
 

 

 

 

 
 

แผนพัฒนาการศึกษา  ๕   ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖1 -  ๒๕๖5) 

(ฉบับเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 3) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  โรงเรยีนเทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 

 อ าเภอจอมทอง    จังหวัดเชยีงใหม่  
สังกัด   ส านักงานเทศบาลต าบลจอมทอง 

 

 

 



 

 

 
 

แผนพัฒนาการศึกษา  ๕   ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖1 -  ๒๕๖5) 

 

 (ฉบับเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งท่ี 3) 
 

 

 

 

 

 

 

   

โรงเรยีนเทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 

 อ าเภอจอมทอง    จังหวัดเชยีงใหม่  
สังกัด   ส านักงานเทศบาลต าบลจอมทอง 

  



 

 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 

ฉบับเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งที ่3 
********************** 

 

ตามท่ีโรงเรียนเทศบาลจอมทอง๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 ตามวิธีการและขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
เทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)  ได้พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (พ.ศ.2561-
2565)  ฉบับเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ครั้งที่ 3  ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 15 กันยายน 2564 

ดังนั้น โรงเรียนเทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) จึงประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา               
5 ปี (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 3  ของโรงเรียนเทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชน
บ้านข่วงเปา-เหนือ) เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ต่อไป  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ    ณ    วันที่   16  กันยายน   พ.ศ.๒๕64 
 
     
 
            (นายศรีพันธ์  สุจันทร์แสง) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลจอมทอง ๑  
                                                            (ชุมชนบา้นข่วงเปาเหนือ) 

 

 

 

 



 

 

ค าน า 
 
                 แผนพัฒนาการศึกษา  5  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ฉบับเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้งที่ 3                       
ของโรงเรียนเทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ภารกิจของโรงเรียน                                 
ให้สอดคล้อง  เชื่อมโยง  สัมพันธ์กับ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 5 ปี ของเทศบาลต าบล
จอมทอง   ในโอกาสที่โรงเรียนได้ถ่ายโอนเข้าสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มรูปแบบ  รวมทั้งความ
ต้องการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวคิดและทิศทางในการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีความสอดคล้อง  สัมพันธ์และต่อเนื่องกันไป 
 ในการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาครั้งนี้ โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะท างาน  วิเคราะห์  
ขอบข่ายกลยุทธ์ สภาพทั่วไปและบริบทของโรงเรียน  สภาพความพึงพอใจและความต้องการ  ตลอดจน
กระบวนการพัฒนาและโครงการที่จะด าเนินการ เพ่ือเสนอต่อส านักงานเทศบาลต าบลจอมทอง  
 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)  ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง                                 
ในการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 5  ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ฉบับเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม  ครั้ง
ที่ 3และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนพัฒนาการศึกษาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถใช้เป็นกรอบทิศทางใน
การด าเนินงานการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
                            

(นายศรีพันธ์   สุจันทร์แสง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลจอมทอง ๑  

                                      (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 
   

                   หน้า 
บทที่  ๑    -  บทน า         1

 บทที่  ๒     -  ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา     9
 บทที่  ๓    -  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา      18
 บทที่ ๔     - บัญชีโครงการ/กิจกรรม       19
 บทที่ 5     - การติดตามและประเมินผล การน าแผนพัฒนาการศึกษาห้าปีไปสู่การปฏิบัติ 28            

 
ภาคผนวก  

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  
 รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา

การศึกษา 
  คณะผู้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

บทท่ี  1 
บทน า 

 

โรงเรียนเทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) สังกัดเทศบาลต าบลจอมทอง      
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มีภารกิจที่ส าคัญด้านการจัดการศึกษาภาคบังคับ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล                    
ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือพัฒนาเด็กให้ครบทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีความรู้พ้ืนฐาน       
ตามหลักสูตรก าหนด เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม รู้จักการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                  
มีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  รักความเป็นประชาธิปไตย  และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง     
สันติสุข  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) ของโรงเรียนเทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) คือ 
 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)  มุ่งพัฒนาทักษะ  4  ภาษา  เรียนรู้แบบ
องค์รวม  มีจิตสาธารณะ  รู้รักษาวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
 

2. พันธกิจ (Mission) ของโรงเรียนเทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) คือ 
1. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะ  4  ภาษา  ได้แก่  ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน  และภาษาถ่ิน 
2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม และมีทักษะการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
4. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
6. ส่งเสริมนักเรียนให้มีจิตส านึกในความเป็นไทย และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีจิต

สาธารณะมุ่งท าประโยชน์ สร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม 
7.  ส่งเสริมนักเรียน ให้รู้เท่าทันและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ 

3. เป้าประสงค์ 
เป้าประสงค ์
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(Kpls) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย 
(Targets) 

ปี61-65 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด าเนินการตามโครงการที่
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
ได้ส าเร็จไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 90 

มีการด าเนินการ 
คิดเป็น 
68.57 % 

70% 70 % 70 % 70 
% 

70 % 70 % 

2. การพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของบุคลากร 

ด าเนินการตามโครงการที่
พัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของบุคลากร  
ได้ส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

มีการด าเนินการ 
 คิดเป็น 
100 % 

80 % 80 % 80 % 80 
% 

80 % 80 % 

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

ด าเนินการตามโครงการ 
การเพิ่มประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการได้ส าเร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

มีการด าเนินการ 
คิดเป็น 
100 % 

80 % 80 % 80 % 80 
% 

80 % 80 % 

 
 



 

 

เป้าประสงค ์
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(Kpls) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย 
(Targets) 

ปี61-65 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 ปี 65 

4. การส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

ด าเนินการตามโครงการที่
ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ได้ส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 
95 
 

มีการด าเนินการ 
คิดเป็น 
50 % 

80% 85 % 90 % 95% 100 
% 

100 
% 

5. การประสานสัมพันธก์ับ
ชุมชน 

ด าเนินการตามโครงการที่
ส่งเสริมการการประสาน
สัมพันธ์กับชุมชน ได้ส าเร็จ
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 95 

มีการด าเนินการ 
คิดเป็น 
100 % 

80% 85 % 90 % 95% 100 
% 

100 
% 

6. การจัดหา  พัฒนา  
ปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ อาคาร 

ด าเนินการตามโครงการที่
จัดหา  พัฒนา  ปรับปรุง 
ซ่อมแซมวัสด ุครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ อาคาร  ได้ส าเร็จ
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 95 

มีการด าเนินการ 
คิดเป็น 
100 % 

80 % 80 % 80 % 80 
% 

80 % 
 
 
 

