V.63.2 ปรับปรุงวันที่ 15 พ.ย. 2562

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของโรงเรียน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

โดย
นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียน..................................

คานา
(ปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม)
แผนปฏิบัติราชการประจาปี 2563 ของโรงเรียน............................................ เล่มนี้ จัดทาขึ้น
เพื่อเป็นเครื่องมือในการกาหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน โดยการกาหนดให้สอดคล้องกับ
นโยบายของส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน และส านัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ภายใต้บริบทของโรงเรียน พร้อมกับการวางแผนการใช้งบประมาณต่างๆให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษากับสภาพปัจจุบันของท้องถิ่นและชุมชน ตลอดจนดาเนินการตามแนวทางการดาเนินงาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อเป็น กรอบแนวทางการใช้งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เน้นการปฏิรูประบบ
การศึกษา
ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์การ
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น ส่ ว นราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องทุ กภาคส่ ว นที่ใ ห้ ความร่ว มมือในการให้ ข้อมูล ส่ งเสริ ม
สนับสนุนทุกๆด้านจนได้รับความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
2563 เล่มนี้จะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ขอขอบคุณ
ทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง

หน้ า 2

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียน..................................

สารบัญ (ปรับปรุงตามความเหมาะสม)
เรื่อง
หน้า
ส่วนที่ 1 บทนา
- ประวัติ/ความเป็นมาของโรงเรียน
- ที่ตั้ง พิกัดทางภูมิศาสตร์ ระยะทาง แผนที่ภายในโรงเรียน แผนที่แสดงเขตบริการ
- ข้อมูลทั่วไปของชุมชน
- โครงสร้างการบริหารงาน
- ข้อมูลด้านบุคลากร
- ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ข้อมูลคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
- ข้อมูลด้านอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้
- ข้อมูลนักเรียน
- ผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- ผลงานที่ประสบความสาเร็จและภาคภูมิใจ
- สภาพปัจจุบันของการดาเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
- สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา
- ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
- นวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา
- ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
- ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์
- ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์
- นโยบายการพัฒนาการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
- นโยบายการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน...........................ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน้ า 3

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียน..................................

ส่วนที่ 3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ประมาณการรายรับ
2. ประมาณการรายจ่าย
3. โครงการ จาแนกตามแหล่งงบประมาณ
4. งบหน้าการจัดสรรงบประมาณจาแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียน
5. ปฏิทินการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- รายละเอียดโครงการ (เรียงตามข้อ 5)
1. โครงการ………………………………………………………………………
2. โครงการ………………………………………………………………………
3. โครงการ………………………………………………………………………
4. โครงการ………………………………………………………………………
5. ………ฯลฯ...................
ส่วนที่ 4 การนาแผนสู่การปฏิบัติ
1. การกากับ ติดตาม
2. การประเมินผลและรายงาน
3. ปัจจัยความสาเร็จ
ภาคผนวก
1. การให้ความเห็นชอบเอกสารแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียน.................
4. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. ....................
8. ...............
9. ...........

หน้ า 4

V.63.2 ปรับปรุงวันที่ 15 พ.ย. 2562

ส่วนที่ 1
บทนา
1. ประวัติ/ความเป็นมาของโรงเรียน
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน..................................................... ก่อตั้งเมื่อ .......................................
โดย.......................................................................................................................... ...................................................
..................................................................................................................................................................... ..............
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
อื่น ๆ ตราสัญลักษณ์ สี ธง ประจาโรงเรียน คาขวัญ ปรัชญา ฯลฯ
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ......................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ..................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... ..............................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... ..........
......................................................................................................................... ..........................................................
...................................................................................................................................................................................
2. ที่ตั้ง พิกัดทางภูมิศาสตร์ ระยะทาง แผนที่ภายในโรงเรียน แผนที่แสดงเขตบริการ (ข้อมูลจาก DMC)
โรงเรียน .............................................................ตั้งอยู่เลขที่...................ถนน...........................................
หมู่........................ตาบล.......................................อาเภอ.................................จังหวัด เพชรบูรณ์
ตั้งอยู่พิกัด ละติจูด..................................................ลองติจูด .................................................................................
ระยะทางอยู่ในการปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ชื่อ อปท.).........................................................................
ระยะทางจากโรงเรียน ไปสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ……………………..กิโลเมตร

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียน..................................

