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คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 
 

จัดท าโดย 
นางสาวนงคราญ  ทองค า 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ค าน า 
 

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน   โดยมีเนื่อหาที่บ่งบอกถึงความส าคัญในการจัดท าแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  ขั้นตอน  แนวทางใน
การจัดท า และแบบฟอร์มในการจัดท ารูปเล่ มแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  และมีตัวอย่าง 
ที่สามารถน าไปปรับใช้ไดโ้ดยไม่ยากนัก คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้  กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้รวบรวมข้อมูลและอ้างอิงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและ
การก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจากแหล่งข้อมูลของสถานศึกษาต่างๆ จึงขอขอบคุณสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไว้  ณ ที่นี ้

กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่า คู่มือฉบับนี้จะช่วยให้ท่านผู้อ่านหรือผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ ได้เข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของคู่มือการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษาต่อไป  

 
 

นางสาวนงคราญ  ทองค า 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพขรบูรณ์ เขต 1 
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คูม่ือการปฏิบัติงาน  

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
................................................... 

 
1. ชื่องาน : การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เพขรบูรณ์ เขต 1 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพขรบูรณ์ เขต 1 เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

2.2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของ
สถานศึกษาในสังกัดฯ  ได้ทราบว่าควรปฏิบัติอย่างไร เมื่อใด  เข้าใจ มีความรู้ ไม่เกิดความสับสน สามารถด าเนินการ 
ได้อย่างถูกต้องและทันตามก าหนดเวลา 

2.3. เพ่ือให้การผู้ที่ปฏิบัติงานใหม่และผู้ที่เก่ียวข้องสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

2.4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงาน 
2.5. เพ่ือลดเวลาในการอบรม ชี้แจง การสอนงาน การตอบค าถาม และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
2.6. เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 
 

3. ขอบเขต 
3.1. คู่มือนี้จัดท าข้ึนส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เท่านั้น 
3.2. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา อ้างอิงจากเอกสารแนวทางการด าเนินงาน

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ..... 
ของส านักนโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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4. ค าจ ากัดความ 

4.1. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  หมายถึง  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 รายปีงบประมาณ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - วันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป 

4.2. ข้อมูลนักเรียน หมายถึง จ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี 
4.3. แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายถึง  แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดท าขึ้นเพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า 
ประหยัด โปร่งใส และเกิดประโยขน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุด 

 
5. หน้าที่ความรับผิดชอบ  :  นางสาวนงคราญ  ทองค า  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพิเศษ  

กลุ่มนโยบายและแผน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ นโยบาย  
ทิศทางการจัดการศึกษา 

ให้ค าแนะน า ปรึกษา Coaching 

ตรวจสอบการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

รายงานผลการด าเนินงาน 

ปรับปรุง 
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7. แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน Work Flow 

ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียด/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 
1 1 1. ศึกษารายละเอียดนโยบาย แนวทางการจัดการศึกษา

จุดเน้นของ กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ท าหนังสือแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบถึงนโยบาย 
แนวทางการจัดการศึกษาพร้อมแจ้งคู่มือ/แนวทางการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สถานศึกษาจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

เดือนกันยายน 

2  1. ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาที่มีความประสงค์เข้ารับการ
พัฒนาหรือมีความประสงค์ให้ไปโค้ชชิ่งการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีในระดับโรงเรียน หรือกลุ่มโรงเรียน 
หรือ 

2. ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรด้านนโยบาย
และแผนส าหรับโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

3. เสนอโครงการการพัฒนาบุคลากรด้านนโยบายและแผน 
โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

4. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการ จ าเป็น 

เดือนกันยายน – 
ธันวาคม 

3  1. ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาส่งแผนปฏิบัติการประจ าปีให้
ครบถ้วนทุกแห่ง 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

3. ด าเนินการตรวจสอบ ให้การชี้แนะ ในเอกสารแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของสถานศึกษาทุกแห่ง 

4. แจ้งผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สถานศึกษาด าเนินการปรับปรุง
ในปีงบประมาณถัดไป 

เดือนมกราคม - 
มีนาคม 

4  1. สรุป รายงานผลการด าเนินงานเป็นรายโรงเรียน รายกลุ่ม
โรงเรียน รายอ าเภอ 

2. เสนอรายงานผลการตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

มีนาคม 

 
  

เผยแพร่ นโยบาย
การจัดการศึกษา 

ให้ค าแนะน า ปรึกษา 
Coaching 

ตรวจสอบ 
 

รายงานผล 
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8. เอกสารอ้างอิง 
8.1. แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล 

จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
8.2. คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ส านักการคลังและสินทรัพย์  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
8.3. คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. ระบบติดตามประเมินผล 
ด าเนินการประเมินผลปีงบประมาณละ 1 ครั้ง  โดยการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการจัดท า

แผนปฏิบัติการในประเด็นต่อไปนี้ 
9.1. รูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ระบุทิศทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
9.2. ประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินอุดหนุน 
9.3. ข้อมูลแสดงประมาณการรายรับตามที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว 
9.4. ข้อมูลแสดงเงินคงเหลือ 
9.5. ข้อมูลการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ 
9.6. โครงการ/กิจกรรมสอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา และใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้รับ

จัดสรร 
9.7. เอกสารรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2562 ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีหรือสรุปไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

10. ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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11. มาตรฐานงาน 
ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ เกณฑ์การประเมิน/มาตรฐานคุณภาพงาน หลักฐาน 
1 เผยแพร่ นโยบายการจัด

การศึกษา 

 

1. ความส าเร็จในการศึกษารายละเอียดนโยบาย แนวทาง 
การจัดการศึกษาจุดเน้นของ กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
แจ้งให้สถานศึกษาทราบภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

เอกสารบันทึก
การแจ้ง
สถานศึกษา 

2 ให้ค าแนะน า ปรึกษา Coaching 

 
1. ด าเนินการนิเทศ Coaching ให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องใน

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาตามที่
สถานศึกษาแสดงความประสงค์   

2. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการ จ าเป็น 

รายงานการ
นิเทศ การให้
ค าแนะน า 
ปรึกษา 

3 การตรวจสอบ 

 

1. สถานศึกษาทุกแห่งส่งแผนปฏิบัติการประจ าปีภายในเดือน
มกราคมของทุกปี 

2. สถานศึกษาร้อยละ 60 ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีครบตามองค์ประกอบ 

แบบฟอร์มการ
ตรวจสอบ
คุณภาพ 

4 การรายงานผลการด าเนินงาน 3. สรุป รายงานผลการด าเนินงานเป็นรายโรงเรียน รายกลุ่ม
โรงเรียน รายอ าเภอเสนอรายงานผลการตรวจสอบให้
ผู้บังคับบัญชาทราบภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี 

แบบรายงานผล
การด าเนินงาน 

 
12. แบบฟอร์มที่ใช้   

แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
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ภาคผนวก 
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ที่  ศธ  04106/ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

เพชรบูรณ ์ เขต 1 
ถนนสระบุรี-หล่มสัก  พช 67000 

       พฤศจิกำยน  25... 