80 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

1. ตัวช้ีวัด : 1) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2. ขอบเขตความหมาย : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หมายความว่า การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มี
ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อการเรียน ในด้านวิชาการและวิชาชีพส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดี                 
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสาธารณะ 

 

3. หน่วยวัด :     ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการส าเร็จ 
 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561 – 2565) 
  ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการส าเร็จ มีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปีตามค่า   
           เป้าหมาย 
 

5. วิธีการค านวณ : 
       จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการส าเร็จ  x  100 
              จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ 

 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 
 ปัจจุบัน มีโครงการ/กิจกรรม ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวน  41 โครงการ/กิจกรรม  
ด าเนินการส าเร็จไปแล้ว จ านวน  20  โครงการ/กิจกรรม   คิดเป็นร้อยละ   48.78%  
 

 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : 
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนเทศบาลจอมทอง๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) ท าหน้าทีเ่ก็บรวบรวม

รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
  ครูผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม             

ที่ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งฝ่ายวิชาการหลังจากโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้น 7 วัน             
สิ้นปีการศึกษาฝ่ายวิชาการรวบรวมสรุปรายผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนทั้งหมด  

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

1. ตัวช้ีวัด : 2) การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร 

2. ขอบเขตความหมาย : การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร หมายความว่า การ
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพโดยการเข้ารับการ
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือน าผลการพัฒนาด้านวิชาชีพมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน                  
 
3. หน่วยวัด :     ร้อยละของจ านวนครูและบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561 – 2565) 
  ร้อยละของจ านวนครูและบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
 

5. วิธีการค านวณ : 
          จ านวนครูและบคุลากรที่เข้ารับการพัฒนา x 100 
              จ านวนครูและบุคลากรทั้งหมด 

 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 
 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) มีจ านวนครูและ
บุคลากรทั้งหมด 1 คน เขา้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0%  

  
 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : 
ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน รายงานผลการประเมินตนเอง ของสถานศึกษา 

(SAR) โรงเรียนเทศบาลจอมทอง๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) ปีการศึกษา 2561 
 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
  ตลอดปีการศึกษา 2562   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

1. ตัวช้ีวัด : 3)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

2. ขอบเขตความหมาย : การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  หมายความว่า การจัดระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน 
สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

 

3. หน่วยวัด :     ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการส าเร็จ 
 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561 – 2565) 
  ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการส าเร็จ มีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี 
 

5. วิธีการค านวณ : 
        จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการส าเร็จ x 100 
              จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ 

 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 
 ปัจจุบัน มีโครงการ/กิจกรรม การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  จ านวน 1 โครงการ/
กิจกรรม  ด าเนินการส าเร็จไปแล้ว  จ านวน  0  โครงการ/กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 0%    
 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ท าหน้าที่ด้านงานธุรการเป็นผู้เก็บรวบรวมจ านวน

โครงการ/กิจกรรม  
 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
  ตลอดปีการศึกษา 2562   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

1. ตัวชี้วัด : 4) การส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
2. ขอบเขตความหมาย : การส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น   หมายความว่า  
การส่งเสริมให้ผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับ และประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของจารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  มีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศาสนา  ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งจารีต
ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป   

 

3. หน่วยวัด :     ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการส าเร็จ 
 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561 – 2565) 
  ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการส าเร็จ มีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี 
 

5. วิธีการค านวณ : 
  จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการส าเร็จ x 100 
              จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ 

 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 
 ปัจจุบัน มีโครงการ/กิจกรรมด้านส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และบ ารุงรักษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  จ านวน 4 โครงการ/กิจกรรม  ด าเนินการส าเร็จไปแล้ว จ านวน 2  
โครงการ/กิจกรรม   คิดเป็นร้อยละ  50 

  

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ท าหน้าที่ด้านงานธุรการเป็นผู้เก็บรวบรวมจ านวน

โครงการ/กิจกรรม  
 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
  ตลอดปีการศึกษา 2562   
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

 
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

1. ตัวชี้วัด : 5) การประสานสัมพันธ์กับชุมชน 
2. ขอบเขตความหมาย : การประสานสัมพันธ์กับชุมชนหมายความว่า  การช่วยเหลือ สนับสนุน และ
การมีส่วนร่วม ในชุมชน ในด้านการให้บริการแก่ชุมชน งานรับบริการจากชุมชน งานเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ งานจัดตั้งกลุ่ม ชมรม สมาคม กองทุน และมูลนิธิใน
สถานศึกษา งานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

 

3. หน่วยวัด :     ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการส าเร็จ 
 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561 – 2565) 
  ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการส าเร็จ มีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี 
 

5. วิธีการค านวณ : 
  จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการส าเร็จ x 100 
              จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ 

 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 
 ปัจจุบัน มีโครงการ/กิจกรรมด้านการประสานสัมพันธ์กับชุมชน  จ านวน  3  โครงการ/
กิจกรรม ด าเนินการส าเร็จไปแล้ว  จ านวน  2  โครงการ/กิจกรรม   คิดเป็นร้อยละ  66.67% 

  

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ท าหน้าที่ด้านงานธุรการเป็นผู้เก็บรวบรวมจ านวน

โครงการ/กิจกรรม  
 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
  ตลอดปีการศึกษา 2562   
 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

  
 

รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

1. ตัวชี้วัด : 6) การจัดหา  พัฒนา  ปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ อาคาร 

2. ขอบเขตความหมาย : การปรับปรุง พัฒนา อาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสื่ออุปกรณ์
ทางการศึกษา  หมายความว่า  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการเรียน        
การสอน ได้แก่ การก่อสร้างอาคารเรียน  การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ          
การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่จ าเป็นในสถานศึกษา       
การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการศึกษา  เพ่ือใช้ในการจัดการ
กิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน      
ทุกระดับ 

 

3. หน่วยวัด :     ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการส าเร็จ 
 

4. ค่าเป้าหมาย (ปี 2561 – 2565) 
  ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินการส าเร็จ มีจ านวนเพิ่มขึ้นทุกปี 
 

5. วิธีการค านวณ : 
  จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการส าเร็จ x 100 
              จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ 

 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 
 ปัจจุบัน มีโครงการ/กิจกรรมด้านการจัดหา  พัฒนา  ปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ ์
อาคาร    จ านวน  3 โครงการ/กิจกรรม ด าเนินการส าเร็จไปแล้ว  จ านวน  1  โครงการ/กิจกรรม   
คิดเป็นร้อยละ  33.33% 

  

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ท าหน้าที่ด้านงานธุรการเป็นผู้เก็บรวบรวมจ านวน

