ์ที่
ต้องได้รับการ
บำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม เพื่อขอตั้ง
งบประมาณให้
เพียงพอตอ่ค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

2.  แนะนำวธีิการใช้
งานและการ
บำรุงรักษาให้แก่
ผู้ใช้งาน เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายและลด
งบประมาณในการ
จัดซื้อ/จดัจ้าง 
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6 การน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 6.1  น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการโรงเรยีน 

พอเพียงท้องถิ่น 
๑. เพื่อให้ผู้เรียนมี 
ทักษะชีวิตในการเรียน
และการประกอบ
อาชีพ สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่าง
พอเพียง 
๒. เพื่อให้ผู้เรียน
ตระหนักถึงความ 
สำคัญและการ
ประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียงต่อชีวิต 
ประจำวัน 
๓. เพื่อเป็นแนวทางใน
การประกอบอาชีพ
และการดำรงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๔. เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาชุมชน
ได้ตามศกัยภาพ และ
ชุมชนได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนกิจกรรม 
ตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอพียง 

๑.ผูเ้รียนม ี
ทักษะชีวิตใน 
การเรยีนและ 
การประกอบ
อาชีพ สามารถ 
ดำรงชีวิตอยู่ได้
อย่างพอเพียง 
๒.ผูเ้รียน
ตระหนักถึง
ความสำคญัและ
การประยุกต์ใช้ 
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ 
พอเพียงต่อ
ชีวิตประจำวัน 
๓.นักเรยีนมี
แนวทางในการ 
ประกอบอาชีพ
และการดำรงชีวิต
ตามแนวปรัชญา 
เศรษฐกจิพอเพียง 
๔.ผูเ้รียน
สามารถพัฒนา 
ชุมชนได้ตาม
ศักยภาพและ
ชุมชนได้เข้ามา 
มีส่วนร่วมใน
การสนับสนุน 
กิจกรรมตาม
หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.ร้อยละของ  
นักเรียนท่ีเข้าร่วม  
โครงการโรงเรยีน  
พอเพยีงท้องถิ่น  
2.ระดับความพึง
พอใจของผู้ที่ 
เข้ามามสี่วนร่วม  
ในการสนับสนุน 
กิจกรรมโครงการ 
โรงเรียนพอเพยีง 
ท้องถิ่น 

1. นักเรียน 
เข้าร่วมโครงการ 
โรงเรียพอเพยีง
ท้องถิน่  
ร้อยละ 80 
2.ความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนร่วม  
ในการสนับสนุน 
กิจกรรมโครงการ 
โรงเรียนพอเพยีง 
ท้องถิน่  
อยู่ในระดบัด ี

 

2 โครงการ ๕ ส. 
Big Cleaning Day 

๑.เพื่อส่งเสรมิให ้
นักเรียนและบุคลากร
มีจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๒.เพือ่ทำความ
สะอาด อุปกรณ์ 
สิ่งของ และ 
สถานท่ี ใหเ้อื้อต่อ

๑.นักเรยีน 
และบุคลากร 
มีจิตสำนึก 
ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
๒.โรงเรียน 
มีความสะอาด 
อุปกรณ์ สิ่งของ 

๑. ร้อยละของ  
นักเรียนและ  
บุคลากรที่เข้าร่วม  
โครงการ ๕ ส. 
Big Cleaning Day 
๒.ระดับความ  
พึงพอใจต่อ   
ความสะอาด  

๑.นักเรยีนและ  
บุคลากรเข้าร่วม  
โครงการ ๕ ส. 
Big Cleaning Day 
ร้อยละ 90 
๒.ความพึงพอใจ
ต่อความสะอาด  
อุปกรณ์ สิ่งของ  
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
การใช้งาน 
3.เพื่อให้โรงเรียนนา่
อยู่ น่าดู น่ามอง 

และสถานท่ี 
เอื้อต่อการใช้งาน 
3.โรงเรียน น่า
อยูน่่าดู น่ามอง 

อุปกรณ์ สิ่งของ  
และสถานท่ี  
เอือ้ต่อการใช้งาน 

และสถานท่ี  
เอื้อต่อการใช้งาน 
อยู่ในระดับด ี

3 โครงการตลาดนัด 
วิถีพอเพียง 

๑.เพื่อให้นักเรยีนมี
ความรู้ความเข้าใจ ใน
หลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.เพื่อให้นักเรยีนมี
ทักษะอาชีพและ
สามารถปฏิบัต ิ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
นำไปสู่การปฏิบตั ิ
ในชีวิตจริงได ้
๓.เพื่อให้นักเรยีนมี
จิตสำนึก 
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.นักเรยีนมีความ 
รู้ความเข้าใจใน
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.นักเรยีนมี
ทักษะอาชีพและ
สามารถปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
นำไปสู่การปฏิบตั ิ
ในชีวิตจริงได ้
๓.นักเรยีนมีจติ 
สำนึกการอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อม 
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

๑.ร้อยละของ 
นักเรียนที่มคีวาม 
รู้ความเขา้ใจ  
ในหลักปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียง  
๒.ร้อยละของ 
นักเรียนมีทักษะ 
อาชีพและสามารถ 
ปฏิบัติตามหลัก 
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่ได้ดำเนินการ 
เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่
ระบาดโรคไวรสั 
โควิด 2019 

ควรปรับช่วงเวลา
ดำเนินกิจกรรมให้
ตรงกับวันสิ่งแวดล้อม 
5 มิถุนายน 

4 โครงการโรงเรยีน
ธนาคาร 

๑.เพื่อให้นักเรยีน
รู้จักประหยัด  
อดออม และ 
สามารถดำรงชีวิต
ตามพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒.เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะ
การบริหาร บริการ 
และการทำงาน 
อย่างมีขั้นตอน 
๓.เพื่อส่งเสรมิ 
ให้นักเรียนมเีงินเก็บ 
และนำเงินมาใช้ 
เมื่อจำเป็น 

๑.นักเรยีนรู้จัก
ประหยดัอดออม 
และสามารถ 
ดำรงชีวิต 
ตาพระราชดำร ิ
เศรษฐกจิพอเพียง 
๒.นักเรยีนได้ฝึก
ทักษะการบริหาร 
บริการ และ 
การทำงาน 
อย่างมีขั้นตอน 
๓.นักเรยีน 
มเีงินเก็บและ 
นำเงินมาใช้เมื่อ
จำเป็น 

๑.ร้อยละของ  
นักเรียนท่ีเข้าร่วม  
โครงการโรงเรยีน
ธนาคาร  
๒.ระดับความพึง 
พอใจต่อผู้ใช้บริการ  
โรงเรียนธนาคาร 

๑. นักเรียนเข้า
ร่วมโครงการ
โรงเรียนธนาคาร 
ร้อยละ 80  
๒. ความพึงพอใจ
ต่อผู้ใช้บริการ  
โรงเรียนธนาคาร 
อยู่ในระดับด ี
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6 การน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 6.2  โรงเรียนต้นแบบการประหยัดพลงังานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1 โครงการอนุรักษ์

พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมตาม
แนวพระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพื่อให้นักเรยีนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การอนุรักษพ์ลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทางพระราช 
ดำริเศรษฐกจิพอเพียง 
2.เพือ่สร้างจิตสำนกึ
ในการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทาง
พระราชดำร ิ
๓.เป็นแหล่งเรยีนรู้ใน
การอนุรักษพ์ลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทาง
พระราชดำริเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

1.นักเรยีนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
อนุรักษพ์ลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทาง
พระราชดำร ิ
เศรษฐกจิพอเพียง 
2.นักเรยีนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
ตามแนวทาง 
พระราชดำร ิ
เศรษฐกจิพอเพียง 
๓.โรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้ใน
การอนุรักษ ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทาง
พระราชดำร ิ
เศรษฐกจิพอเพียง 

1.ร้อยละ 
ของนักเรียนที่มี
ความรู้ความเข้าใจ 
ในการอนุรักษ์ 
พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทาง 
พระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๓.ระดับ 
ความพึงพอใจ 
ต่อแหล่งเรยีนรู ้
ในการอนุรักษ ์
พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทาง 
พระราชดำริ
เศรษฐกจิพอเพียง 

1.นักเรยีนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดลอ้ม 
ตามแนวทาง 
พระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพยีง 
ร้อยละ 85 
๓.ความพึงพอใจ 
ต่อแหล่งเรยีนรู ้
ในการอนุรักษ ์
พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม 
ตามแนวทาง 
พระราชดำริ
เศรษฐกิจพอเพียง 
อยู่ในระดับด ี

 

2 โครงการ 
นักประดษิฐ์ 
รุ่นใหม ่

๑.เพื่อให้นักเรยีนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวทาง 
การลดปริมาณขยะ 
และการนำขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ 
๒.เพื่อส่งเสรมิให้
นักเรียนเกดิความ
สร้างสรรค์ในการ
ออกแบบและ
ประดิษฐส์ิ่งประดิษฐ ์
จากวัสดุเหลือใช้ 
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 
3.เพื่อปลูกฝงั
จิตสำนึกในการ 
อนุรักษ์พลังงาน

๑.นักเรยีนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการลด
ปริมาณขยะและ 
การนำขยะ
กลับมาใช้
ประโยชน ์
๒.นักเรยีนเกิด
ความคิด
สร้างสรรค์ในการ
ออกแบบและ
ประดิษฐ์
สิ่งประดิษฐ ์
จากวัสดุเหลือใช้
เพือ่รักษา 

๑.ร้อยละของ  
นักเรียนท่ีเข้าร่วม  
กิจกรรมสร้างสรรค์  
สิ่งประดิษฐ์จาก 
วัสดุเหลือใช้  
๒.ระดับ 
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
นักประดิษฐ์รุ่น
ใหม ่

๑.นักเรยีนเข้า
ร่วมกิจกรรม
สร้างสรรค์  
สิ่งประดิษฐ์จาก 
วัสดุเหลือใช้  
ร้อยละ 80 
๒.ความพึงพอใจ
ของผูเ้ข้าร่วม
โครงการนัก
ประดิษฐร์ุ่นใหม่  
อยู่ในระดับด ี
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งานแผนและงบประมาณ   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่2 ผลการดำเนินงานในรอบแผนที่ผ่านมา 
 

ที ่ โครงการ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ 

ผลการ
ดำเนินงาน 

ที่ต้ังไว้ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
สิ่งแวดล้อมตาม
แนวทางปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

สิ่งแวดล้อม 
3.นักเรยีนมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์พลังงาน 
สิ่งแวดล้อมตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง 

 



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต     ๑๑๘ 

งานนโยบายและแผนงาน   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่3 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

บทที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์และกลยทุธ์ 

                โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ในสังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต ได้วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ( พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5 )  เพ่ือเชื่อมโยงสู่มาตรฐานการศึกษา และนโยบายการจัด
การศึกษา   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
 

ยุทธศาสตร ์
 

กลยุทธ ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑. ยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศกึษา
สู่ ความเป็นเลิศ 

1.1 พัฒนานักเรียนใหม้ีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 
 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ  

๑.๒ พัฒนานักเรียนใหม้ีผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
บรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
 

- ฝ่ายบริหารวิชาการ  
- ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1.3 ส่งเสรมิให้นกัเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย 
และสขุภาพจิตที่ด ี

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

กลยุทธ์ ๑.๔ พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสำคญั
และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 
 

- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

กลยุทธ์ ๑.๕ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลศิตาม
ศักยภาพ 
 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 

๒.  ยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

๒.๑  สรรหาครู และบุคลากรทางการศกึษาให้ได้
มาตรฐาน 
  

- ฝ่ายบริหารบุคลากร 
- ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

๒.2 สง่เสรมิและพัฒนากระบวนการจดัการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สูค่รูมืออาชีพ 
 

- ฝ่ายบริหารบุคลากร 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 

2.3 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้าง
ขวัญกำลังใจ 
 

- ฝ่ายบริหารบุคลากร 
 

๓.  ยุทธศาสตร์
บริหารจัดการศึกษา
ให้เปน็องค์การ                  
แห่งคณุภาพ 
 
 
 

๓.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหไ้ดม้าตรฐาน - ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ฝ่ายบริหารบุคลากร 
- ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

3.2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศกึษา - ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ฝ่ายบริหารบุคลากร 



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต     ๑๑๙ 

งานนโยบายและแผนงาน   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่3 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

 

ยุทธศาสตร ์
 

กลยุทธ ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

- ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
3.3 จัดหาปัจจัย วัสด ุอุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยี
และทรัพยากรทางการศึกษาให้ไดม้าตรฐาน 
 

- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

๔.  ยทุธศาสตร์ 
สร้างการมีส่วนรว่ม 
และส่งเสริมบทบาท
ภาคีเครือขา่ยในการ
จัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ 

4.1 สร้างความเขม้แข็งของผู้ปกครอง ครอบครวั 
ชุมชน และภาคีเครือขา่ยทางการศึกษา 
 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

4.2 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการ
ให้บริการชุมชน 
 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

๕. ยุทธศาสตร์ สรา้ง
และพัฒนาอาคาร
สถานที่ สภาพ 
แวดลอ้ม ให้ได้
มาตรฐาน เอือ้ต่อการ
เรียนรู ้

5.1 สร้างและพฒันาอาคารสถานที ่แหล่งเรียนรู้ 
ในโรงเรียนให้เปน็สังคมแห่งการเรียนรู้ 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
- ฝ่ายบริหารวิชาการ 
- ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 

5.2 ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ 
แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานท่ี 

- ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
 

6. ยุทธศาสตร์ การ
น้อมนำแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6.1 น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

6.2 โรงเรียนต้นแบบการประหยดัพลังงานและ
อนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 

- ฝ่ายบริหารทั่วไป 
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บทที่ ๔ 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 ในปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต มีโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้ 

๔.๑ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖6 

จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ ความเป็นเลิศ 
 

  

กลยุทธ์ที่ ๑.๑ พัฒนานักเรียนให้มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคา่นิยมหลักของคนไทย 
 

18 1,107,000 

กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนานักเรียนใหม้ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บรรลผุลตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
 

14                   511,000  

กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมให้นักเรียนมสีุขนิสัย สุขภาพกาย และ สุขภาพจิตที่ด ี
 

15                     4,416,000  

กลยุทธ์ ๑.๔ พัฒนานักเรียนใหม้ีสมรรถนะสำคญัและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที2่1 
 

12 5,156,000 

กลยุทธ์ ๑.๕ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ 
 

17                4,308,000  

รวม 75 15,381,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพครูและ บุคลากรทางการศึกษา 
 

  

กลยุทธ์ ๒.๑ สรรหาครู และบุคลากรทางการ ศึกษาให้ไดม้าตรฐาน 
 

5                     3,656,000  

กลยุทธ์ ๒.๒ ส่งเสริม และพัฒนากระบวน การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี21 สู่ครูมืออาชีพ 
 

5                   876,000  

กลยุทธ์ ๒.๓ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และสร้างขวัญกำลังใจครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

4    200,000  

รวม 16 4,958,000 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖6 

จำนวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการศึกษาใหเ้ป็นองค์การแห่งคุณภาพ 
 

  

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการให้ได้มาตรฐาน 
 

9              115,000  

กลยุทธ์ ๓.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยเีพื่อการ ศึกษา 
 

6                     22,000  

กลยุทธ์ ๓.๓ จัดหาปจัจัย วัสดุ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี และทรัพยากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 

7                1,737,084  

รวม 23 1,874,084 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการจัดการ ศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 

  

กลยุทธ์ ๔.๑  สร้างความเขม้แข็งของผู ้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือ ข่ายทางการศึกษา 
 

10                   848,000 

กลยุทธ์ ๔.๒  พัฒนาระบบการประชา สัมพนัธ์การให้บริการชุมชน 
 

5                   186,000  

รวม 15 1,034,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างและพัฒนาอาคารสถานที่  สภาพแวด- ล้อมให้ได้มาตรฐาน เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 

  

กลยุทธ์ ๕.๑ สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้
 

20 6,260,000  

กลยุทธ์ ๕.2 ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา แหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ และสภาพ แวดล้อมใหเ้อื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้
 

14 3,483,000 

รวม 34 9,743,000  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  

กลยุทธ์ ๖.๑  น้อมนำแนวทางหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

4                   135,000  

กลยุทธ์ ๖.๒  โรงเรยีนต้นแบบการประหยัดพลังงานและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
 

2 125,000  

รวม 6 260,000 
รวมท้ังสิ้น 169 33,250,084 

 



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.1 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการทัศนศึกษา 1.เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก เชิงปริมาณ 80,000                    1.นักเรียนได้เรียนรู้ ฝ่ายบริหารวิชาการ
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา ประสบการณ์จริง เกิดการเรียนรู้ ร้อยละ 95 ของนักเรียน (งบเทศบาล/ จากปราบการณ์จริง งานพัฒนา
ท้องถ่ินช้ันประถมศึกษา แบบองนค์รวมและน าไปใช้ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม รายได้สถานศึกษา)  เกิดการเรียนรู้แบบ แหล่งเรียนรู้
ปีท่ี๑ - ๖ ประโยชน์ได้ เชิงคุณภาพ องค์รวมสามารถน าไปใช้

2.เพ่ือน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมา 1นักเรียนได้เรียนรู้ ประโยชน์ได้
ประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการ สร้างเสริมประสบการณ์ตรง 2.นักเรียนน าภูมิปัญญา
เรียนรู้และเกิดทัศนคติท่ีดีต่อ จากแหล่งเรียนรู้ ท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้ใน
การเรียน 2 นักเรียนได้ปลูกฝัง การจัดกระบวนการเรียนรู้
3.เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยมความเป็นไทยภูมิใจ และเกิดทัศนคติท่ีดีต่อ
ด้านความรับผิดชอบอดทนมีวินัย ในวัฒนธรรมและเห็นคุณค่า การเรียน
กล้าแสดงออกและท างานเป็นทีม 3,นักเรียนของภูมิปัญญา 3.นักเรียนมีคุณลักษณะ
4.ภูมิใจในวัฒนธรรมเห็นคุณค่า ท้องถ่ินความรับผิดชอบ ด้านความรับผิดชอบอดทน
ในภูมิปัญญาท้องถ่ินเกิดลักษณะ อดทนมีวินัย กล้าแสดงออก  มีวินัย  กล้าแสดงออก
การเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนา และท างานเป็นทีม ท างานเป็นทีม
อย่างต่อเน่ืองตามแนวทาง 4.นักเรียนภูมิใจใน
เศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรม และเห็นคุณค่า

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา
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เป้าหมาย
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๒ โครงการทัศนศึกษา 1.เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ เชิงปริมาณ 100,000                     1.นักเรียนได้เรียนรู้ ฝ่ายบริหารวิชาการ
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา จากประสบการณ์จริง เกิดการ นักเรียนช้ันม.1,ม.2และม.4 (งบเทศบาล/ จากประสบการณ์จริง งานพัฒนา
ท้องถ่ินช้ันมัธยมศึกษา เรียนรู้แบบองค์รวม และ แต่ละระดับช้ัน เข้าร่วม รายได้สถานศึกษา) เกิดการเรียนรู้แบบองค์รวม แหล่งเรียนรู้
ปีท่ี 1-2,และ 4-6 สามารถน าไปประยุกต์ใช้ กิจกรรมร้อยละ 95 และสามารถน าไปประยุกต์

ในชีวิตประจ าวันได้ เชิงคุณภาพ ใช้ในชีวิต ประจ าวันได้
2. เพ่ือน าภูมิปัญญาท้องถ่ิน นักเรียนช้ัน ม.1,ม.2และ 2. นักเรียนน าภูมิปัญญา
มาประยุกต์ใช้ในการจัด ม.4-6ท่ีเข้าร่วมโครงการ ท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการเรียนรุ้ และเกิด ได้รับความรู้ผ่าน การจัดกระบวนการเรียนรู้
ทัศนคท่ีดี ประสบการณ์จริงจากแหล่ง และเกิดทัศนคติท่ีดี

เรียนรู้ท่ีไปศึกษาและมี
ช้ินงาน/ผลงานท่ีได้จาก
การศึกษาแหล่งเรียนรู้

๓ โครงการทัศนศึกษา 1.เพ่ือให้นักเรียนได้เปล่ียน 1.เชิงปริมาณ 280,000 1.นักเรียนได้เปล่ียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา บรรยากาศในการเรียนรู้ ร้อยละ 80 ของนักเรียน (งบเทศบาล/ บรรยากาศในการเรียนรู้ งานพัฒนา
ท้องถ่ินช้ันมัธยมศึกษา สร้างเสริมประสบการณ์ตรง ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม รายได้สถานศึกษา) สร้างเสริมประสบการณ์ แหล่งเรียนรู้
ปีท่ี3 , 5 จากแหล่งเรียนรู้ 2.เชิงคุณภาพ ตรงจากแหล่งเรียนรู้

2.เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา 2.1นักเรียนได้เรียนรู้ 2.นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ สร้างเสริมประสบการณ์ตรง ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ จากแหล่งเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม และ
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3.เพ่ือให้นักเรียนได้ปลูกฝัง 2.2 นักเรียนได้ปลูกฝัง ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ค่านิยมความเป็นไทย ค่านิยมความเป็นไทยภูมิใจ 3.นักเรียนมีค่านิยม
ภูมิใจในวัฒนธรรม เห็นคุณค่า ในวัฒนธรรมและเห็นคุณค่า ความเป็นไทย และ
ในภูมิปัญญาท้องถ่ิน ของภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภูมิใจในวัฒนธรรม เห็น
เกิดลักษณะการเรียนรู้ด้วย คุณค่าในภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ตนเองและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 4.นักเรียนเกิดทักษะใน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเน่ือง

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๔ โครงการส่งเสริม 1.เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมี ๑.นักเรียนร้อยละ 90มีนิสัย 80,000 1.นักเรียนมี ฝ่ายบริหารวิชาการ

รักการอ่าน นิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า รักการอ่าน การค้นค้า (งบเทศบาล/ นิสัยรักการอ่านการค้นคว้า งานห้องสมุด
2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก ๒.นักเรียนร้อยละ 90 รู้จัก รายได้สถานศึกษา) 2.นักเรียนรู้จักใช้
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความคิดสร้างสรรค์
3.เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะ 3.นักเรียนร้อยละ 90 เกิด 3.นักเรียนเกิดทักษะ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะในการเรียนรู้ด้วย ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้ ตนเองจากแหล่งเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้

ผ่านกิจกรรม ด้ังน้ี
1 กิจกรรมปัจจัยนิเทศ 15,000
2 กิจกรรมเท่ียงสร้างสรรค์ 15,000
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3 กิจกรรมยอดนักเขียน 15,000
4 กิจกรรมสถิติยอดนักอ่าน 2,000
ประจ าเดือน
5 กิจกรรมยุวบรรณารักษ์ 10,000
6 กิจกรรมหนังสือสัญจร 10,000
7 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 3,000
8 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 10,000

๕ โครงการปรับพ้ืนฐาน 1.เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ นักเรียนในโครงการIEPป.1 30,000 1.นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ฝ่ายบริหารวิชาการ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้รับการพัฒนาศักยภาพ (รายได้สถานศึกษา) มีทักษะความรู้พ้ืนฐาน งานโครงการ
ปีท่ี 1  ด้านภาษาอังกฤษ ด้านความรู้ ทักษะความ การเรียนช้ันป.1 ห้องเรียนพิเศษ

2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน สามารถในการส่ือสาร 2.นักเรียนมีพ้ืนฐานท่ีดี
สามารถเรียนรู้และใช้ ภาษาอังกฤษมีความเช่ือม่ัน ในการศึกษาต่อช้ันท่ีสูงข้ึน
ทักษะในการส่ือสารเป็น ในตนเองสามารถพัฒนา
ภาษาอังกฤษเป็นพ้ืนฐานได้ดี ตนให้ได้
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๖ โครงการปรับพ้ืนฐาน 1.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ นักเรียนมีความรู้พ้ืนฐาน 50,000 1.นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ฝ่ายบริหารวิชาการ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา พ้ืนฐานในการเรียนช้ัน ในการเรียนช้ัน (รายได้สถานศึกษา) มีทักษะความรู้พ้ืนฐาน
ปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มี การเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

2.เพ่ือให้นักเรียนมีความรับ คุณลักษณะด้านความ 2.นักเรียนมีคุณลักษณะด้าน
ผิดชอบคุณลักษณะด้านความ รับผิดชอบ อดทน มีวินัย ความรับผิดชอบอดทน มีวินัย
อดทน มีวินัย กล้าแสดงออก กล้าแสดงออก เกิดทักษะ กล้าแสดงออก 
3.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิด กระบวนการท างานกลุ่ม 3.นักเรียนเกิดทักษะ
ทักษะกระบวนการท างานกลุ่ม มีพัฒนาการในด้านอารมณ์ กระบวนการท างานกลุ่ม
4.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน สังคม สติปัญญา ตาม 4.นักเรียนมพัฒนาการในด้าน
มีพัฒนาการในด้านอารมณ์ ศักยภาพ และสามารถปรับตัว อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
สังคม สติปัญญาตามศักยภาพ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง ตามศักยภาพสามารถปรับตัว
สามารถปรับตัวและอยู่ มีความสุข และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
ร่วมกันในสังคมอย่างมความสุข มีความสุข

๗ โครงการปรับพ้ืนฐาน 1.เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ 1.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี4 30,000 1.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา นักเรียนในการเตรียมความ เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ (รายได้สถานศึกษา) ปีท่ี4 เข้ารับการเรียน

ปีท่ี 4 พร้อมส าหรบเน้ือหาในราย 2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี4 ปรับพ้ืนฐานในรายวิชา
วิชาพ้ืนฐานส าหรับช้ันมัธยม มีความพึงพอใจในกิจกรรม พ้ืนฐานและเพ่ิมเติม

ศึกษาปีท่ี 4 ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ในเน้ือหา
2.เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ ภาคเรียนท่ี1
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นักเรียนในการเตรียมความ  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานใน

พร้อมส าหรับเน้ือหาในรายวิชา การเรียนในภาคเรียน
เพ่ิมเติมส าหรับช้ันมัธยมศึกษา ต่อไป

ปีท่ี 4 2.นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
3.เพ่ือให้นักเรียนช้ันมัธยม ปีท่ี4 สามารถปรับตัว

ศึกษาปีท่ี 4 มีพ้ืนฐานใน ในการเรียนระดับช้ันมัธยม

การปรับตัวทางด้านเน้ือหา ศึกษาตอนปลายได้ดี

วิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม ในรายวิชาพ้ืนฐาน
และเพ่ิมเติม

8 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ๑. เพ่ือส่งเสริม นักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ม.6 30,000                    1. นักเรียนมีคุณธรรม ฝ่ายบริหารท่ัวไป
จริยธรรม และค่านิยม ให้นักเรียนมีคุณธรรม มีคุณธรรมและค่านิยมอันพึง (งบเทศบาล/ และค่านิยมอันพึง งานกิจการนักเรียน
อันพึงประสงค์ และค่านิยมอันพึง ประสงค์ตามท่ีสถานศึกษา รายได้สถานศึกษา) ประสงค์ตามท่ีสถาน

ประสงค์ตามท่ีสถาน ก าหนด โดยเข้าร่วมกิจกรรม ศึกษาก าหนด
ศึกษาก าหนด ดังน้ี 2.นักเรียนมีทักษะ
2.เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ ๑ กิจกรรมคุณธรรม 5,000                      การใช้ชีวิตในสังคม
การใช้ชีวิตในสังคม นักเรียนแกนน าหน้าเสาธง ได้อย่างเหมาะสมและ
ได้อย่างเหมาะสมและ ๒กิจกรรมคุณธรรม 3,000                      เป็นแบบอย่างท่ีดีได้
เป็นแบบอย่างท่ีดีได้ ในช้ันเรียน 3.ยกย่องเชิดชูเกียติ
3.เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียติ 3 เด็กดีมีคุณธรรม 5,000                      เด็กดีมีคุณธรรม
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.1 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

เด็กดีมีคุณธรรม ในครอบครัว 4.นักเรียนมีแรงบันดาลใจ
4.เพ่ือเสริมสร้างแรงบันดาลใจ 4.กิจกรรมค่านิยมแห่ง 2,000                      และเห็นคุณค่าของความ
ให้นักเรียนเห็นคุณค่าของความ ความซ่ือสัตย์ 3,000                      มีคุณธรรม  
มีคุณธรรม 5.กิจกรรมสอบนักธรรม 10,000                    

6.กิจกรรมสวดมนต์หมู่ 5,000                      
สรภัญะ และบรรยายธรรม

9 โครงการพัฒนาคุณธรร จริยธรรม ๑. เพ่ือส่งเสริม นักเรียนระดับช้ัน ป.4 50,000                    1. นักเรียนมีคุณลักษณะ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
และค่ายพุทธบุตร ให้นักเรียนมีคุณลักษณะ ม.1 และ ม.4 มีคุณลักษณะ (งบเทศบาล/ อันพึงประสงค์ตามท่ี งานกิจการนักเรียน

อันพึงประสงค์ตามท่ี อันพึงประสงค์ตามท่ี รายได้สถานศึกษา) สถานศึกษาก าหนด
สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาก าหนด ๒.นักเรียนมีทักษะ
๒.เพ่ือให้นักเรียน โดยเข้าร่วมกิจกรรมดังน้ี การใช้ชีวิตในสังคม
มีทักษะการใช้ชีวิตในสังคม 1.ค่ายพุทธบุตร ป.4 20,000                    ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2.ค่ายพุทธบุตร ธรรมจาริณี 30,000                    3.นักเรียนมีจิตส านึก
3.เพ่ือปลูกจิตส านึกให้นักเรียน ม.1, ม.4 มีคุณธรรมจริยธรรมและ
มีคุณธรรมจริยธรรมและ สมามรถน าไปเป็นแนวทาง
น าไปเป็นแนวทางในการ ในการด าเนินชีวิต
ด าเนินชีวิต
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.1 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

10 โครงการพัฒนาคุณลักษณะอัน ๑.เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียบ นักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ม.6 10,000                    ๑.นักเรียนมีระเบียบวินัย ฝ่ายบริหารท่ัวไป
พึงประสงค์ วินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบ สารวัตรนักเรียนจ านวน 20 คน (รายได้สถานศึกษา) ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย งานปกครอง

ของโรงเรียน มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกฎ ของโรงเรียน
๒.เพ่ืองส่งเสริมให้นักเรียน ระเบียบวินัยของโรงเรียน ๒.นักเรียนมีพฤติกรรม
มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม โดยเข้าร่วมกิจกรรมดังน้ี ท่ีเหมาะสม
สามารถอยู่ในสังคมได้ ๑.กิจกรรมการเรียนการสอน สามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข การฝึกปฏิบัติในคาบอบรม อย่างมีความสุข

ระเบียบวินัยสายช้ัน
2.กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
ในโรงเรียน
3.กิจกรรมส่งนักเรียนร่วม
ประกวดมารยาทไทยกับหน่วย
งานต่างๆ
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.1 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

11 โครงการพัฒนาคุณลักษณะอัน ๑.เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วม นักเรียนระดับช้ัน ป4-ม.6 18,000                    ๑.นักเรียนมีส่วนร่วม ฝ่ายบริหารท่ัวไป
พึงประสงค์ กิจกรรมสภานักเรียน ในการเลือกต้ังสภานักเรียน นักเรียนสภาจ านวน 44 คน (รายได้สถานศึกษา) ในการเลือกต้ัง งานกิจการนักเรียน
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับ มีส่วนร่วมในการเลือกต้ัง สภานักเรียนเกิดการเรียนรู้