เรื่อง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 25......  ของสถำนศึกษำในสังกัด 

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง 

อ้ำงถึง หนังสือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ที่ ศธ 04106/..........  ลงวันที่ ............... 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ตัวอย่ำงรูปเล่มแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของสถำนศึกษำ 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรำ ๓๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบกำรบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๖ อ ำนำจหน้ำที่ ในกำรจัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่น และด ำเนินกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่  ในกำรนี้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ก ำหนดนโยบำย แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ......  เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  
พร้อมกันนี้ได้เผยแพร่ให้สถำนศึกษำในสังกัดทรำบแล้ว  นั้น 

เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 1   ตลอดจนสอดคล้องภำรกิจของสถำนศึกษำภำยใต้แนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กำรบริหำรงบประมำณเงินอุดหนุนประเภทเงิน
อุดหนุนทั่วไป  จึงขอให้สถำนศึกษำในสังกัด  จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ........  พร้อมกับจัดส่งให้
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  เป็นรูปเล่มเอกสำร จ ำนวน 1 เล่ม  ภำยในวันที่  .......  
มกรำคม  พ.ศ.  ................ 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
  

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
กลุ่มนโยบำยและแผน 
โทร. 0-5673-7085  (เจ้ำหน้ำที่ 080 5156968) 
โทรสำร  0-5673-7081   



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของโรงเรียน.......................... 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  



 
 

ค าน า 
 
 

(ปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม) 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  2562  ของโรงเรียน............................................  เล่มนี้  
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาคณุภาพโรงเรียน  โดยการก าหนดให้
สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   ภายใต้บริบทของโรงเรียน  พร้อมกับการวางแผนการใช้งบประมาณต่างๆให้
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษากับสภาพปัจจุบันของท้องถิ่นและชุมชน  ตลอดจนด าเนินการตามแนว
ทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการใช้งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีเน้นการปฏิรูประบบการศึกษา 

ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล  
ส่งเสริมสนับสนุนทุกๆด้านจนได้รับความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปี  2561  เล่มนี้จะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  
ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง   

 

 

  



สารบัญ  (ปรับปรุงตามความเหมาะสม) 
 

เรื่อง หน้า 
ส่วนที่ 1  บทน า  

- ประวัติ/ความเปน็มาของโรงเรียน 
- ที่ตั้ง พิกัดทางภูมิศาสตร์ ระยะทาง แผนที่ภายในโรงเรียน แผนที่แสดงเขตบริการ 
- ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
- โครงสร้างการบริหารงาน 
- ข้อมูลด้านบุคลากร 
- ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ข้อมูลคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
- ข้อมูลด้านอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ 
- ข้อมูลนักเรียน 
- ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
- ผลงานที่ประสบความส าเร็จและภาคภูมิใจ 
- สภาพปัจจุบันของการด าเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
- สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา 
- ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
- นวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 
- ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

ส่วนที่ 2  ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
- ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 
- ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
- ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ 
- นโยบายการพัฒนาการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
- นโยบายการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน...........................ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส่วนที่ 3  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
1. ประมาณการรายรับ 
2. ประมาณการรายจ่าย 
3. โครงการ จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 
4. งบหน้าการจัดสรรงบประมาณจ าแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียน 
5. ปฏิทินการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 



 

- รายละเอียดโครงการ (เรียงตามข้อ 5) 
1. โครงการ……………………………………………………………………… 
2. โครงการ……………………………………………………………………… 
3. โครงการ……………………………………………………………………… 
4. โครงการ……………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 4 การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
1. การก ากับ ติดตาม 
2. การประเมินผลและรายงาน 
3. ปัจจัยความส าเร็จ 

 
ภาคผนวก 

1. การให้ความเห็นชอบเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
3. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
6. .................... 
7. ............... 
8. ........... 

 



 
ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ประวัติ/ควำมเป็นมำของโรงเรียน 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน.....................................................  ก่อตั้งเมื่อ .......................................
โดย....................................................................... ......................................................................................................  
.............................................................................................. ..................................................................................... 
............................................................................................. ...................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
อ่ืน ๆ  ตราสัญลักษณ์ สี ธง ประจ าโรงเรียน ค าขวัญ ปรัชญา  ฯลฯ
............................................................................................. ................................................................................... 
.............................................................................................. ..................................................................................... 
............................................................................................. ...................................................................................... 
............................................................................................. ............................................................................... ....... 
............................................................................................. ...................................................................................... 
.................................................................... ............................................................................................................... 
............................................................................................. ...................................................................................... 
............................................................................................. ...................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................. ...................................................................................... 
............................................................................................. ...................................................................................... 
............................................................................................. ...................................................................................... 
........................................................................................ ........................................................................................... 
............................................................................................. ...................................................................................... 
............................................................................................. ...................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................. ...................................................................................... 
............................................................................................. ...................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................. ...................................................................................... 
.............................................................................................. .....................................................................................
............................................................................................. ...................................................................................... 
................................................................................. .................................................................................................. 
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2. ที่ตั้ง พิกัดทำงภูมิศำสตร์ ระยะทำง  แผนที่ภำยในโรงเรียน  แผนที่แสดงเขตบริกำร  (ข้อมูลจาก DMC) 
โรงเรียน .............................................................ตั้งอยู่เลขท่ี...................ถนน................... ........................

หมู่........................ต าบล.......................................อ าเภอ.................................จังหวัด  เพชรบูรณ์     
ตั้งอยู่พิกัด ละติจูด..................................................ลองติจูด   .................................................................................  
ระยะทางอยู่ในการปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชื่อ อปท.)...................................................... ................... 
ระยะทางจากโรงเรียน  ไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ……………………..กิโลเมตร  
ระยะทางจากโรงเรียน ไปโรงเรียนขยายโอกาสที่ใกล้ที่สุด (ชื่อ ร.ร.)......................................................................... 
ระยะทาง........................................... กิโลเมตร 
ข้อมูลอ่ืนๆ (ถ้ามี ................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
................................................................................................................................................................................ .. 
............................................................................................................................. ..................................................... 

 
ตัวอย่าง แผนที่ภายในโรงเรียน (อาคาร สถานที่  ส่ิงก่อสร้าง สนาม) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ 
 หมำยเลข   1 แทน  สนำมกีฬำ  
 หมำยเลข  2 แทน  ฐำนพระพุทธรูป 
 หมำยเลข   3 แทน  บ้ำนพักครู 
 หมำยเลข   4 แทน  อำคำรเรียนหลังที่ 1 
 หมำยเลข   5 แทน  โรงเก็บของ 
 หมำยเลข   6 แทน  อำคำรเรียนหลังที่  2 

1 

2 

3 

3 3 

4 

5 7 

6 

8 

11 

10 

9 
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แผนที่แสดงเขตบริการของโรงเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 

(สภาพชุมชน  ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ า อาชีพ  เศรษฐกิจ  การคมนาคม  ปัญหา/อุปสรรค  ) 
..................................................................................................................................... .............................................. 
.................................................................................... ..............................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
...................................................................................................................................................................................  
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4. โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ข้อมูลด้ำนบุคลำกร (ผู้บริหำร  ข้ำรำชกำรครู พนักงำนรำชกำร ครูพี่เลี้ยง/อัตรำจ้ำง ลูกจ้ำงประจ ำ  

นักกำรภำรโรง)  
ที ่ ชื่อ  สกุล ต ำแหน่ง วิทยฐำนะ วุฒิสูงสุด วิชำเอก/ควำมสำมำรถพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

ข้อมูล ณ วันที่ ........................................ 
 