โครงการ/กิจกรรม  
 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : 
  ตลอดปีการศึกษา 2562   

 
 

 
 



 

 

บทท่ี  2 
ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา 

 

  ตามท่ี โรงเรียนเทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา   
สี่ปี (พ.ศ. 2561-2565) ขั้นมา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสูดกับประชาชนใน
พ้ืนที่ นั้น 

ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา โรงเรียนเทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) ขอสรุปผล
การด าเนินการโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการ

ด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

1 โครงการหนูน้อยพอเพียง เพื่อจัดประสบการณ์
เรียนรู้ให้เด็กปฐมวัย 
ระดับชั้นอนุบาล ๑ 
ถึงอนุบาล ๓ ได้
เรียนรู้ด้านหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ของในหลวง
รัชกาลที่ ๙ 
และปลูกฝังจิตส านึก
ของความพอเพยีง 

 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

นักเรียนชั้น 
อนุบาล 1 - 3 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่ด าเนินโครงการ 

2 โครงการวันอ าลาสถาบัน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ความกระตือรือร้นใน
การเรียนต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 

นักเรียนชั้น 
ป.๖ 
 

นักเรียน 
ระดับชั้น 
ป.6 

บรรลุ
เป้าหมาย 

นักเรียนมีความภาคภูมิใจ
และมีความพร้อมในการ
เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 

3 

โครงการโรงเรียนสวยด้วยมอืเรา 

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนได้รู้จักการ
ท างานตามที่ได้รับ
มอบหมายและมี
ความรับผิดชอบ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนชั้น ป.1 
ถึง ป.6 ทุกคน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

นักเรียนรู้จักการท างาน
ร่วมกับผู้อื่นและมีความ
รับผิดชอบ 

4 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
ความหมายของค าวา่
ประชาธิปไตยและรู้
ถึงวิธีการปฏิบัติอย่าง
แท้จริง 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุกคน    
ทุกระดับชั้น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

นักเรียนได้เรียนรู้กระบวย
การประชาธิปไตยโดย
ผ่านกิจกรรมต่างๆ 

5 โครงการขยะยิ้ม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่ดีในการรีไซด์
เค้ิลขยะที่ใช้แล้ว 
 

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่ได้ด าเนินโครงการ 

6 โครงการหนูน้อยสู่โลกกวา้ง เพื่อพาผู้เรียนได้
เรียนรู้และบูรณาการ
นอกห้องเรียนและ
ได้รับความรู้ใหม่ ๆ  
 
 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
บูรณาการนอกห้องเรียน
และได้รับความรู้ใหม่ ๆ 



 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการ

ด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

7 โครงการเข้าค่ายพกัแรมลูกเสือ    
ยุวกาชาด 

เพื่อส่งเสริมความมี
วินัยในตนเองและ
การอยู่รว่มกันอย่างมี
ความสุข  

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนชั้น ป.1 
– ป.6 

บรรลุ
เป้าหมาย 

นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบ
วินัยสามารถอยู่รว่มกับ
ผู้อื่นได้ 

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
รณรงค์และต่อต้านยาเสพติด 

เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ในเร่ืองการ
ดูแลสุขภาพของ
ร่างกายและปลอดภยั
จากยาเสพติด 
 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

นักเรียนได้รับความรู้และ
ป้องกันตนองให้ปลอดภยั
จากยาเสพติด 

9 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการ
อ่านในสถานศึกษา 

นักเรียนร้อยละ  80  
มีนิสัยรักการอา่น  
และยกระดบั
ความสามารถในการ
อ่าน 

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียน ได้เข้าห้องสมุด
อ่านหนังสือและมีนิสยัรัก
การอ่านสามารถยกระดับ
ความสามารถในการอ่าน
ได้ 
 

10 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้และปฏิบัติ
ตามแนวหลกัการได ้

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

นักเรียนมีความรู้และ
สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

11 โครงการอบรมปฏิบัติการ
เสริมสร้างทักษะสมองในเด็กยุค 

4.0 ด้วย EF แก่ครูและผู้ปกครอง
นักเรียนอนุบาล 

เพื่อเสริมสร้างทักษะ
สมองในเด็กเด็กยุค 

4.0 ด้วย EF 
ร่วมกับทางผู้ปกครอง
และทางโรงเรียน 

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนชั้น             
ป.1 - ป.6 

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ไม่ได้ด าเนินโครงการ 

12 โครงการร่วมประกวดทกัษะทาง
วิชาการกับโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนา ได้เต็ม
ศักยภาพในแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
จากการปฏบิัติ
กิจกรรมที่หลากลาย 
แลสามารถอา่นคล่อง 
เขียนคล่อง คิดเลข
คล่อง มีทักษะการคิด
พื้นฐาน ทักษะชีวิต  
และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์ตาม
ช่วงวัย 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

นักเรียนทุกระดับมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ดีขึ้น 

13 โครงการเปิดโลกวิชาการ 1.เพื่อเผยแพร่ผลงาน
ของนักเรียนและครูสู่
ชุมชน 
๒. เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดง
ความรู้ความสามารถ
ด้านต่าง ๆ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

1.เผยแพร่ผลงานของ
นักเรียนและครูสู่ชุมชน 
๒. เปิดโอกาสให้นกัเรียน
ได้แสดงความรู้
ความสามารถดา้นต่าง ๆ 

 
  
 



 

 

1.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการ

ด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

1 โครงการอาหารกลางวันส าหรับ
นักเรียน 

1. เพื่อให้นกัเรียนได้รับ
ประทานอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ
ในปริมาณที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของ
ร่างกาย 
2. เพื่อให้นกัเรียนมี
สุขภาพทีแ่ข็งแรง
สมบูรณ์ เป็นการช่วย
เสริมสร้างความ
เจรญิเติบโต 
 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

นักเรียนทุกระดับชั้นมี
ภาวะโภชนาการตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

2 โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อให้นักเรียนได้
ฝึกฝนทักษะการคิด
แบบวิทยาศาสตร์ 
 

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่ด าเนินโครงการ 

3 โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาไทย 

1. นักเรียนมีความรู้  
เข้าใจในภาษาไทย 
2. นักเรียนสามารถ
อ่านออกเขียนได ้
 

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่ด าเนินโครงการ 

4 โครงการพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ 

1. นักเรียนมีความรู้  
เข้าใจในภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 
2. นักเรียนสามารถ
อ่านและเขยีนภาษ
อังกฤษพื้นฐานได ้