ประชาธิปไตย สภานักเรียนเกิดการเรียนรู้ เก่ียวกับประชาธิปไตย
จากประสบการณ์ตรง เก่ียวกับประชาธิปไตย จากประสบการณ์ตรง
และได้ท าหน้าท่ีพลเมือง จากประสบการณ์ตรง และได้ท าหน้าท่ีพลเมือง
ตามหลักประชาธิปไตย และได้ท าหน้าท่ีพลเมือง ตามหลักประชาธิปไตย
๒.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ตามหลักประชาธิปไตย ๒.นักเรียนเรียนมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาท ผ่านกิจกรรม ความเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีของสภานักเรียนและ ๑.กิจกรรมเลือกต้ัง 3,000                      หน้าท่ีของสภานักเรียนและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้ สภานักเรียน สามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.กิจกรรมประดับ 3,000                      อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มี ปลอกแขนสภานักเรียน ๓.นักเรียนมีทักษะ
ทักษะความเป็นผู้น าท่ีดี ๓.กิจกรรมอบรม 10,000                    ความเป็นผู้น าท่ีดี สามารถ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ สภานักเรียน น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ในการพัฒนาตนเองพัฒนางาน ๔.กิจกรรมหน้าเสาธง 1,000                      พัฒนาตนเอง พัฒนางาน
ได้อย่างเหมาะสม 5.กิจกรรมมอบเกียรติบัตร 1,000                      ได้อย่างเหมาะสม

สภานักเรียน
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.1 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

12 โครงการพัฒนาคุณลักษณะอัน 1.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ม.6 32,000                    ๑.นักเรียนมีระเบียบวินัย ฝ่ายบริหารท่ัวไป
พึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริม ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย (งบเทศบาล/ ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย งานกิจการนักเรียน
ระเบียบวินัยนักเรียน มีกิริยาดี มารยาทดี พูดจาดี มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกฎ รายได้สถานศึกษา) ของโรงเรียน

และประพฤติดี ระเบียบวินัยของโรงเรียน ๒.นักเรียนมีพฤติกรรม
๒.เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียน โดยเข้าร่วมกิจกรรมดังน้ี ท่ีเหมาะสม
เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตน ๑.กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย 20,000                    สามารถอยู่ในสังคมได้
ตามมารยาทไทย 2.กิจกรรมอบรมระเบียบวินัย 1,000                      อย่างมีความสุข
๓.เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศ สายช้ัน ๓.นักเรียนร่วมการแข่งขัน
ในการร่วมการแข่งขัน 3.กิจกรรมอบรมกฎหมายใน 6,100                      ประกวดมารยาทไทย
ประกวดมารยาทไทย ชีวิตประจ าวัน

4.กิจกรรมสารวัตรนักเรียน 3,900                      

13 โครงการพัฒนาคุณลักษณะอัน ๑.เพ่ือให้โรงเรียน นักเรียนระดับช้ัน ป.1-ม.6 20,000                    ๑.โรงเรียนปลอด ฝ่ายบริหารท่ัวไป
พึงประสงค์ กิจกรรมโรงเรียน ปลอดสารเสพติดทุกประเภท มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก (เงินอุดหนุน/ สารเสพติดทุกประเภท งานปกครอง
สีขาว และป้องกันยาเสพติดใน ๒.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ถึงผลเสียของส่ิงเสพติดทีมีต่อ รายได้สถานศึกษา) ๒.นักเรียนมีความรู้
โรงเรียน ความเข้าใจ ตระหนักถึงผลเสีย ชีวิต และสามารถปฏิบัติตน ความเข้าใจ ตระหนักถึง

ของส่ิงเสพติดทีมีต่อชีวิต ให้ปลอดภัยจากส่ิงเสพติด ผลเสียของส่ิงเสพติด
และสามารถปฏิบัติตน ทุกประเภท โดยผ่านการเข้าร่วม ทีมีต่อชีวิต และสามารถ
ให้ปลอดภัยจากส่ิงเสพติด กิจกรรมดังน้ี ปฏิบัติตนให้ปลอดภัย
ทุกประเภท 1.กิจกรรมบูรณาการ จากส่ิงเสพติดทุกประเภท
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.1 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ในวันต่อต้านยาเสพติด
2.กิจกรรมอบรมป้องกัน 18,000                    
แก้ไขปัญหายาเสพติด
นักเรียนสายช้ัน ม๒
3.กิจกรรมต ารวจแดร์ 2,000                      
นักเรียนสายช้ัน ป.๖

14 โครงการพัฒนาคุณลักษณะอัน ๑.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนระดับช้ัน ป.1-ม.6 90,000                    ๑.นักเรียนมีคุณลักษณะ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
พึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริม มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี (งบเทศบาล/ และค่านิยมท่ีดี งานกิจการนักเรียน
วันส าคัญของชาติ เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย รายได้สถานศึกษา) เป็นไปตามเป้าหมาย

ท่ีสถานศึกษาก าหนด ท่ีสถานศึกษาก าหนด ท่ีสถานศึกษาก าหนด
๒.เพ่ือให้นักเรียนได้รู้จัก โดยเข้าร่วมกิจกรรมดังน้ี ๒.นักเรียนได้รู้จัก
วันส าคัญต่างๆของชาติ 1. กิจกรรมวันเฉลิมพระชน 5,000                      วันส าคัญต่างๆของชาติ
มีการแสดงออกท่ีดี ถูกต้อง มพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า มีการแสดงออกท่ีดี ถูกต้อง
และเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ สุทิดาพัขรสุธาพิมลลักษณราชินี และเป็นแบบอย่างท่ีดีได้
๓.เพ่ือสร้างจิตส านึกและ มหาภูมิพลอดุลยเดช ๓.นักเรียนมีจิตส านึกและ
ค่านิยมท่ีดีให้แก่นักเรียน มหาราช บรมนาถบพิตร ค่านิยมท่ีดีให้แก่นักเรียน
และบุคลากรในสถานศึกษา 2. กิจกรรมวันเฉลิมพระชน 25,000                    และบุคลากรในสถานศึกษา
ในการธ ารงไว้ซ่ึงชาติ มพรรษาพระบาทสมเด็จ ในการธ ารงไว้ซ่ึงชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ พระปรเมนทรรามาธิปบดี ศาสนา พระมหากษัตริย์
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.1 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
3. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 25,000                    
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ
พระบรมราชินีนาถพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง
/วันแม่แห่งชาติ
4. วันพ่อแห่งชาติ 20,000                    
5. วันเด็กแห่งชาติ 15,000                    

15 โครงการพัฒนาคุณลักษณะอัน ๑.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนระดับช้ัน ป.1-ม.6 20,000                    ๑.นักเรียนมีคุณลักษณะ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
พึงประสงค์ กิจกรรมวันส าคัญ มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี (งบเทศบาล/ และค่านิยมท่ีดี งานกิจการนักเรียน
ทางศาสนา เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย รายได้สถานศึกษา) เป็นไปตามเป้าหมาย

ท่ีสถานศึกษาก าหนด ท่ีสถานศึกษาก าหนด ท่ีสถานศึกษาก าหนด
๒. เพ่ือปลูกฝังจิตใจ ความ โดยเข้าร่วมกิจกรรมดังน้ี ๒. นักเรียนมีความศรัทธา
ศรัทธาของผู้เรียนให้ยึดม่ัน ๑. กิจกรรมวันมาฆบูชา 4,000                      ยึดม่ันในพุทธศาสนา
ในพุทธศาสนาและสืบสาน ๑.๑เข้าร่วมเวียนเทียน และสืบสานรักษา
รักษาขนบธรรมเนียม ๑.๒ บูรณาการการเรียน ขนบธรรมเนียมประเพณี
ประเพณีอันดีงามของไทย การสอน อันดีงามของไทย
๓.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ๑.๓ ตักบาตรอาหารแห้ง ๓.นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจและทราบถึงประวัติ ๒.กิจกรรมวันวิสาขบูชา 1,000                      ความเข้าใจทราบถึงประวัติ
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.1 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

ความเป็นมาของวันส าคัญ ๓.กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 15,000                    ความเป็นมาของวันส าคัญ
ในพระพุทธศาสนา และวันเข้าพรรษา ในพระพุทธศาสนา

๓.๑กิจกรรมหล่อเทียน
๓.๒กิจกรรมสมโภชเทียน
๓.๓กิจกรรมถวายเทียน

16 โครงการพัฒนาคุณลักษณะอัน ๑.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี นักเรียนระดับช้ัน ป.1-ม.6 17,000                    ๑.นักเรียนมีคุณลักษณะและ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
พึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริม คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีเป็นไปมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี (งบเทศบาล/ ค่านิยมท่ีดีเป็นไปตาม งานกิจการนักเรียน
วัฒนธรรมและประเพณีไทย ตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด เป็นไปตามเป้าหมาย รายได้สถานศึกษา) เป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด

๒.เพ่ือให้นักเรียนทราบถึง ท่ีสถานศึกษาก าหนด ๒.นักเรียนทราบถึงวัฒนธรรม
วัฒนธรรมและประเพณีไทย มีการโดยเข้าร่วมกิจกรรมดังน้ี และประเพณีไทย มีการ
แสดงออกท่ีถูกต้อง และเป็นแบบ ๑.กิจกรรมไหว้ครู 5,000                      แสดงออกท่ีถูกต้อง และเป็น
อย่างได้ ๒.กิจกรรมประเพณี 10,000                    แบบอย่างได้
๓.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเห็น ลอยกระทง ๓.เนักเรียนเห็นคุณค่า
คุณค่าร่วมกันรักษาวัฒนธรรมและ๓.กิจกรรมวันครู 1,000                      ร่วมกันรักษาวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย  เพ่ือสร้างความ ๔.กิจกรรมวันสงกรานต์ 1,000                      ประเพณีไทย เพ่ือสร้างความ
เข้าใจแก่นักเรียน ในการปรับ เข้าใจแก่นักเรียนในการปรับ
เปล่ียนและตอบสนองกระแส เปล่ียนและตอบสนองกระแส
วัฒนธรรมอ่ืนๆอย่างเหมาะสม วัฒนธรรมอ่ืนๆอย่างเหมาะสม
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.1 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

17 โครงการพัฒนาคุณลักษณะอัน ๑.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนระดับช้ัน ป.1-ม.6 30,000                    ๑.นักเรียนมีคุณลักษณะ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
พึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริม มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี (งบเทศบาล/ และค่านิยมท่ีดี งานกิจการนักเรียน
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นไปตามเป้าหมาย รายได้สถานศึกษา) เป็นไปตามเป้าหมาย

ท่ีสถานศึกษาก าหนด ท่ีสถานศึกษาก าหนด ท่ีสถานศึกษาก าหนด
๒.เพ่ือให้นักเรียนทราบถึง โดยเข้าร่วมกิจกรรมดังน้ี ๒.นักเรียนทราบถึง
วัฒนธรรมและประเพณี ๑.กิจกรรมวันพ้อต่อ 5,000                      วัฒนธรรมและ
ท้องถ่ินมีการแสดงออกท่ี ๒.กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ 5,000                      ประเพณีไทยมีการ
ถูกต้องและเป็นแบบอย่างได้ ๓.กิจกรรมตรุษจีน 20,000                    แสดงออกท่ีถูกต้องและ
๓.นักเรียนเห็นคุณค่า ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต เป็นแบบอย่างได้
ร่วมกันรักษาวัฒนธรรม ๓.นักเรียนเห็นคุณค่า
และประเพณีท้องถ่ิน ร่วมกันรักษาวัฒนธรรม
เพ่ือสร้างความเข้าใจ และ และประเพณีไทย 
ม่ันใจแก่นักเรียนในการ เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่
ปรับเปล่ียนและตอบสนอง นักเรียนในการปรับเปล่ียน
กระแสวัฒนธรรมอ่ืนๆอย่าง และตอบสนองกระแส
เหมาะสม วัฒนธรรมอ่ืนๆอย่าง

เหมาะสม
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.1 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

18 โครงการพัฒนาคุณลักษณะอัน ๑.เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะ นักเรียนระดับช้ัน ป.1-ม.3 140,000 ๑.นักเรียนมีคุณลักษณะ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
พึงประสงค์ กิจกรรมลูกเสือ- อันพึงประสงค์ตามท่ี เข้าร่วมกิจกรรมดังน้ี (รายได้สถานศึกษา) อันพึงประสงค์ตามท่ี งานกิจการนักเรียน
เนตรนารี ยุวกาชาด สถานศึกษาก าหนด ๑.กิจกรรมเดินทางไกล 75,000                    สถานศึกษาก าหนด

๒.เพ่ือสร้างจิตส านึกในการ นักเรียนช้ัน ป.1 - ม.3 ๒.นักเรียนมีจิตส านึกใน
เป็นเยาวชนท่ีดีของชาติ ๒.กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 65,000                    การเป็นเยาวชนท่ีดีของชาติ
๓.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ นักเรียนช้ัน ม.2 ๓.นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจฝึกประสบการณ์ ๓.กิจกรรมวันสถาปณาลูกเสือ -                          ความเข้าใจ ได้ฝึก
ผ่านกิจกรรมเดินทางไกล นักเรียนช้ัน ม.1 ประสบการณ์ผ่านกิจกรรม
และเข้าค่ายพักแรม ๔.กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า -                          เดินทางไกลและ
๔.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนช้ัน ม.1 เข้าค่ายพักแรม
มีระเบียบวินัยมีน้ าใจ 5.กิจกรรมเข้าประจ าหมู่ -                          ๔.นักเรียนมีระเบียบวินัย
มีความสามัคคี ยุวกาชาด นักเรียนช้ัน ป.4 มีน้ าใจ มีความสามัคคี 
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 6.กิจกรรมเข้าประจ ากอง -                          บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
และเติบโตเป็นเยาวชนท่ีดี ลูกเสือเนตรนารี ช้ัน ม.1 ส่วนรวมและเติบโตเป็น
ของชาติ 7.ประกวดสวนสนามช้ัน ม.2 -                          เยาวชนท่ีดีของชาติ

7.บ าเพ็ญประโยชน์นักเรียน -                          
ช้ัน ป.1-ม.3
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.2 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 1.เพ่ือส่งเสริมทักษะการเขียน 1.ร้อยละ 90 ของนักเรียนช้ัน 20,000                    1.นักเรียนมีพัฒนาการ ฝ่ายบริหารวิชาการ
ทางการเรียนกลุ่มสาระ ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ป.1-ม.5 มีทักษะการเขียน (รายได้สถานศึกษา) ด้านการเขียนท่ีดีข้ึน งานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย มากข้ึน ท่ีดีข้ึนไป 2.นักเรียนมีนิสัย และพัฒนา

2.เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัยรัก  - กิจกรรมเขียนตามค าบอก 10,000                    รักการเรียนรู้ มีเจตคติท่ีดี กระบวนการ
การเรียนรู้ มีเจตคติท่ีดีต่อ  - กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย 10,000                    ต่อการเรียนวิชาภาษาไทย เรียนรู้
การเรียนวิชาภาษาไทย 3.นักเรียนสามารถน า
3.เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้ท่ีได้ ความรู้ท่ีได้รับจากการ
จากการพัฒนาทักษะการเรียน พัฒนาทักษะการเรียน
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ๑.เพ่ือให้นักเรียนสามารถเขียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับ 30,000                    ๑.นักเรียนสามารถเขียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ นักเรียนช้ันป.๑- ม.๕ (รายได้สถานศึกษา) สะกดค าศัพท์ภาษาอังกฤษ งานกลุ่มสาระและพัฒนา

ภาษาต่างประเทศ ถูกต้องและมีผลสัมฤทธ์ิทาง โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้ถูกต้องและมีผลสัมฤทธ์ิ กระบวนการเรียนรู้
การเรียนสูงข้ึน ได้รับการพัฒนาทักษะการเขียน ทางการเรียนสูงข้ึน 
๒.เพ่ือให้นักเรียนมีความกล้า ค าศัท์และการเรียนรู้ในเร่ือง ๒.ห้นักเรียนมีความกล้า
แสดงออกและมีโอกาสได้ฝึก วัฒนธรรมและวันส าคัญของ แสดงออกและมีโอกาสได้
ทักษะทางภาษา เจ้าของภาษา ดังน้ี ฝึกทักษะทางภาษา
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดทัศนคติ 1. กิจกรรม Dictation ส าหรับ 5,000                      ๓.นักเรียนได้เกิดทัศนคติ
ท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนช้ันป.๑- ป.6 ท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณและแหล่งท่ีมา
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณและแหล่งท่ีมา

๔.เพ่ือให้นักเรียนเรียนรู้ในเร่ือง 2.กิจกรรม English Today 5,000                      อังกฤษ
วัฒนธรรมและวันส าคัญของ ส าหรับนักเรียนช้ันป.4 -ม.6 ๔.นักเรียนเรียนรู้ในเร่ือง
เจ้าของภาษา 3.กิจกรรม Let's enjoy 20,000                    วัฒนธรรมและวันส าคัญ

a Christmas Day ส าหรับ ของเจ้าของภาษา
นักเรียนช้ันป.1 -ม.6

3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 1.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง 1. เชิงปริมาณ 50,000                    1.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ ฝ่ายบริหารวิชาการ
ทางการเรียนกลุ่มสาระ การเรียนคณิตศาสตร์ให้มีค่าเฉล่ีย ร้อยละของนักเรียน ช้ันป.1-ม.6 (รายได้สถานศึกษา) ทางคณิตศาสตร์สูงกว่า งานกลุ่มสาระและพัฒนา

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ สูงกว่าท่ีสถานศึกษาก าหนด มีผลสัมฤทธ์ิการเรียน โดย เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด กระบวนการเรียนรู้
2.เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะ มีกิจกรรมดังน้ี 2.นักเรียนเกิดทักษะและ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  -คิดเลขเร็ว ป.1 - 6 20,000                    กระบวนการทางคณิตศาตร์
สามารถน าไปใช้ในการเรียน  -กิจกรรมทักษะคิดค านวณ 30,000                    และสามารถน ามาใช้ใน
การสอน คิดวิเคราะห์ ช้ัน ม.1-6 การเรียนการสอนได้

4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 1.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง 1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 30,000 1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา (รายได้สถานศึกษา) กลุ่มสาระการเรียนรู้ งานกลุ่มสาระและพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ช้ันป.1-ม.6 ผ่านกระบวนการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ช้ันป.1-ม.6 กระบวนการเรียนรู้
ให้มีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ โดยเน้นทักษะกระบวนการ มีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์
ท่ีสถานศึกษาก าหนด ทางวิทยาศาสตร์ต้ังแต่ระดับ ท่ีสถานศึกษาก าหนด
๒.เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจทักษะ ช้ัน ป.1-ม.6 ดังน้ี ๒.นักเรียนเข้าใจทักษะ
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เป้าหมาย
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กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1.กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 7,000 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ใน 2.กิจกรรมเผยแพร่ข่าวสาร 3,000 และน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์น่ารู้ ชีวิตประจ าวันได้
๓.เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน ๓.กิจกรรมส่งเสริมทักษะ 10,000 ๓.นักเรียนเกิดเจตคติและ
มีความรู้และเกิดทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ๔.กิจกรรมการแข่งขันทักษะ 10,000 

ทางวิชาการระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับประเทศ

5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 1.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง 1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 30,000                    1.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง ฝ่ายบริหารวิชาการ
ทางการเรียนกลุ่มสาระ การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม (รายได้สถานศึกษา) การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและ ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม สังคมศึกษาศาสนา และ และพัฒนา
 ศาสนาและวัฒนธรรม วัฒนธรรม ช้ันป.1-ม.6 ของนักเรียนช้ัน ป.1-ม.5 วัฒนธรรมของนักเรียนช้ัน กระบวนการ

มีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ มีค่าเฉล่ียเป็นไปตามเกณฑ์ ป.1-ม.6 มีค่าเฉล่ียตามเกณฑ์ เรียนรู้
ท่ีสถานศึกษาก าหนด ท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยจัด ท่ีสถานศึกษาก าหนด
2.เพ่ือจัดหาส่ือการเรียนการให้  - กิจกรรมสอนเสริม 10,000                    2.ครูผู้สอนมีส่ือการสอน
เพียงพอ  -กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 20,000 ท่ีทันสมัยใช้จัดการเรียน

การสอนเป็นไปตาม
การวัดและประเมินผล
2.นักเรียนมีความสนใจ
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เป้าหมาย
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ในการเรียนและร่วมมือใน
ห้องเรียนมากข้ึน

6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 1.เพ่ือพัฒนานักเรียนกลุ่ม ๑.ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 30,000                    นักเรียนในกลุ่มสาระ ฝ่ายบริหารวิชาการ
ทางการเรียนกลุ่มสาระ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา การเรียนและมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน (รายได้สถานศึกษา) การเรียนรู้สุขศึกษาและ งานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้มีผลสัมฤทธ์ิท่ีดี ๒.มีอุปกรณ์ท่ีมีความ พลศึกษา และพัฒนา
สุขศึกษาและพลศึกษา 2.เพ่ือสร้างขวัญละก าลังใจ พร้อมในการจัดกิจกรรม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กระบวนการ

ให้กับนักเรียนท่ีมีความสามารถ การเรียนการสอนในกลุ่มสาระ ร้อยละ 80 % เรียนรู้
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3.เพ่ือจัดเตรียมอุปกรณ์ให้มี  -กิจกรรมเติมความรู้ 3,000                      
ความพร้อมในการจัดกิจกรรม  -กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 5,000                      
การเรียนการสอนในกลุ่มสาระ  -กิจกรรมแอโรบิค 2,000                      
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  -กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 10,000                    

 -จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การเรียน 10,000                    
7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 1.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ๑.ร้อยละ 90 ของนักเรียน 20,000                    1.นักเรียนได้รับการพัฒนา ฝ่ายบริหารวิชาการ

ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระ ความสามารถด้านทัศนิลป์ ดนตรี ระดับช้ัน ป.1-ม.6 มีทักษะ (รายได้สถานศึกษา) ตนเองตามศักยภาพ งานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ และนาฏศิลป์ ให้มีคุณภาพมาก ความสามรถ ด้านทัศนศิลป์ 2.นักเรียนสามารถน า และพัฒนา

ย่ิงข้ึน ดนตรีและนาฏศิลป์ ท่ีดีข้ึน ความรู้ความสามารถ กระบวนการ
2.เพ่ือให้นักเรียนมีระดับผล 2.นักเรียนมีระดับผลการเรียน ไปปรับใช้ในชีวิตได้ เรียนรู้
การเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 65 
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เป้าหมาย
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สถานศึกษาก าหนด โดยจัดกิจกรรม ดังน้ี
3.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ-กิจกรรมฝึกทักษะทางด้าน 8,000                      
เรียนของนักเรียนสาระการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฎศิลป์
ศิลปะให้สูงข้ึน  -จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การเรียน 12,000                    

8 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 1.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง 1.นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 50000 1.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง ฝ่ายบริหารวิชาการ
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การเรียนวิชาการงานอาชีพของ เมืองภูเก็ตระดับช้ันประถม (รายได้สถานศึกษา) การเรียนกลุ่มสาระการงาน งานกลุ่มสาระ
การงานอาชีพ นักเรียนกลุ่มสาระการงานอาชีพ ศึกษาปีท่ี1-มัธยมศึกษาปีท่ี6 อาชีพเพ่ิมข้ึนและเป็นไปตาม และพัฒนา

2.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้และ  -กิจกรรมจัดโต๊ะหมู่บูชา 7,000                      ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา กระบวนการ
ทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้  -กิจกรรมประกวดกระทงใบตองสด 15,000                    2.นักเรียนมีความรู้และทักษะ เรียนรู้
3.เพ่ือส่งเสริมห้ืผู้เรียนมีทักษะ  -กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 28,000                    ตามมาตรฐานการเรียนรู้
และความรู้ด้วยตนเองและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง

9 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา จัดกิจกรรมให้กับนักเรียน 21,000 1.ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม ฝ่ายบริหารวิชาการ
ศักยภาพให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ตามรูปแบบของกิจกรรม (รายได้สถานศึกษา) ตามความสนใจ ความถนัด งานกิจกรรม
กิจกรรมตามความสนใจความ ดังน้ี และความต้องการของ พัฒนาผู้เรียน
ความถนัด และความต้องการ 1.กิจกรรมชุมนุม จัดให้กับ 10,000 ตนเอง รวมท้ังเป็นการ
ของตนเอง นักเรียนช้ันป.1 - ม.6 2,000 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
2.เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี 2.กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี   ของผู้เรียนตามความสนใจ 
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ระเบียบวินัย มีความเป็นผู้น า - จัดกิจกรรมลูกเสือให้ ความถนัดและความต้องการ
ผู้ตามท่ีดี และมีความรับผิด กับนักเรียนช้ันป.1 - ป.6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชอบ มีทักษะการท างานร่วมกัน - จัดกิจกรรมลูกเสือ 2.ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 
รู้จักแก้ปัญหา มีเหตุผล มีการ เนตรนารีให้กับนักเรียนช้ัน มีความเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี
ตัดสินใจท่ีเหมาะสม ช่วยเหลือ ม.1 - ม.3 และมีความรับผิดชอบ 
แบ่งปัน เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 3. กิจกรรมยุวกาชาด จัดให้ 2,000 มีทักษะการท างานร่วมกัน 
3.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ เข้าใจ กับนักเรียนช้ันป.1 - ป.6 รู้จักแก้ปัญหา มีเหตุผล
ในอุดมการณ์ของการกาชาดและ 4.กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 5,000 มีการตัดสินใจท่ีเหมาะสม
ยุวกาชาด มีความศรัทธาและมี จัดให้กับนักเรียนช้ันม.4- ม.6 ช่วยเหลือแบ่งปันเอ้ืออาทร
ความภาคภูมิใจ ในความเป็น 5.กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 2,000 และสมานฉันท์
สมาชิกยุวกาชาด มีทักษะในการ สาธารณประโยชน์ จัดให้กับ 3.ผู้เรียนมีความรู้ เข้าใจใน
ป้องกันชีวิต และสุขภาพท้ังส่วนตน นักเรียนช้ันป.1 - ม.6 อุดมการณ์
และส่วนรวม มีคุณธรรมจริยธรรม ของการกาชาดและยุวกาชาด 
เป็นมิตรกับเพ่ือนร่วมโลก มีคุณธรรม จริยธรรม
ทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  มีความศรัทธาและมีความ
รวมท้ังการบ าเพ็ญตนให้เป็น ภาคภูมิใจในความเป็น
ประโยชน์แก่ส่วนรวม และเห็น สมาชิกยุวกาชาด 
คุณค่าในการอนุรักษ์รรมชาติ สามารถบ าเพ็ญตนให้เป็น
และส่ิงแวดล้อม ประโยชน์แก่สังคม
4.เพ่ือให้ผู้เรียนท่ีสมัคร มีความรู้ 4.ผู้เรียนมีความรู้วิชาทหาร
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เป้าหมาย
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วิชาทหารท้ังในทางเทคนิคและ ท้ังในทางเทคนิคและ
ทางยุทธศาสตร์ เพ่ือปลูกฝังให้ ทางยุทธศาสตร์มีอุดมการณ์
ผู้เรียนมีอุดมการณ์เทิดทูนและ เทิดทูนและยึดม่ันในชาติ  
ยึดม่ันในชาติ ศาสนา ศาสนาพระมหากษัตริย์ และ
พระมหากษัตริย์ และการปกครอง การปกครองระบอบ
ระบอบประชาธิปไตยอันมี ประชาธิปไตย
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
รวมท้ังส่งเสริมให้เป็นผู้เรียน เป็นประมุข มีระเบียบวินัย 
มีระเบียบวินัย มีส่วนร่วมใน ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของ
การรณรงค์ด าเนินกิจกรรมอันเป็น ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีดี
ประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่าง ของชาติ  มีส่วนร่วมใน
กว้างขวาง จริงจังและต่อเน่ือง การรณรงค์และด าเนิน
อีกท้ังเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความรัก กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อ
และสามัคคีในหมู่คณะด้วยกัน สาธารณชน มีความรัก และ
5.ปลูกฝังและสร้างจิตส านึก สามัคคีในหมู่คณะด้วยกัน
ให้แก่ผู้เรียนในการบ าเพ็ญ รวมท้ังให้มีความส านึก
ตนให้เป็นประโยชน์ส่วนรวม ในภาระหน้าท่ีของตน
และมีความคิดริเร่ิมสร้าง 5.ผู้เรียนมีจิตส านึกให้แก่
สรรค์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือ ผู้เรียนในการบ าเพ็ญตน
สังคมและสาธารณประโยชน์ ให้เป็นประโยชน์ส่วนรวม
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ตามความถนัดและความ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
สนใจในลักษณะการบ าเพ็ญ ในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม
ประโยชน์ และสาธารณประโยชน์

ตามความถนัดและความ
สนใจในลักษณะ
การบ าเพ็ญประโยชน์

10 โครงการยกระดับพัฒนา เพ่ือฝึกทักษะกระบวน ๑.นักเรียนสายช้ัน ป.๖,ม.๓ 70,000                    นักเรียนช้ันป.๖ และช้ันม.๓    ฝ่ายบริหารวิชาการ
ผลสัมฤทธ์ิการสอบ O-NET การคิด การจัดการ และ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต (รายได้สถานศึกษา) มีทักษะกระบวนการคิด

การรู้จักการแก้ปัญหา ได้รับการพัฒนาและมีผลสัมฤทธ์ิ รู้จักการแก้ปัญหาอย่างเป็น
อย่างเป็นระบบ ทางการเรียนสูงข้ึน ระบบและมีผลสัมฤทธ์ิทาง

๒.นักเรียนสายช้ัน ป.๖,ม.๓ การสอบO-Net
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ใน ๔ รายวิชาเพ่ิมสูงข้ึน
ผลสัมฤทธ์ิทางการสอบ O-NET
สูงข้ึนผ่านกิจกรรมการสอนเสริม
เพ่ือเตรียมความพร้อมการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net)

- 144 -



1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.2 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา

เป้าหมาย
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11 โครงการยกระดับพัฒนา ๑.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง ๑.นักเรียนสายช้ัน ป.๓ 20,000                    ๑.นักเรียนช้ันประถมศึกษา ฝ่ายบริหารวิชาการ
ผลสัมฤทธ์ิการสอบ NT การเรียนของนักเรียนช้ัน ป.๓ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต (รายได้สถานศึกษา) ปีท่ี ๓ มีผลสัมฤทธ์ิ

ให้สูงข้ึน ได้รับการพัฒนาและติวเข้ม ทางการเรียนสูงข้ึน
๒.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา ก่อนสอบทุกคน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๒.นักเรียนสายช้ัน ป.๓ 
ระดับช้ันป.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
3.เพ่ือยกระดับผลการทดสอบ มีผลสัมฤทธ์ิทางการสอบ NT 
ระดับชาติ(NT)ของนักเรียน 3.นักเรียนสายช้ัน ป.3 
 ช้ันป.3ของนักเรียนช้ัน ป.๓ ทุกคนได้ยกระดับผลการ
ให้สูงข้ึน ทดสอบระดับชาติ (NT)

12 โครงการเตรียมความพร้อมการ ๑.เพ่ือเตรียมความพร้อมสอบ นักเรียนระดับช้ัน ม.6 ได้รับ 20,000                    นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ ฝ่ายบริหารวิชาการ
สอน GAT / PAT วัดความรู้เข้าสู่ระดับอุดมศึกษา การเตรียมความพร้อมเพ่ือสอบ (รายได้สถานศึกษา) ครบท้ัง ๕ ด้าน ได้แก่ 

GAT / PAT GAT / PAT ความสามารถในการส่ือสาร 
๒.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ความสามารถในการคิด
ตามความถนัดและความสนใจ ความสามารถในการแก้ปัญหา

ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
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เป้าหมาย
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13 โครงการยกระดับพัฒนา เพ่ือฝึกทักษะกระบวน ผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึนในในรายวิชา 20,000                    นักเรียนเกิดทักษะกระบวน ฝ่ายบริหารวิชาการ
ผลสัมฤทธ์ิการสอบ การคิด การจัดการ และ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (รายได้สถานศึกษา) การคิด รู้จักการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การรู้จักการแก้ปัญหา ภาษาอังกฤษ จากการทดสอบ อย่างเป็นระบบและมีผล
 ภาษาอังกฤษ ด้วยข้อสอบ อย่างเป็นระบบ ทางการศึกษาด้วยข้อสอบ สัมฤทธ์ิในรายวิชาคณิตศาสตร์

มาตรฐานเทศบาลนครภูเก็ต มาตรฐานเทศบาลนครภูเก็ต วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ เพ่ิมสูงข้ึน