6. ข้อมูลคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน   

ที ่ ชื่อ  สกุล ต ำแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ข้อมูล ณ วันที่ ........................................ 
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7. ข้อมูลคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ที ่ ชื่อ  สกุล ต ำแหน่ง/ผู้แทน 
1 
2 
3 
4 

  

ข้อมูล ณ วันที่ ........................................ 

8. ข้อมูลด้ำนอำคำร สถำนที่  แหล่งเรียนรู้ 

ล ำดับที่อำคำร แบบ จ ำนวน งบประมำณ 
สร้ำงเม่ือ 

พ.ศ. 
สภำพอำคำร 

ดี พอใช้ ช ำรุด 
อาคารเรียน 

หลังที่ 1 
       

หลังที่ 2        
หลังที่ 3        
หลังที่ 4        
หลังที่ 5        

โรงอาหาร        
อาคารศูนย์ IT        
เอนกประสงค์ 

หลังที่ 1 
       

ส้วม 
หลังที่ 1 
หลังที่ 2 
หลังที่ 3 
หลังที่ 4 

       

ลานกีฬา
เอนกประสงค์ 

สนามบาสเกตบอล 

       

ถังน ้าฝน 
ชุดที่ 1 
ชุดที่ 2 
ชุดที่ 3 
ชุดที่ 4 

       

หมายเหตุ   การส ารวจข้อมูล  ณ วันที่  ........................................ 
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9. ข้อมูลนักเรียน  

9.1. ตารางแสดงข้อมูลนักเรียน  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 
ระดับ/ชั้น นักเรียนปกติ นักเรียนต่างชาติ นักเรียนพิการ รวมนักเรียน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ระดับก่อนประถมศึกษา 

อนุบาล 1 
อนุบาล 2 

            

รวมระดับก่อน
ประถมศึกษา 

            

ระดับประถมศึกษา 

ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

            

รวมระดับประถมศึกษา             
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

            

รวมระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

            

รวมทั้งสิ้น             
 

9.2. ข้อมูลกำรเข้ำเรียนชั้น ป.1  เด็กท่ีมีชื่อใน ทร.14 ในเขตบริการเข้าเรียนในชั้น ป.1  ทั้งหมด ............คน 

ประเภท 
จ ำนวน 

ชำย หญิง รวม 
1) เด็กท่ีมีชื่อใน ทร.14 ในเขตบริการเข้าเรียนในชั้น ป.1 โรงเรียนนี้ 
2) เด็กท่ีมีชื่อใน ทร.14 ในเขตบริการเข้าเรียนในชั้น ป.1 โรงเรียนอ่ืน 
3) เด็กท่ีไม่มีชื่อใน ทร.14 ในเขตบริการเข้าเรียนในชั้น ป.1 โรงเรียนนี้ 
4) เด็กท่ีไม่มีชื่อใน ทร.14 นอกเขตบริการเข้าเรียนในชั้น ป.1 โรงเรียนนี้ 
5) เด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์บังคับได้รับการยกเว้นกรณีต่างๆ 

   

รวม    
รวมนักเรียนที่เข้ำเรียนชั้น ป.1    
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9.3. ข้อมูลแสดงจ ำนวนนักเรียนขำดแคลนปีกำรศึกษำ 2561 จ ำแนกรำยช้ัน  

 
ชั้น 

จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

รำยกำรขำดแคลน 
เครื่องเขียน แบบเรียน อำหำรกลำงวัน เครื่องแบบนักเรียน 

จ ำนวน % จ ำนวน % จ ำนวน % จ ำนวน % 

อนุบาล 1          
อนุบาล 2          

รวม          
ประถมศึกษาปีที่ 1          
ประถมศึกษาปีที่ 2          

ประถมศึกษาปีที่ 3          
ประถมศึกษาปีที่ 4          
ประถมศึกษาปีที่ 5          
ประถมศึกษาปีที่ 6          

รวม          
มัธยมศึกษาปีที ่1          
มัธยมศึกษาปีที ่2          
มัธยมศึกษาปีที่ 3          

รวม          
รวมทั้งสิ้น          
 
9.4. ข้อมูลแสดงจ ำนวนนักเรียนยำกจนปีกำรศึกษำ 2561 จ ำแนกรำยช้ัน  

 
ชั้น 

จ านวนนักเรียนระบบคดักรองนักเรียนยากจนแบบ
ออนไลน์ (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT)  

จ านวนนักเรียนยากจน 
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรยีนยากจน 

หมาย
เหต ุ

ประถมศึกษาปีที่ 1    
ประถมศึกษาปีที่ 2    
ประถมศึกษาปีที่ 3    
ประถมศึกษาปีที่ 4    
ประถมศึกษาปีที ่5    
ประถมศึกษาปีที่ 6    

รวม    
มัธยมศึกษาปีที ่1    
มัธยมศึกษาปีที ่2    
มัธยมศึกษาปีที่ 3    

รวม    
รวมทั้งสิ้น    
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9.5. ข้อมูลแสดงค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบ NT นักเรียนชั้น ป.3  

ด้าน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ด้านภาษา    
ด้านค านวณ    
ด้านเหตุผล    

เฉลี่ย    
9.6. ข้อมูลแสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ย ผลกำรทดสอบ O-NET  

กลุ่มสาระฯ/ชั้น ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ป.6 ม.3 ป.6 ม.3 

ภาษาไทย     
คณิตศาสตร์     
วิทยาศาสตร์     
สังคมศึกษา     
ภาษาอังกฤษ     

เฉลี่ย     
 
9.7. ผลกำรประเมินกำรอ่ำน กำรเขียน ชั้น ป.1-ป.6 และกำรอ่ำนรู้เรื่อง (PISA) ชั้น ม.1–ม. 3  

ปีกำรศึกษำ 2560  (ข้อมูลกำรประเมินล่ำสุด) ที่ต่ ำกว่ำระดับดี (ข้อมูลจำกระบบ E-MES) 

ชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

การอ่าน การเขียน 
การอ่านรู้เรื่อง 

(PISA) 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

ป.1        
ป.2        
ป.3        
ป.4        
ป.5        
ป.6        
ม.1        
ม.2        
ม.3        
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9.8. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2561)  

ในรอบปีที่ผ่านมาโรงเรียนบ้าน…………………………….ได้ด าเนินงานตามโครงการที่ได้ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ดังนี้ 
 
ด้ำนวิชำกำร 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
ด้ำนบริหำรงำนบุคคล 
............................................................................................................................. ...................................... 
......................................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
.............................................................................................................................. ..................................... 
ด้ำนงบประมำณ 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................... .................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
.................................................................................................................................... ............................... 
ด้ำนบริหำรทั่วไป 
............................................................................................................................. ...................................... 
........................................................................... ........................................................................................  
 