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่ด าเนินโครงการ 

5 โครงการหนูน้อยอนามัย 1. เพื่อให้เด็กปฐมวยั 
ระดับชั้นอนุบาล ๑-
อนุบาล๓ ได้รับการ
ดูแลส่งเสริมสุขภาพ
อย่างครบถ้วนและ
ครอบคลุมทุกด้าน2. 
เพื่อให้เป็นการคัด
กรองเด็ก อันเป็น
มาตรการในการ
ควบคุม ป้องกัน 
โรคติดต่อโรคระบาด
ในสถานศึกษา 
 
 

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่ด าเนินโครงการ 

6 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ
และส่งเสริมพัฒนา
อย่างทั่วถึง เต็มตาม
ศักยภาพ มีความ
สมบูรณ์ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญา 

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่ด าเนินโครงการ 



 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ต้ังไว้ ผลการ

ด าเนินงาน ที่ต้ังไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

7 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
คุณภาพนักเรียนและยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ทักษะความรูแ้ละ
ประสบการณ์  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มสูงขึ้น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

นักเรียนร้อยละ ๙๐ มี
ความรู้และน าความรู้มา
ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

8 โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1. เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของ
โรงเรียน   
2. เพื่อน าผลการ
ประเมิน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

นักเรียนทุกคนได้รับ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา 

 
 

9 โครงการส่งเสริมบุคลิกภาพผู้เรียน 
การแต่งกายชุดพื้นเมือง และชุด
พลศึกษา 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
บุคลิกภาพที่ด ี
๒. เพื่อให้นักเรียนมี
ชุดพละ และชุด
พื้นเมืองใส่อย่างเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
และตามแบบฟอร์ม
ของโรงเรียน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

๑. นักเรียนมีบุคลิกภาพ
ที่ด ี
๒. นักเรียนมีชุดพละ 
และชุดพื้นเมืองใส่อย่าง
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
๓. นักเรียนมีความรัก
และความภาคภูมิใจใน
โรงเรียน 

10 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1. เพื่อส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของ
นักเรียนและครูให้มี
สุขภาพอนามัยด ี
2. เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมสุขภาพปาก
และฟันให้กับ
นักเรียน 
3. เพื่อบริการด้าน
สุขภาพและยารักษา
โรค ให้แก่นักเรียน 

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่ด าเนินโครงการ 

.11 โครงการว่ายน้ าเพื่อชวีิต เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนว่ายน้ าเป็น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนชั้น ป.4- 
ป.6 

บรรลุ
เป้าหมาย 

นักเรียนว่ายน้ าเป็น ลด
อัตราการเสียชวีิตจาก
การจมน้ า 
 

12 
โครงการดีเจน้อย 

1. เพื่อปรับปรุง
ระบบการส่ง
สัญญาณเสียงตาม
สายภายในอาคาร
เรียน 
2. เพื่อพัฒนาระบบ
เสียง 

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่ด าเนินโครงการ 

13 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 

เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรม  

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
 

ไม่ด าเนินโครงการ 

14 
โครงการพาผู้เรียนศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้

1  เพื่อให้นกัเรียนได้
ไปเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
2  เพื่อให้นกัเรียนได้
เกิดความรู้ความ

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

1. นักเรียนได้ไปเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอก
สถานศึกษา 
2. เพื่อให้นักเรียนได้
เกิดความรู้ความเข้าใจ



 

 

เข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ  จาก
การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ  
จากการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

 

15 
โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 

1.  เพื่อปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับ
เป้าหมายของ
โรงเรียน 
2.  เพื่อให้นักเรียนมี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานของ
โรงเรียน 
 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ครูและบุคลากร บรรลุ
เป้าหมาย 

หลักสูตรสถานศึกษาที่
ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียน 

 

16 
โครงการค่าปัจจัยพื้นฐานน
นักเรียนยากจน 

ผู้เรียนได้รับความ
ช่วยเหลือ 
ทุนการศึกษา 
 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

นักเรียนได้รับ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
ยากจนจากทางโรงเรียน 

17 
โครงการค่าหนังสือเรียน 

เพื่อให้ผู้เรียนมี
หนังสือในการเรียนรู้
ที่ด ี

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ผู้เรียนมีหนังสือในการ
เรียนรู้ที่ดี 

18 
โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน 

เพื่อให้ผู้เรียนมี
อุปกรณ์ใช้ในการ
เรียนรู้ที่ดี 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ผู้เรียนมีอุปกรณ์ใช้ใน
การเรียนรู้ที่ดี 

19 
โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน 

เพื่อให้ผู้เรียนมี
เครื่องแบบนักเรียน
ตามระเบียบของ
โรงเรียน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ผู้เรียนมีเครื่องแบบที่
ถูกต้องและเหมาะสม 

20 
โครงการห้องสมุดมีชีวิต 

ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้
ที่ดีและเพิ่มยิ่งขึ้น 
 

- - - - 

21 โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาตา่งประเทศ 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถดา้น
การเรียนการสอน
ภาษาจีน  ให้แก่
นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาใน
โรงเรียน และเปิด
โอกาสให้นกัเรียนได้
แสดงศักยภาพ
ทางด้าน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

นักเรียนได้ความรู้ด้าน
การเรียนการสอน
ภาษาจีน  และได้น าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดหา พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

1 โครงการห้องเรียนคุณภาพ 1 เพื่อพัฒนาครูสอนมี
ความรู้ในการจัดหอ้งเรียน
ให้มีคุณภาพ 
2 เพื่อพัฒนาอาคาร
สถานที่ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู ้

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ห้องเรียนทุกห้องเป็น
ห้องเรียนคุณภาพ ส่งผล
ให้การจัดกจิกรรมการ
เรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ
นักเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพดา้น
ดนตรี และศิลปะ   

เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่า
และประโยชน์ที่ได้จาก
การฝึกทักษะด้านดนตรี 
และศิลปะ เกิดใจรักและ
เกิดความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง  
แสดงออกโดยปฏิบัติจริง 
 

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
 

ไม่ด าเนินโครงการ 

3 โครงการจัดซ้ือจัดหาวัสดุ
การศึกษาและอุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอนส าหรับเด็ก
ปฐมวัยและเด็กประถมศึกษา
ของโรงเรียนเทศบาลจอมทอง
๑ (ชุมชนบ้านขว่งเปาเหนือ) 
 
 

๑. เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพแก่นกัเรียนที่มี
ความสามารถดา้นการ
เรียนในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
๒. เพื่อเตรียมความพร้อม
แก่ผู้เรียนในการทดสอบ
ทางวิชาการในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่างๆ ทั้งระดับ
โรงเรียนและระดับชาต ิ
 