14 โครงการวัดผลและ ๑.เพ่ือสร้างเคร่ืองมือวัดผล ๑.กลุ่มสาระการเรียนรู้ 100,000                  ๑.มีเคร่ืองมือวัดผล ฝ่ายบริหารวิชาการ
ประเมินผลการศึกษา อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ มีแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ (รายได้สถานศึกษา) อย่างครอบคลุมทุก งานวัดผล

การเรียนรู้ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินผล
๒.เพ่ือให้สามารถทราบความ ๒.มีเอกสารส าหรับการวัดผล ๒.ทราบความก้าวหน้า
ก้าวหน้าในการจัดการเรียน ประเมินผลครบถ้วน ในการจัดการเรียน
การสอน ๓.นักเรียนได้รับการวัดผล การสอน
๓.เพ่ือน าผลการวัดไปใช้ในการ ประเมินผลครบถ้วนตาม ๓.น าผลการวัดไปใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน หลักสูตรของสถานศึกษา ปรับปรุงการเรียนการสอน
๔.เพ่ือจัดท าหรือจัดซ้ือเอกสาร ๔.มีเอกสารแบบ ปพ.ต่างๆ
 แบบ ปพ.ต่างๆ อย่างเพียงพอ
๕.เพ่ือให้นักเรียนและ ๕.นักเรียนและผู้ปกครอง
ผู้ปกครองได้ทราบผลการเรียน ได้ทราบผลการเรียนและ
และน าไปปรับปรุงตนเองต่อไป น าไปปรับปรุงตนเองต่อไป
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.2 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณและแหล่งท่ีมา

511,000                  

12 โครงการยกระดับพัฒนา เพ่ือฝึกทักษะกระบวน นักเรียนระดับช้ัน ป.๓ ช้ัน ป.๖ 20,000                    นักเรียนมีสมรรถนะ ฝ่ายบริหารวิชาการ
ผลสัมฤทธ์ิการสอบ LCT การคิด การจัดการ และ  และช้ัน ม.๓ (รายได้สถานศึกษา) ส าคัญครบท้ัง ๕ ด้าน

การรู้จักการแก้ปัญหา มีสมรรถนะส าคัญ ได้แก่ ความสามารถ
อย่างเป็นระบบ ท้ัง ๕ ด้าน ได้แก่ ในการส่ือสาร 

1.ความสามารถด้าน ความสามารถในการคิด
การส่ือสาร ความสามารถในการ
2.ความสามารถด้านการคิด แก้ปัญหา ความสามารถ
3.ความสามรถด้านการ ในการใช้ทักษะทักษะชีวิต
แก้ปัญหา ความสามารถในการ
4.ความสามารถด้านการใช้ ใช้เทคโนโลยี
ทักษะชีวิต
5'ความสามารถด้านการใช้
เทคโนโลยีเพ่ิมสูงข้ึน

15 โครงการพัฒนาทักษะ ๑.เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน ๑.นักเรียนช้ัน ป.๑,๒ จ านวน 140,000 ๑.นักเรียนช้ัน ป.๑,๒ ฝ่ายบริหารวิชาการ
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.2 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณและแหล่งท่ีมา

การอ่านคิดวิเคราะห์ คิดวิเคราะห์และเขียน ๕๐ คน ได้รับการพัฒนาทักษะ (งบเทศบาล/ จ านวน ๕๐ คน
และเขียน ของนักเรียนช้ัน ป.๑,๒ การอ่าน คิดวิเคราะห์ รายได้สถานศึกษา)  มีการพัฒนาทักษะ

๒. ครูมีความรู้ความเข้าใจใน และเขียนโดยใช้กิจกรรม การอ่าน คิดวิเคราะห์
การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ เป็นฐานการเรียนรู้ และเขียนดีข้ึน
การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ๒.ครูมีความรู้ความเข้าใจใน ๒.ครูมีความรู้ความเข้าใจ
โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ ในการจัดกิจกรรมพัฒนา
การเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์ ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์

และเขียน และเขียนโดยใช้กิจกรรม
เป็นฐานการเรียนรู้

16 โครงการพัฒนาทักษะ 1.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ ๑.นักเรียนระดับประถมศึกษา 40,000                    1.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ ฝ่ายบริหารวิชาการ
การคิดค านวณ ทางการเรียนกลุ่มสาระ ปีท่ี1 - 6 ได้เข้าร่วม (งบเทศบาล/ ทางการเรียนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงการฝึกทักษะ รายได้สถานศึกษา) การเรียนรู้คณิตศาสตร์
ให้มีค่าเฉล่ียสูงกว่า ๒. นักเรียนมีพัฒนาการ มีค่าเฉล่ียสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.2 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบรรลุผลตามเป้าหมายของสถานศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ งบประมาณและแหล่งท่ีมา

เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ทางด้านทักษะการคิด สถานศึกษาก าหนด
2.เพ่ือพัฒนาผลการสอบด้วย ค านวณ 2.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิด้วย
ข้อสอบกลางระดับเทศบาล,NT ๓.นักเรียนม่ีพัฒนาการ ข้อสอบกลางระดับเทศบาล,
O-NET การเรียนรุ้ท่ีมีประสิทธิภาพ NT,O-NET ท่ีสูงข้ึน
3.เพ่ือพัฒนาทักษะกระบวน ตามเป้าหมายของ 3.นักเรียนมีพัฒนาการ
การคิดค านวณของนักเรียนผ่าน สถานศึกษา ทักษะกระบวนการ
กิจกรรมคิดเลขเร็ว คิดค านวณดีข้ึนโดยผ่าน

กิจกรรมคิดเลขเร็ว
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการพัฒนาสมอง ๑.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการ ๑.ร้อยละ 80 เล่นเพลงตาม ๒๐๐,๐๐๐ ๑.นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ฝ่ายบริหารวิชาการ
ด้วยสุนทรียภาพทางด้าน เรียนรู้และมีเจตคติท่ีดีต่อการ ท่ีก าหนดในเน้ือหา (งบเทศบาล/ และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้

ดนตรี เรียนรู้ วิชาดนตรี กล้าแสดงออก กิจกรรมได้อย่างน้อย 2 เพลง รายได้สถานศึกษา) วิชาดนตรี
๒ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ๒.นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒.นักเรียนมีคุณลักษณะ  
มีคุณลักษณะด้านความ เมืองภูเก็ต ช้ัน ป.1 - ป.3 ด้านความรับผิดชอบ อดทน
รับผิดชอบ อดทน มีวินัย ความสามารถทางด้านดนตรี มีวินัย กล้าแสดงออก

๓ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ๓.นักเรียนมีพัฒนาการ  

มีพัฒนาการในด้านอารมณ์ ด้านอารมณ์  สังคม สติปัญญา

สังคม  สติปัญญาตาม ตามศักยภาพโดยใช้ดนตรี

ศักยภาพโดยใช้ดนตรีเป็นส่ือ เป็นส่ือ

2 โครงการแนะแนวและระบบ 1.เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน จัดกิจกรรมให้กับ 100,000                  1.นักเรียนได้เข้า ฝ่ายบริหารวิชาการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้เข้าเย่ียมชมคณะต่างๆ รู้จัก นักเรียนตามรูปแบบ (งบอุดหนุนเทศบาล) เย่ียมชมคณะต่างๆ งานแนะแนว

รูปแบบการเรียนการสอน และ ของแต่ละกิจกรรม 120,000                  รู้จักรูปแบบ
สามารถน าข้อมูลท่ีได้จาก ดังน้ี (รายได้สถานศึกษา) การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมาใช้วางแผน 1.กิจกรรมแนว 40,000                    และสามารถน าข้อมูล
การเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับ open house ระดับ ท่ีได้จากมหาวิทยาลัย
อุดมศึกษา อุดมศึกษาให้กับนร. มาใช้วางแผนการศึกษาต่อ
2.เพ่ือให้นักเรียนและ ช้ัน ม.ปลาย 2.นักเรียนและผู้ปกครอง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูล 2.กิจกรรมการแนะ 35,000                    ได้รับทราบข้อมูลด้าน
ด้านการศึกษาท่ีถูกต้องและ แนวศึกษาต่อให้กับนร. การศึกษาท่ีถูกต้อง
เช่ือถือได้จากสถาบันต่างๆ ช้ันป.6,ม.3 และม.6 และเช่ือถือได้
มาใช้เป็นข้อมูลในการตัด 3.กิจกรรมแฟ้ม 10,000                    สามารถน าข้อมูล
สินใจการวางแผนศึกษาต่อ สะสมผลงานให้กับนร. ท่ีได้มา ใช้ในการ
3.เพ่ือให้นักเรียนจัดเก็บ ทุกคน เลือกและตัดสินใจ
ผลงานของตนเองได้อย่าง 4.กิจกรรมการเย่ียม 35,000                    ในการวางแผนศึกษาต่อ
เป็นระบบและเกิดความภาค บ้านให้ครูได้เย่ียมบ้าน ให้สอดคล้องกับความสนใจ 
ภูมิใจในผลงานของตนเอง นร.ต้ังแต่ช้ัน ป.1-ม.6 ความต้องการ 
4.เพ่ือให้ครูทราบสภาพ 5.กิจกรรมเปิดโลกการศึกษา  (50,000) ความสามารถ
ความเป็นอยู่ของนักเรียนจะได้ 6.กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือ  (50,000) และความถนัดของตนเอง
เป็นข้อมูลในการจัดการเรียน การค้นพบศักยภาพของตนเอง
การสอน ช่วแก้ไข ลดปัญหา
ต่างๆ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครู ผปค.และนักเรียน
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

3 โครงการสนับสนุน 1.เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแล ด้านปริมาณ 120,000                  1. นักเรียนโรงเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
ทุนการศึกษา ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา และ   - นักเรียนโรงเรียนเทศบาล (งบเทศบาล/รายได้สถานศึกษา/ เทศบาลเมืองภูเก็ต งานแนะแนว

เป็นขวัญก าลังใจแก่นักเรียนในการเมืองภูเก็ต ได้รับการช่วยเหลือ เงินสะสม) ได้รับการช่วยเหลือด้านทุน
ศึกษาเล่าเรียน ด้านทุนการศึกษา จ านวน การศึกษา
2.เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าทุน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100 2.นักเรียนสามารถน าทุน
การศึกษาท่ีได้รับมาใช้ในการศึกษา ด้านคุณภาพ การศึกษาท่ีได้รับมาใช้ในการ
เล่าเรียน หรือแบ่งเบาภาระ   - นักเรียนได้รับการช่วยเหลือ ศึกษาเล่าเรียนหรือแบ่งเบา
ค่าใช้จ่ายของครอบครัว ด้านทุนการศึกษา โดยสามารถ ภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว

น าทุนการศึกษาท่ีได้รับมาใช้
ในการศึกษาเล่าเรียนหรือแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว

4 โครงการทุนการศึกษา 1.เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแล นักเรียนช้ัน ป.1-ม.6 25,000                    1. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ฝ่ายบริหารวิชาการ
เงินอุดหนุนส าหรับส่งเสริม ช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาและ ได้รับการช่วยเหลือเป็น (เงินอุดหนุน) เมืองภูเก็ตได้รับการช่วยเหลือ งานแนะแนว
ศักยภาพการจัดการศึกษา เป็นขวัญก าลังใจแก่นักเรียนใน เงินอุดหนุน จ านวน 10 คน ด้านทุนการศึกษา
ท้องถ่ิน(ค่าปัจจัยพ้ืนฐาน การศึกษาเล่าเรียน 2.นักเรียนสามารถน าทุน
พ้ืนฐานส าหรับนักเรียน 2.เพ่ือให้นักเรียนสามารถน า การศึกษาท่ีได้รับมาใช้ในการ
ยากจน) ทุนการศึกษาท่ีได้มาใช้ในการศึกษา ศึกษาเล่าเรียนหรือแบ่งเบา

เล่าเรียนหรือแบ่งเบา ภาระค่า ภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว
ใช้จ่ายของครอบครัว
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5 โครงการโภชนาการและ ๑.เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาร่างกาย นักเรียนช้ัน ป.1 - ป.6 1,828,000               1.นักเรียนมีสุขภาพ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
อาหารกลางวัน ของนักเรียนให้มีสุขภาพ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ (เงินอุดหนุน) พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง งานกิจการนักเรียน

พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมี แข็งแรงและมีน้ าหนักส่วนสูง และมีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไป
น้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ เป็นไปตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
๒.เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทาน ๒.นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าทาง อาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าทาง
โภชนาการ โภชนาการ
3.เพ่ือการบริหารจัดการให้มี 3.อาหารกลางวันมีปริมาณ
อาหารกลางวันท่ีมีท้ังปริมาณ และคุณค่าทางโภชนาการสูง
และคุณค่าทางโภชนาการสูง อย่างเพียงพอ
อย่างเพียงพอ

6 โครงการบริการอาหารเสริม ๑. เพ่ือพัฒนาร่างกายของนักเรียนนักเรียนช้ัน ป.๑- ป.๖ 1,000                      1.นักเรียนให้มีสุขภาพ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
(นมโรงเรียน) ให้มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์ มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์ (รายได้สถานศึกษา) พลานามัยท่ีสมบูรณ์ งานกิจการนักเรียน

แข็งแรงและมีน้ าหนักส่วนสูง แข็งแรงและมีน้ าหนัก แข็งแรงและมีน้ าหนัก
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานของ ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
๒.เพ่ือปลูกฝังการด่ืมนมในเด็ก 2.นักเรียนตระหนักถึง
และเยาวชนและตระหนักถึง คุณค่าของอาหารเสริมท่ี
คุณค่าของอาหารเสริมท่ีส่งผล ส่งผลต่อการพัฒนาร่างกาย
ต่อการพัฒนาร่างกายและสติปัญญา และสติปัญญา
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7 โครงการโรงเรียน 1.เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพกาย นักเรียนระดับช้ัน ป.1 -ม.6 62,000                    1.นักเรียนมีสุขภาพกาย ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตท่ีดี มีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี (รายได้สถานศึกษา) สุขภาพจิตท่ีดี งานกิจการนักเรียน

2.เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันและ ผ่านกิจกรรม 2.โรงเรียนมีการเฝ้าระวัง
ควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน ๑.กิจกรรมตรวจสุขภาพ 30,000                    ป้องกันและควบคุมโรค
3.เพ่ือให้นักเรียนมีน้ าหนัก 2.กิจกรรมป้องกันควบคุม 2,000                      ติดต่อในโรงเรียน
ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกาย โรคติดต่อ 3.นักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูง
สมวัย ตามเกฑ์ 3.กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 2,000                      และสมรรถภาพทางกาย
4.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ทางกาย สมวัย ตามเกฑ์
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ 4.กิจกรรมเครือข่ายเด็กไทยฟันดี 5,000                      4.นักเรียนมีความรู้ ความ
การดูแลสุขภาพช่องปาก 5.กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรม เข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับ
5.เพ่ือให้นักเรียนได้รับวัคซีน สุขภาพตามหลักสุขบัญญัติ 3,000                      การดูแลสุขภาพช่องปาก
ท่ีก าหนด 6.กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน 5.นักเรียนได้รับวัคซีน
6.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ไข้เลือดออก 2,000                      ท่ีก าหนด
มีทักษะและปรับเปล่ียนพฤติกรรม7.กิจกรรมเบ่ือเหา 6.นักเรียนมีความรู้ มีทักษะ
รู้เท่าทันโรคไข้เลือดออก 8.กิจกรรม อย.น้อย 2,000                      และปรับเปล่ียนพฤติกรรม
7.เพ่ือให้นักเรียนดูแลตนเอง 9.กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียน 6,000                      รู้เท่าทันโรคไข้เลือดออก
รักษา และควบคุมการแพร่ระบาดท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน 5,000                      7.นักเรียนดูแลตนเอง รักษา
ของโรคเหา 10.กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียน และควบคุมการแพร่ระบาด
8.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ในการ ท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ ของโรคเหา
เลือกรับประทานอาหารท่ีมีคุณค่า 5,000                      8.นักเรียนมีความรู้ในการ
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ถูกหลักโภชนาการและมีความ เลือกรับประทานอาหารท่ีมี
ปลอดภัย คุณค่าถูกหลักโภชนาการและ

มีความปลอดภัย

8 โครงการจัดการแข่งขัน ๑.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ ผู้บริหาร ครู บุคลากร 30,000                    ๑.โรงเรียนมีความสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
กีฬาสายสัมพันธ์ เทา-แดง ท่ีดีระหว่างครูและผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา (รายได้สถานศึกษา) ท่ีดีระหว่างครูและ งานสัมพันธ์ชุมชน

๒.เพ่ือปลูกฝังความสามัคคี ข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง
และการมีน้ าใจเป็นนักกีฬา คณะกรรมการบริหารชมรม ๒.ครูและผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง มีความสามัคคีและ
มีความสัมพันธ์อันดี มีน้ าใจเป็นนักกีฬา
ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาสายสัมพันธ์ เทา-แดง

9 โครงการส่งนักเรียน ๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ม.6 100,000 ๑. นักเรียนมีสุขภาพกาย ฝ่ายบริหารท่ัวไป
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มีสุขภาพกายและจิตท่ีแข็งแรง มีสุขภาพกายและ (รายได้สถานศึกษา) และจิตท่ีแข็งแรง งานกิจการนักเรียน
กรีฑา นักเรียนในสังกัด 2.เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก จิตท่ีแข็งแรง โดยเข้าร่วม 2.นักเรียนมีความรับผิดชอบ
เทศบาลนครภูเก็ต ความรับผิดชอบ และมีน้ าใจ กิจกรรมแข่งขันกีฬา กรีฑา และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา

เป็นนักกีฬา นักเรียนในสังกัดเทศบาล 3.นักเรียนได้รับประสบการณ์
3.เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก นครภูเก็ต การเข้าร่วมแข่งขันระดับ
ประสบการณ์ การเข้าร่วมแข่งขัน กลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
ระดับกลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
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10 โครงการส่งเสริม ๑.เพ่ือให้นักเรียนพัฒนา นักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ม.6 100,000                  ๑.นักเรียนพัฒนา ฝ่ายบริหารท่ัวไป
กิจกรรมนันนาการ ได้ตนเองตามศักยภาพ ได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ (รายได้สถานศึกษา) ตนเองตามศักยภาพ งานกิจการนักเรียน

๒.เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลา ใช้เวลาว่างในทางท่ีสร้างสรรค์ ๒.นักเรียนใช้เวลาว่าง
ว่างในทางท่ีสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรม ในทางท่ีสร้างสรรค์
๓.เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม ๑.กิจกรรมดนตรีไทย/สากล 35,000                    ๓.โรงเรียนให้การสนับสนุน
ต่างๆของชุมชน ๒.กิจกรรมทัศนศิลป์ 30,000                    กิจกรรมต่างๆของชุมชน

๓.กิจกรรมนาฏศิลป์ไทย 35,000                    
11 โครงการกิจกรรม ๑.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ม.6 150,000 ๑.นักเรียนได้รับการพัฒนา ฝ่ายบริหารท่ัวไป

หลังเลิกเรียน ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ (งบเทศบาล) ตามศักยภาพ งานกิจการนักเรียน
กิจกรรมตามความถนัด ๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ๒. นักเรียนใช้เวลาว่าง
ท้ังทางด้านวิชาการ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และได้รับการพัฒนา ให้เป็นประโยชน์
ด้านดนตรี นาฏศิลป์ ๓.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน สู่ความเป็นเลิศ ๓.นักเรียนท่ีมี
และกีฬา ท่ีมีความสามารถพิเศษ ความสามารถพิเศษได้รับ

ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

12 โครงการสหการโรงเรียน 1. เพ่ือจ าหน่ายอุปกรณ์การเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และ 3,000                      1. นักเรียนทุกคนได้รับบริการ ฝ่ายบริหาร
ท่ีมีคุณภาพ ราคาย่อมเยากว่า บุคลากร (รายได้สถานศึกษา) จ าหน่ายอุปกรณ์การเรียน งบประมาณ
ท้องตลาด ท่ีมีคุณภาพราคาย่อมเยา งานสหการโรงเรียน
2. แก้ปัญหานักเรียนขาดอุปกรณ์ 2. นักเรียนทุกคนได้จัดหา
การเรียน อุปกรณ์การเรียนได้ครบ
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   1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

3. น าผลก าไรจากการจ าหน่าย 3. โรงเรียนมีงบประมาณ
มาใช้สนับสนุนการจัดการเรียน เพ่ือใช้สนับสนุนการจัดการ
การสอน เรียนการสอน

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 1.เพ่ือเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู 1,330,000 1. นักเรียนได้รับเงิน ฝ่ายบริหาร
ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ การเรียน และค่าเคร่ืองแบบ (เงินอุดหนุน) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ งบประมาณ
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา นักเรียน ตามนโยบายสนับสนุน จ านวน จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  งานการเงิน
ข้ันพ้ืนฐาน การจัดการศึกษา เรียนฟรี 15 ปี นักเรียนใน อย่างเสมอภาค และเท่าเทียม

 ของรัฐบาลแก่นักเรียนของ ระบบ LEC 2. นักเรียน ผู้ปกครอง และ
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ครูมีความพึงพอใจต่อระบบ
2. เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนมี การรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ความพร้อมรับการศึกษาอย่าง ในการจัดการศึกษา
เสมอภาคเท่าเทียม และมี ข้ันพ้ืนฐาน  
คุณภาพ 

14 โครงการเส้นทางชีวิตการศึกษา 1.เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรม 250,000                  1. นักเรียนมีโอกาสได้ศึกษา ฝ่ายวิชาการ
ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ได้เรียนรู้การจัดการศึกษาในคณะ ดังน้ี (งบอุดหนุนเทศบาล) สภาพการจัดการเรียนการสอน งานแนะแนว

ของสถายันการศึกษาต่างๆ  -กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือ 100,000 ในคณะและสถาบันการศึกษา
2. นักเรียนสามารถวางแผน การค้นพบศักยภาพของตนเอง ท่ีตนเองสนใจ
การเรียนเพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับ  -กิจกรรมเปิดโลกการศึกษาระดับ 150,000 2.นักเรียนวางแผนการศึกษา
อุดมศึกษา อุดมศึกษา ต่อในระดับอุดมศึกษาได้ถุกต้อง
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

15 โครงการป้องกันเฝ้าระวังและ 1.เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันตาม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรม 117,000 1.นักเรียนได้รับการดูแล ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ตรวจคัดกรองโรคติดเช้ือไวรัส มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ดังน้ี (กองทุนหลักประกันสุขภาพ ป้องกันารแพร่ระบาดโรคติดเช้ือ งานอนามัย
โคโรน่า 2019 โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า  -กิจกรรมตรวจทดสอบการติดเช้ือ เทศบาลนครภูเก็ต) ไวรัสโคโรน่า

2.เพ้ือจัดหาชุดทดสอบเบ้ืองต้น/ เบ้ีองต้น 2.มีวัสดุอุปกรณ์เพ่ือด าเนิน
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  -กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันการ การเฝ้าระวังและคัดกรอง
และวัสดุท่ีเก่ียวข้อง แพร่ระบาดโรคเช้ือไวรัสโคโรน่า นักเรียนจากการแพร่ระบาด
3.เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้  -กิจกรรมให้ความรู้การป้องกัน 3.บุคลากรและนักเรียนมี
ในการป้องกันการติดเช้ือภายใน การติดเช้ือแก่นักเรียน บุคลากล ความรู้ด้านการป้องกัน
โรงเรียน ในสถานศึกษา โรคติดเช้ือไวรัส
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.4 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะส าคัญ และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจัดการเรียนการสอนIEP 1. เพ่ือให้เรียนมีเจตคติ เชิงปริมาณ                2,000,000 1.นักเรียนมีความสามารถ ฝ่ายบริหารวิชาการ
ท่ีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 (เงินอุดหนุนเทศบาล) เรียนรู้และใช้ทักษะใน งานโครงการ
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถ ภาคเรียนท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 692,000 การส่ือสารด้านภาษา ห้องเรียนพิเศษ
ในการส่ือสาร การโต้ตอบกับ ห้องโครงการจัดการเรียนการ (รายได้สถานศึกษา) อังกฤษมากข้ึน
ชาวต่างชาติอย่างถูกต้องและ สอนห้อง IEPโรงเรียนเทศบาล 2.นักเรียนมีพ้ืนฐานท่ีดี
ม่ันใจในตนเอง เมืองภูเก็ต จ านวน6 ห้องเรียน ในการศึกษาต่อช้ันท่ีสูงข้ึน
3. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี เชิงคุณภาพ 3.นักเรียนสามารถส่ือสาร
ความกล้าแสดงออกและอยู่ร่วม 1. นักเรียนได้รับการพัฒนา โต้ตอบกับชาวต่างชาติได้ดี
กับเพ่ือนอย่างมีความสุข ทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือ ข้ึนและมีความม่ันใจตนเอง
4. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี การส่ือสารเต็มตามศักยภาพ เม่ือสนทนาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานทางด้านภาษาอังกฤษ 2. โรงเรียนสามารถพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษให้มีประสิทธิภาพ
จัดกิจกรรม ดังน้ี
1. กิจกรรมอบรมปรับความรู้ 20,000
พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ ป.1

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับงบประมาณและแหล่งท่ีมา
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.4 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะส าคัญ และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับงบประมาณและแหล่งท่ีมา

2. กิจกรรม One Day 15,000
Activity ป.1
3. กิจกรรม One day 20,000
Activity ป.2-3
4.กิจกรรมอบรมค่ายภาษา 50,000
อังกฤษ ป.2-3
5. กิจกรรม One day 50,000
Activity ป.4-5
6.กิจกรรมอบรมค่ายภาษา 112,000
อังกฤษ ป.4-5
7. กิจกรรมศึกษาดูงานต่าง 180,000
ประเทศ / ในประเทศ ป.6
8.กิจกรรมส่งเสริม 40,000
ความเป็นเลิศ ป.6
9.กิจกรรม English Morning 5,000
10.ค่าแบบเรียนและวัสดุ 200,000
11.ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.4 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะส าคัญ และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับงบประมาณและแหล่งท่ีมา

2 โครงการจัดการเรียนห้องเรียน ๑.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี เชิงปริมาณ 1,600,000 ๑.นักเรียนได้รับการพัฒนา ฝ่ายบริหารวิชาการ
ลักษณะพิเศษ ภาษาต่างประเทศ พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๑-๓ (เงินอุดหนุนเทศบาล) ทักษะด้านภาษาอังกฤษ งานโครงการ

๒.เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ ห้องเรียนพิเศษ EP โรงเรียน 440,000 เพ่ือการส่ือสารเต็มตาม ห้องเรียนพิเศษ
ทางด้านการอ่าน การเขียน เทศบาลเมืองภูเก็ต จ านวน (รายได้สถานศึกษา) ศักยภาพ
การฟัง การพูดและไวยากรณ์ ๓ ห้องเรียน ๒.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
๓.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถ เชิงคุณภาพ ทางด้านการเรียนภาษา
ในการส่ือสาร การตอบโต้กับชาว ๑. นักเรียนได้รับการพัฒนา อังกฤษสูงข้ึนและมีเจตคติ
ต่างชาติและเช่ือม่ันในตนเอง ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ
4.เพ่ือเตรียมความพร้อมนักเรียน เพ่ือการส่ือสาร ๓. นักเรียนสามารถใช้
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและ 2.โรงเรียนสามารถพัฒนา ภาษาอังกฤษได้ดีข้ึน
สังคมโลก การจัดการเรียนการสอน 4.นักเรียนมีความพร้อม

ภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ ด้านภาษาอังกฤษใน
มากข้ึน โดยจัดกิจกรรม ดังน้ี การศึกษาต่อ
- กิจกรรมปรับพ้ืนฐานด้าน 20,000
ภาษา
- กิจกรรม English Camp 80,000
- กิจกรรมอบรมเสริมทักษะSME 20,000
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.4 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะส าคัญ และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับงบประมาณและแหล่งท่ีมา

- กิจกรรมสอบวัดระดับ 20,000
ภาษาอังกฤษและจีน
- กิจกรรม One Day Activity 30,000
- กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน 100,000
- กิจกรรมส่งเสริมความ 50,000
เป็นเลิศด้านภาษา
- กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย
ท้องถ่ิน 20,000
10.ค่าแบบเรียนและวัสดุ 100,000
11.ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ 1,500,000

3 โครงการวันภาษาไทย 1.เพ่ือให้นักเรียนทราบ เชิงปริมาณ 10,000 1.นักเรียนทราบประวัติ ฝ่ายบริหารวิชาการ
ประวัติและความส าคัญ นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วม (รายได้สถานศึกษา) และเห็นคุณค่าความส าคัญ
ของวันภาษาไทย โครงการวันภาษาไทย ในกิจกรรมของวันภาษาไทย
2.เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วม  ร้อยละ 80 2.นักเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมและใช้ภาษาไทย เชิงคุณภาพ ในกิจกรรมและการใช้
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.4 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะส าคัญ และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับงบประมาณและแหล่งท่ีมา

ได้ถูกต้อง นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ภาษาไทยได้ถูกต้อง
3.เพ่ือให้นักเรียนกล้าคิดกล้า และเห็นคุณค่าความส าคัญใน 3.นักเรียนกล้าคิด
แสดงออกในทางท่ีถูกต้อง โครงการวันภาษาไทย กล้าแสดงออกในทาง
และมีคุณลักษณะ ท่ีถูกต้องและมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ อันพึงประสงค์

4 โครงการวันสุนทรภู่ 1.เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่า เชิงปริมาณ 10,000 1.นักเรียนเห็นคุณค่าของ ฝ่ายบริหารวิชาการ
ของวรรณคดีและ นักเรียน ร้อยละ 80 (รายได้สถานศึกษา) วรรณคดีและวรรณกรรม
วรรณกรรไทย มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ไทย
2.เพ่ือนักเรียนได้ร่วม วันสุนทรภู่ 2.นักเรียนได้ร่วมแสดง
แสดงความกตัญญูกตเวที เชิงคุณภาพ ความกตัญญูเวที
แด่พระสุนทรโวหาร (ภู่) นักเรียนมีความรู้เข้าใจ แด่พระสุนทรโวหาร
3.เพ่ือให้นักเรียนทราบ ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ 3.นักเรียนทราบถึง
ประวัติและผลงานของ ประวัติและผลงานของ
สุนทรภู่ในฐานะกวีเอก สุนทรภู่ในฐานะกวีเอก
ของโลก ของโลก
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เป้าหมาย
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5 โครงการส่งเสริมการเขียน 1.เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกฝน เป้าหมายเชิงปริมาณ 900,000 1.นักเรียนเกิดทักษะ ฝ่ายบริหารวิชาการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุม ทักษะกระบวนการทาง 1.ค่าร้อยละของนักเรียน (รายได้สถานศึกษา) กระบวนการทาง
หุ่นยนต์เพ่ือการศึกษา วิทยาศาสตร์ รู้จักการคิด ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง วิทยาศาสตร์รู้จักการคิด

วิเคราะห์แก้ปัญหาและ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี3 วิเคราะห์แก้ปัญหาและ
กระบวนการท างานเป็นทีม ภาคเรียนท่ี 2 ร้อยละ 100 กระบวนการท างานเป็นทีม
2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน  ได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการ 2.นักเรียนรู้จักค้นคว้าหา
รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วย ทางวิทยาศาสตร์ รู้จักการคิด ความรู้ด้วยตนเอง
ตนเอง วิเคราะห์แก้ปัญหาและ 3.นักเรียนสามารถ
3.เพ่ือให้นักเรียนสามารถ กระบวนการท างานเป็นทีม น าความรู้ท่ีได้มาผลิต
น าความรู้ท่ีได้มาผลิตเป็น 2.ค่าร้อยละของนักเรียน เป็นนวัตกรรมไป
นวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ใน ร้อยละ100 เกิดทักษะ ประยุกต์ใช้ในชีวิต

การค้นคว้าตัวเอง ประจ าวัน
ชีวิตประจ าวัน 3.นักเรียนสามารถสร้าง

นวัตกรรม 1 ช้ินต่อภาคเรียน
- กิจกรรมจัดการเรียนการสอน 600,000
ช้ันป.1 - ม.3
- กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 100,000
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ในการจัดการเรียนการสอน
- กิจกรรมการแข่งขัน 100,000
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ 100,000