9.9. รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ส้ินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
งบประมาณ จัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

งบอุดหนุนฯ ก่อนประถม    
งบอุดหนุนฯ ประถมศึกษา    
งบอุดหนุนฯ มัธยมศึกษา    
งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ก่อนประถม    
งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประถม    
งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มัธยมศึกษา    
อ่ืน ๆ    

    
รวม    
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9.10. สรุปรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ SAR  (ปี 2560) 

 
9.11. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก / ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำจำก สมศ. 

 
9.12. ผลกำรประเมินคุณภำพ (อ่ืนๆ)  
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9.13. จุดเด่น/รำงวัล/ผลงำน/นวัตกรรมที่ประสบผลส ำเร็จ/กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถำนศึกษำ 

9.14. ปัญหำ/อุปสรรค/ข้อจ ำกัด ในการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา (ปี 2561) 
 
 

9.15. จุดที่ควรพัฒนำ/แก้ไข/ต่อยอด ในการด าเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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1.1. การวิเคราะหส์ภำพแวดล้อม SWOT Analysis 

 

 
 

 
ปัจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง 
- บุคลากรมีความตั้งใจ 
- นักเรียนมีจิตอาสา 
- มีงบประมาณเพียงพอ 
-  
-  
-   
-  

จุดอ่อน 
- เปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย 
- บุคลากรขาดความเข้าใจ 
-  
-  
-   
-  

 
ปัจจัยภายนอก 

โอกำส 
- มีหน่วยงานหลักสนับสนุน 
- มีแหล่งศึกษา สืบค้นทางวิชาการ 

อย่างหลากหลาย 
-  
-  
-  

อุปสรรค 
- เปลี่ยนแปลงนโยบาย 
- ผู้ปกครองยากจน ชุมชนแออัด 
-  
-  
-  
-  
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ส่วนที่ 2 

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
 
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  
1. ด้านความมั่นคง 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
ยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร  
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ 
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 
ยุทธศำสตร์ สป.ศธ.  
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
2. พัฒนาและส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร การบริการและการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย 
4..ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2561 – 2564 
1. การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
2 ส่งเสริม พัฒนาและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทุกมิติ เพ่ือสร้างสรรค์มูลค่าเพ่ิม 
3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5 ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศำสตร์แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2561 – 2564) จังหวัดเพชรบูรณ์  
1. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต  
2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้  
4 การพัฒนาการบริหารเพ่ือบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 

 
นโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
วิสัยทัศน์   :   ผู้เรียนมีคุณภาพ สถานศึกษาได้มาตรฐาน 

 
พันธกิจ  

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะ 
ในศตวรรษที่ 21 

3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา 

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง  
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ในการจัดการศึกษา 
 
เป้ำประสงค์  

1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ปรับตัวเป็นพลเมือง
และพลโลกที่ดี  

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  
เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะ 
ในการใช้เทคโนโลยี 
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4. ผู้บริหารสถานศึกษาคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ 
(Accountability) และการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

5. สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่  
จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 

6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้
ข้อมูลสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล 
อย่างเป็นระบบ 

 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
3. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า 

ทางการศึกษา 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม 

 
ค่ำนิยม   :  บริการเด่น เน้นทีมงาน สรรสร้างคุณภาพ 

 
 

จุดเน้น   

1. นักเรียนชั้น ป.1-3  อ่านออก เขียนได้ทุกคน 
2. นักเรียนชั้น ป.4-6 อ่านคล่อง เขียนคล่องทุกคน 
3. ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3  ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
4. ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3  เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
5. ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6  ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
6. ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6  เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
7. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  ไม่ต่ ากว่าระดับดี 
8. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่ต่ ากว่าระดับดีมาก 
9. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  

ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ไม่ต่ ากว่าระดับดี 
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นโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำของ โรงเรียน...................................  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
....………………………………………….............................................................................................. 

พันธกิจ (MISSION) 
1. ............................................................................................................................. ............................ 
2. ......................................................................... ................................................................... ............. 
3. ............................................................................................................................. ............................ 

เป้ำประสงค์ (GOAL) 
1. ............................................................................................................................... .......................... 
2. ........................................................................................................ ................................................. 
3. ............................................................................................................................. ............................. 

กลยุทธ์ 
1. ............................................................................................................................. ............................ 
2. .............................................................................................. ............................................................ 
3. ............................................................................................................................. .............................. 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย ควำมสอดคล้อง 

1. ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ร้อยละ 100 มฐ.ที่ ...ตบช.ที่ ... 
 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักนักเรียนชั้น ป.6  
จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมข้ึน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก นักเรียนชั้น ม.3  
จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมข้ึน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  

4. นักเรียนชั้น ป.3 สามารถอ่านออก เขียนได้ ทุกคน  
5. นักเรียนชั้น ป.6 อ่านได้  ทุกคน  
6. จ านวนนักเรียนที่สามารถอ่านบัญชีค าพ้ืนฐานได้ ทุกคน  
7. นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถแสวงหาความรู้ 

ได้ด้วยตนเอง 
ร้อยละ 80  

8. นักเรียนชั้นประถมศึกษาท้ังหมด  ได้รับการพัฒนาให้มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 2  
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย ควำมสอดคล้อง 
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
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ส่วนที่ 3 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
1. ประมำณกำรรำยรับ   

แหล่ง/ที่มางบประมาณ ยอดยกมา  
ปี 2561 (NEA) 

ปี 2562 

(นร.10 มิ.ย.61) 

1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน    
1.1. เงินอุดหนุนรายหัว ( x จ านวน นร.) 

1) ก่อนประถม (1,700 x ………) 
2) ประถมศึกษา (1,900 x ….…) 
3) มัธยมศึกษา (3,800 x ……….) 

1.2. เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

 
............... 
............... 
............... 
............... 

 
............... 
............... 
............... 
............... 

2. ค่าหนังสือเรียน   

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน   

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน   

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( x จ านวน นร.) 
5.1. ก่อนประถม (215 x …….) 
5.2. ประถมศึกษา (240 x ………..) 
5.3. มัธยมศึกษา (440 x ………….) 

  

6. โครงการอาหารกลางวัน (งบท้องถิ่น)   

7. เงินรายได้สถานศึกษา   

รวม   
 

หมายเหตุ  ข้อ 1.1**  และ ข้อ 5**  น ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนโดยการ
จัดท าโครงการก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 



 
2. ประมำณกำรรำยจ่ำย เงินอุดหนุนรายหัว ตามข้อ 1.1  (การแบ่งสัดส่วนงบประมาณ ตามหนังสือ สพฐ.  ที่ ศธ 04006/643  ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547) 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562  
รวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนรายหัว 

ก่อน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

ก่อน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

1. ด้านวิชาการ (60-70)          60% 

2. ด้านบริหารงานบุคคล          10% 

3. ด้านการบริหารทั่วไป           20% 

4. ด้านงบประมาณ          5 

5. งบส ารองจ่าย           5 

รวม          100% 

 
หมายเหตุ  การแบ่งสัดส่วนควรแบ่งตามความจ าเป็นของสถานศึกษา แต่ด้านวิชาการต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

******* (ข้ามไป เขียนโครงการ) 
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3. โครงกำร จ ำแนกตำมแหล่งงบประมำณ 
 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562  
 

งบ 
ประมาณ
จากแหล่ง

อ่ืน 

 
 

รวม 
เงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนรายหัว 

ก่อน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

ก่อน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

1. ด้านวิชาการ            

1.1. โครงการ............           