 
 
 
 

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
 

ไม่ด าเนินโครงการ 

4 โครงการพัฒนาเด็กโดยใช้ส่ือ
สร้างสรรค์ 

1.เพื่อให้เด็กมีสื่อ
สร้างสรรค์เพื่อใช้เล่น
อย่างเหมาะสมกับวยั 
2. เพื่อให้เด็กเกิด
ประสบการณ์ที่ดีจากการ
เล่นและการใช้สื่อ
สร้างสรรค์ 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ผู้ปกครองนักเรียน 
ทุกระดับชั้น
อนุบาล 

บรรลุ
เป้าหมาย 

1. เด็กมีสื่อสร้างสรรค์
เพื่อใช้เล่นอย่าง
เหมาะสมกับวัย 
2. เด็กเกิด
ประสบการณ์ที่ดีจาก
การเล่นและการใช้สื่อ
สร้างสรรค์ 

 
5 ค่าพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด

โรงเรียน 
1.เพื่อให้นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมการอ่านหนังสือ 
2.เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
งานห้องสมุดให้เป็นระบบ 
3.เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่านและยกระดับ
ความสามารถในการอ่าน

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

บรรลุ
เป้าหมาย 

1.นักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมการอ่าน
หนังสือ 
2.ปรับปรุงและพัฒนา
งานห้องสมุดให้เป็น
ระบบ 
3.นักเรียนมีนิสัยรักการ



 

 

ให้สู่สากล 
4.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
และมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ 

อ่านและยกระดับ
ความสามารถในการ
อ่านให้สู่สากล 
4.นักเรียนได้เรียนรู้และ
มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ 

6 ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับระบบ

อินเตอร์เน็ต ADSL และ 

LAN  

1.เพื่อปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
2.เพื่อช าระค่าบริการราย
เดือนอินเตอร์เน็ต 
 

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
 

ไม่ด าเนินโครงการ 

7 ค่าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

1.เพื่อให้โรงเรียนมี
บรรยากาศที่เอื้อตอ่การ
จัดการเรียนรู้ สามารถ
พัฒนาผู้เรียนได้เต็ม
ศักยภาพ 
2.เพื่อสร้างศูนย์พัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงภายใน 
โรงเรียนเพื่อเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนชั้น ป.4 – 
ป.6 

บรรลุ
เป้าหมาย 

1.โรงเรียนมีบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ สามารถพัฒนา
ผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 
2.ศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงภายในโรงเรียน
เพื่อเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
และจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 

8 ค่าใช้จ่ายกจิกรรมของศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวใน
สถานศึกษา 

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
สนใจในทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของ
ตนเอง 
2.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
และเห็นความส าคัญของ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
3.เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 
 

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
 

ไม่ด าเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร 
  2.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา และ   
                         การศึกษาดูงาน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

1 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อ
พัฒนาบุคลากร 

เพื่อให้บุคลากรใน
โรงเรียนมีความรู้และ
ประสบการณ์ในด้าน
การจัดการเรียนการ
สอน 

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
 

ไม่ด าเนินโครงการ 

 
3. ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   

3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดระบบงาน และการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

1 โครงการพัฒนาคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

เพื่อส่งเสริมสร้างความรู้
ความเข้มแข็งให้กับ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาและ
คณะกรรมการที่
ปรึกษา 

บรรลุ
เป้าหมาย 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้รับ
บทบาทหน้าทีแ่ละร่วม
พัฒนาโรงเรียนได้อย่าง
มีคุณภาพ 
 
 

 
 4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น   

4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

1 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น (อุ๊ยสอนหลาน) 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ศึกษาเรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
 

ไม่ด าเนินโครงการ 

2 โครงการวันส าคัญอนุรักษ์ศิลปะ 
และวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนชั้น อ.1 – 
ป.6 

บรรลุ
เป้าหมาย 

นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ล้านนา 

เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ  วัฒนธรรม  
ประเพณ ี แห่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น  จากการปฏิบัติ
จริงและจากครูภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนชั้น อ.1 – 
ป.6 

บรรลุ
เป้าหมาย 

1. นักเรียนได้เรียนรู้
เกี่ยวกบัศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
2. นักเรียนได้สืบทอด
และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4 โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 1.เพื่อให้นักเรียน 
บุคลากรในสถานศึกษา
มีส่วนร่วมสู่ชุมชน และ
การให้ความสะดวกแก่

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนชั้น อ.1 – 
ป.6 

บรรลุ
เป้าหมาย 

1.นักเรียน บุคลากรใน
สถานศึกษามีสว่นร่วมสู่
ชุมชน และการให้ความ
สะดวกแก่ชุมชนและ



 

 

ชุมชนและหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งของรัฐและ
เอกชนที่ขอให้บริการ
สถานที่จัดกิจกรรมต่าง 
ๆ 
2.เพื่อให้คณะครูและ
บุคลากรในชุมชน มี
ส่วนร่วมในการส่งเสริม
และอนุรักษว์ัฒนธรรม 
อันดีของท้องถิ่น 

หน่วยงานตา่งๆ ทั้งของ
รัฐและเอกชนที่ขอให้
บริการสถานที่จัด
กิจกรรมต่าง ๆ 
2.คณะครูและบุคลากร
ในชุมชน มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรม 
อันดีของท้องถิ่น 
 

 
5. ยุทธศาสตร์การประสานสัมพันธ์กับชุมชน   

5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

1 โครงการจัดท าป้ายส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เพื่อประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของทาง
โรงเรียน 
 
 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนและ
ผู้ปกครองชั้น                   
อ.1 – ป.6 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ผู้ปกครองได้รับทราบ
กิจกรรมที่ทางโรงเรียน
ได้จัดขึ้น 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
เช่ือมความสัมพันธก์ีฬาส ี

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
ครู ผู้ปกครอง ได้ท า
กิจกรรมร่วมกันและมี
สุขภาพที่ด ี

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
 

ไม่ด าเนินโครงการ 

3 โครงการประชุมผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับ
ทราบเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ผู้ปกครองชั้น                     

อ.1 – ป.6 
บรรลุ
เป้าหมาย 

ผู้ปกครองได้รับทราบ
ข่าวคราวความเคลือน
ไหวของทางโรงเรียน 

 
6. ยุทธศาสตร์การจัดหา  พัฒนา  ปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ อาคารเรียน อาคารประกอบ 
สถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน  

6.1 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซม 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิง

คุณภาพและ
ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการ

ด าเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการ
ด าเนินงาน 

1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน 

เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับนักเรียนใน
โรงเรียน 
 

บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

บริเวณโรงเรียน บรรลุ
เป้าหมาย 

ครูและนักเรียนได้ใช้
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

2 
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ความปลอดภยัของผู้เรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 
วัสดุ ครุภัณฑ์ อาคาร 
สถานที่ในโรงเรียนให้
ปลอดภัยส าหรับ
นักเรียน 

ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

นักเรียนทุก
ระดับชั้น 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
 

ไม่ด าเนินโครงการ 

 
 
 

 



 

 

บทท่ี  3 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565  โรงเรียนเทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปา
เหนือ) มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  
 
 

๑.๑ การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้ 
๑.๒ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๑.๓ การจัดหา  พัฒนา  สื่อเทคโนโลยี  
นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 

 
 

รร.เทศบาลจอมทอง 1 
(ชุมชนบ้านข่วงเปา

เหนือ) 
2 .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพและประสิทธิภาพของ
บุคลากร 
 

๒.๑ การจัดอัตราก าลังให้เหมาะสมกับงาน 
๒.๒ การส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ
อบรม สัมมนาและการศึกษาดูงาน 
๒.๓ การจัดสวัสดิการให้บุคลากร 

 
 

รร.เทศบาลจอมทอง 1 
(ชุมชนบ้านข่วงเปา

เหนือ) 
3 .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

๓.๑ การปรับปรุงระบบโครงสร้างการ
บริหารงาน 
๓.๒ การจัดระบบงาน และการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

รร.เทศบาลจอมทอง 1 
(ชุมชนบ้านข่วงเปา

เหนือ) 
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

๔.๑ การจัดอบรมให้ความรู้ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
๔.๒ การจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

 
รร.เทศบาลจอมทอง 1 

(ชุมชนบ้านข่วงเปา
เหนือ) 

5. ยุทธศาสตร์การประสาน
สัมพันธ์กับชุมชน 
 

๕.๑ การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน 
๕.๒ การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรใน
ชุมชน 
๕.๓ การส่งเสริมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 
 

 
 
รร.เทศบาลจอมทอง 1 

(ชุมชนบ้านข่วงเปา
เหนือ) 

6. ยุทธศาสตร์การจัดหา  พัฒนา  
ปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ อาคาร 

๖.๑ การพัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซม 
๖.๒ การจัดหาและจัดสร้างใหม่ 

 
รร.เทศบาลจอมทอง 1 

(ชุมชนบ้านข่วงเปา
เหนือ) 

 
 



 

 

บทท่ี 4 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

            ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565  โรงเรียนเทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)  มี
โครงการกิจกรรม จ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
4.1 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 

ยุทธศาสตร ์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

รวม 5 ปี 
 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1.1 กลยุทธ์การพัฒนา
ด้านการจัดกจิกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาการ
เรียนรู ้
1.3 กลยุทธ์การพัฒนา
ด้านการจัดหา พัฒนา
สื่อ เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและแหล่ง
เรียนรู ้

         
 
 

230,000 
 
 
 
 

80,000 
 
 
 

 
 

 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

 
 
 

230,000 
 
 
 
 

80,000 
 
 
 

 
 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของ
บุคลากร 
2.1 กลยุทธ์การพัฒนา
จัดอัตราก าลังให้
เหมาะสมกับงาน 

         
 
 
 
 

360,000 
 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

360,000 
 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการประสาน
สัมพันธ์กับชุมชน 
5.2 กลยุทธ์การพัฒนา
ด้านการเข้าร่วม
กิจกรรมในชุมชน 

         
 
 
 

31,980 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

31,980 
 

รวม         701,980 6 701,980 
 

รวมท้ังสิ้น 
 

        701,980 6 701,980 

 
 
 
 



 

 

ข้อ 1.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม                                               
           และพัฒนาการเรียนรู้ 
           รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
           เปลี่ยนแปลง  จ านวน 1 โครงการ 
 

ข้อ 1.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดหา พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม  
          และแหล่งเรียนรู้ 
          รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
          เปลี่ยนแปลง  จ านวน 1 โครงการ 
 

ข้อ 2.1 กลยุทธ์การพัฒนาจัดอัตราก าลังให้เหมาะสมกับงาน 
          รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
          เปลี่ยนแปลง  จ านวน 1 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4.2  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่เปลี่ยนแปลง 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 
เดิม 

1 โครงการค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

(SBMLD) 

เพื่อมุ่งเน้นการ
พัฒนาแบบบูรณา
การรอบด้านให้
สมดุลกับการเรียนรู้
ทั้งนอกและในชั้น
เรียน 

นักเรียนชั้นประถมปีที่ 
1 – ชั้นประถมศึกษา             
ปีที่ 6 

- - 500,000 500,000 500,000 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
หลากหลายและเหมาะสม
กับการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ครูศุภรักษ์ รักษาด ี 
ครูประสิทธิ์  เตวัง 

เปลี่ยนแปลง 
1 โครงการค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

(SBMLD) 

เพื่อจัดท าหลักสูตร
การพัฒนาการจัด
การศึกษา                 
โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน                          
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(SBMLD) 
 

หลักสูตรพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

(SBMLD)   ด้านการ
ส่งเสริมทักษะภาษาจีน
และภาษาอังกฤษเพื่อ
การท่องเท่ียว และ
หลักสูตรส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- - - - 30,000 1.หลักสูตรพัฒนาการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD) ด้านการ
ส่งเสริมทักษะภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 
และหลักสูตรส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถ่ินที่มีคุณภาพสามารถ
น าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ผู้เรียนสามารถน าความเป็นเลิศ
ไปใช้ในการประกอบสัมมาชีพได้ 
3.ผู้เรียนมทีักษะภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร 
การแลกเปลี่ยนความรู้ 
4.ธ ารงและรักษาศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
อ าเภอจอมทอง 

ครูกิตติภูมิ  สุริยะ 

 
 



 

 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดหา พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

เดิม 
1 โครงการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ภายในโรงเรียน 
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ร่ม
รื่น สะอาด สวยงาม มี
ระเบียบ เป็นการสร้าง
บรรยากาศให้ผู้พบเห็น 
บุคลากร และผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าพักผ่อน ได้เรียนรู้อย่าง
เป็นธรรมชาติ และมี
ประสิทธิภาพ 
 

บริเวณรอบโรงเรียน
และหน้าอาคารเรียน 

30,000 35,000 40,000 50,000 50,000 สถานศึกษาให้ร่มรื่น 
สะอาด สวยงาม มี
ระเบียบ เป็นการสร้าง
บรรยากาศให้ผู้พบ
เห็น บุคลากร และ
ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้าพักผ่อน ได้
เรียนรู้อย่างเป็น
ธรรมชาติ 