6 โครงการส่งเสริมความสามารถ 1. เพ่ือจัดหาสัญญาณ เชิงปริมาณ 20,000 1. ระบบเครือข่าย ฝ่ายบริหารวิชาการ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตให้เพียงพอ ผลการด าเนินงานของ (รายได้สถานศึกษา) อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน
ส าหรับนักเรียน กับความต้องการของ ทุกกิจกรรมเป็นไปตาม เทศบาลเมืองภูเก็ต

บุคลากรและนักเรียน เป้าหมายของกิจกรรม มีความพร้อมในการ
2. เพ่ือพัฒนาระบบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ให้บริการ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน เชิงคุณภาพ 2.บุคลากรครูและนักเรียน
สถานศึกษาให้พร้อมต่อ บุคลากรครู นักเรียนโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
การใช้งานข้ึน เทศบาลเมืองภูเก็ต มีความรู้ความสามารถ
3.  เพ่ือพัฒนาทักษะ มีทักษะทางด้านการใช้ และมีทักษะในการใช้งาน
ทางด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับบุคลากร - กิจกรรมอบรมความรู้เก่ียวกับ เพ่ือการเรียนรู้

เทคโนโลยีบูรณาการในราจวิชา
คอมพิวเตอร์แก่นักเรียน ป.1 - ม.6
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7 โครงการจัดการเรียนการสอน จัดหาครูชาวจีน นักเรียนระดับช้ัน 300,000 นักเรียนระดับช้ัน ป.๑-ม.๓ ฝ่ายบริหารวิชาการ
ภาษาจีน ส าหรับการสอนและ ป.๑-ม.๓มีความรู้ (งบเทศบาล/ มีความรู้ความเข้าใจและ

ฝึกทักษะด้าน ความเข้าใจและ รายได้สถานศึกษา) สามารถใช้ภาษาจีน
ภาษาจีน สามารถใช้ภาษาจีน เพ่ือการส่ือสารในชีวิต
ให้กับนักเรียน เพ่ือการส่ือสารได้ ประจ าวันได้

8 โครงการภาษาจีนส าหรับ จัดกิจกรรมอบรม นักเรียนระดับช้ัน ป.๑-ป.๖ 30,000 นักเรียนระดับช้ัน ป.๑ - ๖ ฝ่ายบริหารวิชาการ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา เชิงปฏิบัติการพ้ืนฐาน มีความรู้ความเข้าใจและ (งบเทศบาล/ มีความรู้ความเข้าใจและ

ภาษาและวัฒนธรรมจีน สามารถใช้ภาษาจีน รายได้สถานศึกษา) สามารถใช้ภาษาจีน
ส าหรับการสอนและ เพ่ือการส่ือสารได้ เพ่ือการส่ือสารในชีวิต
ฝึกทักษะด้านภาษาจีน ประจ าวันได้
ให้กับนักเรียน

9 โครงการภาษาจีนส าหรับ กิจกรรมอบรม นักเรียนระดับช้ัน ม.๑-๓ 30,000 นักเรียนระดับช้ัน ม.๑ - ๓ ฝ่ายบริหารวิชาการ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา เชิงปฏิบัติการพ้ืนฐาน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ (งบเทศบาล/ มีความรู้ความเข้าใจและ

ภาษาและวัฒนธรรมจีน ใช้ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสารได้ รายได้สถานศึกษา) สามารถใช้ภาษาจีน
เพ่ือการส่ือสารในชีวิต
ประจ าวันได้
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10 โครงการส่งเสริมกระบวน เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนา นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ     5,000 นักเรียนสามารถอ่าน ฝ่ายบริหารวิชาการ
การคิด วิเคราะห์ และเขียน ทักษะด้านการอ่าน สามารถอ่าน และเขียน (งบเทศบาล/ และเขียนภาษาไทย

และการเขียนฝึกทักษะ ภาษาไทยได้ถูกต้อง รายได้สถานศึกษา) ได้ถูกต้องมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์และ มีความรู้และทักษะ การคิดวิเคราะห์
ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย การคิดวิเคราะห์ท่ีจ าเป็น มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ตามหลักสูตร สูงข้ึน มีนิสัยรักการอ่าน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.นักเรียนมีทักษะกระบวนการ
คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและ
การท างานเป็นทีมสามารถ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.นักเรียนมีจินตนาการและ
ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเอง
3.นักเรียนสร้างนวัตกรรมใหม่
ได้อย่างเหมาะสมและประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน

- 167 -



1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.4 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะส าคัญ และทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21

เป้าหมาย
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11 โครงการส่งเสริม 1. เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ เชิงปริมาณ 51,000 ๑.นักเรียนเข้าใจทักษะ ฝ่ายบริหารวิชาการ
ความเป็นเลิศ ทักษะกระบวนการทาง ๑.นักเรียน ร้อยละ 80 (งบอุดหนุนเทศบาล) กระบวนการ
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และน าความรู้ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ทางวิทยาศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ท่ีได้ไปใช้ในกระบวนการเรียน เข้าร่วมกิจกรรม และน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ใน
ระดับประถมศึกษา การสอน 2.นักเรียน ร้อยละ 80 มี ชีวิตประจ าวันได้

2. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียน ความเข้าใจทักษะ 2. ให้นักเรียนมีความรู้
มีความรู้และเกิดทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเกิดทักษะกระบวน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เชิงคุณภาพ การทางวิทยาศาสตร์

1. นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ เป็นอย่างดี

12 โครงการส่งเสริม ๑ เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม และ เชิงปริมาณ 200,000 ๑. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม ฝ่ายบริหารวิชาการ
ความเป็นเลิศ สนับสนุนให้ผู้เรียนตระหนักรู้และ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล (งบอุดหนุนเทศบาล) ความเป็นเลิศทางด้าน
ด้านวิทยาศาสตร์ มีความสนใจการศึกษาด้านวิทยา- เมืองภูเก็ตช้ันมัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์และ
และเทคโนโลยี ศาสตร์และเทคโนโลยีมากข้ึน ปีท่ี ๑ - ๖ เทคโนโลยี
ระดับมัธยมศึกษา 2 เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนมีความรู้ เชิงคุณภาพ ๒. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ในสาระวิทยาศาสตร์และเกิด นักเรียนมีศักยภาพในการเรียน    สาระวิทยาศาสตร์และ
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ทักษะกระบวนการทางวิทยา สาระวิทยาศาสตร์ภาคทฤษฎี เทคโนโลยีบรรลุตาม
ศาสตร์และเทคโนโลยี และภาคปฏิบัติเพ่ิมข้ึนโดยมี เป้าหมายท่ีสถานศึกษา
๓ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความ ความรู้ในสาระวิทยาศาสตร์ ก าหนด
เข้าใจ มีเจตคติท่ีดี และมีจิตวิทยาเกิดทักษะกระบวนการและ
ศาสตร์ เทคโนโลยีมีเจตคติท่ีดี มีจิต
๔ เพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพ วิทยาศาสตร์ ตามมาตรฐาน
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา ท่ีสถานศึกษาก าหนดและมี
๕ เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศและ ศักยภาพท่ีจะศึกษา เล่าเรียนต่อ
มีการคัดเลือกเฟ้นหานักเรียนท่ีมี ในระดับท่ีสูงข้ึนไปจนถึงระดับ
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ สูงสุด โดยจัดกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยาวชนนักวิทย์ ม.๑ - ม.๓

 -กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และ 100,000
เทคโนโลยีสาขาหุ่นยนต์
 -'กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และ 100,000
เทคโนโลยี
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.5 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา 1. เพ่ือให้นักเรียนได้ เชิงปริมาณ 50,000                    1. นักเรียนรู้ถึง ฝ่ายบริหารวิชาการ
ทักษะการเรียนรู้ตาม รู้ถึงความสามารถ  - ร้อยละ 100 ของนักเรียน (รายได้สถานศึกษา) ความสามารถและ
ความสนใจนักเรียนช้ันมัธยม และความถนัดของตนเองโดย ช้ันม.1 จ านวน 30 คน ความถนัดของตนเองผ่าน
ศึกษาปีท่ี 1-3 ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต กระบวนการเรียนรู้

2. เพ่ือให้นักเรียนเกิด มีช้ินงานสร้างสรรค์จาก 2. นักเรียนมี
ความภูมิใจในผลงานของ ผ้าบาติกคนละ 1  ช้ิน ความภูมิใจในผลงานของ
ตนเองและมีช้ินงาน เชิงคุณภาพ ตนเองและมีช้ินงาน
สร้างสรรค์จากผ้าบาติก - นักเรียนช้ันม.1มีผลงาน สร้างสรรค์จากผ้าบาติก
คนละ 1  ช้ิน ท่ีเกิดจากฝีมือของตัวเอง คนละ 1  ช้ิน

ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสะท้อน
ให้เห็นถึงความภาคภูมิใจ
ผลงานของตนเอง
- กิจกรรมสร้างสรรค์ช้ินงานจาก
ผ้าบาติก
เชิงปริมาณ
 - ร้อยละ90ของนักเรียนม.1-2
 จ านวน 32 คน ท าอาหารได้
คนละ 2 อย่าง
เชิงคุณภาพ
 - นักเรียนน าข้อมูลท่ีได้จาก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.5 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

การเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ
มาตัดสินใจวางแผนศึกษาต่อ
ให้สอดคล้องกับความสนใจ
ความต้องการ ความสามารถ
และความถนัดของตนเอง
- กิจกรรม Food Fun
( สนุกกับอาหาร )
-ร้อยละ 100 ของนักเรียน
ช้ัน ม.1-3 จ านวน 20 คน
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
บรรเลงเพลงและสามารถ
ร้องเพลงได้อย่างน้อย 2 เพลง
-นักเรียนน าความรู้ท่ีได้จากการ
เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริง 
มาตัดสินใจในการวางแผน
การศึกษาต่อให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัด
ของตนเอง
-กิจกรรม Music&Foksong
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.5 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

2 โครงการส่งเสริมและ 1.เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก เชิงปริมาณ 40,000 1.นักเรียนตระหนัก ฝ่ายบริหารวิชาการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตาม ถึงความส าคัญและเห็น -นักเรียนช้ันม.4-5เข้าร่วม (รายได้สถานศึกษา) ถึงความส าคัญและเห็น
ความสนใจนักเรียนช้ัน คุณค่าในเร่ืองอาหาร กิจกรรมจ านวน 98 คน คุณค่าในเร่ืองอาหาร
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-5 และวัฒนธรรมการ เชิงคุณภาพ และวัฒนธรรมการ

รับประทานอาหารของ -นักเรียนช้ันม.4-5 ท่ีเข้าร่วม รับประทานอาหารของ
คนท้องถ่ินภูเก็ต กิจกรรม มีความรู้ ตระหนัก คนท้องถ่ินภูเก็ต
2.เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน ถึงความส าคัญและเห็นคุณค่า 2.นักเรียนมีโอกาส
แสดงความคิด สร้างสรรค์ ในเร่ืองอาหารและวัฒนธรรม  สร้างสรรค์ผลงานและมี
ผลงานและมีส่วนร่วมใน การรับประทานอาหารของ ส่วนร่วมในกิจกรรม
กิจกรรม คนท้องถ่ินภูเก็ต 3.นักเรียนมีแรงจูงใจ
3.เพ่ือให้นักเรียนเกิด นักเรียนมีคุณลักษณะ ในการเรียนมากข้ึน
แรงจูงใจในการเรียนมากข้ึน ด้านความรับผิดชอบ อดทน ห้นักเรียนมีพัฒนาการใน
4.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน - กิจกรรมวัฒนธรรมอาหาร ด้านอารมณ์ สังคม
ม่ีพัฒนาการในด้านอารมณ์ ท้องถ่ิน  สติปัญญา ตามศักยภาพ
สังคม สติปัญญา ตาม - กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพ  สามารถปรับตัว
ศักยภาพ สามารถปรับตัว ทางกาย และอยู่ร่วมกันในสังคม
และอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข
อย่างมีความสุข
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.5 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

3 โครงการมัคคุเทศก์น้อย 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความกล้า 1. เป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียน 30,000 1. นักเรียนมีความกล้าแสดง ฝ่ายบริหารวิชาการ
แสดงออกมีโอกาสได้ลงมือ กลุ่มผู้สนใจระดับช้ันประถม (รายได้สถานศึกษา) ออก  มีโอกาสได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง และได้รับประสบ ศึกษาปีท่ี 4-5 และช้ันมัธยม ปฏิบัติจริงและได้รับ
การณ์ตรง ในการเป็นมัคคุเทศก์ ศึกษาปีท่ี 1-2 จ านวน 40 คน ประสบการณ์ตรงในการ
2. เพ่ือฝึกทักษะการเป็น เป็นมัคคุเทศก์
มัคคุเทศก์ มีความสามารถใน 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียน 2. นักเรียนมีทักษะการเป็น
การเป็นมัคคุเทศก์ ในการ กลุ่มผู้สนใจระดับช้ันประถม มัคคุเทศก์ มีความสามารถ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ท้องถ่ิน ศึกษาปีท่ี4-5 และช้ันมัธยม ในการเป็นมัคคุเทศก์ในการ
และชุมชน ศึกษาปีท่ี 1-2 จ านวน 40 คน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
3. เพ่ือให้นักเรียนมีทัศนคติท่ีดี มีความกล้าแสดงออก มีโอกาส ท้องถ่ินและชุมชน
ต่ออาชีพมัคคุเทศก์ ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้รับ 3. นักเรียนมีทัศนคติท่ีดี

ประสบการณ์ตรงในการเป็น ต่ออาชีพมัคคุเทศก์
มัคคุเทศก์และมีทัศนคติท่ีดี
ต่ออาชีพ 

4 โครงการสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเปิดโอกาสให้ นักเรียนช้ันป.๑ - ม.๖ 100,000 นักเรียนช้ัน ป.๑-ม.๖ ฝ่ายวิชาการ
ด้านวิชาการ นักเรียนแสดง มีโอกาสแสดงความสามารถ (รายได้สถานศึกษา) มีโอกาสแสดงความ

ความสามารถเข้าร่วม ของตนเองได้เต็มศักยภาพ สามารถของตนเอง
กิจกรรมการแข่งขัน ได้เต็มศักยภาพ
1.มอ.วิชาการ     สามารถสร้างช่ือเสียง

2.TEDET   ให้กับโรงเรียน
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.5 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

3.ทักษะวิชาการนานาชาติ จากผลการแข่งขัน
4.YCT ในเวทีการแข่งขัน
5.สสวท ท้ังในระดับท้องถ่ิน
6.RT ระดับภาคและระดับ
7.TMC ประเทศ
๘.ศิลปหัตถกรรมนักเรียน

5 โครงการแข่งขันทักษะทาง เพ่ือเปิดโอกาสให้ นักเรียนช้ัน ป.๑ - ม.6 104,000 นักเรียนช้ัน ป.๑ - ม.6 ฝ่ายวิชาการ
วิชาการระดับเทศบาล นักเรียนแสดงความสามารถ มีโอกาสแสดงความสามารถ (รายได้สถานศึกษา) มีโอกาสแสดงความสามารถ

เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน      ของตนเองได้เต็มศักยภาพ ของตนเองได้เต็มศักยภาพ
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถสร้างช่ือเสียง
และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้กับโรงเรียนจากผลการ

แข่งขันในแต่ละกลุ่มสาระ

6 โครงการฝึกปฏิบัติการอาหาร เพ่ือเปิดโอกาสให้ นักเรียนช้ัน ม.1 - 6 80,000 นักเรียนช้ัน ม.1 - 6 ฝ่ายวิชาการ
และโภชนาการ (กิจกรรมฝึก นักเรียนฝึกปฏิบัติด้านอาหาร มีโอกาสแสดงความสามารถ (รายได้สถานศึกษา) มีโอกาสแสดงความสามารถ
อบรมเชิงปฏิบัติการอาหาร) ของตนเองได้เต็มศักยภาพ ของตนเองได้เต็มศักยภาพ

น าทักษะท่ีได้รับไปพัฒนา

เพ่ือการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน
และเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการ
ประกอบอาชีพ
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.5 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

7 โครงการส่งเสริมการศึกษาศิลป 1.เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก เชิงปริมาณ 50,000                    1.นักเรียนได้เรียนรู้ ฝ่ายบริหารวิชาการ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ประสบการณ์จริง เกิดการเรียนรู้ ร้อยละ 95 ของนักเรียน (รายได้สถานศึกษา) จากปราบการณ์จริง งานพัฒนา
ท้องถ่ิน แบบองนค์รวมและน าไปใช้ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  เกิดการเรียนรู้แบบ แหล่งเรียนรู้

ประโยชน์ได้ เชิงคุณภาพ องค์รวมสามารถน าไปใช้
2.เพ่ือน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมา 1นักเรียนได้เรียนรู้ ประโยชน์ได้
ประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการ สร้างเสริมประสบการณ์ตรง 2.นักเรียนน าภูมิปัญญา
เรียนรู้และเกิดทัศนคติท่ีดีต่อ จากแหล่งเรียนรู้ ท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้ใน
การเรียน 2 นักเรียนได้ปลูกฝัง การจัดกระบวนการเรียนรู้
3.เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยมความเป็นไทยภูมิใจ และเกิดทัศนคติท่ีดีต่อ
ด้านความรับผิดชอบอดทนมีวินัย ในวัฒนธรรมและเห็นคุณค่า การเรียน
กล้าแสดงออกและท างานเป็นทีม 3,นักเรียนของภูมิปัญญา 3.นักเรียนมีคุณลักษณะ
4.ภูมิใจในวัฒนธรรมเห็นคุณค่า ท้องถ่ินความรับผิดชอบ ด้านความรับผิดชอบอดทน
ในภูมิปัญญาท้องถ่ินเกิดลักษณะ อดทนมีวินัย กล้าแสดงออก  มีวินัย  กล้าแสดงออก
การเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนา และท างานเป็นทีม ท างานเป็นทีม
อย่างต่อเน่ืองตามแนวทาง 4.นักเรียนภูมิใจใน
เศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรม และเห็นคุณค่า

8 โครงการส่งเสริม ๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ม.6 54,000                    ๑. นักเรียนมีสุขภาพกาย ฝ่ายบริหารท่ัวไป
นักเรียนเข้าร่วมการ มีสุขภาพกายและจิตท่ีแข็งแรง ได้ฝึกประสบการณ์ การเข้าร่วม (รายได้สถานศึกษา) และจิตท่ีแข็งแรง งานกิจการนักเรียน
แข่งขันกีฬาจังหวัดภูเก็ต ๒.เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก แข่งขันกีฬาระดับกลุ่มโรงเรียน ๒.นักเรียนได้ฝึก

ประสบการณ์การเข้าร่วม ในจังหวัดภูเก็ตดังน้ี ประสบการณ์การเข้าร่วม
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.5 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

แข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน ๑. กีฬาฟุตบอล 15,000                    แข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน
ในจังหวัดภูเก็ต ๒.กีฬาฟุตซอล 10,000                    ในจังหวัดภูเก็ต
๓.เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก ๓.กีฬาเซปักตะกร้อ 5,000                      ๓.นักเรียนมีความ
ความรับผิดชอบ และมีน้ าใจ ๔.กีฬาวอลเลย์บอล 10,000                    รับผิดชอบและมีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา ๖.กีฬาเทเบิลเทนนิส 3,000                      เป็นนักกีฬา

๙.กีฬาแบดมินตัน 3,000                      
๑๐.กีฬาเปตอง 3,000                      
๑๑.กรีฑาทุกประเภท 5,000                      

9 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความ ๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ม.6 100,000                  ๑. นักเรียนมีสุขภาพกาย ฝ่ายบริหารท่ัวไป
เป็นเลิศด้านกีฬาระดับภาคและ มีสุขภาพกายและจิตท่ีแข็งแรง ได้ฝึกประสบการณ์ การเข้าร่วม (รายได้สถานศึกษา) และจิตท่ีแข็งแรง งานกิจการนักเรียน
ระดับประเทศ ๒.เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก แข่งขันกีฬาระดับกลุ่มโรงเรียน ๒.นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์

ประสบการณ์การเข้าร่วม ในจังหวัดภูเก็ตดังน้ี การเข้าร่วมแข่งขันระดับภาค
แข่งขันระดับภาคใต้และระดับ ๑. กีฬาวอลเล่ย์บอลในร่ม 50,000                    และระดับประเทศ
ประเทศ ๒.กีฬาวอลเล่ย์บอลชายหาด 50,000                    ๓.นักเรียนมีความรับผิดชอบ
๓.เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา
ความรับผิดชอบ และมีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.5 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

10 โครงการส่งเสริมความเป็น 1.เพ่ือพัฒนาความสามารถ นักเรียนระดับช้ัน ม.1 - ม.6 1,900,000               1.นักเรียนห้องเรียน ฝ่ายวิชาการ
เลิศของผู้เรียนห้องเรียน ด้านกีฬาของนักเรียน แผนการเรียนกีฬา (งบอุดหนุนเทศบาล) ลักษณะพิเศษด้านกีฬา โครงการห้องเรียน
ลักษณะพิเศษ ห้องเรียนลักษณะพิเศษ ได้รับบริการอาหาร วัสดุ ช้ันมัธยม ศึกษาปีท่ี 1-6 ลักษณะพิเศษ
แผนการเรียนกีฬา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 อุปกรณ์ เคร่ืองแบบ และ ได้รับการพัฒนาสู่ความ

สู่ความเป็นเลิศตามความถนัด ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง เป็นเลิศตามความถนัด
2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน โดยมีกิจกรรมดังน้ี 2.นักเรียนท่ีมีความ
ท่ีมีความสามารถพิเศษ 1.ค่าอาหาร สามารถพิเศษได้รับ
ให้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 2.ค่าใช้จ่ายเพ่ือการเก็บตัว การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการแข่งขัน
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
3.ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย

11 โครงการส่งเสริมความเป็น 1.เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ 1.จัดซ้ืออุปกรณ์การสอน 200,000                  1.นักเรียนห้องเรียน ฝ่ายวิชาการ
เลิศของผู้เรียนห้องเรียน ส าหรับใช้ในการเรียนการ ปฏิบัติการประกอบเบเกอร์ร่ี (งบอุดหนุนเทศบาล/ ลักษณะพิเศษ โครงการห้องเรียน
ลักษณะพิเศษ สอนนักเรียนห้องเรียน ได้แก่ ชามผสม ถาด ตะแกรง รายได้สถานศึกษา) ด้านอาหารและโภชนาการ ลักษณะพิเศษ
แผนการเรียนอาหารและ ลักษณะพิเศษ กระทะ กระชอน ชุดเคร่ือง ช้ันม.1-6 มีอุปกรณ์ส าหรับ
โภชนาการ แผนการเรียนอาหารและ ตวงวัด มีด เขียง พิมพ์เค้ก ใช้ประกอบการเรียนการ

โภชนาการ ช้ันมัธยมศึกษา พิมพ์ขนม ไม้นวดแป้ง ร่อนแป้ง สอนและฝึกปฏิบัติการ
ปีท่ี 1-6 ท่ีตีไข่ ตาช่ังพลาสติก เหยือกน้ า เพียงพอ

พายยาง สปาคูล่าและอุปกรณ์
ประกอบเบเกอร์ร่ีอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.5 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

2.จัดซ้ือวัสดุประกอบการสอน
ปฏิบัติการประกอบเบเกอร์ร่ี
ได้แก่ แป้งสาลี แป้งเค้ก
แป้งอเนกประสงค์ เนย น้ าตาล
น้ ามันพืช เป็นต้น

12 โครงการส่งเสริมความเป็น 1. เพ่ือให้นักเรียนห้องเรียน นักเรียนระดับช้ัน ม.1 - ม.6 400,000                  1. นักเรียนห้องเรียน ฝ่ายวิชาการ
เลิศของผู้เรียนห้องเรียน ลักษณะพิเศษแผนการเรียน แผนการเรียนเทคโนโลยี (งบอุดหนุนเทศบาล/ ลักษณะพิเศษแผนการเรียน โครงการห้องเรียน
ลักษณะพิเศษ  เทคโนโลยีหุ่นยนต์และ หุ่นยนต์ และแผนการเรียน รายได้สถานศึกษา) เทคโนโลยีหุ่นยนต์และ ลักษณะพิเศษ
แผนการเรียนเทคโนโลยี แผนการเรียนเตรียม เตรียมวิศวกรรมศาสตร์หุ่นยนต์ 1. แผนการเรียนเตรียม
หุ่นยนต์และแผนการเรียน วิศวกรรมศาสตร์หุ่นยนต์ได้ มีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง วิศวกรรมศาสตร์หุ่นยนต์
เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ฝึกฝนทักษะกระบวนการ โดยมีกิจกรรมดังน้ี มีทักษะกระบวนการ
หุ่นยนต์ ทางวิทยาศาสตร์รู้จักการ 1.ค่าใช้จ่ายเพ่ือการเก็บตัว ทางวิทยาศาสตร์รู้จักการ

คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและ 2. ค่าใช้จ่ายเพ่ือการแข่งขัน คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและ
กระบวนการท างานเป็นทีม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ กระบวนการท างานเป็นทีม
2.เพ่ือพัฒนาความสามารถ 3.ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 2. นักเรียนห้องเรียน
ด้านการออกแบบและ ลักษณะพิเศษแผนการเรียน
การเขียนโปรแกรมควบคุม เทคโนโลยีหุ่นยนต์และ
หุ่นยนต์ของนักเรียนห้อง แผนการเรียนเตรียม
เรียนลักษณะพิเศษแผนการเรียน วิศวกรรมศาสตร์หุ่นยนต์
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และ ได้สร้างผลงานให้กับตนเอง
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.5 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

แผนการเรียนเตรียม และสถานศึกษา เกิดความ
วิศวกรรมศาสตร์หุ่นยนต์ ภาคภูมิใจและสร้างช่ือเสียง
ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1-6 แก่สถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ

13 โครงการส่งเสริมความเป็น 1.เพ่ือพัฒนาความสามารถ นักเรียนระดับช้ัน ม.1 - ม.6 400,000                  1. นักเรียนมีสุขภาพกาย ฝ่ายวิชาการ
เลิศของผู้เรียนห้องเรียน ของนักเรียนห้องเรียนลักษณะ แผนการเรียนดนตรีและ (งบอุดหนุนเทศบาล/  สุขภาพจิตท่ีดี โครงการห้องเรียน
ลักษณะพิเศษ  พิเศษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ศิลปะการแสดง มีวัสดุอุปกรณ์ รายได้สถานศึกษา) 2.นักเรียนได้รับการพัฒนา ลักษณะพิเศษ
แผนการเรียนดนตรีและ แผนการเรียนดนตรีและ ประกอบการเรียนการสอน สู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ

ศิลปะการแสดง ศิลปะการแสดงสู่ความเป็นเลิศ การฝึกปฏิบัติการ และค่าใช้ 3.นักเรียนได้รับ
ตามความถนัด จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง โดยมี ประสบการณ์ตรงจากการ
2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน กิจกรรมดังน้ี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับ
ท่ีมีความสามารถพิเศษ 1. ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับ ภาค และระดับประเทศ
ให้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ จัดการเรียนการสอนและฝึก

ปฏิบัติการ
2.ค่าใช้จ่ายเพ่ือการเก็บตัว
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการแข่งขัน
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
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   1.5 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

14 โครงการส่งเสริมความเป็น 1.เพ่ือพัฒนาความสามารถ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรม 300,000                  1.นักเรียนห้องเรียน ฝ่ายบริหารท่ัวไป
เลิศด้านกีฬา ด้านกีฬาของนักเรียน ดังน้ี (งบอุดหนุนเทศบาล) ลักษณะพิเศษด้านกีฬา งานกิจการนักเรียน
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ห้องเรียนลักษณะพิเศษ 1. ค่าใช้จ่ายเพ่ือการแข่งขัน ช้ันมัธยม ศึกษาปีท่ี 1-6

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ได้รับการพัฒนาสู่ความ
สู่ความเป็นเลิศตามความถนัด 3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นเลิศตามความถนัด
2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 2.นักเรียนท่ีมีความ
ท่ีมีความสามารถพิเศษ สามารถพิเศษได้รับ
ให้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

15 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 1.เพ่ือพัฒนาความสามารถ 150,000                  1.นักเรียนช้ันประถมศึกษา ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ท่ีมีความสามารถหลากหลาย ตามท่ีตนเองถนัดและสนใจ (งบอุดหนุนเทศบาล) ปีท่ี 1 - 6 ได้รับการพัฒนา งานกิจการนักเรียน

2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน 1. ค่าสมนาคุณวิทยากร ความสามารถอย่างหลากหลาย
ท่ีมีความสามารถพิเศษ 2. ค่าเอกสาร 2.นักเรียนท่ีมีความสามารถ
ให้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา พิเศษได้รับการพัฒนาสู่ความ

4. ค่าประชาสัมพันธ์ เป็นเลิศ
5. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
6. ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกียวข้อง
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1) ยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
   1.5 กลยุทธ์ พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

16 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา 1. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านภาษา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรม 100,000                  1.นักเรียนช้ันประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ
ในศตวรรษท่ี 21 ไทยการฟัง พูด อ่านเขียนแก่ ดังน้ี (งบอุดหนุนเทศบาล) ปีท่ี 1 - 6 ได้รับการพัฒนา
 "กิจกรรมคลินิกหมอภาษา" นักเรียน - ค่าสมนาคุณวิทยากร ทักษะด้านภาษาและการส่ือสาร

2.นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ - ค่าจัดท าเอกสาร 2.นักเรียนท่ีมีความสามารถ
ด้านภาษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ - ค่าอาหาร พิเศษได้รับการพัฒนาสู่ความ
ท่ีสถานศึกษาก าหนด - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม เป็นเลิศ
3.นักเรียนสามารถน าทักษะด้าน - ค่าวัสดุอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ไปพัฒนาตนเองใน
ระดับท่ีสูงข้ึน

17 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 1.เพ่ือพัฒนาความสามารถตามท่ี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรม 250,000                  1.นักเรียนช้ันประถมศึกษา ฝ่ายวิชาการ
ของผู้เรียนตามความถนัดและ ตนเองถนัดและสนใจ ดังน้ี (งบอุดหนุนเทศบาล) ปีท่ี 1 - 6 ได้รับการพัฒนา ฝ่ายบริหารท่ัวไป
สนใจ 2.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน  -กิจกรรมค่ายวิชาการ 50,000                    ความสามารถอย่างหลากหลายงานกิจการนักเรียน

ท่ีมีความสามารถพิเศษ  -กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือ 50,000                    2.นักเรียนท่ีมีความสามารถ
ให้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ การค้นพบศักยภาพของตนเอง พิเศษได้รับการพัฒนาสู่ความ

 -กิจกรรมนันทนาการด้านดนตรี 150,000                  เป็นเลิศ
และนาฏศิลป์
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

   2.1 กลยุทธ์ สรรหาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจัดจ้างครู 1. เพ่ือจัดหาครูผู้สอน เชิงปริมาณ 2,900,000 1. การเรียนการสอนในระดับ งานวางแผน
และบุคลากรเพ่ือพัฒนา ครูสนับสนุนและบุคลากร 1. จัดจ้างครูผู้สอน ครูสนับสนุน (รายได้สถานศึกษา/ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ อัตราก าลัง 
การเรียนการสอนและ ให้ตรงกับสาขาวิชาเอกท่ีจัด และบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี เงินสะสม) โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต สรรหาบรรจุ
การบริหารจัดการ การเรียนการสอน  จ านวน 19 คน ระดับประถม มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และบรรจุแต่งต้ัง
สถานศึกษาสู่มาตรฐาน 2. เพ่ิอจัดหาครูผู้สอนให้ตรง ศึกษา และมีธยมศึกษา ได้มาตรฐานการศึกษา

กับสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน นักการภารโรง 2. โรงเรียนเทศบาล
3. จัดหานักการภารโรงหรือ เชิงคุณภาพ เมืองภูเก็ตมีอัตราส่วน
คนงาน 1. นักเรียนได้รับการดูแล ระหว่างครูต่อนักเรียน
4. เพ่ือยกระดับการจัดการศึกษา เอาใจใส่อย่างท่ัวถึง ได้มาตรฐาน
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 2. นักเรียนได้รับความปลอดภัย
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ในสถานศึกษาและมีคุณภาพตาม
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

3. โรงเรียนมีอัตราส่วนระหว่าง
ครูต่อนักเรียนได้มาตรฐาน
4. โรงเรียนได้รับการดูแล
ด้านอาคารสถานท่ีอย่างท่ัวถึง
5. การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนมีคุณภาพได้มาตรฐาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา
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2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

   2.1 กลยุทธ์ สรรหาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

2 โครงการจ้างเหมาบริการ เพ่ือให้โรงเรียนมีบรรยากาศ เชิงปริมาณ 108,000 1. สถานศึกษาได้รับการ งานวางแผน
นักการเพ่ือสนับสนุนงาน และส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ 1. จัดจ้างนักการปฏิบัติหน้าท่ี (รายได้สถานศึกษา) พัฒนาด้านสถานท่ี อัตราก าลัง 
อาคารสถานท่ีและพัฒนา การเรียนรู้ของนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2564 บรรยากาศและส่ิงแวดล้อม สรรหาบรรจุ
สภาพแวดล้อม  จ านวน 1 คน และบรรจุแต่งต้ัง

เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรและนักเรียนได้รับ
การดูแลความปลอดภัย
ในสถานศึกษาและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน
2. โรงเรียนได้รับการดูแล
ด้านอาคารสถานท่ีอย่างท่ัวถึง
ถูกสุขลักษณะ

3 โครงการจ้างเหมาบริการ 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา เชิงปริมาณ 432,000 1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย งานวางแผน
แม่ครัวเพ่ือสนับสนุนงาน ร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา (รายได้สถานศึกษา) ท่ีแข็งแรงมีศักยภาพใน อัตราก าลัง 
โภชนาการและอาหาร พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปีท่ี 1-6 จ านวน 579 คน การเรียนรู้ มีน้ าหนักส่วนสูง สรรหาบรรจุ
กลางวัน และมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตาม ตามเกณฑ์ และบรรจุแต่งต้ัง

เกณฑ์ เชิงคุณภาพ 2. นักเรียนได้รับประทาน
2. เพ่ือให้นักเรียนทุกคนใน 1. นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย อาหารราคาถูกถูกสุชลักษณะ
โรงเรียนได้รับประทานอาหาร ท่ีแข็งแรง มีศักยภาพในการ และถูกหลักโถชนาการ
กลางวันท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ เรียนรู้มีน้ าหนักส่วนสูง 3. นักเรียนท่ีเข้าร่วม
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2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

   2.1 กลยุทธ์ สรรหาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

3. เพ่ือการบริหารจัดการให้มี ตามเกณฑ์ กิจกรรมมีความพึงพอใจ
อาหารกลางวันท่ีมีท้ังปริมาณ 2. นักเรียนร้อยละ 100 ต่อการบริการอาหาร
และคุณค่าทางโภชนาการ ได้รับประทานอาหารราคาถูก กลางวันในระดับ ดีมาก
สูงอย่างเพียงพอ ตามหลักโภชนาการและถูก

สุขลักษณะ
3. นักเรียนร้อยละ 95
 มีความพึงพใจต่อโครงการ
โภชนาการและอาหารกลางวัน
ระดับดีมาก

4 โครงการจ้างเหมาบริการ 1.เพ่ือให้โรงเรียนมีมีความ เชิงปริมาณ 108,000 1. สถานศึกษาได้รับการ งานวางแผน
พนักงานรักษาความปลอดภัย ปลอดภัยในการให้ผู้ใช้บริการ 1. จัดจ้างพนักงานรักษา (รายได้สถานศึกษา) ดูแลความปลอดภัย อัตราก าลัง 

ในสถานศึกษาเกิดความม่ันใจ ความปลอดภัยปฏิบัติหน้าท่ี 2. สถานศึกษามีคุณภาพ สรรหาบรรจุ
ในการใช้บริการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ได้มาตรฐานการศึกษา และบรรจุแต่งต้ัง
2.เพ่ือให้ปฏิบัติงานดูแลความ จ านวน 1 คน ข้ันพ้ืนฐาน
ปลอดภัยในสถานศึกษา เชิงคุณภาพ

1. บุคลากรและนักเรียนได้รับ
การดูแลความปลอดภัย
ในสถานศึกษาอยางท่ัวถึง
2. สถานศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

   2.1 กลยุทธ์ สรรหาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

5 โครงการจ้างเหมาบริการ 1. โรงเรียนมีห้องสุขาท่ีสะอาด เชิงปริมาณ 108,000 1. โรงเรียนมีห้องสุขา งานวางแผน
พนักงานรักษาความสะอาด และรองรับการใช้บริการของ จัดจ้างแม่บ้านรักษาความสะอาด (รายได้สถานศึกษา) ท่ีสะอาดและถูกสุขอนามัย อัตราก าลัง 

นักเรียนได้อย่างถูกสุขอนามัย จ านวน 2 คน 2. อาคารสถานท่ีของ สรรหาบรรจุ
2. เพ่ือให้เกิดความสะอาด โรงเรียนสะอาดและ และบรรจุแต่งต้ัง
เรียบร้อยด้านอาคารสถานท่ี เชิงคุณภาพ เรียบร้อย
ของโรงเรียน 1.อาคารสถานท่ีในโรงเรียน

มีความสะอาดถูกสุขอนามัย
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

   2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สู่ครูมืออาชีพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1. เพ่ือให้ผู้บริหารครูบุคลากร เชิงปริมาณ 420,000 1. ผู้บริหารครูและบุคลากร งานพัฒนาบุคลากร
เพ่ือพัฒนาทักษะการจัด ได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ ผู้บริหารครูบุคลากร (รายได้สถานศึกษา) ได้พัฒนาตนเองตามมาตร-
การเรียนการสอนสู่ห้องเรียน ตรงตามบทบาทหน้าท่ี โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ฐานวิชาชีพ
ในศตวรรษท่ี 21 และ 2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู จ านวน 83 คน 2. ครูและบุคลากรมีความ-
ทัศนศึกษาดูงาน และบุคลากรได้มีโอกาส สามารถในการจัดการเรียนรู้

แลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีปฏิบัติท่ีเป็น เชิงคุณภาพ เพ่ือพัฒนาภาษาต่างประเทศ
เลิศด้านการจัดการศึกษา ผู้บริหารครูและบุคลากร 3. ผู้บริหารครูและบุคลากร
ภาษาต่างประเทศและการ โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้
ยกระดับผลการประเมิน O-Net ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน วิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศด้านการ

วิชาชีพ ตามบทบาท หน้าท่ี จัดการศึกษาภาษา
ท่ีกฏหมายก าหนดได้มีโอกาส ต่างประเทศและการพัฒนา
แลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีปฏิบัติท่ี ผล O-Net
เป็นเลิศด้านการจัดการศึกษา
ภาษาต่างประเทศและการยก
ระดับผลการประเมิน O-Net
 -กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 30,000 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา
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2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

   2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สู่ครูมืออาชีพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

 -กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 50,000 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน
 -กิจกรรมสร้างสรรค์จิตวิญญาณ 50,000 
ความเป็นครูและละลายพฤติกรรม

 -กิกรรมชุมชนการเรียนรู้ทาง 100,000 
วิชาชีพ (PLC)
 -กิจกรรมผลิตส่ือการเรียนการ 35,000 
สอน เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ทางการศึกษา
 -กิจกรรมฝึกการท าวิจัยเพ่ือ 35,000 
พัฒนาผู้เรียน
 -กิจกรรมจัดท าแผนการจัดการ 35,000 
เรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ
 -กิจกรรมอบรมการประกัน 35,000 
คุณภาพภายในสถานศึกษา
 -กิจกรรมอบรมการจัดท าแผน 50,000 
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
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2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

   2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สู่ครูมืออาชีพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

2 โครงการส่งเสริมครูและ 1. เพ่ือให้สถานศึกษาจัดวาง เชิงปริมาณ 231,000 1.ครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ งานพัฒนาบุคลากร

บุคลากรเข้ารับการอบรม ระบบการประกันคุณภาพ 1. ครู และบุคลากรร้อยละ  (รายได้สถานศึกษา) เก่ียวกับกลไกการด าเนินงาน

ตามนโยบายของรัฐและ ภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผล 80 เข้าร่วมกิจกรรม ของระบบการประกันคุณภาพ

กรมส่งเสริมการปกครอง ต่อคุณภาพผู้เรียนอย่าง 2. สถานศึกษาจัดวางระบบ การศึกษาภายในสถานศึกษา

ท้องถ่ิน เป็นรูปธรรม มีข้ันตอนอย่าง การประกันคุณภาพภายใน 2. สถานศึกษามีการจัดวาง

ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ ของสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อ ระบบการประกันคุณภาพ

ในการปฏิบัติ คุณภาพผู้เรียนอย่างเป็น ภายในของสถานศึกษา

2. เพ่ือให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย รูปธรรม มีข้ันตอนอย่าง ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

ให้ความร่วมมือในการวาง ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ อย่างเป็นรูปธรรม มีข้ันตอน

ระบบและด าเนินงานประกัน ในการปฏิบัติในระดับดี อย่างชัดเจน และมีความ

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 3. ผู้เก่ียวข้องร้อยละ100 เป็นไปได้

เป็นอย่างดี ให้ความร่วมมือในการวาง 3. ผู้เก่ียวข้องให้ความร่วมมือ

3. เพ่ือให้ครู บุคลากร ระบบและด าเนินงานประกัน ในการวางระบบและด าเนิน

คณะกรรมการสถานศึกษา คุณภาพภายในของสถานศึกษา งานประกันคุณภาพภายใน

ชุมชน/ท้องถ่ิน และผู้มี 4. ครู บุคลากร  คณะกรรมการ ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี
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2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

   2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สู่ครูมืออาชีพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

ส่วนเก่ียวข้องมีความม่ันใจ สถานศึกษา ชุมชน/ท้องถ่ิน 4. ครู บุคลากร 
ต่อระบบการบริหารและการ และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ร้อยละ 80 คณะกรรมการสถานศึกษา
จัดการของสถานศึกษา มีความม่ันใจต่อระบบการ ชุมชน/ท้องถ่ิน และผู้มีส่วน

บริหารและการจัดการ เก่ียวข้อง มีความม่ันใจ
ของสถานศึกษา ต่อระบบการบริหารและการ
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษามีการจัดวาง
ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็น
รูปธรรม มีข้ันตอนอย่างชัดเจน 
และมีความเป็นไปได้ใน
การปฏิบัติ
2. ผู้เก่ียวข้องให้ความร่วมมือ
ในการวางระบบและด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี
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2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

   2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สู่ครูมืออาชีพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

3. ครู บุคลากร คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน/ท้องถ่ิน
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีความม่ันใจ

ต่อระบบการบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษา

3 โครงการพัฒนาครูเพ่ือขอมี หรือ 1. เพ่ือพัฒนาครูให้มี เชิงปริมาณ 120,000 1. ครูมีความรู้ ทักษะ งานประเมินวิทยฐานะ
เล่ือนวิทยฐานะ ความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี ผู้บริหารและครู  จ านวน 83 คน (รายได้สถานศึกษา) และเจตคติท่ีดีในการ

ในการปฏิบัติหน้าท่ีใน เข้ารับการอบรม ปฏิบัติหน้าท่ีในวิทยฐานะ
วิทยฐานะระดับช านาญการ , เชิงคุณภาพ ระดับช านาญการ ,
ช านาญการพิเศษ ครู โรงเรียนเทศบาล  ช านาญการพิเศษ 
และเช่ียวชาญ เมืองภูเก็ต ได้รับการพัฒนา และเช่ียวชาญ มีความรู้ 
2. เพ่ือพัฒนาครูให้มี ก่อนแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะ ความเข้าใจเก่ียวกับ
มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียว มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ี
กับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ี หลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียว เก่ียวข้องกับการประเมิน
เก่ียวข้องกับการประเมิน ข้องกับการประเมิน วิทยฐานะ
วิทยฐานะ วิทยฐานะ สามารถน าผล 2. ครูพัฒนาการเรียน
3. เพ่ือการสร้างความม่ัน การพัฒนาไปใช้ประกอบ การสอนและงานในหน้าท่ี
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2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

   2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สู่ครูมืออาชีพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

ใจให้ครูได้พัฒนางานใน การแต่งต้ังให้มีวิทยฐานะ ได้ตรงตามมาตรฐานก าหนด
หน้าท่ี ให้ตรงตามมาตรฐาน ครูพัฒนางานในหน้าท่ี ต าแหน่ง
ก าหนดต าแหน่ง ตรงตามมาตรฐาน ส่งผลต่อ 3. ผู้เรียนมีคุณภาพ 

4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4 โครงการพัฒนาครูเพ่ือเตรียม 1. เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ เพ่ือใช้เป็นค่าสมนาคุณวิทยากร 100,000 1. ครูมีความรู้เข้าใจในการ งานพัฒนาบุคลากร
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ความเข้าใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์ ค่าท่ีพัก ค่าเดินทาง ค่าวัสดุ (รายได้สถานศึกษา) น าหลักเกณฑ์เก่ียวกับการ

ต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการประเมิน ค่าตกแต่งสถานท่ี ค่าอาหาร ประเมินวิทยฐานะ การปฏิบัติ
เตรียมความพร้อมและพัฒนา อาหารว่าง เคร่ืองด่ืม และ งานมาใช้เป็นกรอบพัฒนางาน
อย่างเข้ม ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 2. ผู้เรียนได้รับประโยชน์จาก
2. เพ่ือให้ครูพัฒนารูปแบบ การพัฒนาครูและบุคลากร
กระบวนการในการจัด
การเรียนการสอน

3. เพ่ือการสร้างความม่ันใจให้ครู

ได้พัฒนางานในหน้าท่ีให้ตรง

ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง

4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
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2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

   2.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สู่ครูมืออาชีพ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

5 โครงการนิเทศ 1.เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี 1.ครูได้รับการนิเทศ มีข้อมูล 5,000 1.สถานศึกษาพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารวิชาการ
การเรียนการสอน ประสิทธิภาพในการจัด เสนอแนะส าหรับวางแผนและ (รายได้สถานศึกษา) ให้มีประสิทธิภาพในการจัด งานนิเทศ

กิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุงการจักการเรียนรู้(PLC) การเรียนการสอน
2.เพ่ือยกระดับคุณภาพ 2. ผู้บริหารและครูมีส่วนร่วม 2.สถานศึกษายกระดับ
การจัดนิเทศการเรียน ในบทบาทหน้าท่ีการนิเทศ คุณภาพการจัดนิเทศการเรียน

การสอน ส่งเสริมการจัดนิเทศให้มีคุณภาพ การสอน
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

   2.3 กลยุทธ์ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างขวัญก าลังใจ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการพัฒนา คุณธรรม 1. เพ่ือพัฒนาคุณธรรม เชิงปริมาณ 150,000 1. ครูผู้สอนมีคุณธรรม งานพัฒนาบุคลากร
จริยธรรม ครูและบุคลากร จริยธรรม แก่บุคลากร 1. ครูผู้สอนในโรงเรียน (เงินอุดหนุน/ จริยธรรมในสถานศึกษา
เพ่ือส่งเสริมการท างาน ในสถานศึกษาตามแนวทาง จ านวน 83 คน รายได้สถานศึกษา) ตามแนวทางจรรยาบรรณ
เป็นทีม จรรยาบรรณ วิชาชีพ เชิงคุณภาพ วิชาชีพ

1. ครูได้รับการพัฒนา 2. ครูผู้สอนสามารถ
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และ ด้านคุณธรรม จริยธรรมใน อยู่ร่วมกันได้และมี
ประสิทธิภาพในการท างาน การด าเนินชีวิต เพ่ือสามารถ วัฒนธรรมในองค์กรท่ีดี
ในองค์กร อยู่กับผู้อ่ืน ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข
2 โครงการประเมิน 1. เพ่ือให้การประเมิน เชิงปริมาณ 3,000 1. ผู้เรียนมีคุณภาพ งานประเมิน

ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารครูและบุคลากร (รายได้สถานศึกษา) 2. ผู้บริหาร ครู วิทยฐานะ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของครูและ ทางการศึกษา ของโรงเรียน และบุคลากร 
ครูและบุคลากรทางการ บุคลากร โรงเรียนเทศบาล เทศบาลเมืองภูเก็ต มีความพึงพอใจ
ศึกษา เมืองภูเก็ต ในการประกอบ จ านวน 83 คน 

การเล่ือนข้ันเงินเดือน การให้
รางวัล และค่าตอบแทนอ่ืนๆ เชิงคุณภาพ
ชัดเจน มีมาตรฐานโปร่งใส 1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
และเป็นธรรม สนับสนุนการสอนได้รับ
2. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ การประเมินประสิทธิภาพและ
ในการปฏิบัติงานของครู ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา
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2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

   2.3 กลยุทธ์ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างขวัญก าลังใจ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

และบุคลากรในการบริหาร คิดเป็นร้อยละ 100
จัดการภายใต้ กฎหมาย 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการ
ระเบียบ ปฏิบัติอันจะส่งผลต่อ เรียนของนักเรียนสูงข้ึน
คุณภาพการศึกษา 3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 

มีความพึงพอใจต่อการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน

3 โครงการเสริมสร้างขวัญ 1. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ เชิงปริมาณ 12,000 1. ครูและบุคลากร งานบุคคลสัมพันธ์
และก าลังใจนการปฏิบัติ และก าลังใจให้แก่บุคลากร ครูและบุคลากรร้อยละ 80 (รายได้สถานศึกษา) เกิดขวัญและก าลังใจ
ใงานของครูและบุคลากร 2. เพ่ือเป็นการสร้าง มีขวัญและก าลังใจ ดีข้ึน ให้แก่บุคลากร
 - กิจกรรมรับขวัญ ความสัมพันธ์อันดีซ่ึงกัน มีความสัมพันธ์อันดีซ่ึงกัน 2. ครูและบุคลากร
 - กิจกรรมเย่ียมไข้ และกันระหว่างบุคลากร และกัน มีความรักความผูกพัน เกิดความสัมพันธ์อันดี
 - กิจกรรมอวยพรวันเกิด 3. เพ่ือให้บุคลากรเกิดความ ต่อโรงเรียน ซ่ึงกันและกันระหว่าง
 - กิจกรรมงานขาว ด า ม่ันคงในสวัสดิการ เชิงคุณภาพ บุคลากร
 - กิจกรรมเล้ียงส่ง 4. เพ่ือเป็นการสร้างความรัก ครูและบุคลากร มีขวัญ 3. ครูและบุคลากรเกิด
   ครูโอน – ย้าย ความห่วงใยของทางโรงเรียน และก าลังใจเพ่ิมย่ิงข้ึน ความม่ันคงในสวัสดิการ
 - กิจกรรมสังสรรค์ ต่อบุคลากร และมีความสัมพันธ์อันดี 4. ครูและบุคลากร 
   วันเกษียณอายุราชการ ซ่ึงกันและกัน เกิดความรัก ความห่วงใย
 - กิจกรรมสังสรรค์ ของทางโรงเรียนต่อบุคลากร
   วันข้ึนปีใหม่
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2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

   2.3 กลยุทธ์ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างขวัญก าลังใจ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

4 โครงการประชุมครู 1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ เชิงปริมาณ 35,000 1. ผู้บริหาร ครู และ งานบุคคลสัมพันธ์
และบุคลากรเพ่ือพัฒนา ความสามารถ ทักษะ เจตนคติ ผู้บริหาร  ครู  บุคลากร (เงินอุดหนุน/ บุคลากรได้รับการพัฒนา
การท างานเป็นทึม และวิธีการท างานของบุคลากร และผู้เก่ียวข้อง จ านวน รายได้สถานศึกษา) การบริหารการจัดการ

ทางการศึกษาให้เป็นแนวทาง 100 คน ได้เข้าร่วม เรียนการสอนอย่างมี
เดียวกัน เชิงคุณภาพ คุณภาพและ
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้ครู บุคลากร 1. ผู้บริหาร  ครู   บุคลากร มีประสิทธิภาพ
ทางการศึกษาและผู้ท่ีเก่ียวข้อง และผู้เก่ียวข้อง ได้รับทราบ 2. โรงเรียนได้น า นโยบาย
แสดงความคิดเห็นและแลก แนวนโยบายทางการศึกษา ของผู้บริหารปปฏิบัติ
เปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกัน เพ่ือน าไปปฏิบัติในแนวทาง ไในแนวทางเดียวกัน
ได้อย่างเต็มท่ี เดียวกัน 3. ผู้บริหาร ครู และ
3. เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง 2. มีแนวความคิดและ บุคลากร มีขวัญก าลังใจ
ความเข้าใจอันดีระหว่าง เทคโนโลยีใหม่ๆในการปรับปรุง ในการปฏิบัติงานและ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากร การเรียนให้ดีข้ึน มีความสุขในการท างาน
ทางการศึกษาในโรงเรียน 3. รู้บทบาทหน้าท่ี และ
ได้เป็นอย่างดี มีความเข้าใจอันดีซ่ึงกัน

และกันย่ิงข้ึน
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

3) ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ

   3.1 กลยุทธ์  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการพัฒนาระบบ เพ่ือพัฒนาระบบงาน เชิงปริมาณ 30,000 ๑.ครูและนักเรียนมีคุณภาพ ฝ่ายบริหารวิชาการ

ประกันคุณภาพภายใน ประกันให้เป็นระบบและมี ร้อยละของ นักเรียน ครูและ (รายได้สถานศึกษา) ตามเป้าหมายของ งานประกัน

ประสิทธิภาพตามท่ี บุคลากรโรงเรียนเทศบาลเมือง สถานศึกษาก าหนด คุณภาพภายใน

กฏกระทรวงก าหนด ภูเก็ต ท่ีมีส่วนร่วมในการ ๒.ครูเข้าใจมาตรฐาน

ก าหนดมาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาสามารถพัฒนา

ด าเนินการตามระบบประกัน ตนเองและนักเรียนให้มี

คุณภาพมาตรฐานของ คุณภาพตามเป้าหมาย

สถานศึกษา ของสถานศึกษาก าหนด

เชิงคุณภาพ ๓.ผู้บริหารสามารถน าครู

๑.นักเรียนครู ผู้ปกครองร่วมกัน และนักเรียนขับเคล่ือนสู่

ก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา เป้าหมายมาตรฐานศึกษา

๒.นัก เรียน ครู คณะกรรมการ ๔.ผู้บริหารสามารถบริหาร

สถานศึกษาจัดท าและ จัดการโรงเรียนอย่างเป็น

ด าเนินการ ตามแผนปฏิบัติการ ระบบโรงเรียนเกิด

มุ่งพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

ตามมาตรฐานการศึกษา ๕.โรงเรียนได้รับการพัฒนา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา
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3) ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ

   3.1 กลยุทธ์  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

๓.สถานศึกษามีการจัดท า ทุกด้านตามมาตรฐาน

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร สถานศึกษา มีการบริหาร 

จัดการอย่างเป็นระบบ จัดการอย่างเป็นระบบ

๔.สถานศึกษามีการตรวจสอบ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

 และประเมินคุณภาพภายใน ได้รับการยอมรับจากชุมชน

และน าผลการประเมินมา และสังคม

พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ

๕.สถานศึกษามีการจัดท า

รายงานการประเมินคุณภาพ

ภายในอย่างเป็นระบบ

 -กิจกรรมพัฒนาระบบประกันฯ 20,000 

 -กิจกรรมพัฒนาระบบจัดเก็บ 10,000 

ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประกันฯ

2 โครงการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง จัดกิจกรรมทบทวนและ 20,000 1.โรงเรียนมีหลักสูตร ฝ่ายบริหารวิชาการ

สถานศึกษาและหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษา ปรับปรุงหลักสูตรทุกกลุ่มสาระ (รายได้สถานศึกษา) สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ งานหลักสูตร

ท้องถ่ิน หลักสูตรกลุ่มสาระ การเรียนรู้ สามารถน าไปใช้จัด

การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ การเรียนการสอนได้
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3) ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ

   3.1 กลยุทธ์  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้ันพ้ืนฐานคล้องกับท้องถ่ิน 2.นักเรียนมีความรู้

และ ตอบสนองความต้องการ ความสามารถตาม

ความสามารถ ความถนัด หลักสูตรผ่านเกณฑ์ท่ี

และความสนใจของผู้เรียน สถานศึกษาก าหนด

3.นักเรียนมีคุณลักษณะ

ดี เก่ง และอยู่ในสังคม

ได้อย่างมีความสุข

3 โครงการพัฒนาหลักสูตร 1.เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ จัดกิจกรรมทบทวนและ 20,000 1.โรงเรียนมีหลักสูตร ฝ่ายบริหารวิชาการ
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ความเข้าใจ มีความสามารถ ปรับปรุงหลักสูตร (เงินอุดหนุน) สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ งานหลักสูตร
ของผู้เรียนตามศักยภาพ ในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาผู้เรียนสู่ สามารถน าไปใช้จัด

สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ความป็นเลิศ การเรียนการสอนได้
ของผู้เรียนตามศักยภาพ 1.แผนการเรียนกีฬา ม.1-6 อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถน าไปใช้ 2.เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ม.1-3 2.นักเรียนมีความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 3.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ม.4-6 ความสามารถตาม
2.เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง 4.วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หลักสูตรสถานผ่านเกณฑ์
หลักสูตรสถานศึกษาสู่ ม.1-3 ท่ีก าหนด
ความเป็นเลิศของผู้เรียนตาม 5.อาหารและโภชนาการ ม.1-6 3.นักเรียนมีคุณลักษณะ
ศักยภาพให้สอดคล้องกับ 6.ศิลปะการแสดง ม.1-6 ดี เก่ง และอยู่ในสังคม
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3) ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ

   3.1 กลยุทธ์  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

หลักสูตรแกนกลาง ดนตรีไทย / ดนตรีสากล / ได้อย่างมีความสุข
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นาฏศิลป์

7.ภาษา ม.1-6 ภาษาอังกฤษ - จีน

4 โครงการพัฒนางานธุรการ ๑. เพ่ือพัฒนาการบริการงาน นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง 5,000 1. โรงเรียนมีการบริการ ฝ่ายบริหารท่ัวไป

และสารบรรณเพ่ือยกระดับ ธุรการและสารบรรณ แก่นักเรียน ผู้ติดต่อราชการ (รายได้สถานศึกษา) งานธุรการและสารบรรณ งานธุรการ

การบริการ บุคลากร ผู้ปกครองและผู้ติดต่อ แก่นักเรียน บุคลากร 
ราชการเกิดความสะดวก รวดเร็ว ผู้ปกครองและผู้ติดต่อ
และพึงพอใจ    ราชการเกิดความสะดวก 
2. เพ่ือพัฒนาระบบบริการงาน รวดเร็ว เป็นท่ีพึงพอใจ    
ธุรการ และสารบรรณให้มี 2. เระบบบริการงานธุรการ
ประสิทธิภาพตามระเบียบงาน และสารบรรณมีประสิทธิภาพ
สารบรรณ เป็นไปตามระเบียบงาน

สารบรรณ
5 โครงการรับนักเรียนใหม่ 1.เพ่ือจัดท าแผนการรับสมัคร นักเรียน ได้เข้าเรียนตาม 25,000 1.นักเรียนระดับช้ันป.1 

นักเรียนระดับช้ันป.1 ม.1 ม.4 เกณฑ์ภาคบังคับในเขตบริการ (รายได้สถานศึกษา) ม.1 , ม.4 สมัครเข้าเรียน
ตามหลักเกณฑ์ของต้นสังกัด โดยมีกิจกรรมดังน้ี 2.นักเรียนได้รับการทดสอบ
2.เพ่ือทดสอบและวัดผล 1.วางแผนการรับนักเรียน และวัดผลด้านพัฒนาการ
ด้านพัฒนาการของนักเรียนใหม่ ตามจ านวนและตามต้องการ 3.โรงเรียนมีการจัดเก็บ
3.เพ่ือจัดท าเอกสารการย้าย 2.จัดท าแบบฟอร์ม ข้อมูลการย้ายเข้าระหว่างปี
เข้าระหว่างปี การรับสมัครนักเรียน ของนักเรียน
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3) ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ

   3.1 กลยุทธ์  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

3.คัดเลือกนักเรียน
4.ประกาศผลการคัดเลือก
5.จัดท าเอกสารการย้ายเข้า

6 โครงการพัฒนาระบบ 1. เพ่ือให้การจัดหาพัสดุ ด้วย นักเรียน ครู บุคลากร และ 5,000 1. โรงเรียนเทศบาลเมือง ฝ่ายบริหาร
บริหารงานพัสดุโรงเรียน วิธีจัดซ้ือ จัดจ้าง ของโรงเรียน ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (รายได้สถานศึกษา) ภูเก็ต มีวัสดุ/ครุภัณฑ์ใฃ้ งบประมาณ 

เทศบาลเมืองภูเก็ต ถูกต้อง ทันกับความต้องการของ งานพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ แผนปฏิบัติงาน
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ 2. มีการลงทะเบียน
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎ พัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นปัจจุบัน
กระทรวงต่าง ๆ สะดวกในการค้นหา 
2. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุ จัดท า 3. การตรวจสอบการ
ทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ได้ เบิกจ่ายวัสดุ เป็นไปอย่าง
อย่างถูกต้อง เป็นระบบ และ เป็นระบบ ตรวจสอบได้
สนับสนุนการเรียนการสอน
ของครูให้บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา
3. เพ่ือจัดท าข้อมูลท่ีเก่ียวกับ
การบริการวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็น
ระบบ เป็นปัจจุบัน คณะครู
บุคลากรของโรงเรียน ได้รับ
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3) ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ

   3.1 กลยุทธ์  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

สะดวกในการเบิกจ่ายวัสดุ
ครุภัณฑ์ และควบคุมการ
เบิกจ่ายวัสดุได้

7 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ ๑. เพ่ือก ากับ ติดตามการด าเนิน คณะกรรมการสถานศึกษา 5,000 1. โรงเรียนมีระบบการ ฝ่ายบริหาร
การจัดท าแผน โครงการ งานโครงการ/กิจกรรมให้เกิด ข้ันพ้ืนฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา (รายได้สถานศึกษา) บริหารโครงการ/กิจกรรมท่ี งบประมาณ
และพัฒนาระบบติดตามงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง มีประสิทธิภาพ เกิด งานนโยบายและ

2. เพ่ือแก้ไข ปรับปรุงวิธีด าเนิน ตัวแทนชุมชน ตัวแทนภาคี ประสิทธิผลต่อผู้เรียนและ แผน
งานโครงการให้เกิดความ เครือข่าย ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
เหมาะสม เพ่ิมประสิทธิภาพ 2. โรงเรียนมีระบบบริหาร
การท างาน จัดการสถานศึกษาท่ีมี
3. เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน คุณภาพได้มาตรฐาน
การบริหารทรัพยากรให้แก่ สอดคล้องกับเป้าหมายการ
โครงการต่าง ๆ ตามระดับความ จัดการศึกษา และ
ส าคัญและจ าเป็น สารสนเทศ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

ส าหรับผู้บริหารในการตัดสินใจ
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3) ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ

   3.1 กลยุทธ์  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

8 พัฒนาระบบการจัดเก็บ 1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือด าเนินงานตามโครงการ 5,000 1. การจัดท าระบบการ ฝ่ายบริหาร

เงินการศึกษา ด้านการจัดเก็บเงินการศึกษาให้ พัฒนาระบบการจัดเก็บเงิน (รายได้สถานศึกษา) จัดเก็บเงินบ ารุงการศึกษา งบประมาณ

มีมาตรฐาน การศึกษา ดังน้ี มีมาตรฐาน งานการเงิน

2. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่  -แต่งต้ังคณะกรรมด้านการเงิน 2. โรงเรียนมีระบบการ

เจ้าหน้าท่ี และผู้บริหารในการ  -ประชุมทบทวนรายงานผล บริหารงานด้านการจัดเก็บ

ใช้งานข้อมูลด้านการจัดเก็บเงิน ด าเนินโครงการเพ่ือน าปัญหา/ เงินบ ารุงการศึกษาท่ีคล่องตัว