1.2. โครงการ............           

1.3. โครงการ............           

1.4. โครงการ............           

1.5. โครงการ............           

1.6. โครงการ............           

1.7. โครงการ............           

1.8. โครงการ............           
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งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562  
 

งบ 
ประมาณ
จากแหล่ง

อ่ืน 

 
 

รวม 
เงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนรายหัว 

ก่อน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

ก่อน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2. ด้านบริหารงานบุคคล           

2.1. โครงการ............           

2.2. โครงการ............           

2.3. โครงการ............           

2.4. โครงการ............           

2.5. โครงการ............           

2.6. โครงการ............           

2.7. โครงการ............           

2.8. โครงการ............           

2.9. โครงการ............           

2.10. โครงการ............           
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งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562  
 

งบ 
ประมาณ
จากแหล่ง

อ่ืน 

 
 

รวม 
เงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนรายหัว 

ก่อน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

ก่อน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

3. ด้านการบริหารทั่วไป            

3.1. โครงการ............           

3.2. โครงการ............           

3.3. โครงการ............           

3.4. โครงการ............           

3.5. โครงการ............           

4. ด้านงบประมาณ           

4.1. โครงการ............           

4.2. โครงการ............           

4.3. โครงการ............           

4.4. โครงการ............           
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งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562  
 

งบ 
ประมาณ
จากแหล่ง

อ่ืน 

 
 

รวม 
เงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนรายหัว 

ก่อน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

ก่อน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

4.5. โครงการ............           

5. งบส ารองจ่าย            

รวม           

 
 
 
 



4. งบหน้ำกำรจัดสรรงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ของโรงเรียน  
 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562  
 

งบ 
ประมาณ
จากแหล่ง

อ่ืน 

 
 

รวม 
เงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนรายหัว 

ก่อน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

ก่อน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

1. กลยุทธ์ที่ 1........            

1.1. โครงการ............           

1.2. โครงการ............           

1.3. โครงการ............           

1.4. โครงการ............           

1.5. โครงการ............           

1.6. โครงการ............           

1.7. โครงการ............           

1.8. โครงการ............           
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งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562  
 

งบ 
ประมาณ
จากแหล่ง

อ่ืน 

 
 

รวม 
เงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนรายหัว 

ก่อน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

ก่อน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

2. กลยุทธ์ที่ 2................           

2.1. โครงการ............           

2.2. โครงการ............           

2.3. โครงการ............           

2.4. โครงการ............           

3. กลยุทธ์ที่ 3.................            

3.1. โครงการ............           

3.2. โครงการ............           

3.3. โครงการ............           

3.4. โครงการ............           

3.5. โครงการ............           
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งบประมาณ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562  
 

งบ 
ประมาณ
จากแหล่ง

อ่ืน 

 
 

รวม 
เงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนรายหัว 

ก่อน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

ก่อน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

4. กลยุทธ์ที่ 4 .............           

4.1. โครงการ............           

4.2. โครงการ............           

4.3. โครงการ............           

4.4. โครงการ............           

4.5. โครงการ............           

รวม           
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5. ปฏิทินกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตค.61 พ.ย..61 ธค.61 มค.62 ก.พ.62 มี.ค.62 เม.ย.62 พค62 มิ.ย.62 กค.62 สค.62 ก.ย62 

ด้ำนวิชำกำร               
1. โครงการ              

2. โครงการ              

3. โครงการ              

4. โครงการ              

5. โครงการ              

6. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน              

ด้ำนบริหำรงำนบุคคล              

7. โครงการ              

8. โครงการ              

ด้ำนบริหำรทั่วไป              

9. โครงการ              

10. โครงการ              

ด้ำนบริหำรงบประมำณ              

11. โครงการ              

12. โครงการ              

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดโครงกำร 
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- แบบฟอร์มโครงกำร - 
โครงกำร  ………………………………………………………………………………………………………..…………. 
ควำมสอดคล้อง กลยุทธ์ สพฐ.. ที่  ................................................................................................  

กลยุทธ์ สพป. ที่  ......................................................................................................  
กลยุทธ์ รร.ที่  ................................................................................................................  

โรงเรียน ................................................. 
ผู้รับผิดชอบ ......................................................โทรศัพท์ .................................................... 
ลักษณะโครงกำร (    )  ใหม่   (   )   ต่อเนื่อง  
ระยะเวลำด ำเนินกำร ............................................................... 
 

1. หลักกำรและเหตุผล  
..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................... 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือ………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2. เพ่ือ………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. เป้ำหมำย  
3.1. ด้านปริมาณ 

3.1.1.................................................................................................................................................. 
3.1.2.…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.2. ด้านคุณภาพ 
3.2.1...................................................................................... ............................................................ 
3.2.2.…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. กิจกรรมส ำคัญ (ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานจริงตามล าดับ) 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
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5. งบประมำณ    .........................................  บำท 

แหล่งงบประมาณ ปี 2561  ปี 2562 รวม 

8. ค่าจัดการเรียนการสอน  
8.1. ก่อนประถม  
8.2. ประถมศึกษา  
8.3. มัธยมศึกษา  

 
............... 
............... 
............... 

 
............... 
............... 
............... 

 
......... 
......... 
.......... 

9. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
9.1. ก่อนประถม  
9.2. ประถมศึกษา  
9.3. มัธยมศึกษา  

 
............... 
............... 
............... 

 
............... 
............... 
............... 

 
............ 
............ 
........... 

10. อ่ืน ๆ .............................................    

รวม ............... .................. ............ 
แยกเป็น 

- ค่าตอบแทน ..............  บาท 
- ค่าใช้สอย ..............  บาท 
- ค่าวัสดุ ..............  บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรม/รายละเอียด (ตามกิจกรรมข้อ 4) งบประมาณ 
หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. การประชุม............  ประกอบด้วยคณะท างาน 

คณะกรรมการ 20 คน  จ านวน 2 วัน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20x30x2x2) 
- ค่าอาหารกลางวัน (20x80x2) 
- ค่ากระดาษ 2 ห่อ (2x200) 
- ค่าถ่ายเอกสาร 20 ชุด พร้อมเย็บเล่ม (20x50) 

xxx   
 

Xxx 
Xxx 

 
xxx 

 
 
 
 

xxx 

2. การเข้าค่ายนักเรียน............50 คน ระยะเวลา 2 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50x30x2x2) 
- ค่าอาหารกลางวัน (50x80x2) 
- ค่าดินสอ ปากกา กระดาษสี  

xxx   
 

Xxx 
 

 
 
 

xxx 
3.      
4.      
5.      

รวมงบประมาณ 5,000   5,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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(หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการ/รายละเอียดกิจกรรม/ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ต้องบันทึก 
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายจ่ายต่อผู้อ านวยการโรงเรียนและเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน) 
 

6. กำรประเมินผล  
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ 

(ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
และเป้าหมาย) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

   

 

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ (ให้ระบุสิ่งที่จะเกิดขึ้นนอกเหนือจากเป้าหมายที่ตั้งไว้หลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว) 
7.1. ............................................................................................................... .......................................        
7.2. ............................................................................................................................. ......................... 