ครูประสิทธิ์ 

เปลี่ยนแปลง 

1 โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน 

๑  เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนให้มีชีวิตและส่งเสริม
กระตุ้นให้นักเรียนได้ทุกเวลา
ทุกสถานที ่
๒  เพื่อส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้ประกอบการจัดการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯและเพือ่
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ที่มี
อยู่แล้วให้เกิดคุณค่าต่อการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง 
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์จริงใน
ระหว่างการศึกษาและรู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

1.สถานศึกษามีแหล่ง
เรียนรู้ภายในที่พร้อม
ใช้ ร้อยละ 70 
2.นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลจอมทอง 1 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่
1 - 6 ร้อยละ 100 
ได้ใช้แหล่งเรียนรู้ 

30,000 35,000 40,000 50,000 50,000 โรงเรียนมีสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริม
ผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างเต็ม
ตามศักยภาพ  
 

ครูทรรศพร                
เมทแลนด์ 
ครูประสิทธิ์ 

เตวัง 

 



 

 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร 
          2.1 กลยุทธ์การพัฒนาจัดอัตราก าลังให้เหมาะสมกับงาน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

เดิม 
1 โครงการส่งเสริมการศึกษา

จ้างครูผู้สอนในรายวิชาขาด
แคลน 

1 เพื่อจ้างครูผู้สอนในรายวิชา
ขาดแคลน  (วิชาภาษาจีน)              
จ านวน 1 อัตรา 
2 เพื่อจ้างครูผู้สอนในรายวิชา
ขาดแคลน  (วิชาดนตรี - 
นาฎศิลป์)   จ านวน 1 อัตรา 

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลจอมทอง 1 
(ชุมชนบ้านขว่งเปา
เหนือ) ตั้งแต่ระดับ
ประถมศกึษาปีที่ 1 - 6                    
ร้อยละ 10๐ ได้เรียน
วิชาภาษาจีน วิชาดนตรี 
นาฏศิลป์ 

- - - 316,000 - นักเรียนโรงเรียนได้รับ
ความรู้ในรายวิชา
ภาษาจีนและรายวิชา
ดนตรี - นาฏศิลป์ 
ตามศักยภาพ
มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียนและมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา 

ครูกัญรดา 
ยานะโส 

เปลี่ยนแปลง 

1 โครงการส่งเสริมการศึกษา
จ้างครูผู้สอนในรายวิชาขาด
แคลน 

1 เพื่อจ้างครูผู้สอนในรายวิชา
ขาดแคลน  (วิชาภาษาจีน)              
จ านวน 1 อัตรา 
2 เพื่อจ้างครูผู้สอนในรายวิชา
ขาดแคลน  (วิชาดนตรี - 
นาฎศิลป์)   จ านวน 1 อัตรา 

นักเรียนโรงเรียน
เทศบาลจอมทอง 1 
(ชุมชนบ้านขว่งเปา
เหนือ) ตั้งแต่ระดับ
อนุบาล 1 -
ประถมศกึษาปีที่ 6                    
ร้อยละ 10๐ ได้เรียน
วิชาภาษาจีน วิชาดนตรี 
นาฏศิลป์ 

- - - - 360,000 นักเรียนโรงเรียนได้รับ
ความรู้ในรายวิชา
ภาษาจีนและรายวิชา
ดนตรี - นาฏศิลป์ 
ตามศักยภาพ
มาตรฐานด้าน
คุณภาพผู้เรียนและมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษา 

ครูกัญรดา 
ยานะโส 

 



 

 

ข้อ 1.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม                                               
           และพัฒนาการเรียนรู้ 
           รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
           เพิ่มเติม  จ านวน 1 โครงการ 
ข้อ 1.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดหา พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม  
           และแหล่งเรียนรู้ 
           รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
           เพิ่มเติม  จ านวน 1 โครงการ 
 

ข้อ 5.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในชุมชน 
           รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
           เพิ่มเติม  จ านวน 1 โครงการ



 

 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

1 โครงการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-
เนตรนารี และลูกเสือ
ส ารอง 
 

1.เพื่อจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์เสริมทักษะการ
เรียนการสอนลูกเสือ-
เนตรนารีและลูกเสือ
ส ารอง 

 2. เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตร
นารีและลูกเสือส ารอง
ให้กับผู้เรียนผู้เรียน 

3. เพื่อส่งเสริมผู้เรียนคน
ดีมีระเบียบ วินยั  
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน 
มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
5. เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด
และมีทักษะชวีิตสามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 

-ลูกเสือ – เนตนารี และ
ลูกเสือส ารอง ได้รับการ
ส่งเสริมทักษะกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตร
นารีและลูกเสือส ารองอย่าง
มีคุณภาพ ท าให้ให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดและ
มีทักษะชีวิตสามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและเป็น คนดีมี
ระเบียบ วินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 
 

- - - - 100,000 1.ผู้เรียนมีทักษะ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ลูกเสือ-เนตร
นารีและลูกเสือ
ส ารองอย่างมีคุณภาพ  
2.ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
คิดและมีทักษะชีวิต
สามารถอยู่รว่มกันใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข 
3. ผู้เรียนเป็น คนดีมี
ระเบียบ วินัย มี
คุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

ครูทรรศพร                 
เมทแลนด์ 

ครูกิตติภูมิ สุริยะ 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดหา พัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบ
ช่วยสอนและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
โรงเรียน 

 

1.เพื่อสร้างเว็บไซต์
โรงเรียน 
2. เพื่อการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ที่มี
ประสิทธิภาพโดย 

Google 
Classroom  
3. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูล 
ข่าวสาร ความรู้ และ
เผยแพร่ข้อมูล ขา่วสาร 
กิจกรรม ผลงาน และ
ความส าเร็จในการบริหาร
จัดการศึกษาในโรงเรียน  

 

1.มีระบบเว็บไซต์                             
ของโรงเรียน 1 ระบบ 
2.นักเรียนระดับชั้น ป.1 -     
ป.6 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 
1 (ชุมชนบ้านขว่งเปาเหนือ)  
ร้อยละ 100 ได้เรียนออนไลน์
โดย Google Classroom 
3.นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้ปกครอง 
ร้อยละ 80 ใช้เว็บไซต์โรงเรียน   
 