การศึกษามีความถูกต้อง รวดเร็ว ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เป็นระบบ สามารถน าข้อมูล

แม่นย า การจัดโครงการ/กิจกรรม มาใช้ได้ทันที

 -ร่วมจัดท าปฏิทินการปฏิบัติ

งาน 

 -รายงานผลการตรวจสอบ

ภายในต่อผู้บริหาร/บุคลากร

และประชาชนทราบ

 -รายงานผลการปฏิบัติงาน

ด้านการเงินและการจัดเก็บ

เงินการศึกษาต่อผู้บริหาร

บุคลากร คณะกรรมการ
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3) ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ

   3.1 กลยุทธ์  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต้นสังกัด

และสาธารณะชนทราบ

9 โครงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติ 1. เพ่ือจัดท าแผนคู่มือปฏิบัติงาน เพ่ือด าเนินการจัดท าคู่มือปฏิบัติ 5,000 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ฝ่ายบริหาร 4 ฝ่าย

งานเพ่ือพัฒนาระบบบริหาร ส าหรับฝ่าย/งาน บริหารโรงเรียน งานส าหรับฝ่าย/งาน บริหาร (รายได้สถานศึกษา) มีการบริหารงานยึด

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต 2.เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติ ได้แก่ ค่าวัสดุ ค่าจ้างท าเอกสาร หลักการมีส่วนร่วม

งานของฝ่ายบริหารฯ ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง สนองตอบความต้องการ
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

3) ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ

   3.2 กลยุทธ์  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจัดเก็บข้อมูล 1.เพ่ือให้ครูและบุคลากร จัดเก็บผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 5,000 ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทางการศึกษาจัดเก็บและ อย่างเป็นระบบและสามารถ (รายได้สถานศึกษา) ถูกจัดเก็บอย่างเป็น

รวบรวมผลสัมฤทธ์ิของแต่ละ ตรวจสอบได้ ระบบสามารถตรวจสอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชา ได้จากหน่วยงานภายใน

อย่างเป็นระบบ และภายนอก

2 โครงการจัดเก็บข้อมูลด้าน 1.เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สามารถเก็บรวมรวมข้อมูล 5,000 สามารถรวบรวมและ ฝ่ายวิชาการ

วิชาการ ผลการทดสอบ ได้แก่ NT RT ย้อนหลังและปัจจุบัน เพ่ือเป็น (รายได้สถานศึกษา) จัดเก็บข้อมูลผลการทดสอบ

YCT O-Net แนวทางในการยกระดับ ต่างๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ

2.เพ่ือน าผลการทดสอบต่างๆ สัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึน สามารถน าผลการทดสอบ

มาวิเคราะห์เพ่ือยกระดับผล มาวิเคราะห์เพ่ือยกระดับ

สัมฤทธ์ิของผู้เรียน ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน

3 โครงการจัดเก็บข้อมูล ๑.เพ่ือจัดหาแหล่งการเรียนรู้ เชิงปริมาณ 3,000 ๑.มีแหล่งการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ

แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา ตามวิถีชีวิตชุมชน มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา (รายได้สถานศึกษา) ตามวิถีชีวิตชุมชน และ

ท้องถ่ิน และเกิดการใช้ ท้องถ่ินร้อยละ ๘๐ ให้นักเรียน เกิดการใช้ประโยชน์

ประโยชน์ได้จริงในชีวิต ได้ศึกษาหาความรู้ ได้จริงในชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา
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3) ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ

   3.2 กลยุทธ์  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

๒.เพ่ือส่งเสริม ให้มีการอนุรักษ์ เชิงคุณภาพ ๒.นักเรียนเกิดความรัก

ฟ้ืนฟูประยุกต์ และค้นคิด นักเรียนมีความรัก และภูมิใจ มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู

ส่ิงใหม่ ความรู้ใหม่จากท้องถ่ิน ในท้องถ่ินท่ีตนเองอาศัยอยู่ ประยุกต์และค้นคิดส่ิงใหม่ 

ของตนเอง ความรู้ใหม่ จากท้องถ่ิน

ของตนเอง

4 โครงการจัดท าทะเบียน ๑. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักเรียน ครู บุคลากร และ 3,000 1. โรงเรียนมีระบบจัดเก็บ ฝ่ายบริหาร
และสถิตินักเรียน เป็นระบบด้วยเทคโนโลยี ผู้ปกครอง (รายได้สถานศึกษา) ข้อมูลนักเรียนด้วยระบบ งบประมาณ 

สารสนเทศอย่างครบถ้วน สารสนเทศอย่างถูกต้อง งานธุรการ
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

2. เพ่ือจัดท าสาร-สนเทศการ 2. มีสารสนเทศข้อมูล

ย้ายเข้า – ย้ายออกให้เป็น นักเรียนย้ายเข้า - ย้ายออก

ปัจจุบันตรวจสอบได้ ท่ีถูกต้อง สามารถตรวจสอบ

3. เพ่ือให้มีข้อมูลด้าน ได้

สารสนเทศด้านนักเรียนมาเป็น 3. มีสารสนเทศเพ่ือใช้

ข้อมูลในการวางแผนบริหาร วางแผนการบริหารสถาน

สถานศึกษา ศึกษาในอนาคต
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3) ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ

   3.2 กลยุทธ์  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

5 โครงการจัดท าข้อมูลประวัติ 1. เพ่ือจัดเก็บ ปรับปรุง ข้อมูล นักเรียน ครู บุคลากร และ 3,000 1. โรงเรียนมีระบบจัดเก็บ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
และข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา ประวัติ และข้อมูลพ้ืนฐาน ผู้ท่ีสนใจ (รายได้สถานศึกษา) ปรับปรุงข้อมูลประวัติ และ งานธุรการ

สถานศึกษาให้มีความถูกต้อง ข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา

และเป็นปัจจุบัน 2. มีแหล่งข้อมูลสถานศึกษา

2. เพ่ือสร้างฐานข้อมูลท่ีสามารถ แก่ผู้ท่ีสนใจ

ให้บริการแก่ ผู้ต้องการศึกษา 3. สร้างภาพลักษณ์แห่ง

ข้อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษา การเป็นองค์กรคุณภาพใน

3. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์แห่งการ การจัดการเรียนรู้

เป็นองค์การแห่งคุณภาพใน

ด้านการจัดการเรียนรู้

6 โครงการจัดเก็บข้อมูลด้าน 1. เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บ นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง 3,000 1. โรงเรียนมีระบบจัดเก็บ ฝ่ายบริหาร
การเงินและงบประมาณ ข้อมูล รายงานด้านการเงินและ และผู้ท่ีสนใจ (รายได้สถานศึกษา) ข้อมูล รายงานด้านการเงิน งบประมาณ 

งบประมาณของโรงเรียน และงบประมาณท่ีถูกต้อง งานการเงินและ
2. เพ่ือเป็นสารสนเทศตาม ตามระเบียบ บัญชี

กระบวนการตรวจติดตาม 2. ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูล

การบริหารงานตามวงจรแห่ง สารสนเทศในการตัดสินใจ

คุณภาพสะท้อนถึงความเป็น วางแผนการบริหารองค์กร

องค์การแห่งคุณภาพในด้าน ให้บรรลุเป้าประสงค์ตาม
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3) ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ

   3.2 กลยุทธ์  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

การจัดการเรียนรู้ วิสัยทัศน์

3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

แก่สาธารณะสร้างภาพ

ลักษณ์ความเป็นองค์กรแห่ง

คุณภาพโดยน้อมน าหลัก

ปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง

และยึดหลักแห่งธรรมาภิบาล
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
3) ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ
   3.3 กลยุทธ์  จัดหาปัจจัย วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ เทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจัดซ้ือหนังสือเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่ือการเรียนรู้ เชิงปริมาณ 1,070,084 ๑.ผู้เรียนมีส่ือหนังสือเรียน ฝ่ายวิชาการ
ท่ีเหมาะสมและมีเน้ือหาสาระ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล (เงินอัดหนุน) ท่ีเหมาะสมตรงตามหลักสูตร
ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา เมืองภูเก็ตมีส่ือหนังสือเรียนท่ีดี สถานศึกษา สามารถน าไป
ไว้ใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ เหมาะสม และเพียงพอ ใช้ศึกษาค้นคว้าประกอบ
ของในแต่ละช้ันเรียน ร้อยละ ๑๐๐ กิจกรรมการเรียนรู้

เชิงคุณภาพ ได้เป็นอย่างดี
๑.ผู้เรียนมีส่ือหนังสือเรียน ๒.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ท่ีดีเหมาะสมตรงตามหลักสูตร ทางการเรียนตามเป้าหมาย
ไว้ศึกษาค้นคว้า ของโรงเรียน เน่ืองจากส่ือ
๒.ผู้เรียนสามารถพัฒนา หนังสือเรียนท่ีมีคุณภาพ
ศักยภาพของตนเองได้ด้วย
การเรียนรู้หนังสือเรียนท่ีดี
๓.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามเป้าหมาย
ของโรงเรียน

2 โครงการจัดท าบัตรประจ าตัว 1. เพ่ือจัดท าระบบดูแลนักเรียน ครู นักเรียน บุคลากร เจ้าหน้าท่ี 2,000 1. โรงเรียนมีระบบจัดการ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
นักเรียน Student Care และ เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร และผู้ปกครอง (รายได้สถานศึกษา) นักเรียน Student care งานธุรการ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดการข้อมูลนักเรียนได้อย่าง ท่ีดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดย

เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการ วิธีการและ
2. เพ่ือลดภาระงานครู บุคลากร เป็นเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา
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3) ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ
   3.3 กลยุทธ์  จัดหาปัจจัย วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ เทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

และเจ้าหน้าท่ีด้านเอกสาร 2. ครู นักเรียน บุคลากร
3. เพ่ือเป็นช่องทางในการ เจ้าหน้าท่ี และผู้ปกครอง
ส่ือสารข้อมูลข่าวสารระหว่าง ใช้ระบบจัดการนักเรียน 
โรงเรียนกับผู้ปกครอง Student care เพ่ือลดภาระ

การท างานเอกสารได้ดี
3 โครงการจัดซ้ือ จัดหา วัสดุ เพ่ือจัดซ้ือ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง 300,000 โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต   ฝ่ายบริหาร

อุปกรณ์ ส่ือ เทคโนโลยีและ ส่ือ เทคโนโลยี และทร้พยากร (รายได้สถานศึกษา) มีวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ งบประมาณ
ทร้พยากรทางการศึกษา ทางการศึกษา ห้องเรียน/ เทคโนโลยีและทรัพยากร งานพัสดุ
ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ห้องพิเศษ ให้เพียงพอต่อการ ทางการศึกษา ห้องเรียน

ระดับมัธยมศึกษา บริหารจัดการภายในโรงเรียน /ห้องพิเศษ เพ่ือใช้ในการ
บริการจัดการภายในโรงเรียน

อย่างเพียงพอ

4 โครงการซ่อมแซม บ ารุง 1. เพ่ือการส ารวจและตรวจสอบ นักเรียน ครู และบุคลากร 30,000 1. โรงเรียนสามารถวางแผน ฝ่ายบริหาร
รักษาครุภัณฑ์รถยนต์ราชการ ความช ารุด บกพร่องของ ยาน (รายได้สถานศึกษา) เพ่ือการซ่อมแซม บ ารุงรักษา งบประมาณ

พาหนะ น าไปสู่การซ่อมแซม ยานพาหนะราชการอย่าง งานยานพาหนะ
และบ ารุงรักษาให้มีการใช้งาน เป็นระบบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ 2. บริหารจัดการให้บริการ
เดินทางราชการของโรงเรียน ด้านยานพาหนะแก่นักเรียน
เทศบาลเมืองภูเก็ต และเทศบาล  บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
นครภูเก็ต 3. ช่วยลดการก่อมลพิษ
2. เพ่ือให้การด าเนินงานเก่ียวกับ และร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
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3) ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ
   3.3 กลยุทธ์  จัดหาปัจจัย วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ เทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

การบ ารุงรักษารถยนต์ ซ่ึงเป็น
ยานพาหนะของทางราชการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและลดงบ
ประมาณในการจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์และอะไหล่ หากมีการ
ตรวจสอบบ ารุงรักษา ยานพาหนะ

ของทางราชการอย่างสม่ าเสมอ
5 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 1. เพ่ือจัดหาเคร่ืองมือ นักเรียน ครู และบุคลากร 132,000  - คณะครูและเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายบริหาร

คอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนา สนับสนุนการบริหารงาน ได้รับประโยขน์จากการจัดซ้ือ (งบเทศบาล) สามารถปฏิบัติงานได้ งบประมาณ
การบริหารจัดการศึกษา ฝ่ายบริหารงบประมาณ ครุภัณฑ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อย่างมีประสิทธิภาพ งานนโยบายและ
และระบบสารสนเทศฝ่าย 2. เพ่ือพัฒนาการบริหาร ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  - บุคลากรปฏิบัติงานฝ่าย แผน
บริหารงบประมาณ จัดการศึกษาของฝ่ายบริหาร  - ส าหรับงานประมวลผล บริหารงบประมาณมี

งบประมาณ 4 เคร่ือง พร้อมโปรแกรม ส าหรับปฏิบัติงาน
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและ ส านักงานลิขสิทธ์ิ เพ่ือการบริหารจัดการ
บุคลากรมีครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์  - เคร่ืองพิมพ์ Muulti- ศึกษา และงานสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการศึกษา function แบบฉีดหมึก  - นักเรียน ครู บุคลากรและ
และพัฒนาระบบสารสนเทศ พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ ผู้ปกครองได้รับประโยชน์
อย่างเพียงพอและมี (Ink Tank Printer) 2 เคร่ือง เกิดความพึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพ  - เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด การบริหารจัดการศึกษา

800 Va จ านวน 4 เคร่ือง ท่ีมีคุณภาพ ของโรงเรียน
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3) ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ
   3.3 กลยุทธ์  จัดหาปัจจัย วัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ เทคโนโลยีและทรัพยากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

6 โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ใน 1.เพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา  -จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา 200,000  -นักเรียนมีอุปกรณ์กีฬา ฝ่ายบริหารท่ัวไป
การจัดการเรียนการสอนสู่ความ ในการจัดการเรียนการสอนสู่ความ เพ่ือการจัดการเรียนการสอน (งบเทศบาล) ทีเพียงพอเพ่ือใช้ฝึกปฏิบัติการ งานกิจการนักเรียน

เป็นเลิศด้านกีฬา เป็นเลิศด้านกีฬาอย่างเพียงพอ สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา สู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
2.เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการ  -นักเรียนสามารถยกระดับ

สอนให้ตรงตามความต้องการท่ี ความเป็นเลิศด้านกีฬาสู่ระดับ
หลากหลายของผู้เรียน ประเทศ
3.ส่งเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะ  -สร้างช่ือเสียงแก่โรงเรียนและ

ความสามารถด้านกีฬาท่ีเป็นเลิศ เทศบาลนครภูเก็ต

7 โครงการค่าใช้จ่ายระบบ 1. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายระบบ นักเรียน ครู และบุคลากร 3,000 1. โรงเรียนมีความคล่องตัว ฝ่ายบริหาร
สาธารณูปโภคโรงเรียน สาธารณูปโภค ได้แก่ โทรศัพท์ (รายได้สถานศึกษา) ด้านการติดต่อส่ือสารท้ัง งบประมาณ

อินเตอร์เน็ต ภายในองค์การ และระหว่าง งานอาคารสถานท่ี
2. เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัด องค์การ
การศึกษาให้มีมาตรฐาน 2. สนับสนุนให้เกิดการรับรู้

ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารจัดการศึกษา
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
4) ยุทธศาสตร์ สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
   4.1 กลยุทธ์  สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการให้บริการแนะแนว 1.เพ่ือให้นักเรียนและผปค. จัดกิจกรรมโดยการ 20,000 1.นักเรียนและผู้ปกครอง ฝ่ายบริหารวิชาการ
เพ่ือศึกษาต่อโรงเรียนเทศบาล ได้รับการแนะแนวการศึกษา แนะแนวศึกษาต่อช้ัน ป.1 (รายได้สถานศึกษา) ได้รับการแนะแนวการศึกษา งานแนะแนว
เมืองภูเก็ต ท่ีถูกต้องเช่ือถือได้ รวมท้ัง ม.1 และม.4 ให้กับ ท่ีถูกต้องเช่ือถือได้รวมท้ังเป็น

เป็นแนวทางในการตัดสินใจ นักเรียนและผปค.ช้ันอ.3 แนวทางในการตัดสินใจเลือก
เลือกศึกษาต่อในโรงเรียน ป.6 และม.3 ศึกษาต่อในโรงเรียนเทศบาล
เทศบาลเมืองภูเก็ต เมืองภูเก็ต
2.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี 2.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง

 โรงเรียนในสังกัดและนอกสังกัด ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต และนอกสังกัด
3.เพ่ือสร้างความไว้วางใจ 3.เพ่ือสร้างความไว้วางใจ 
ความเช่ือม่ันให้แก่ผู้ปกครอง ความเช่ือม่ันให้แก่ผู้ปกครอง
และนักเรียน โดยใช้กิจกรรม และนักเรียน โดยใช้กิจกรรม
แนะแนวเป็นส่ือกลาง แนะแนว

2 โครงการความร่วมมือ ๑.เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน จัดโครงการความนร่วมมือ 80,000 ๑ครูได้รับการพัฒนา ฝ่ายบริหารวิชาการ
ทางวิชาการระหว่าง วิชาชีพการศึกษาส าหรับบุคลากร ทางวิชการเพ่ือยกระดับ (รายได้สถานศึกษา) คุณภาพมาตรฐาน
สถานศึกษากับสถาบัน ทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา วิชาชีพ
การศึกษาอ่ืน ๒. เพ่ือสร้างเครือข่ายในการ ประกอบด้วย ๒. โรงเรียนมีเครือข่าย

บริหารการศึกษาอย่างเป็นระบบ 1. โครงการความร่วมมือทาง ในการบริหารการศึกษา
ในการสร้างความเข้มแข็งทาง วิชาการกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ อย่างเป็นระบบ ในการ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับงบประมาณและแหล่งท่ีมา
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4) ยุทธศาสตร์ สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
   4.1 กลยุทธ์  สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับงบประมาณและแหล่งท่ีมา

วิชาการและวิชาชีพ 2. โครงการความร่วมมือทาง สร้างความเข้มแข็งทาง
๓.เพ่ือให้ครูและผู้บริหารของ วิชาการกับสถาบันการอาชีวศึกษา วิชาการและวิชาชีพ
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ จังหวัดภูเก็ต ๓.ครูและผู้บริหาร
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์3. โครงการความร่วมมือทาง ของสถานศึกษาได้รับ
ต่อการศึกษา วิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ การพัฒนาความรู้

ภูเก็ต  ความสามารถ
 4. โครงการความร่วมมือทาง อันจะเป็นประโยชน์ต่อ

วิชาการกับสถาบันการศึกษา การศึกษา
ระดับต่างๆเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน

3 โครงการฝึกอบรม 1.เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ คณะกรรมการสถานศึกษา 60,000 1.ภาคีเครือข่ายทางการ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
เพ่ิมประสิทธิภาพ ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเทศบาล (รายได้สถานศึกษา) ศึกษามีความเข้มแข็ง งานสัมพันธ์ชุมชน
พัฒนาความร่วมมือของ และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา เมืองภูเก็ตมีความเข้มแข็ง 2.คณะกรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษา 2. เพ่ือฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพ ให้ความร่วมมือในการ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ข้ันพ้ืนฐานผู้น าทางการศึกษา พัฒนาความร่วมมือของ บริหารจัดการ ติดตามดูแล ผู้น าทางการศึกษาให้ความ
และทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการสถานศึกษา  ให้ความช่วยเหลือ ท าหน้าท่ี ร่วมมือในการบริหารจัดการ 

ข้ันพ้ืนฐาน ผู้น าทางการศึกษา เป็นผู้แทนของสถานศึกษา ติดตาม ดูแล ให้ความ
ในการบริหารจัดการ ติดตาม โดยมีกิจกรรม ดังน้ี ช่วยเหลือ แก้ปัญหาและ
ดูแล ให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหา 1. กิจกรรมฝึกอบรม 50,000 สนับสนุนกิจการของ
และสนับสนุนกิจการของ เพ่ิมประสิทธิภาพพัฒนาความ สถานศึกษา
สถานศึกษา ร่วมมือของคณะกรรมการ 3.คณะกรรมการ
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4) ยุทธศาสตร์ สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
   4.1 กลยุทธ์  สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับงบประมาณและแหล่งท่ีมา

3.เพ่ือให้คณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท าหน้าท่ี ผู้น าทางการศึกษา ท าหน้าท่ีเป็นผู้แทนของ
เป็นผู้แทนของสถานศึกษา และทัศนศึกษาดูงาน สถานศึกษาประสานสัมพันธ์
ประสานสัมพันธ์กับชุมชน 2. กิจกรรมประชุม 10,000 กับชุมชน องค์กรภายนอก 
องค์กรภายนอก รวมท้ัง คณะกรรมการสถานศึกษา รวมท้ังใช้สถานศึกษา
ใช้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการ ข้ันพ้ืนฐาน เป็นแหล่งวิทยาการ

4 โครงการพัฒนาเครือข่าย 1.เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ คณะกรรมการบริหารชมรม 15,000                    1.ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ความร่วมมือระหว่าง ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมให้ข้อมูล (รายได้สถานศึกษา) ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา งานสัมพันธ์ชุมชน
โรงเรียนกับผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนา มีความเข้มแข็ง

2.เพ่ือสรรหาคณะกรรมการ โรงเรียน 2.โรงเรียนมีคณะกรรมการ
บริหารชมรมผู้ปกครอง โดยมีกิจกรรม ดังน้ี บริหารชมรมผู้ปกครอง
3.เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง 1. กิจกรรมคัดเลือกคณะ 1,000                      3.ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
มีส่วนร่วมให้ข้อมูลข้อเสนอแนะ กรรมการห้องเรียน ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาโรงเรียน 2. กิจกรรมคัดเลือกคณะ 10,000                    ในการพัฒนาโรงเรียน

กรรมการบริหารชมรมผู้ปกครอง
3. กิจกรรมประกาศแต่งต้ัง 3,000                      
คณะกรรมการบริหารชมรม
ผู้ปกครอง
4. กิจกรรมประชุมคณะ 1,000                      
กรรมการบริหารชมรมผู้ปกครอง
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4) ยุทธศาสตร์ สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
   4.1 กลยุทธ์  สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับงบประมาณและแหล่งท่ีมา

5 โครงการประชุมผู้ปกครองสัญจร 1.เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ให้ข้อมูล 20,000 1.ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน  ข้อเสนอแนะในการพัฒนา (รายได้สถานศึกษา) ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา งานสัมพันธ์ชุมชน
และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา โรงเรียน และร่วมกัน มีความเข้มแข็ง
๒. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้เป็น ๒. ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ได้มีส่วนร่วม ให้ข้อมูล คนเก่ง ดี มีความสุข  ให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะในการ โดยมีกิจกรรมดังน้ี ในการพัฒนาโรงเรียน
พัฒนาโรงเรียน จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 3. ผู้ปกครองได้พบปะ
3. เพ่ือให้ผู้ปกครองได้มี ภาคเรียนละ 2 คร้ัง ครูประจ าช้ันในการ
โอกาสพบปะครูประจ าช้ัน ร่วมกันส่งเสริมพัฒนา
ในการร่วมกันส่งเสริมพัฒนา นักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี
นักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข
และมีความสุข

6 โครงการอบรมและประชุม 1.เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ  -ผู้ปกครองรับทราบข้อมูล 50,000 1.ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ผู้ปกครองประจ าปี (ประชุมสามัญ ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน เก่ียวกับกิจการของชมรมผู้ปกครอง (รายได้สถานศึกษา) ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา งานสัมพันธ์ชุมชน
ประจ าปี) และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา ในรอบปีท่ีผ่านมา มีความเข้มแข็ง

2.เพ่ือให้ผู้ปกครองรับทราบ  -ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ 2.ผู้ปกครองทราบข้อมูล
ข้อมูลเก่ียวกับกิจการของชมรม พัฒนาสถานศึกษาโดยเข้าร่วม เก่ียวกับกิจการของชมรม
ผู้ปกครองในรอบปีท่ีผ่านมา กิจกรรม ผู้ปกครองในรอบปีท่ีผ่านมา
3.เพ่ือเปิดโอกาสให้เครือข่าย  -กิจกรรมประชุม/อบรม 3.เเครือข่ายผู้ปกครอง
ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการ สมาชิกสามัญผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา ปีละ 1 คร้ัง พัฒนาสถานศึกษา
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4) ยุทธศาสตร์ สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
   4.1 กลยุทธ์  สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับงบประมาณและแหล่งท่ีมา

7 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง 1. เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง  -กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง 50,000 1. ผู้ปกครองทราบวิสัยทัศน์ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
นักเรียนใหม่ ประจ าปี รับทราบวิสัยทัศน์ นโยบาย นักเรียนเข้าใหม่เพ่ือสร้างความ (รายได้สถานศึกษา) นโยบาย และร่วมก าหนด งานธุรการ

รวมถึงร่วมก าหนดแนวทาง เข้าใจในบทบาทความร่วมมือ แนวทางการจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาแก่นักเรียน การจัดการศึกษาแก่นักเรียน กับโรงเรียนเพ่ือให้เกิด
ของโรงเรียน ประโยชน์ต่อผู้เรียน
2. เพ่ือเสริมสร้างบทบาท 2. โรงเรียนและผู้ปกครอง
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ร่วมรับผิดชอบต่อบทบาท
และผู้ปกครองในการพัฒนา การจัดการศึกษาให้เกิด
บุตรหลานในยุคดิจิตอล ผู้เรียนท่ีมีคุณภาพ

8 โครงการปัจฉิมนิเทศและ 1. เพ่ือนักเรียนเห็นความส าคัญ  -กิจกรรมอ าลา ป.6 50,000 1.นักเรียนเห็นความส าคัญ ฝ่ายวิชาการ
กิจกรรมวันอ าลา ของการเรียน  -กิจกรรมอ าลา ม.3 (รายได้สถานศึกษา) ของการเรียน

2. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ  -กิจกรรมอ าลา ม.6 2.นักเรียนมีขวัญก าลังใจ
ให้กับนักเรียนท่ีส าเร็จการศึกษา 3.นักเรียนเกิด
3. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ ความภาคภูมิใจใน
ภาคภูมิใจในความส าเร็จ ความส าเร็จ
4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม 4.นักเรียนมีความสัมพันธ์
ระหว่างครูและนักเรียน อันดีระหว่างครูและนักเรียน
5.เพ่ือให้นักเรียนเกิดทัศนติท่ีดี 5.นักเรียนเกิดทันคติ
ต่อโรงเรียน ท่ีดีต่อโรงเรียน
6.เพ่ือร้างแรงจุงใจให้นักเรียน 6.นักเรียนสร้างแรงจูงใจ
รุ่นต่อไป ให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป
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4) ยุทธศาสตร์ สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
   4.1 กลยุทธ์  สร้างความเข้มแข็งของผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับงบประมาณและแหล่งท่ีมา

9 โครงการกีฬาสัมพันธ์ครู ๑.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ ผู้ปกครอง ครู บุคลากรมีความ 500,000 ๑. ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
และผู้ปกครอง ท่ีดีระหว่างครูและผู้ปกครอง สัมพันธ์อันดีผ่านกิจกรรมกีฬา (รายได้สถานศึกษา) อันดีกับโรงเรียน งานสัมพันธ์ชุมชน

๒.เพ่ือปลูกฝังความสามัคคี สัมพันธ์ครูและผู้ปกครอง ๒.ผู้ปกครอง ครู บุคลากร
และการมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ปีการศึกษา ละ ๑ คร้ัง มีความสามัคคีและมีน้ าใจเ
๓.เพ่ือส่งเสริมการท างาน ป็นนักกีฬา
เป็นทีม ๓.ผู้ปกครอง ครู บุคลากร

มีการร่วมท างานเป็นทีม
10 โครงการจัดงานศิษย์เก่า ๑.เพ่ือสร้างเครือข่าย ศิษย์เก่า โรงเรียนเทศบาล 3,000 ๑.เครือข่ายศิษย์เก่า ฝ่ายบริหารท่ัวไป

ศิษย์เก่าของโรงเรียนให้ เมืองภูเก็ต เป็นเครือข่ายท่ี (รายได้สถานศึกษา) ของโรงเรียนเข้มแข็ง งานสัมพันธ์ชุมชน
เข้มแข็ง เข้มแข็ง มีกิจกรรมดังน้ี ๒.ครู บุคลากร ศิษย์เก่า
๒.เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ 1. กิจกรรมจัดท าทะเบียน  แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
และร่วมมือพัฒนางานด้าน    ศิษย์เก่า รุ่น 1 - ปัจจุบัน ร่วมมือพัฒนางานด้าน
ศิษย์เก่า 2. กิจกรรมประชุมศิษย์เก่า ศิษย์เก่า
๓.เพ่ือวางแผนแนวทาง 3. กิจกรรมจัดงานศิษย์เก่า ๓.ศิษย์เก่าวางแผนแนวทาง
การระดมทรัพยากรในการ การระดมทรัพยากรในการ
พัฒนาโรงเรียน พัฒนาโรงเรียน
๔.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ ๔.ศิษย์เก่ามีความสัมพันธ์
อันดีระหว่างศิษย์เก่า อันดีต่อบุคลากรในโรงเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
4) ยุทธศาสตร์ สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
    4.2 กลยุทธ์  พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการให้บริการชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจัดนิทรรศการ ๑.เพ่ือจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ จัดกิจกรรมแสดงผลงาน 100,000 ๑. โรงเรียนเทศบาลเมือง ฝ่ายบริหารวิชาการ
ทางวิชาการ และน าเสนอผลงานของนักเรียน ทางวิชาการ ประกอบด้วย (รายได้สถานศึกษา) ภูเก็ตมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. นิทรรศการทางวิชาการ สู่คุณภาพผู้เรียนบรรลุวัตถุ
ให้ปรากฏแก่สาธารณชน ระดับโรงเรียน ประสงค์ไม่น้อยกว่า
 2.เพ่ือส่งเสริมให้ทุกคน ทุกฝ่าย 2. นิทรรศการทางวิชาการ ร้อยละ 80
 มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ระดับเทศบาล 2. นักเรียนครูและบุคลากร
สร้างความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 3. นิทรรศการทางวิชาการ ทางการศึกษาได้แสดงผลงาน
เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป ระดับภาค ให้ปรากฏ เป็นท่ีประจักษ์
๓.เพ่ือให้นักเรียนมีความคิดริเร่ิม 4. นิทรรศการทางวิชาการ น่าช่ืนชมแก่สาธารณชน
สร้างสรรค์ และสร้างผลงานด้วย ระดับประเทศ และได้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ความภาคภูมิใจ อย่างกว้างขวาง
4.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ๓.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
และเกิดทักษะการท างานตาม ทุกระดับ มีความพึงพอใจ
ความถนัดและความสามารถ เกิดความม่ันใจในคุณภาพ
๕.เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจ การจัดการศึกษาของโรงเรียน
และยกย่องเชิดชูเกียรติ ครู 4.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง
ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา การเรียนสูงข้ึนในทุกกลุ่มสาระ

และนักเรียนท่ีมีผลงานดีเด่นเป็น การเรียนรู้
ท่ีประจักษ์

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับงบประมาณและแหล่งท่ีมา
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4) ยุทธศาสตร์ สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
    4.2 กลยุทธ์  พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการให้บริการชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับงบประมาณและแหล่งท่ีมา