 
 (ลงชื่อ)                                        ผู้เสนอโครงการ 

( .............................................) 
ครู.............. 

 
 (ลงชื่อ)                                       ผู้เห็นชอบโครงการ 

( ...........................................) 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

 
 

(ลงชื่อ)                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
(....................................) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน..... 
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ส่วนที่ 4  

กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ 
 

การจัดการศึกษาของโรงเรียน.................................. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ได้ก าหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดเป็นแนวทาง ในการด าเนินงานตามภารกิจ บทบาทหน้าที่
ที่สอดคล้องกับนโยบาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
มุ่งเน้นผลผลิต คือ ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 
เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยมีกระบวนการน าวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ 
จุดเน้น  สู่การปฏิบัติดังนี้ 

1. สื่อสารทิศทางองค์กร ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา  และเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน  ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกระดับรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

2. จัดโครงสร้างกระบวนการท างาน  และมอบหมายให้................................................  ในการ
ขับเคลื่อน  ก ากับ และติดตามผลการด าเนินงานอย่างครอบคลุม พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 

3. ด าเนินงาน  กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
4.  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  เพ่ือให้การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดย

ติดตามความก้าวหน้าประจ าปี  การประเมินผลระยะครึ่งปี  และการประเมินผล เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
5. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ  โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
กำรก ำกับติดตำม 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ .............................. ตามค าสั่ง/ประกาศ  ที ่.........  ลงวันที่  ............ 
2. จัดท าแผนก ากับติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
3. รายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานในการประชุมประจ าเดือน......... 
4. รายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

คราวประชุม (ประจ าเดือน / ทุก 2 เดือน / หรือ ....) 
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กำรประเมินผลและรำยงำน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ............................ ตามค าสั่งที่ ......... 
2. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงาน เป็นระยะ   ........................ 
3. ให้คณะกรรมการ ร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน 
4. เสนอรายงานผลการด าเนินงานโครงการ เมื่อ (ระบุ วัน เดือน ปี ช่วงเวลา).................. 
5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
6. เสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
7. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนา   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การปฏิบัติงานให้บรรลุ  ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่พัฒนาไว้ในจุดเน้นการ
พัฒนา 

2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และใช้วงจร
การพัฒนา PDCA  ต่อเนื่อง 

3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคล 
และมีการประเมินผลการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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(ตัวอย่ำง : กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล) 
 

 โรงเรียนบ้าน................... ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ก าหนดแนวทางในการก ากับ 
ติดตาม และเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน/การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการไว้ดังนี้ 

1. กำรก ำกับติดตำม 
- จัดท ารูปแบบการก ากับ  ติดตามงาน 
- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการกับ ติดตามงาน 
- ก าหนดขอบข่ายการก ากับ ติดตามงาน ดังนี้ 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. กำรประเมินผล 
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
- สร้างเครื่องมือประเมินผล 
- ด าเนินการประเมินผลก่อนด าเนินโครงการเพื่อดูความเป็นไปได้  ระหว่างด าเนินโครงการ

เพ่ือดูความก้าวหน้า  และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
เพ่ือดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานตามโครงการ 

-  
  

ด้านปัจจยั 

ด้านกระบวนการ 

ด้านผลผลติ 

ผลการด าเนินงาน 

ปัญหา/อปุสรรค 

การก ากบั 

ติดตาม 

การปฏิบตัิงานตาม

แผนงาน/โครงการ 

ปรับปรุงและพฒันางาน 
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3. กำรตรวจสอบ 
 - เป็นการประเมินความก้าวหน้าของด าเนินงาน/โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการนั้นๆ ว่ามี
มากน้อยเพยีงใด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีก าหนด   การตรวจสอบจึงเป็นกระบวนการที่บ่งช้ีคุณภาพของงาน/โครงการ
ของโรงเรียนว่าประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายหรือไม่เพียงใด การตรวจสอบแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังน้ี 

1.การตรวจสอบคุณภาพภายใน  หรือการประเมินตนเองในโรงเรียน 
เป็นกระบวนการที่กระท าโดยผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/โครงการ ก่อให้เกิดสารสนเทศใน 

การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการและต้องกระท าทุกขั้นตอนของการท างาน  ซึ่งการตรวจสอบนี้อาจกระท า
เป็น  3  ระยะ  คือ  ระยะก่อนด าเนินการ  ระหว่างด าเนินการ  และเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

2.การตรวจสอบคุณภาพภายนอก    
 เป็นกระบวนการที่กระท าโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้ร่วมงาน/โครงการ ซึ่งทาง 

โรงเรียนแต่งตั้ง หรือตรวจสอบโดยผู้ปกครอง ชุมชน โดยเน้นการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน/โครงการ เพื่อตรวจสอบว่างาน/

โครงการ ประสบผลส าเร็จเพียงใด โดยพิจารณาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลติ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของงาน/

โครงการที่ก าหนดไว้ ผลการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนางาน/โครงการต่อไป 

 
โรงเรียนบ้านท่าเสลา ได้ก าหนดรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพของงาน/โครงการ ดังนี้ 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

  

การตรวจสอบคณุภาพงาน/โครงการ 

การตรวจสอบคณุภาพภายใน 

โดยผู้มีสว่นร่วมในงาน/โครงการ 

ก่อน 

ด าเนินการ 

ระหวา่ง 

ด าเนินการ 

หลงั 

ด าเนินการ 

ข้อมลูเพื่อประกอบการ 

ปรับปรุงและพฒันา 

การตรวจสอบคณุภาพภายนอก 

โดยกรรมการสถานศกึษาฯ ผู้ปกครอง ชมุชน 

ข้อมลูเพื่อประกอบการ 

ปรับปรุงและพฒันา 

งาน/โครงการท่ีมีประสทิธิภาพ 

และเกิดประสทิธิผลสงูสดุ 
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4. กำรรำยงำนผล 
เป็นการรวบรวมผลการด าเนินงาน/โครงการ  ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่ส าคัญของโรงเรียนที่จะต้องรายงาน

ผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ความส าเร็จ 
และปัญหาอุปสรรค เพ่ือร่วมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงาน/โครงการของโรงเรียน
ให้ประสบผลส าเร็จในปีต่อไป 

โรงเรียน……………………. ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/โครงกำร ดังนี้ 
1. รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ โดยผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
2. สรุปผลการด าเนินงาน/โครงการ เป็น  2  ระยะ  คือ 

ระยะที่ 1 เดือน มีนาคม   
ระยะที่ 2 เดือน กันยายน 

3. ทุกสิ้นปีการศึกษา/สิ้นปีงบประมาณ  โรงเรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน   เพ่ือเผยแพร่ให้
ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบต่อไป  ซึ่งมีสาระของเรื่องที่จะรายงาน ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 
2. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
3. ผลส าเร็จที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย และจุดพัฒนาในอนาคต 
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ภำคผนวก 
 
 

1. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (แต่งตั้งกรรมการตอนต้นปีงบประมาณ มีก าหนด
เป็นรายปี ) 

2. รายงานการประชุม ชี้แจง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายที่ต้องด าเนินการ
ตามตามแนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 256.... 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ในการให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณงบ
เงินอุดหนุน ตามแนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 256...  รายการ “การจัดการเรียนการสอน” และ “กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน” 

4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. ผลการประเมิน สมศ. 
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
8. .................................... 
9. ............................................ 
10. ............................................ 
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กำรให้ควำมเห็นชอบเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
ของโรงเรียน................................................... 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   
......................................... 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน........................................... 