- - - - 30,000 1. โรงเรียนเทศบาล
จอมทอง๑ (ชุมชนบ้าน
ข่ ว ง เ ป า เ ห นื อ )  มี
เ ว็ บ ไ ซ ต์ ที่ มี
ประสิทธิภาพ สามารถ
เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
กิจกรรม ผลงาน และ
คว าม ส า เ ร็ จ ใ นก า ร
บริหารจัดการศึกษาใน
โรงเรียนอย่างรวดเร็ว 

2.มีระบบช่วยจัดการ
เ รี ยน ก า ร สอ น แ บบ
อ อ น ไ ล น์ ที่ มี
ประสิทธิภาพ 
 

ครูทรรศพร                
เมทแลนด์ 
ครูประสิทธิ์ 

เตวัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการประสานสัมพันธ์กับชุมชน 
5.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) 

1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเฝ้าระวัง
ควบคุมและป้องกัน
โรคที่พบบ่อยในเด็ก
ปฐมวัย 
 

1.เ พื่ อ ใ ห้ ค รู แ ล ะ
ผู้ปกครองมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรคมือ เท้า 

ปาก, โรคติดเชื้อระบบ

ทางเดินหายใจ, โรคตา
แดง และโรคติดต่อต่างๆ 
ที่พบในเด็กปฐมวัย 
2. เพื่อให้ครูและ
ผู้ปกครองร่วมกันเฝ้าระวัง
และป้องกันโรคมือ เท้า 
ปาก, โรคติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจ, โรคตา
แดง และโรคติดต่อต่างๆ 
ที่พบในเด็กปฐมวัย 

ครูและผู้ปกครอง                        
ชั้นอนุบาล 1 - 3 
จ านวน 80 คน 

- - - - 31,980 1. ครูและผู้ปกครอง
น าความรู้ความเข้าใจ
มาปฏิบั ติ ดู แล เด็ ก
เบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี 
เมื่อมีอาการเจ็บป่วย
ด้วยโรคติดต่อต่างๆ  
2. ลดอัตราการปว่ย 
การเกิดโรคมือ เท้า 

ปาก, โรคติดเชื้อ

ระบบทางเดินหายใจ, 
โรคตาแดง และ
โรคติดต่อต่างๆ ที่พบ
ในเด็กปฐมวัย 

นางวัลยา  จี๋มะล ิ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี  5 
การติดตามและประเมินผล 

การน าแผนพัฒนาการศึกษาห้าปีไปสู่การปฏิบัติ 
5.1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาห้าปีไปสู่การปฏิบัต ิ
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)       
มีอ านาจหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาห้าปีไปสู่การปฏิบัติ  ประกอบด้วย 

1.  นายสมเกียรติ   สุทธหลวง ผู้ทรงคุณวุฒิ       ประธานกรรมการ 
  2.  นางสายสุนีย์   วิระราช    ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
  3.  นางดารุณี   เจียงสงวน ผู้แทนครู    กรรมการ 
  4.  พระมหาธนวัฒน์ ธนวัฑฒโน ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์   กรรมการ 
  5.  นางล ายวล  ตันติสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

6.  นางกัลยา  จินใจ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ 
7.  นางสาวศิริพรรณ   สุต๋าค า ผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ 
8.  นายอินตา   นันต๊ะพรม ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 

  9.  นายศรีพันธ์   สุจันทร์แสง ผู้อ านวยการโรงเรียน      กรรมการ/เลขานุการ 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาห้าปีไปสู่การปฏิบัติ  โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้อ านวยการ
สถานศึกษา และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ อย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ      
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 
  4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

5.2 วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาห้าปีไปสู่การปฏิบัต ิ
  เริ่มต้นจากโรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)  จัดประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาเทศบาลต าบลจอมทอง  เพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ                 
โดยจะท าการประเมินผลส าเร็จเป็นรายโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้     
ควรประเมินผลทั้งระบบ  กล่าวคือ  ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้  กระบวนการที่ใช้  ผลผลิตที่ได้รับ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหา  อุปสรรคที่เกิดขึ้น  ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดแนวทางในการแก้ไข
ต่อไป 
5.3 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาห้าปีไปสู่การปฏิบัต ิ
 

  ห้วงเวลาของการติดตามและประเมินผลฯ ก าหนดขึ้นตามความเหมาะสมของสถานศึกษา                      
แต่การติดตามและประเมินผลฯ  ในแต่ละห้วงเวลาจะต้องทันการรายงานผลและข้อเสนอความเห็นซึ่งได้                    
จากการติดตามและประเมินผลฯ  ต่อผู้บริหารสถานศึกษา  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ                                  
ให้ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ให้ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 



 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา   
 รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ ที่ให้ความเห็นชอบ                             

แผนพัฒนาการศึกษา 
 คณะผู้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ค าสั่งโรงเรียนเทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 

ที ่  28/๒๕64 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

(ฉบับเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3) 
***************************************. 

 ด้วยโรงเรียนเทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) จะด าเนินการวางแผนจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา  5  ปี  (๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  (ฉบับเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3) เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนเทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ)                 
จึงได้แต่งตั้งคณะท างาน จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  5  ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖5  (ฉบับเปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ครั้งที่ 3)  
ซึ่งมีหน้าที่วิเคราะห์งานตามภารกิจ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ จุดเน้น และความต้องการ   
เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนประกอบด้วย 
 

๑. นายศรีพันธ์   สุจันทร์แสง ผู้อ านวยการสถานศึกษา           ประธานกรรมการ 
2. นางทรรศพร  เมทแลนด์ ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
3. นาศุภรักษ์   รักษาดี  ครชู านาญการพิเศษ       กรรมการ 
4. นางดารุณี   เจียงสงวน  ครูช านาญการ            กรรมการ 
5. นางจิราภรณ์   เรือนแก้ว คร ู     กรรมการ 
6. นางสาวกัญรดา   ยานะโส คร ู     กรรมการ 
7. นางวัลยา  จี๋มะลิ  คร ู     กรรมการ 
8. นายกิตติภูมิ   สุริยะ  คร ู     กรรมการ 
8. นางพัชรินทร์   พรมจันทร์ คร ู                      กรรมการและเลขานุการ 
9. นางพีรญา     พลเมฆ         เจ้าหน้าที่ธุรการ                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นางอาทิตยา  กุนตาสี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งถือปฏิบัติ และด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้แล้วเสร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด อย่างเคร่งครัด 

 
สั่ง   ณ   วันที่  13 กันยายน  พ.ศ.๒๕64 
 
 

  (นายศรีพันธ์   สุจันทร์แสง)  
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลจอมทอง ๑  
                                                                (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