2 โครงการให้บริการชุมชน ๑.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ โรงเรียน ชุมชน 3,000 ๑.มีความสัมพันธ์อันดี ฝ่ายบริหารท่ัวไป
อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ (รายได้สถานศึกษา) ระหว่างโรงเรียนและชุมชน งานประชาสัมพันธ์
2.เพ่ือให้การอนุเคราะห์ และให้ 2.โรงเรียนให้การอนุเคราะห์
บริการชุมชน ในด้านต่างๆ และให้บริการชุมชนในด้าน
เช่น ดนตรี นาฏศิลป์ และ ต่างๆ เช่น ดนตรี นาฏศิลป์
วิชาการ วิชาการ
3.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้มี 3.นักเรียนได้มีเวทีในการ
เวทีในการแสดงออก แสดงออก

3 โครงการประชาสัมพันธ์ 1.เพ่ือให้นักเรียนครูผู้ปกครอง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง 13,000 1.นักเรียน ครู ผู้ปกครองและ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ผ่านระบบออนไลน์ และสาธารณชนได้รับข้อมูล และหน่วยงานต่างๆ (รายได้สถานศึกษา) สาธารณชนได้รับข้อมูลข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์

ข่าวสารจากโรงเรียนอย่างรวดเร็ว ได้รับข้อมูลข่าวสาร จากโรงเรียนอย่างรวดเร็ว
2.เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผ่านระบบออนไลน์ 2.นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
และหน่วยงานต่างๆ สามารถ  -กิจกรรมประชาสัมพันธ์และ 10,000 และหน่วยงานต่างๆ สามารถ
สืบค้น และใช้ประโยชน์ข้อมูล ให้บริการผ่านเวปไซต์ สืบค้น และใช้ประโยชน์ข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนท่ีสนใจ  -ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ 3,000 สารสนเทศของโรงเรียนท่ี
ผ่านเว็บไซด์ และเพจFacebook โรงเรียนผ่านเพจ Facebook สนใจผ่านเว็บไซด์
3.เพ่ือสร้างความนิยมของ เพจ Facebook
สถานศึกษาให้เกิดข้ึนกับ 3.สร้างความนิยมของ
สาธารณชนท่ีสนใจผ่านเว็บไซด์ สถานศึกษาให้เกิดข้ึนกับ 
และเพจ Facebook สาธารณชนท่ีสนใจผ่าน

เว็บไซด์ และเพจFacebook
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4) ยุทธศาสตร์ สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
    4.2 กลยุทธ์  พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการให้บริการชุมชน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับงบประมาณและแหล่งท่ีมา

4 โครงการจัดท าวารสาร ๑.เพ่ือจัดท าวารสาร ส่ือ นักเรียน ครู บุคลากร และบุคคล 50000 ๑.โรงเรียนมีวารสาร ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ส่ือ ส่ิงพิมพ์ VDO ส่ิงพิมพ์ VDO ประชาสัมพันธ์ ภายนอกได้รับข้อมูลข่าวสาร (รายได้สถานศึกษา)  ส่ือส่ิงพิมพ์ VDO งานประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ผลงาน ผลงานของโรงเรียน ผ่านวารสาร  ส่ือส่ิงพิมพ์ VDO  ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ของโรงเรียน แก่นักเรียน ครู บุคลากร ประชาสัมพันธ์ผลงานโรงเรียน ของโรงเรียนแก่นักเรียน  

และบุคคลภายนอกทราบ 1. วารสารรายงานผล ครู บุคลากรและ
๒.เพ่ือประชาสัมพันธ์ การศึกษา ประจ าปีการศึกษา บุคคลภายนอกทราบ
โรงเรียนให้เป็นท่ีรู้จักและ 2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 2.โรงเรียนให้เป็นท่ีรู้จัก
ยอมรับของสังคม 3. วิดีทัศน์ หรือ VDO และยอมรับของสังคม

แนะน าโรงเรียนในโอกาส
ต่าง ๆ  

5 โครงการประชาสัมพันธ์ ๑.เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลการ นักเรียน ครู บุคลากร 20,000 ๑.ประชาสัมพันธ์ผลการ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ผลงานดีเด่น ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆของ และบุคคลภายนอก (รายได้สถานศึกษา) ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ งานประชาสัมพันธ์

สถานศึกษาให้ผู้ปกครอง ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่าน ของสถานศึกษาให้ผู้ปกครอง
และประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ กิจกรรม และประชาชนท่ัวไปได้รับทราบ

๒.เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจ 1. จัดท าทะเบียนผลงานดีเด่น 1,000 ๒.สร้างความภาคภูมิใจแก่

ของนักเรียน บุคลากร 2. จัดท าส่ือแสดงผลงาน 19,000 นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง
ผู้ปกครองในสถานศึกษา ดีเด่นในรูปแบบต่าง ๆ ในสถานศึกษา
๓.เพ่ือน าเสนอผลงานดีเด่น ได้แก่ PowerPoint ๓.โรงเรียนน าเสนอผลงานดีเด่น

ให้เป็นท่ีทราบอย่างแพร่หลาย ป้ายไวนิล ให้เป็นท่ีทราบอย่างแพร่หลาย
๔.เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ ๔.เสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ท่ีดีแก่สถานศึกษา แก่สถานศึกษา
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

5) ยุทธศาสตร์ สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม ให้ได้มาตรฐาน เอ้ือต่อการเรียนรู้

   5.1  กลยุทธ์  สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการปรับปรุงห้อง 1.เพ่ือสนับสนุนการจัดการ ครูบุคลากรและนักเรียนห้อง 500,000 1.นักเรียนได้รับการสนับสนุน ฝ่ายบริหารวิชาการ

ภาษาอังกฤษ IEP เรียนการสอน โครงการ IEP ป.1-ป.6 (รายได้สะสมสถานศึกษา) การจัดการเรียนการสอน

2.เพ่ือจัดสถานท่ีให้เหมาะสมกับ มีห้องเรียนท่ีเออ านวยต่อ 2.นักเรียนมีสถานท่ีท่ีเหมาะสม

วิชาท่ีเรียน มีบรรยากาศท่ีดีเอ้ือ การเรียนให้เหมาะสมกับการ กับวิชาท่ีเรียนมีบรรยากาศท่ีดี

ต่อการเรียนรู้และเกิดประโยชน์ เรียนการสอนของครูและ ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิด

สุงสุด นักเรียน ประกอบด้วย ประโยชน์สูงสุด

1. ปรับปรุงผนัง ฝ้า ทาสี

2. ปรับปรุงประตูเข้า ออก

3. จัดซ้ือตู้เก็บอุปกรณ์

4. ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี นักเรียน

5. โต๊ะ - เก้าอ้ีครู

6. ติดต้ังกระดานอัจฉริยะ

2 โครงการปรับปรุงห้อง 1.เพ่ือสนับสนุนการจัดการ ครูบุคลากรและนักเรียนห้อง 500,000 1.นักเรียนได้รับการสนับสนุน ฝ่ายบริหารวิชาการ

ภาษาอังกฤษ EP เรียนการสอน โครงการ EP. มีห้องเรียนท่ี (รายได้สะสมสถานศึกษา) การจัดการเรียนการสอน

2.เพ่ือจัดสถานท่ีให้เหมาะสมกับ อ านวยต่อการเรียนให้เหมาะสม 2.นักเรียนมีสถานท่ีท่ี

วิชาท่ีเรียนมีบรรยากาศท่ีดี กับการเรียนการสอนของครูและ เหมาะสมกับวิชาท่ีเรียน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา
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5) ยุทธศาสตร์ สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม ให้ได้มาตรฐาน เอ้ือต่อการเรียนรู้

   5.1  กลยุทธ์  สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

เอ้ือต่อการเรียนรู้และเกิด นักเรียน ประกอบด้วย มีบรรยากาศท่ีดีท่ีเอ้ือต่อการ

ประโยชน์สุงสุด 1. ปรับปรุงผนัง ฝ้า ทาสี เรียนรู้และเกิดประโยชน์สูงสุด

2. ปรับปรุงประตูเข้า ออก

3. จัดซ้ือตู้เก็บอุปกรณ์

4. ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี นักเรียน

5. โต๊ะ - เก้าอ้ีครู

6. ติดต้ังกระดานอัจฉริยะ

3 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ 1.เพ่ือให้ผหู้เรียนมีห้องปฏิบัติการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 80,000 นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ฝ่ายบริหารวิชาการ

ทางภาษา ทางภาษา ท่ีสามารถใช้งานได้ ทางภาษา ประกอบด้วย (รายได้สะสมสถานศึกษา) เมืองภูเก็ตมีห้องปฏิบัติการ

๒.เพ่ือส่งเสริมการจัดบรรยากาศ 1. ปรับปรุงผนัง ฝ้า ทาสี ทางภาษาให้มีอุปกรณ์ทันสมัย

ส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 2. ปรับปรุงประตูเข้า ออก และสามารถใช้งานได้

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียน 3. จัดซ้ือตู้เก็บอุปกรณ์

การสอน 4. ตู้ โต๊ะ เก้าอ้ี นักเรียน

5. โต๊ะ - เก้าอ้ีครู

6. ติดต้ังกระดานอัจฉริยะ
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5) ยุทธศาสตร์ สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม ให้ได้มาตรฐาน เอ้ือต่อการเรียนรู้

   5.1  กลยุทธ์  สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

4 โครงการปรับปรุง ๑. เพ่ือพัฒนาระบบการ ปรับปรุงห้องวัดผล 100,000 ๑.มีวัสดุ – อุปกรณ์เพียงพอ ฝ่ายบริหารวิชาการ

ห้องวัดผลและประเมินผล บริหารจัดการงานวิชาการ และประเมินผล ประกอบด้วย (รายได้สะสมสถานศึกษา) รองรับงานทะเบียน – วัดผล

ให้มีประสิทธิภาพตาม 1. ปรับปรุงเคาร์เตอร์ส าหรับ 2. การด าเนินงานในงาน

ขอบข่ายภารกิจของงาน การติดต่อของนักเรียนและ พัฒนางานทะเบียน – วัดผล 

ผู้ปกครอง ด าเนินไปอย่างถูกต้อง

2. ติดต้ังสายแลนด์ในห้อง เป็นระเบียบและเป็นปัจจุบัน

พร้อมใส่รางครอบสาย ๓.ให้บริการแก่ผู้ท่ีมาติดต่อ

ส าหรับเช่ือมต่อเคร่ือง ใช้บริการได้อย่างท่ัวถึง

คอมพิวเตอร์ทุกตัวเข้าด้วยกัน  และมีประสิทธิภาพ

3. จัดซ้ือแฟ้มจัดเก็บเอกสาร

5 โครงการปรับปรุง 1.ห้องส านักงานมีความสวยงาม 1.จัดซ้ือครุภัณฑ์ตู้ใส่เอกสาร 50,000                    ห้องส านักงานมีความสวยงาม ฝ่ายบริหาร

ห้องบุคลากร เหมาะสมต่อการให้บริการ 2.จัดซ้ือครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ี (รายได้สะสมสถานศึกษา) เหมาะสมต่อการใช้งาน งบประมาณ

ประชาชน 3.ติดต้ังเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในการบริการบุคลากร และ งานอาคารสถานท่ี

เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ ผู้ปกครอง หรือประชาชน

ท่ีมาติดต่อราชการ
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5) ยุทธศาสตร์ สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม ให้ได้มาตรฐาน เอ้ือต่อการเรียนรู้

   5.1  กลยุทธ์  สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

6 โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล ๑.เพ่ือพัฒนาห้องพยาบาลให้มี เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการ 300,000 ๑.สถานศึกษามีห้อง ฝ่ายบริหารท่ัวไป

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ครุภัณฑ์และวัสดุท่ีได้มาตรฐาน แพทย์ ดังต่อไปน้ี (งบอุดหนุนเทศบาล) พยาบาลท่ีได้มาตรฐาน งานกิจการนักเรียน

เพ่ือให้บริการด้านสุขภาพ 1. ฉากก้ันห้อง เป็นแหล่งให้บริการด้าน

อนามัยแก่ผู้เรียน ครู 2. ประตูกระจก สุขภาพอนามัยแก่ผู้เรียน

และบุคลากรในโรงเรียน 3. ติดต้ังผ้าม่านก้ันแสง และครู

๒.เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ 4. ราวพร้อมผ้าม่านก้ันเตียง ๒.สถานศึกษามีเคร่ืองมือ 

ให้บริการด้านสุขอนามัยท่ีได้ 5. จัดซ้ือเตียงผู้ป่วย (เตียงเฟาว์ เคร่ืองใช้และวัสดุ อุปกรณ์

มาตรฐานกรมอนามัย เลอร์) แบบ ๓ ไกร์ มือหมุน ในการให้บริการด้านสุขภาพ

6.เบาะนอนเตียงผู้ป่วย PVC อนามัย เพ่ิมข้ึนและเพียงพอ
7. หมอน ผ้าคลุม ผ้าห่ม ส าหรับ ต่อจ านวนนักเรียนครูและ

เตียงผู้ป่วย บุคลากรในโรงเรียน
8. ครุภัณฑ์ส านักงานประจ าห้อง

พยาบาล ได้แก่ตู้เอกสาร ช้ันวาง
ของ ตู้เก็บยา โต๊ะ-เก้าอ้ีส านักงาน

7 โครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ 1.เพ่ือปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ มีศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ 450,000 1.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ฝ่ายบริหารท่ัวไป

เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงให้เป็น พอเพียง 1 ศูนย์ ประกอบด้วย (รายได้สะสมสถานศึกษา) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ งานส่ิงแวดล้อม

ระเบียบ เป็นสัดส่วน มีความ 1.โรงเรือนเพาะเห็ด พอเพียงท่ีมีระเบียบ และเศรษฐกิจ

สะดวกต่อการจัดการเรียนรู้ 2.แปลงสาธิตการเกษตร เป็นสัดส่วน มีความสะดวก พอเพียง

2.เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้การ 3.บ่อเล้ียงปลา ต่อการจัดการเรียนรู้
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5) ยุทธศาสตร์ สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม ให้ได้มาตรฐาน เอ้ือต่อการเรียนรู้

   5.1  กลยุทธ์  สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

อนุรักษ์พลังงานส่ิงแวดล้อมตาม 4.สวนสมุนไพร 2.มีแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์

แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 5.ห้องนิทรรศการศูนย์ พลังงานส่ิงแวดล้อมตามแนว

การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง

6.ทางเท้าภายในศูนย์

8 โครงการพัฒนาสวนหย่อม ๑.เพ่ือพัฒนาส่ิงแวดล้อมให้ จ้างเหมาปรับปรุงสวนหย่อม 50,000                    ๑.มีส่ิงแวดล้อมสวยงาม ฝ่ายบริหาร

สวยงาม ปลอดภัย น่าอยู่ บริเวณลานไทรทางเข้า (รายได้สถานศึกษา) ปลอดภัย น่าอยู่ งบประมาณ

๒.เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน หลังอาคารชลพฤกษา ๒.มีแหล่งเรียนรู้ภายใน งานอาคารสถานท่ี

โรงเรียน หน้าอาคารม่ิงเมือง และกระถาง โรงเรียน

๓.เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในโรงเรียน ต้นไม้ในบริเวณโรงเรียน ๓.มีพ้ืนท่ีสีเขียวให้เพ่ิมข้ึน

9 โครงการจัดท าป้ายนิเทศ ๑.เพ่ือจัดป้ายประชาสัมพันธ์ จัดท าป้ายนิเทศผลงานนักเรียน 50,000                    มีป้ายประชัมพันธ์ผลงาน ฝ่ายบริหาร

ผลงานโรงเรียน ผลงานนักเรียน ครู และโรงเรียน บริเวณหน้าโรงเรียนขนาด (รายได้สะสมสถานศึกษา) นักเรียน ครู และโรงเรียน งบประมาณ

๒.ผู้ปกครองรับทราบข้อมูลและ ๒ x ๑๖ ม.โครงเหล็กทาสี ผู้ปกครองให้ความสนใจ งานอาคารสถานท่ี

ส่งบุตรหลานเข้าเรียนมากข้ึน ในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน
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5) ยุทธศาสตร์ สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม ให้ได้มาตรฐาน เอ้ือต่อการเรียนรู้

   5.1  กลยุทธ์  สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

10 โครงการปรับปรุงห้องประชุม ๑.เพ่ือปรับปรุงห้องห้องประชุม ๑.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 400,000                       ๑.ห้องประชุมม่ิงเมือง ฝ่ายบริหาร

ม่ิงเมือง ม่ิงเมืองให้สวยงาม เหมาะสม ๒.ปรับปรุงระบบแอร์ (รายได้สะสมสถานศึกษา) ให้สวยงาม เหมาะสม งบประมาณ

ต่อการใช้งานต่างๆ ๓.ปรับปรุงระบบเคร่ืองเสียง ต่อการใช้งานต่างๆ งานอาคารสถานท่ี

๒.เพ่ือให้ครูมีห้องส าหรับท า ๔.ปรับปรุงระบบฝ้า ๒.ครูมีห้องส าหรับจัดกิจกรรม

กิจกรรมการเรียนการสอน ๕.ปรับปรุงบานประตูและหน้าต่าง การเรียนการสอนและ

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖.ทาสีภายใน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่างๆ

๓.เพ่ือใช้รองรับการประชุม ๗.ตู้เก็บอุปกรณ์ตกแต่งภายใน ๓.มีห้องประชุมรองรับ

ท้ังภายในและภายนอก 8.สัญญาณอินเตอร์เน็ตและไวไฟ การประชุมท้ังภายใน

9.ระบบแจ้งเตือนภัย และภายนอก

๑๑ โครงการปรับปรุง ๑.เพ่ือความปลอดภัยของนักเรียนจัดสร้างร้ัวเหล็กด้าน 800,000                  ๑.นักเรียนและทรัพย์สิน ฝ่ายบริหาร

และต่อเติมร้ัวโรงเรียน และทรัพย์สินของโรงเรียน ข้างก าแพงด้านซ้ายและ (งบอุดหนุนเทศบาล) ของโรงเรียนมีความปลอดภัย งบประมาณ

๒.เพ่ือให้โรงเรียนมีความเรียบร้อยขวาพร้อมทาสี ๒.โรงเรียนมีความเรียบร้อย งานอาคารสถานท่ี

และสวยงาม ซ่อมแซมและทาสีร้ัว และสวยงาม

ก าแพงด้านหน้าโรงเรียน
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5) ยุทธศาสตร์ สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม ให้ได้มาตรฐาน เอ้ือต่อการเรียนรู้

   5.1  กลยุทธ์  สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

๑๒ โครงการจัดท าป้ายบอกห้องเรียน ๑.เพ่ือจัดท าป้าย ห้องเรียน ๑.เพ่ือจัดท าป้ายห้องเรียน 80,000                    ๑.โรงเรียนมีป้ายห้องเรียน ฝ่ายบริหาร

ห้องพิเศษ และสถานท่ีใน ห้องพิเศษ และสถานท่ีใน ห้องพิเศษ และสถานท่ีใน (รายได้สถานศึกษา) ห้องพิเศษ และสถานท่ีใน งบประมาณ

โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน งานอาคารสถานท่ี

๒.เพ่ือเป็นประโยชน์และสะดวก ๒.เป็นประโยชน์และสะดวก

แก่การใช้งานของนักเรียน ครู แก่การใช้งานของนักเรียน

บุคลากร และผู้มาติดต่อราชการ ครู บุคลากร และผู้มาติดต่อ

ราชการ

๑๓ โครงการจัดท าป้ายแผนผัง ๑.เพ่ือจัดท าป้ายแสดงต าแหน่ง เพ่ือจัดท าป้ายแสดงต าแหน่ง 50,000                    ๑.มีแผนผัง ป้ายแสดง ฝ่ายบริหาร

โรงเรียน แผนผังของโรงเรียน แผนผังของโรงเรียนต าแหน่งตึก (รายได้สถานศึกษา) ต าแหน่งของโรงเรียน งบประมาณ

๒.เพ่ือความมีประโยชน์และ อาคารห้องเรียน ห้องปฎิบัติการ ๒.มีประโยชน์และสะดวก งานอาคารสถานท่ี

สะดวกต่อผู้ปกครองหรือ สนามกีฬา และอ่ืนๆ ต่อผู้ปกครองหรือ

ผู้มาติดต่อราชการ ของแต่ละอาคาร จ านวน ๖ ป้าย ผู้มาติดต่อราชการ

๑๔ โครงการติดต้ังกระดานด า ๑.เพ่ือให้นักเรียนและครูมี ติดต้ังกระดานด า กระดานไวท์ 50,000                    ๑.นักเรียนและครูมีส่ือ ฝ่ายบริหาร

กระดาน ไวท์บอร์ด และ ส่ือในการจัดการเรียนการสอน บอร์ด และกระดานชานอ้อย (รายได้สถานศึกษา) ในการจัดการเรียนการสอน งบประมาณ

กระดานชานอ้อยในห้องเรียน ให้กับห้องเรียนช้ันป.๑ - ม.6 งานอาคารสถานท่ี
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5) ยุทธศาสตร์ สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม ให้ได้มาตรฐาน เอ้ือต่อการเรียนรู้

   5.1  กลยุทธ์  สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

๑๕ โครงการติดต้ังผ้าม่าน ๑.เพ่ือป้องกันแสงแดดส่อง ติดต้ังผ้าม่านกันแสงให้กับ 200,000                  ๑.ป้องกันแสงแดดส่อง ฝ่ายบริหาร

ประจ าห้องเรียน เข้ามาในห้องเรียน ห้องเรียนป.๑ ถึง ม.๖ (รายได้สะสมสถานศึกษา) เข้ามาในห้องเรียน งบประมาณ

๒.เพ่ือให้ครูสามารถใช้ส่ือ และห้องปฏิบัติการต่างๆ ๒.ครูสามารถใช้ส่ือ งานอาคารสถานท่ี

โปรเจกเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรเจกเตอร์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

๑๖ โครงการจัดซ้ือโต๊ะเก้าอ้ีครู ๑.เพ่ือให้การจัดการเรียนการ จัดซ้ือโต๊ะเก้าอ้ีไม้โครงเหล็ก 100,000                  ๑.ครูประจ าห้องเรียน ฝ่ายบริหาร

ประจ าห้องเรียนและห้อง สอนของครูมีประสิทธิภาพ มีความแข็งแรงคงทนประจ า (รายได้สะสมสถานศึกษา) ห้องปฏิบัติการมีโต๊ะ-เก้าอ้ี งบประมาณ

ปฏิบัติการต่างๆ ๒.ครูมีโต๊ะส าหรับใช้สอนและ ห้องเรียน เพียงพอ งานพัสดุ

เก็บอุปกรณ์การเรียน ๒.ครูสามารถปฏิบัติหน้าท่ี

จัดการเรียนการสอน งาน

สนับสนุนการสอนอย่าง

มีประสิทธิภาพ

17 โครงการติดต้ังประตูห้องพักครู 1.เพ่ือติดต้ังประตูกระจกอลูมิเนียม ด าเนินการติดต้ังประตูกระจก 200,000 1.ห้องพักครูและห้องปฏิบัติ ฝ่ายบริหาร

และห้องปฏิบติการ ห้องพักครู และห้องปฏิบัติการ กรอบอลูมิเนียมห้องพักครู (รายได้สะสมสถานศึกษา) การได้รับการติดต้ังประตูกระจก งบประมาณ

2. เพ่ือ้เพ่ิมประสิทธิภาพ สายช้ันม.๑-ม.๖ และ 2. ประสิทธิภาพการท างาน งานอาคารสถานท่ี

การท างานของเคร่ืองปรับอากาศ ห้องปฏิบัติการต่างๆ ของเคร่ืองปรับอากาศดีข้ึน

3. เพ่ือการประหยัดพลังงาน 3. ประหยัดพลังงาน
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5) ยุทธศาสตร์ สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม ให้ได้มาตรฐาน เอ้ือต่อการเรียนรู้

   5.1  กลยุทธ์  สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

18 โครงการปรับปรุงห้อง 1.เพ่ือปรับปรุงห้องท างานส าหรับ1.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 400,000                  ห้องส านักงานมีความ ฝ่ายบริหาร

ผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการให้เหมาะสม 2.ปรับปรุงระบบแอร์ (รายได้สะสมสถานศึกษา) สวยงาม เหมาะสม งบประมาณ

2.เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน 3.จัดสร้างตู้ช้ันเก็บเอกสาร ต่อการใช้งานในการ งานอาคารสถานท่ี

ท่ีเพียงพอเพ่ือการปฏิบัติงาน 4.ปรับปรุงประตูและหน้าต่าง บริการบุคลากรและ

5.ทาสีภายใน ผู้ปกครอง หรือประชาชน

6.ติดต้ังสัญญาณทีวี วงจรปิด ท่ีมาติดต่อราชการ

7.ติดต้ังสัญญาณอินเตอร์เน็ต

8.ติดต้ังม่าน

9.จัดหาครุภัณฑ์ประจ าห้อง

19 โครงการปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ 1.เพ่ือปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 1.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 400,000                  มีห้องนาฏศิลป์ท่ีเพียงพอ ฝ่ายบริหาร

นาฏศิลป์ให้เพียงพอและเหมาะสม2.จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ (รายได้สะสมสถานศึกษา) เหมาะสมต่อการจัดการเรียน งบประมาณ

2.เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน 3.จัดสร้างตู้ช้ันเก็บของ ขุดร า การสอน งานอาคารสถานท่ี

ท่ีเพียงพอเพ่ือการจัดการเรียน 4.ปรับปรุงประตูและหน้าต่าง นักเรียนได้รับการส่งเสริม

การสอน 5.ติดต้ังกระจกเงา ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์

6.ติดต้ังโทรทัศน์ LED 

แบบ Smart TV 55 น้ิว

7.ติดต้ังสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
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5) ยุทธศาสตร์ สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม ให้ได้มาตรฐาน เอ้ือต่อการเรียนรู้

   5.1  กลยุทธ์  สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

8.ติดต้ังม่าน

9.จัดหาครุภัณฑ์ประจ าห้อง

20 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติ 1.เพ่ือปรับปรุง้ห้องปฏิบัติการ ปรับปรุงห้องหุ่นยนต์ 1,500,000 1.นักเรียนและครูได้ใช้ ฝ่ายบริหารวิชาการ

การหุ่นยนต์ โรงเรียนเทศบาล หุ่นยนต์มีความพร้อม ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า (งบอุดหนุนเทศบาล) ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์มีความ

เมืองภูเก็ต เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน 81 ตร.ม. ประกอบด้วย ความสวยงาม เป็นระเบียบ

มีความสะดวกต่อการจัด 1. ปรับปรุงพ้ืน และฝ้าห้อง เป็นสัดส่วน สะดวกต่อ

การเรียนการสอน 2. ปรับปรุงทาสีผนังห้อง การจัดการเรียนการสอน

2.เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการ 3. ติดต้ังตู้ โต๊ะ เคาน์เตอร์ 2.ครูใช้ห้องปฏิบัติการ

หุ่นยนต์สามารถจัดการเรียน และเก้าอ้ี หุ่นยนต์มีประสิทธิภาพ

การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในการจัดเตรียมการเรียน

3. เพ่ือให้ผู้ใช้มีความพึงพอใจ แสงสว่าง การสอน

ต่อสภาพแวดล้อมของห้อง 5. อุปกรณ์ประกอบ

หุ่นยนต์ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา การเรียนการสอน

การเรียน การสอน 6. ประตู - หน้าต่าง

4. ผู้สอนได้รับความสะดวก

ในการปฏิบัติหน้าท่ี สามารถปฏิบัติ

การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5) ยุทธศาสตร์ สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม ให้ได้มาตรฐาน เอ้ือต่อการเรียนรู้

   5.1  กลยุทธ์  สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี แหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

21 โครงการปรับปรุงห้องสหการ 1.เพ่ือปรับปรุงห้องสหการให้มี 1.ปรับปรุงก้ันผนัง ติดต้ังประตู 250,000 1.ร้านค้าสหการมีพ้ืนท่ีเพียงพอ

สภาพพ้ืนท่ีเหมาะสม และหน้าต่างกรอบอลูมิเนียม (รายได้สะสมสถานศึกษา) สภาพพร้อมให้บริการอย่าง

2.เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ประจ าห้อง 2.ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เหมาะสม

ให้เพียงพอเพ่ือการจัดกิจกรรม 3.จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 2.ครูมีสถานท่ีปฏิบัติงานและ

4.จ้างเหมาร้ือย้ายครุภัณฑ์เพ่ือ อุปกรณ์เหมาะสมเพียงพอ

ติดต้ังใหม่ 3.นักเรียนและผู้ปกครองเกิด

4.ติดต้ังสัญญาณอินเตอร์เน็ตและ ความพึงพอใจต่อการบริการ

ไวไฟ งานสหการ

22 โครงการติดต้ังระบบแก๊สโรงอาหาร 1.เพ่ือติดต้ังระบบแก๊สส าหรับ 1.ติดต้ังระบบแก๊ส 300,000 

โรงอาหารใหม่อย่างปลอดภัย (รายได้สะสมสถานศึกษา)

2.เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของเจ้าหน้าท่ีโครงการอาหาร

กลางวันให้เกิดประสิทธิภาพ
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   

5) ยุทธศาสตร์ สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม ให้ได้มาตรซฐาน เอ้ือต่อการเรียนรู้

   5.2  กลยุทธ์  ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา ครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานท่ี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการซ่อมแซม ๑. เพ่ือการส ารวจและตรวจสอบ นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง 200,000 1. ครุภัณฑ์ในโรงเรียน ฝ่ายบริหาร

ครุภัณฑ์เพ่ือการศึกษา ความช ารุด บกพร่องของ (รายได้สถานศึกษา) มีสภาพท่ีพร้อมใช้งาน งบประมาณ

ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ซ่ึงจะน า 2. ครูและบุคลากรทางการ งานพัสดุและ

ไปสู่การซ่อมแซม และบ ารุง ศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ สินทรัพย์

รักษาให้มีการใช้งานได้อย่าง จากทรัพย์สินของโรงเรียน

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทาง และส่งผลต่อการพัฒนา

การศึกษาได้ปฏิบัติงานเก่ียวกับ นักเรียน

การเรียนการสอน และงานใน

หน้าท่ีอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย

อย่างมีคุณภาพ โดยมีครุภัณฑ์

ท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
2 โครงการดูแล บ ารุงรักษา 1.เพ่ือดูแลบ ารุงรักษาความสะอาด เพ่ือด าเนินการ 100,000 1. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ฝ่ายบริหาร

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จัดจ้างขัดพ้ืนท าความสะอาด (รายได้สถานศึกษา) และห้องพิเศษเอ้ือต่อการ งบประมาณ
ห้องพิเศษ และห้องพิเศษให้เอ้ือต่อการ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เรียนรู้ มีบรรยากาศ งานอาคารสถานท่ี

เรียนรู้ มีบรรยากาศและ จัดซ้ือวัสดุตกแต่งห้องเรียน ส่ิงแวดล้อมท่ีดี สะอาด 
ส่ิงแวดล้อมท่ีดี มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
เป็นระเบียบเรียบร้อย 2. ส่ือการสอนมีสภาพดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา
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5) ยุทธศาสตร์ สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม ให้ได้มาตรซฐาน เอ้ือต่อการเรียนรู้

   5.2  กลยุทธ์  ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา ครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานท่ี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

2.เพ่ือซ่อมบ ารุง อุปกรณ์ พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ
ส่ือการสอนให้มีสภาพดี พร้อม 3.ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น
ใช้งานอยู่เสมอ ในการเรียนส่งผลให้คุณภาพ
๓.เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความ ผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน
กระตือรือร้นในการเรียนส่งผล
ให้คุณภาพผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน

๓ โครงการซ่อมแซมห้องน้ า 1. เพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซม นักเรียน ครู บุคลากร 200,000                  1. ห้องน้ าห้องส้วมอาคาร ฝ่ายบริหาร
ห้องส้วม ห้องน้ าห้องส้วมอาคารเรียน ผู้มาติดต่อราชการ (รายได้สถานศึกษา) เรียน และอาคารประกอบ งบประมาณ

และอาคารประกอบต่างๆให้อยู่ ต่างๆได้รับการปรับปรุง งานอาคารสถานท่ี
ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ
2. เพ่ือเป็นการดูแลทรัพย์สิน ท่ีใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
ของทางราชการ ไม่ให้ช ารุด 2. ทรัพย์สินของทางราชการ
ทรุดโทรม และเสียหายเพ่ิมข้ึน ไม่ช ารุดทรุดโทรม และเสียหาย