ครั้ง ที่...... /........................เมื่อวันที่...............เดือน  ตุลาคม พ.ศ.  2561  ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2562  ของโรงเรียน....................................แล้ว     

  
(1) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ  ดังนี้ 

 

ประมาณการรายจ่าย งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 

1. ด้านวิชาการ (60-70)   
2. ด้านการบริหารทั่วไป (20-30)   
3. ด้านบริหารงานบุคคล   
4. ด้านงบประมาณ   
5. งบส ารองจ่าย (5-10)   

รวม  100% 
 
(2) เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ได้ 
(3) ให้โรงเรียนรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกครั้ง 
(4) ให้โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให้คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 
  

       (ลงชื่อ)  ........................................................ 
                    (               ) 
          ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  โรงเรียน.................................................. 
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(ตัวอย่ำง) 

 
 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียน………….. 
ที่  ................ /  2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
............................................................. 

ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้เผยแพร่นโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ  เพ่ือให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ตลอดจนสอดคล้องภำรกิจของ
สถำนศึกษำภำยใต้แนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  กำรบริหำรงบประมำณเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  และสอดคล้องกับกฎกระทรวง  
ตามมาตราที่  47  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545   

โรงเรียน....................จึงแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน เป็นคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

1.  นาง...................  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2.  นาง.........................          ครูคศ.3            กรรมการ 
3.  นาง    ครูคศ.3      กรรมการ 
4.  นางสาว   ครูคศ.3      กรรมการ 
5.  นางสาว    ครูคศ.1      กรรมการและเลขานุการ 

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์  และบังเกิดผลแก่ทางราชการ 

สั่ง  ณ  วันที่   2  ตุลาคม  2561 
 
 
 

(...............................) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน.................... 
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ประกาศโรงเรียน.................. 
ที่  ....   /  2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
............................................................. 

ด้วยโรงเรียน..................ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมติดตาม ประเมินผลและร่วมรับผิดชอบ  โดยกลุ่มเป้าหมายในการมีส่วนร่วมประกอบด้วยนักเรียน  ผู้ปกครอง  
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในการนี้คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทน
นักเรียน)  ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. นาย................... คณะกรรมการผู้แทนครู 
2. ............... คณะกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
3. ................ คณะกรรมการผู้แทนชุมชน 
4. ................ คณะกรรมการผู้แทนนักเรียน 
5. ..... 
6. .... 

ให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว  ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย   
ในระยะเวลา 1 ปี  โดยมีบทบาทดังนี้ 

1. ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประเมินและปรับปรุงและคัดเลือกหนังสือเรียน 
2. ร่วมก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการนักเรียนและ

สถานศึกษา 
3. ให้ความเห็นชอบในการใช้ในการใช้เงินที่เหลือจากการด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและ  

เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 
4. ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพ่ือการพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2561  ถึงวันที่  30  กันยายน 2562  เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ วันที่  ........  กันยายน  2561 
 
 

(...............................) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน.................... 

 
หมำยเหตุ  (ปรับปรุงได้ตำมควำมเหมำะสม) 
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รำยงำนกำรประชุม 

คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  โรงเรียน............ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ครั้งที่ 1 /2562 
วันที่ ...... ตุลาคม  2561  ณ  ห้องประชุมโรงเรียน  ............ 

------------------------------------------ 
ผู้มำประชุม 

1. นาย ................... คณะกรรมการผู้แทนครู 
2. ............... คณะกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
3. ................ คณะกรรมการผู้แทนชุมชน 
4. ................ คณะกรรมการผู้แทนนักเรียน 
5. ................ 
6. ................. 
7. ............. 
8. ............. 
9. .......... 

 
ผู้ไม่มำประชุม 

1.     ครู โรงเรียนบ้าน..... 
 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 

1. .......  ครู โรงเรียนบ้าน.....  
2. ........  ครู โรงเรียนบ้าน.....  

 
เริ่มประชุม เวลา  09.00 น. 

ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
.......................................  (เรือ่งที่ประธานแจ้งให้ทราบอาจไม่เก่ียวกับเรื่องที่ประชุม)  

............................................................................... ....................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................................

................................ 
 
 
ระเบียบวำระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   

- ไม่มี - 
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ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ   

1. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จะจัดสรรงบประมาณตาม

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้โรงเรียน  
............................. เปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาส าหรับนักเรียน จ านวน 5 รายการ  ได้แก่  1.ค่าจัดการเรียน
การสอน  2. ค่าหนังสือเรียน  3. ค่าอุปกรณ์การเรียน  4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  และ 5. ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  โดยจัดสรรงบประมาณจากจ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561   

ในการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวข้างต้นนั้น  โรงเรียน........... ..............ต้องด าเนินการตามแนว
ทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมติดตาม ประเมินผลและร่วมรับผิดชอบ  ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ก าหนดให้มีการวางแผนก าหนดกิจรรม
ตลอดจนการใช้งบประมาณทั้ง 5 รายการ โดยให้คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน
ชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน)  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมและพิจารณา โดยที่ผล
การพิจารณาต้องไม่เป็นการรอนสิทธิ์ของเด็กยากจน เด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กด้อยโอกาสที่พึงจะได้รับ    
โรงเรียน..............จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  ตามประกาศโรงเรียน .................ท่ี  ..../2561   
ลงวันที่  ...........................ประกอบด้วยผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้   

1. นาย................... คณะกรรมการผู้แทนครู 
2. ............... คณะกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
3. ................ คณะกรรมการผู้แทนชุมชน 
4. ................ คณะกรรมการผู้แทนนักเรียน 

ให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว  ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย   
ในระยะเวลา 1 ปี  โดยมีบทบาทดังนี้ 

1. ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประเมินและปรับปรุงและคัดเลือกหนังสือเรียน 
2. ร่วมก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการนักเรียนและ

สถานศึกษา 
3. ให้ความเห็นชอบในการใช้ เงินที่ เหลือจากการด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและ 

เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 
4. ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพ่ือการพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2561  ถึงวันที่  30  กันยายน 2562  เป็นต้นไป 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวำระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

1. ............... 
2. ............... 
3. .......... 

 
มติที่ประชุม 
เห็นชอบให้.......................... 

 
ระเบียบวำระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ    

ไม่มี 
 
เลิกประชุม  เวลา 13.00 น. 
 
 
 
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
(นาง.....................) (....................................) 

ครู โรงเรียน.... ผู้อ านวยการโรงเรียน................... 
 

 
เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
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รำยงำนกำรประชุม 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ครั้งที่ ..../256.. 
วันที่ ...... ตุลาคม  2561  ณ  ห้องประชุมโรงเรียน  ............ 

------------------------------------------ 
ผู้มำประชุม 

1. นาย ................... ประธานกรรมการ 
2. ............... คณะกรรมการผู้แทน... 
3. ................ คณะกรรมการผู้แทน..... 
4. ................ คณะกรรมการผู้แทน.... 
5. ................ 
6. ................. 
7. ............. 
8. ............. 
9. .......... 

 
ผู้ไม่มำประชุม 

1.     ครู โรงเรียนบ้าน..... 
 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 

1. .......  ครู โรงเรียนบ้าน.....  
2. ........  ครู โรงเรียนบ้าน.....  

 
เริ่มประชุม เวลา  09.00 น. 

ระเบียบวำระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
.......................................  (เรือ่งที่ประธานแจ้งให้ทราบอาจไม่เก่ียวกับเรื่องที่ประชุม)  

............................................................................... ....................................................................................................

............................................................................................................................. ......................................................

................................ 
 
 
ระเบียบวำระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ไม่มี - 
 
ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   

- ไม่มี - 
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ระเบียบวำระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ   

1. บทบำทของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จะจัดสรรงบประมาณตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้โรงเรียน  
............................. เปน็ค่าใช้จา่ยในการจดัการศึกษาส าหรับนักเรียน จ านวน 5 รายการ  ได้แก่  1.ค่าจัดการเรียน
การสอน  2. ค่าหนังสือเรียน  3. ค่าอุปกรณ์การเรียน  4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน  และ 5. ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  โดยจัดสรรงบประมาณจากจ านวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561   

ในการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวข้างต้นนั้น  โรงเรียน........... ..............ต้องด าเนินการตามแนว
ทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมติดตาม ประเมินผลและร่วมรับผิดชอบ  ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ก าหนดให้มีการวางแผนก าหนดกิจรรม
ตลอดจนการใช้งบประมาณทั้ง 5 รายการ โดยให้คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน
ชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน)  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมและพิจารณา โดยที่ผล
การพิจารณาต้องไม่เป็นการรอนสิทธิ์ของเด็กยากจน เด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กด้อยโอกาสที่พึงจะได้รับ    
โรงเรียน 

ให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว  ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ดังนี้   

1. ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประเมินและปรับปรุงและคัดเลือกหนังสือเรียน 
2. ร่วมก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการนักเรียนและ

สถานศึกษา 
3. ให้ความเห็นชอบในการใช้ เงินที่ เหลือจากการด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน  และ 

เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 
4. สังเกตการณ์ในการจัดซื้อและการตรวจรับหนังสือเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถ

ตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน 
5. ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวำระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

1. กำรคัดเลือกหนังสือเรียน ตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร
จัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวทางการด าเนินงานโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีหน้าทีใ่นการพจิารณาให้
ความเห็นชอบ ประเมินและปรับปรุงและคัดเลือกหนังสือเรียน 

การคัดเลือกหนังสือและการจัดซื้อ 
ครูผู้สอน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผลเชิงคุณค่าทางวิชาการ เสนอ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ผู้แทนครู  
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) แล้ว  โรงเรียน..............................ได้คัดเลือกหนังสือเรียน 
และแบบฝึกหัด  ดังนี้ 

ระดับปฐมวัย (ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ ราคา หรือ รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  
ระดับประถมศึกษา (ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ ราคา หรือรายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
ระดับมัธยมศึกษา (ชื่อหนังสือ ส านักพิมพ์ ราคา รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.......................................... 
มติที่ประชุม 

เห็นชอบให้.......................................................................................................................... 
 

2. กำรก ำหนดกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรนักเรียนและ
สถำนศึกษำตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำล
จนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

โรงเรียน..............................มีแนวทางในการก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 
ระดับปฐมวัย 
1. กิจกรรมวิชาการ  เสนอให้ด าเนินการ............................... 
2. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์   เสนอให้

ด าเนินการกิจกรรม............................................................ 
3. กิจกรรมทัศนศึกษา  เสนอให้ด าเนินการทัศนศึกษา ด้าน ............................................. 

.......................................... .......................................................ณ ...................ในวันที่ ......................... 
4. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เสนอให้ด าเนินการ  

ให้บริการ ICT/บริการคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนเพ่ิมเติมจากการเรียนคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานตามหลักสูตรปกติ  ได้แก่ 
การให้บริการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การใหบ้ริการคอมพิวเตอร์ในการจัดท าสื่อรายงาน  ในช่วงวัน
........................ เวลา ....................  ตามแนวทางฯ ก าหนดให้ด าเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อย 40 ชั่วโมง/
คน/ปี  
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ระดับประถมศึกษา 
1. กิจกรรมวิชาการ  เสนอให้ด าเนินการ............................... 
2. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์   เสนอให้

ด าเนินการกิจกรรม..............................................................................................  
3. กิจกรรมทัศนศึกษา  เสนอให้ด าเนินการทัศนศึกษา ด้าน ...................................... 

............................. .......................................................ณ ...................ในวันที่ ......................................... 
4. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เสนอให้ด าเนินการ  

ให้บริการ ICT/บริการคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนเพ่ิมเติมจากการเรียนคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานตามหลักสูตรปกติ  ได้แก่ 
การให้บริการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การใหบ้ริการคอมพิวเตอร์ในการจัดท าสื่อรายงาน  ในช่วงวัน
........................ เวลา ....................  ตามแนวทางฯ ก าหนดให้ด าเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อย 40 ชั่วโมง/
คน/ปี  

ระดับมัธยมศึกษา 
1. กิจกรรมวิชาการ  เสนอให้ด าเนินการ............................... 
2. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์   เสนอให้

ด าเนินการกิจกรรม......................................................................... 
3. กิจกรรมทัศนศึกษา  เสนอให้ด าเนินการทัศนศึกษา ด้าน ................................ 

............................... .......................................................ณ ...................ในวันที่ ......................... 
4. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เสนอให้ด าเนินการ  ให้บริการ ICT/

บริการคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐานตามหลักสูตรปกติ  ได้แก่ การให้บริการ
สืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การใหบ้ริการคอมพิวเตอร์ในการจัดท าสื่อรายงาน  ในช่วงวัน........................ 
เวลา ....................  ตามแนวทางฯ ก าหนดให้ด าเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อย 40 ชั่วโมง/คน/ปี  
 
มติที่ประชุม 

เห็นชอบให้.............................................................................................................................. .............. 
 
ระเบียบวำระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ    

.......................................................................................................................................................
............................................................................... 

 
เลิกประชุม  เวลา ......................... น. 
 
 
 
ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
(นาง.....................) (....................................) 

ครู โรงเรียน.... ผู้อ านวยการโรงเรียน................... 
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คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 

1. นาย................................ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา....  เขต  1 
2. นาย............................... ศึกษานิเทศก์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา....... เขต  1 
3. นาย........................... คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้าน.............. 

 
คณะท ำงำน 

1. ............          ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. ..............             ครู คศ.3 กรรมการ 
3. ............                 ครู คศ.3 กรรมการ 
4. .............       ครู คศ.3 กรรมการ 
5. ..............           ครู คศ.1 กรรมการและเลขานุการ 

 