ลดความส้ินเปลือง ค่าใช้จ่าย เพ่ิมข้ึน ลดค่าใช้จ่ายในการ
ในการดูแลรักษา ดูแลรักษา
3. เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับ 3. ผู้รับบริการได้รับความ
ความสะดวก ความพึงพอใจ สะดวก ความพึงพอใจใน
ในด้านส่ิงอ านวยความ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก
สะดวกและบริการ และบริการด้านการใช้

ห้องน้ าห้องส้วม
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5) ยุทธศาสตร์ สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม ให้ได้มาตรซฐาน เอ้ือต่อการเรียนรู้

   5.2  กลยุทธ์  ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา ครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานท่ี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

๔ โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ๑. เพ่ือให้อาคารเรียน และ ด าเนินการซ่อมแซม วัสดุ 150,000                  ๑. มีอาคารเรียน และ ฝ่ายบริหาร

อาคารเรียน และอาคาร อาคารประกอบมีความปลอดภัย อุปกรณ์ ต่างๆ ภายในและ (รายได้สถานศึกษา) อาคารประกอบท่ีปลอดภัย งบประมาณ

ประกอบ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ภายนอก อาคารม่ิงเมือง พร้อมแก่การใช้งานอยู่เสมอ งานอาคารสถานท่ี

๒. เพ่ือพัฒนาให้มีอาคารเรียน อาคารเรืองอโณทัย ๒. มีอาคารเรียน อาคาร

อาคารประกอบเพียงพอ และ อาคารร่มไทรทอง ประกอบเพียงพอ และเกิด

เกิดความสะดวกต่อการใช้งาน อาคารผ่องโกมล ความสะดวกต่อการใช้งาน

เพ่ือการจัดการเรียนการสอน อาคารชลพฤกษา เพ่ือการจัดการเรียน

๓. เพ่ือความเรียบร้อย และ ห้องน้ า ห้องส้วมต่างๆ การสอน

สวยงามของโรงเรียน ๓. โรงเรียนความเรียบร้อย

และสวยงาม

๕ โครงการซ่อมแซมระบบ ๑. เพ่ือพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มี ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า สายไฟ 150,000                  ๑. มีระบบไฟฟ้าท่ีปลอดภัย ฝ่ายบริหาร

ไฟฟ้า ปลอดภัย พร้อมในการจัดการ ตู้โหลดไฟ ฟิวส์ หลอดไฟ (รายได้สถานศึกษา) พร้อมในการจัดการเรียน งบประมาณ

เรียนการสอนและการใช้งาน สวิตซ์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ การสอนและการใช้งาน งานอาคารสถานท่ี

อ่ืนๆ ให้มีความพร้อมและปลอดภัย อ่ืนๆ

๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ มีมาตราฐานในการใช้งาน ๒. เกิดประสิทธิภาพ

การใช้ไฟฟ้า มีมาตรฐานในการใช้งาน
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5) ยุทธศาสตร์ สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม ให้ได้มาตรซฐาน เอ้ือต่อการเรียนรู้

   5.2  กลยุทธ์  ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา ครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานท่ี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

๖ โครงการซ่อมแซม ๑. เพ่ือให้มีระบบประปา ซ่อมแซมระบบประปา 50,000                    ๑. มีระบบประปา ฝ่ายบริหาร

ปรับปรุงระบบประปา ท่ีพร้อมในการบริการนักเรียน ท่อน้ า ก๊อกน้ า มิเตอร์ (รายได้สถานศึกษา) ท่ีพร้อมในการบริการ งบประมาณ

ครู และบุคลากรในโรงเรียน ให้มีมาตรฐาน และพร้อม นักเรียนและครู บุคลากร งานอาคารสถานท่ี

๒. เพ่ือความประหยัด ใช้งานอยู่เสมอ ในโรงเรียน

มีมาตรฐานในการใช้น้ า ๒. มีความประหยัด

และมีมาตรฐานในการใช้น้ า

๗ โครงการซ่อมแซม ๑.เพ่ือซ่อมแซม และปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคา ระบบน้ า 200,000                  ห้องน้ าห้องส้วมมีความ ฝ่ายบริหาร

และปรับปรุง ห้องน้ าห้องส้วมให้มีความพร้อม ระบบไฟฟ้า ห้องน้ าหลัง (รายได้สถานศึกษา) พร้อม สะอาด ปลอดภัย งบประมาณ

ห้องน้ า ห้องส้วม สะอาด ปลอดภัยในการใช้งาน อาคารชลพฤกษา ในการใช้งาน และได้ งานอาคารสถานท่ี

และได้มาตราฐาน ซ่อมแซมปรับปรุงระบบน้ า มาตรฐาน

ระบบไฟ ปูกระเบ้ือง

เปล่ียนสุขภัณฑ์ ซ่อมแซมวัสดุ

ครุภัณฑ์ห้องน้ าท่ีช ารุด 

ตามอาคารต่างๆ
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5) ยุทธศาสตร์ สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม ให้ได้มาตรซฐาน เอ้ือต่อการเรียนรู้

   5.2  กลยุทธ์  ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา ครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานท่ี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

๘ โครงการซ่อมแซมระบบ 1. เพ่ือดูแลระบบโซล่าเซลล์  เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายรับปรุง 100,000 1. โรงเรียนมีระบบโซล่า- ฝ่ายบริหาร

โซล่าเซลล์ ให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ซ่อมแซมระบบโซล่าเซลล์ (รายได้สถานศึกษา) เซลล์ สามารถผลิตกระแส งบประมาณ

2. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้การ บริเวณด้านหน้าและภายใน ไฟฟ้าได้ งานอาคารสถานท่ี

อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม ห้องสมุด จ านวน 1 แห่ง 2.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้

3. เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ การอนุรักษ์พลังงานและ

พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซล) ส่ิงแวดล้อม 

ท่ีมีประสิทธิภาพ 3. โรงเรียนมีการประหยัด

พลังงานไฟฟ้าและช่วยลด

ปัญหาภาวะโลกร้อน

๙ โครงการจ้างเหมา ๑. เพ่ือป้องกันการท าลาย จัดจ้างบริษัทก าจัดปลวก 40,000                    ๑. ไม่มีปลวกกัดกินห้อง ฝ่ายบริหาร

ก าจัดปลวก โดยการกัดกินของปลวกในห้อง ในอาคารเรียนม่ิงเมือง (รายได้สถานศึกษา) เรียนตามอาคารเรียนต่างๆ งบประมาณ

เรียนของอาคารเรียนต่างๆ เรืองอโณทัย ร่มไทรทอง และ ๒. ห้องเรียนและอาคาร งานอาคารสถานท่ี

๒. ห้องเรียนและอาคารเรียน อาคารชลพฤกษา เรียนต่างๆ มีความพร้อม

ต่างๆ มีความพร้อมต่อการจัด ต่อการจัดการเรียนการสอน

การเรียนการสอน
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5) ยุทธศาสตร์ สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม ให้ได้มาตรซฐาน เอ้ือต่อการเรียนรู้

   5.2  กลยุทธ์  ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา ครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานท่ี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

๑๐ โครงการจัดหาเคร่ือง ๑. เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองมือช่าง จัดซ้ือเคร่ืองมือช่าง 30,000                    ๑. เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองมือช่าง ฝ่ายบริหาร

มือช่าง วัสดุครุภัณฑ์ ใช้ในการรักษา บ ารุง เช่น ป้ัมน้ า เคร่ืองเช่ือม (รายได้สถานศึกษา) ใช้ในการรักษา บ ารุง งบประมาณ

ไฟฟ้าและระบบน้ า ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือ ไฟฟ้า เล่ือยตัดหญ้าไฟฟ้า ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานท่ี

ห้องเรียน อาคารเรียน เคร่ืองป้ัมลมอัตโนมัติ ส่ือ ห้องเรียน อาคารเรียน

ดูแลส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน เคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้า ดูแลส่ิงแวดล้อมบริเวณ

๒.วัสดุ ครุภัณฑ์ ส่ือ ห้องเรียน สว่านไฟฟ้า และอ่ืนๆ โรงเรียน

อาคารเรียน บริเวณโรงเรียน ๒. วัสดุ ครุภัณฑ์ ส่ือ 

มีความพร้อมในการเรียน ห้องเรียน อาคารเรียน

เป็นแหล่งเรียนรู้ท้ังใน บริเวณโรงเรียนมีความ

และนอกห้องเรียน ในการจัด พร้อมในการเรียน 

การเรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้ ท้ังในและ

๓.โรงเรียน มีความเรียบร้อย นอกห้องเรียน ในการ

สะอาด สวยงาม และปลอดภัย จัดการเรียนการสอน

๓. โรงเรียน มีความ

เรียบร้อย สะอาด สวยงาม

และปลอดภัย
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5) ยุทธศาสตร์ สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม ให้ได้มาตรซฐาน เอ้ือต่อการเรียนรู้

   5.2  กลยุทธ์  ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา ครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานท่ี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

๑๑ โครงการติดต้ังถังดับเพลิง ๑. เพ่ือติดต้ังถังดับเพลิง ติดต้ังถังดับเพลิงอาคาร 50,000                    ๑. ถังดับเพลิงประจ า ฝ่ายบริหาร

และเติมน้ ายาถังเก่า ประจ าอาคารเรียนให้มีความ ม่ิงเมือง อาคารเรืองอโณทัย (รายได้สถานศึกษา) อาคารเรียนให้มีความ งบประมาณ

เพียงพอ อาคารร่มไทรทอง เพียงพอ งานอาคารสถานท่ี

๒. เพ่ือเติมสารเคมีดับเพลิง อาคารผ่องโกมล และ ๒. ถังดับเพลิงเก่าท่ีหมด

ถังเก่าท่ีหมดคุณภาพ อาคารชลพฤกษา คุณภาพได้รับการเติม

๓. เพ่ือป้องกันอัคคีภัย เติมสารเคมีถังเก่าจ านวน สารเคมี

๓. มีความพร้อมในการ

ป้องกันอัคคีภัย

๑๒ โครงการปรับปรุงป้าย ๑. เพ่ือปรับปรุงป้ายให้มี ติดต้ังตัวอักษรพร้อมป้าย 90,000                    ๑. ป้ายได้รับการปรับปรุง ฝ่ายบริหาร

ประกาศเกียรติคุณ ความเรียบร้อยสวยงาม ท่ีช ารุด ทาสีเสาให้เรียบร้อย (รายได้สถานศึกษา) มีความเรียบร้อยสวยงาม งบประมาณ

โรงเรียนและนักเรียน ๒. เพ่ือประกาศเกียรติ สวยงาม ๒. ประกาศเกียรติประวัติ งานอาคารสถานท่ี

พระราชทาน ประวัติของโรงเรียน ของโรงเรียน ผู้ปกครอง

มีความเช่ือม่ันในการส่ง

บุตรหลานเข้าเรียนมากข้ึน
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5) ยุทธศาสตร์ สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม ให้ได้มาตรซฐาน เอ้ือต่อการเรียนรู้

   5.2  กลยุทธ์  ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา ครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานท่ี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

๑๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า ๑. เพ่ือให้มีกระแสไฟฟ้าเพียงพอ ก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน 1,623,000               ๑. มีกระแสไฟฟ้า ฝ่ายบริหาร

และเพ่ิมขนาดหม้อแปลง ต่อการใช้งาน ร้ือถอนหม้อแปลง (งบเทศบาล) เพียงพอต่อการใช้งาน งบประมาณ

ไฟฟ้า ๒. เพ่ือความปลอดภัยต่อ ระบบสายไฟ พร้อมติดต้ัง ๒. มีความปลอดภัยต่อ งานอาคารสถานท่ี

การใช้งาน หม้อแปลงระบบ 3 เฟส การใช้งาน

๓. ครูสามารถจัดการเรียน ขนาด ๓๑๕ เควีเอ ๓. ครูสามารถจัดการเรียน

การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก การสอนได้อย่างมี

ติดต้ังชุดเหล็กรางน้ า ประสิทธิภาพ

รับสายโอเวอร์เฮดกราวน์ไวร์

จ านวน ๑ ชุด 

ร้ือถอนมิเตอร์ TOU ขนาด

๕ แอมป์ ร้ือถอนซีทีแรงต่ า

เรโช ๓ ชุด ติดต้ังทีโอยูมิเตอร์

ขนาด ๓ แอมป์ ๓ เฟส

14 โครงการจัดท าระบบกันซึม 1. เพ่ือปรับปรุงระเบียง  - เพ่ือเป็นค่าจ้างท าระบบกันซึม 500,000                  

ดาดฟ้า และทางเช่ือม หน้าห้องธุรการเป็นบันได ดาดฟ้าและทางเช่ือมอาคาร (งบเทศบาล)

อาคารร่มไทรทอง 2. เพ่ือความสะดวกกับการให้ ร่มไทรทอง-ม่ิงเมือง ประกอบด้วย

บริการนักเรียนและผู้ปกครอง 1. ท าระบบกันซึมดาดฟ้าอาคาร
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5) ยุทธศาสตร์ สร้างและพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อม ให้ได้มาตรซฐาน เอ้ือต่อการเรียนรู้

   5.2  กลยุทธ์  ซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา ครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานท่ี

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

3 เพ่ือให้มีความเรียบร้อย ร่มไทรทองด้วยสารโพลียูรีเทน

สวยงาม 2. ท าระบบกันซึมกันสาด
ทางเช่ือมอาคารร่มไทรทอง

ช้ัน 1 - 3

3. ท าระบบกันซึมดาดฟ้าอาคาร

ม่ิงเมืองด้วยสารโพลียูรีเทน
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
๖) การน้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ๖.1 กลยุทธ์ น้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจัดการเรียนรู้โรงเรียน ๑.เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิต นักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ม.6 50,000 ๑.ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ฝ่ายบริหารท่ัวไป
พอเพียงท้องถ่ิน  ในการเรียนและการ ครู บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม (รายได้สถานศึกษา)  ในการเรียนและการ งานส่ิงแวดล้อมและ

ประกอบอาชีพ สามารถ  -กิจกรรมอบรมครูเพ่ือพัฒนา 20,000 ประกอบอาชีพ สามารถ เศรษฐกิจพอเพียง
ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง จัดการเรียนการสอนโดยน้อมน า ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง
๒.เพ่ือให้ผู้เรียนตระหนัก หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ๒.ผู้เรียนตระหนักถึงความ
ถึงความส าคัญและการ พอเพียงมาใช้ ส าคัญและการประยุกต์ใช้
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา  -กิจกรรมฝึกอบรมนักเรียนแกน 10,000 หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียงต่อ น าวิถีพอเพียง พอเพียงต่อชีวิตประจ าวัน
ชีวิตประจ าวัน  -กิจกรรมรับการประเมินโรงเรียน 20,000 ๓.นักเรียนมีแนวทางในการ
๓.เพ่ือเป็นแนวทางในการ พอเพียงท้องถ่ิน ประกอบอาชีพและการ
ประกอบอาชีพและการ ด ารงชีวิตตามแนวปรัชญา
ด ารงชีวิตตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง ๔.ผู้เรียนสามารถพัฒนา
๔.เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ ชุมชนได้ตามศักยภาพ
พัฒนาชุมชนได้ตาม  และชุมชนได้เข้ามา
ศักยภาพ และชุมชน มีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ได้เข้ามามีส่วนร่วม กิจกรรมตามหลักปรัชญา
ในการสนับสนุนกิจกรรม เศรษฐกิจพอพียง
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอพียง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา
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๖) การน้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ๖.1 กลยุทธ์ น้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

2 โครงการจัดการเรียนรู้ ส่ิงแวดล้อม ๑.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ม.6 60,000 ๑.นักเรียนและบุคลากร ฝ่ายบริหารท่ัวไป
และเศรษฐกิจพอเพียง และบุคลากรมีจิตส านึก ครู บุคลากร มีจิตส านึก (รายได้สถานศึกษา) มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ งานส่ิงแวดล้อมและ
กิจกรรม ๕ ส. Big Cleaning Day ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง

๒.เพ่ือท าความสะอาด ผ่านกิจกรรม ๒.โรงเรียนมีความสะอาด
อุปกรณ์ ส่ิงของ และ 1. กิจกรรมท าความสะอาด 55,000 อุปกรณ์ ส่ิงของ และ
สถานท่ีให้เอ้ือต่อการใช้งาน ๕ ส. ตอนเช้าของทุกวัน สถานท่ีให้เอ้ือต่อการใช้งาน
3.เพ่ือให้โรงเรียนน่าอยู่ ๒.จัดกิจกรรม 5,000 3.โรงเรียนน่าอยู่ น่าดู
น่าดู น่ามอง Big Cleaning Day น่ามอง

ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง
3 โครงการจัดการเรียนรู้ตลาดนัด ๑.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ นักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ม.6 18,000 ๑.นักเรียนมีความรู้ ฝ่ายบริหารท่ัวไป

วิถีพอเพียง ความเข้าใจ ในหลักปรัชญา มีทักษะอาชีพและสามารถ (รายได้สถานศึกษา) ความเข้าใจ ในหลักปรัชญา งานส่ิงแวดล้อมและ
เศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง
๒.เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ เศรษฐกิจพอเพียงน าไปสู่ ๒.นักเรียนมีทักษะอาชีพ
อาชีพและสามารถปฏิบัติ การปฏิบัติในชีวิตจริงได้ และสามารถปฏิบัติตามหลัก
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ โดยการเข้าร่วมกิจกรรม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียงน าไปสู่การปฏิบัติ ๑.กิจกรรมบูรณาการ 8,000 น าไปสู่การปฏิบัติ
ในชีวิตจริงได้ การเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ ในชีวิตจริงได้
๓.เพ่ือให้นักเรียนมีจิตส านึก ๓.กิจกรรมตลาดนัด 10,000 ๓.นักเรียนมีจิตส านึก
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ภาคเรียนละ ๑ คร้ัง การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ของเศรษฐกิจพอเพียง
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๖) การน้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ๖.1 กลยุทธ์ น้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบงบประมาณและแหล่งท่ีมา

4 โครงการโรงเรียนธนาคาร ๑.เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก นักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ม.6 7,000 ๑.นักเรียนรู้จักประหยัด ฝ่ายบริหารท่ัวไป
ประหยัด อดออม และ รู้จักประหยัด  อดออม (รายได้สถานศึกษา)  อดออม และสามารถ งานส่ิงแวดล้อมและ
สามารถด ารงชีวิตตาม และสามารถ ด ารงชีวิต ด ารงชีวิตตามพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง
พระราชด าริเศรษฐกิจ ตามพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง ๒.นักเรียนได้ฝึกทักษะ
๒.เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน นักเรียนมีเงินเก็บ การบริหาร บริการ และ
ได้ฝึกทักษะการบริหาร และน าเงินมาใช้เม่ือจ าเป็น การท างานอย่างมีข้ันตอน
บริการ และการท างาน นักเรียนเจ้าหน้าท่ีธนาคาร ๓.นักเรียนมีเงินเก็บ
อย่างมีข้ันตอน จ านวน 20 คน  และน าเงินมาใช้เม่ือจ าเป็น
๓.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน ได้ฝึกทักษะการบริหาร
มีเงินเก็บ และน าเงินมาใช้  การบริการ และการท างาน
เม่ือจ าเป็น อย่างมีข้ันตอน

ผ่านกิจกรรม
๑.กิจกรรมอบรมเจ้าหน้าท่ี 4,000                      
ธนาคารโรงเรียน
๒.กิจกรรมออมเงิน 1,000                      
๓.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 2,000                      
หน้าแถว
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม   
๖) การน้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ๖.2 กลยุทธ์ โรงเรียนต้นแบบการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการจัดการเรียนรู้อนุรักษ์ 1.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ นักเรียนระดับช้ัน ป.1 - ม.6 120,000 1.นักเรียนมีความรู้ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
พลังงานและส่ิงแวดล้อมตามแนว ความเข้าใจในการอนุรักษ์ นักเรียนแกนน า มีความรู้ (รายได้สถานศึกษา/สนช.) ความเข้าใจในการอนุรักษ์ งานส่ิงแวดล้อมและ
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง พลังงานและส่ิงแวดล้อม ความเข้าใจในการอนุรักษ์ พลังงานและส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง

ตามแนวทางพระราชด าริ พลังงานและส่ิงแวดล้อม ตามแนวทางพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง
2.เพ่ือสร้างจิตส านึกในการ เศรษฐกิจพอเพียง 2.นักเรียนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม โดยเข้าร่วมกิจกรรม อนุรักษ์พลังงานและ
ตามแนวทางพระราชด าริ 1. กิจกรรมปรับปรุง 100,000 ส่ิงแวดล้อมตามแนวทาง
๓.เป็นแหล่งเรียนรู้ในการ ศูนย์การเรียนรู้ 8 ศูนย์ พระราชด าริ
อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 2.กิจกรรมอบรมแกนน า 8,000 เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวทางพระราชด าริ การอนุรักษ์พลังงานและ ๓.โรงเรียนเป็นแหล่ง
เศรษฐกิจพอเพียง ส่ิงแวดล้อม เรียนรู้ในการอนุรักษ์

3. กิจกรรมจัดป้ายความรู้ 2,000 พลังงานและส่ิงแวดล้อม
การประหยัดพลังงาน ตามแนวทางพระราชด าริ
และส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง
4. กิจกรรมถังขยะรักษ์โลก 10,000 
รักษ์ส่ิงแวดล้อม

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบผลท่ีคาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์โครงการท่ี งบประมาณและแหล่งท่ีมา
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๖) การน้อมน าแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   ๖.2 กลยุทธ์ โรงเรียนต้นแบบการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบผลท่ีคาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์โครงการท่ี งบประมาณและแหล่งท่ีมา

2 โครงการจัดการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อม ๑.เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ นักเรียนระดับช้ัน ป.4 - ม.6 5,000 ๑.นักเรียนมีความรู้ความ ฝ่ายบริหารท่ัวไป
และเศรษฐกิจพอเพียง ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทาง มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ (รายได้สถานศึกษา) เข้าใจเก่ียวกับแนวทาง งานส่ิงแวดล้อมและ
กิจกรรมนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ การลดปริมาณขยะ และ แนวทางการลดปริมาณขยะ การลดปริมาณขยะและการ เศรษฐกิจพอเพียง

การน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ และการน าขยะกลับมา น าขยะกลับมาใช้ประโยชน์
๒.เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเกิด ใช้ประโยชน์ โดยเข้าร่วม ๒.นักเรียนเกิดความคิด
ความสร้างสรรค์ในการ กิจกรรมดังน้ี สร้างสรรค์ในการออกแบบ
ออกแบบและประดิษฐ์ 1.จัดการเรียนการสอน 1,000 และประดิษฐ์ส่ิงประดิษฐ์
ส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ บูรณาการวิชาการงานอาชีพ จากวัสดุเหลือใช้เพ่ือรักษา
เพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อม 2.การให้ความรู้และ - ส่ิงแวดล้อม
3.เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกในการ ประชาสัมพันธ์หน้าแถว 3.นักเรียนมีจิตส านึก
อนุรักษ์พลังงานส่ิงแวดล้อม 3.ประกวดสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ 8,000 ในการอนุรักษ์พลังงาน
ตามแนวทางปรัชญา จากวัสดุเหลือใช้ ส่ิงแวดล้อมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต     ๒๔๖ 

งานนโยบายและแผนงาน   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่5 การติดตามและประเมินผลฯ 
 

บทที่ ๕ 
การติดตามและประเมินผล 

การนำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ 
 
๕.๑  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจำปีไปสู่การปฏิบัต ิ

 

   คำสั่งโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ที่  38 / 2565   ลงวันที่  23  พฤษภาคม ๒๕๖5             
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖5 เมื่อวันที่ ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖5 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑. นายนิติธร  เทพบุตร  ประธานกรรมการ 
๒. นายสุนันท์  หลิมจานนท์ รองประธานกรรมการ 
๓. นายเกรียงศักดิ์  เทพบุตร  กรรมการ 
๔. รศ.ดร.สาวิตร  พงศ์วัชร์  กรรมการ 
๕. นางสาวสงวนศรี   จันทร์รุ่งเลิศ กรรมการ 
๖. นางสาวอุทัยวรรณ ตั้งธีระสุนันท์ กรรมการ 
๗. นายชลสิทธิ ์  แก้วยะรัตน์ กรรมการ 
๘. นายสุวัฒน์  นิธิสกุลไพศาล กรรมการ 
๙. ดร.เรืองสิทธิ์  เนตรนวลใย กรรมการ 
๑๐. นายแพทย์โกศล  แตงอุทัย กรรมการ 
๑๑. นางสาววสุวัฒน ์  เภรีภาส  กรรมการ 
๑๒. พระครูโฆษิตวิหารธรรม   กรรมการ 
๑๓. พระปลัดจิรัชย์   ปนฺนภาโร  กรรมการ 
๑๔. นายสุนทร  โอพ่ัง  กรรมการ 
๑๕. นางสาวภคมน    แก้วภราดัย กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางสาวสมฤทัย  ไชยสิทธิ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ทั้งนี้   ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่                      
การปฏิบัติ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
๒.  ดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนฯ 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้อำนวยการ

สถานศึกษา เพ่ือให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาสรุปผลการดำเนินงาน รายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน , คณะกรรมการการศึกษาของเทศบาลนครภูเก็ต , นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต และประกาศผล การ
ติดตามและประเมินผลฯ ให้ผู้ปกครองทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน  

 



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต     ๒๔๗ 

งานนโยบายและแผนงาน   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่5 การติดตามและประเมินผลฯ 
 

๒.  คณะอนุกรรมการตรวจติดตามและรายงานผลโครงการ ประกอบด้วย 
 ๑.  นายปราโมทย ์  แตงแก้ว  ประธานคณะกรรมการ 
 ๒.  นายบุญยง  ศรชัย  กรรมการ 
 ๓.  นางประภาพร  ทองดี  กรรมการ 
 ๔.  นางสาวมยุร ี  จั่นแค้น  กรรมการ 
 ๕.  นางสาวจริยา  สมศักดิ์  กรรมการ 
 ๖.  นางสาวปราณี  หมิแหม  กรรมการ 
 ๗.  นางสาวนันท์นภัส ปภาพันธุ์ กรรมการและเลขานุการ 
 ๘.  นางสาวฐิติมา  ศรีวิโรจน ์ กรรมการและ ผช. เลขานุการ 
 ๙.  นางสาวชนัญธิดา  หลงรักษ์ กรรมการและ ผช. เลขานุการ 
 ๑๐.  นางสาวสุกัญญา ศรีสมุทร กรรมการและ ผช. เลขานุการ 
 

หน้าที ่
๑.  การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
     ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

 ๒.  รวบรวมโครงการหน้าเดียวและรูปเล่ม ของทุกฝ่าย เสนอต่อผู้บริหาร ดังนี้ 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
   -  นางสาวจริยา  สมศักดิ์  งานกิจการนักเรียน 
   -  นางสาวสมฤทัย ไชยสิทธิ์  งานสัมพันธ์ชุมชน 

- นายปฐมพงศ์  ธนกิจจานนท์ งานประชาสัมพันธ์ 
- นายธนเศรษฐ  แซ่หนา  โครงการอาหารกลางวัน  
- นางสาวฐิติรัตน์ มณีรัตน์  งานอนามัย 

  ฝ่ายปกครอง 
   -  นางวัลลภ  แป้นนวล งานปกครอง 
   -  นายกิตติพงษ์  เจินทำ  งานรักษาความสะอาด 
   -  นางสาวปราณี  หมิแหม  งานสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
   -  นางประภาพร  ทองดี  งานวิชาการ 
   -  นางสาวนรีรัตน ์ ประสิทธิ์ งานนิเทศ 
   -  นางจิรัชญา  ตันทนิส  งานสอนภาษาต่างประเทศ 
   -  นางสาวกรองจิต หมุดตะเหล็บ งานประกันคุณภาพ 
   -  นางสาวศิริรัตน์ รัตนกาย  ผู้ช่วย 
   -  นางสาวสุกัญญา  ศรีสมุทร ผู้ช่วย 
  ฝ่ายบรหิารบุคลากร 
   -  นางสาวมยุรี  จั่นแค้น  งานบุคลากร 
   -  นางสาวขวัญจิต บุญทอย  ผู้ช่วย 
   -  นางศศิกานต์  แซ่ตัน  ผู้ช่วย 
   -  นายคอเลด  เจ๊ะเล็ม  ผู้ช่วย 
 



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต     ๒๔๘ 

งานนโยบายและแผนงาน   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่5 การติดตามและประเมินผลฯ 
 

  ฝ่ายบริหารงบประมาณ 
   -  นายบุญยง  ศรชัย  งานแผนงาน 
   -  นางสาวนันท์นภัส ปภาพันธุ์ งานการเงนิ 
   -  นางณัฐกฤตา  บัวซ้อน  งานพัสดุ 
   -  นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนสุรการย์ งานธุรการ 
   -  นายอภิรักษ์  หลิกรรณ์ งานอาคารสถานที่ 

๔.๒  วิธีการติดตามและประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การปฏิบัติ    
 ๑.  การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นการติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการศึกษา โดยใช้แผนดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการติดตาม
และรายงานผล การดำเนินงานรายไตรมาส  (ทุก  ๓  เดือน) 
 ๒.  การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  โดยใช้แบบประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ กำหนดให้มีประเด็นในการประเมิน  ๒  ส่วน คือ 
  ๒.๑  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตในภาพรวม 
  ๒.๒  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

 ๓.  แบบติดตามประเมินผล  ใช้ตารางเครื่องมือ  ดังนี้ 
  ๓.๑  ตารางยุทธศาสตร์และจำนวนแนวทางการพัฒนาในปี 256๒ 
  

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้ปฏบิัต ิ

๑.  ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูค่วาม
เป็นเลศิ 

๖๔ ๖๔ 

๒.  ยุทธศาสตร์พัฒนาศกัยภาพครู และบคุลากรทางการศึกษา ๑๗ ๑๗ 

๓.  ยุทธศาสตร์บริหารจัดการศึกษาใหเ้ปน็องคก์ารแหง่คณุภาพ ๔๐ ๔๐ 

๔.  ยุทธศาสตร์สร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมบทบาทภาคี
เครือข่ายในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

1๘ 1๘ 

๕. สร้างและพัฒนาอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๓๗ ๓๗ 

๖. น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๖ ๖ 

๓.๒  ตารางความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตในภาพรวม 
 

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในโครงการ 
     และกิจกรรม 

   

๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ครู  นักเรียน และผู้ปกครองรับรู้ข้อมูล 
     ของโครงการและกิจกรรม 
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ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองแสดงความคิดเห็น 
     ในโครงการและกิจกรรม 

   

๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการและกิจกรรมให้ครู  
     นักเรียน และผู้ปกครองทราบ 

   

๕.  เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองตรวจสอบการ 
     ดำเนินโครงการ / กิจกรรม 

   

๖.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
๗.  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียน 
   ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

   

๘.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการและกิจกรรม    

สรุป  

 
๓.๓  ตารางความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

ประเด็น ระดับความพึงพอใจ 
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในโครงการ 
     และกิจกรรม 

   

๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ครู  นักเรียน และผู้ปกครองรับรู้ข้อมูลของ 
     โครงการและกิจกรรม 

   

๓.  มีการเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองแสดงความคิดเห็น 
    ในโครงการและกิจกรรม 

   

๔.  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการและกิจกรรมให้ครู  
     นักเรียน และผู้ปกครองทราบ 

   

๕.  เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน และผู้ปกครองตรวจสอบการดำเนิน 
     โครงการ / กิจกรรม 

   

๖.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
๗.  ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียน 
     ตามเป้าหมายทีก่ำหนดไว้ 

   

๘.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการและกิจกรรม    

สรุป  

 
 
 
 
 



  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต     ๒๕๐ 

งานนโยบายและแผนงาน   ฝ่ายบริหารงบประมาณ บทที ่5 การติดตามและประเมินผลฯ 
 

๔.๓  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ   
การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  เป็นการติดตาม

ความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี  โดยใช้แผนดำเนินงานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้
ผู้ปกครองทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้  ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน  

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 