ระยะทางจากโรงเรียน ไปโรงเรียนขยายโอกาสที่ใกล้ที่สุด (ชื่อ ร.ร.).........................................................................
ระยะทาง........................................... กิโลเมตร
ข้อมูลอื่นๆ (ถ้ามี ................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ตัวอย่าง แผนที่ภายในโรงเรียน (อาคาร สถานที่ สิ่งก่อสร้าง สนาม)

3

5

3
4

3

7
6

9

8

2
1

10
11

หน้ า 2

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข

1
2
3
4
5
6

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

โรงเรียน..................................

สนามกีฬา
ฐานพระพุทธรูป
บ้านพักครู
อาคารเรียนหลังที่ 1
โรงเก็บของ
อาคารเรียนหลังที่ 2

แผนที่แสดงเขตบริการของโรงเรียน

หน้ า 3

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียน..................................

3. ข้อมูลทั่วไปของชุมชน
(สภาพชุมชน ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้า อาชีพ เศรษฐกิจ การคมนาคม ปัญหา/อุปสรรค )
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... ....
4. โครงสร้างการบริหารงาน

5. ข้อมูลด้านบุคลากร (ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูพี่เลี้ยง/อัตราจ้าง ลูกจ้างประจา
นักการภารโรง)
ที่
ชื่อ สกุล
ตาแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิสูงสุด วิชาเอก/ความสามารถพิเศษ

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

หน้ า 4

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียน..................................

6. ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่
ชื่อ สกุล

ตาแหน่ง

ข้อมูล ณ วันที่ ........................................
7. ข้อมูลคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256…
ที่
ชื่อ สกุล
1
2
3
4
ข้อมูล ณ วันที่ ........................................

หน้ า 5

ตาแหน่ง/ผู้แทน

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียน..................................

8. ข้อมูลด้านอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้
ลาดับที่อาคาร

แบบ

จานวน งบประมาณ

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
ถังน้าฝน
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4
หมายเหตุ การสารวจข้อมูล ณ วันที่ ........................................

หน้ า 6

สร้างเมื่อ
พ.ศ.

สภาพอาคาร
ดี พอใช้ ชารุด

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียน..................................

9. ข้อมูลนักเรียน
9.1. ตารางแสดงข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
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

หน้ า 7

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1)
2)
3)
4)
5)

โรงเรียน..................................

9.2. ข้อมูลการเข้าเรียนชั้น ป.1 เด็กที่มีชื่อใน ทร.14 ในเขตบริการเข้าเรียนในชั้น ป.1 ทั้งหมด ............คน
จานวน
ประเภท
ชาย
หญิง
รวม
เด็กที่มีชื่อใน ทร.14 ในเขตบริการเข้าเรียนในชั้น ป.1 โรงเรียนนี้
เด็กที่มีชื่อใน ทร.14 ในเขตบริการเข้าเรียนในชั้น ป.1 โรงเรียนอื่น
เด็กที่ไม่มีชื่อใน ทร.14 ในเขตบริการเข้าเรียนในชั้น ป.1 โรงเรียนนี้
เด็กที่ไม่มีชื่อใน ทร.14 นอกเขตบริการเข้าเรียนในชั้น ป.1 โรงเรียนนี้
เด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์บังคับได้รับการยกเว้นกรณีต่างๆ
รวม
รวมนักเรียนที่เข้าเรียนชั้น ป.1

9.3. ข้อมูลแสดงจานวนนักเรียนยากจนปีการศึกษา 2562 จาแนกรายชั้น
ชั้น

จานวนนักเรียนระบบคัดกรองนักเรียนยากจนแบบ
ออนไลน์ (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT)

จานวนนักเรียนยากจน
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม
รวมทั้งสิ้น
9.4. ข้อมูลแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบ NT นักเรียนชั้น ป.3
ด้าน
ปี 2559
ปี 2560
ด้านภาษา
ด้านคานวณ
ด้านเหตุผล
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หมาย
เหตุ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียน..................................

เฉลี่ย
9.5. ข้อมูลแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ผลการทดสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระฯ/ชั้น
ป.6
ม.3
ป.6
ม.3
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ย

ปีการศึกษา 2561
ป.6
ม.3

9.6. ผลการประเมินการอ่าน การเขียน ชั้น ป.1-ป.6 และการอ่านรู้เรื่อง (PISA) ชั้น ม.1–ม. 3
ปีการศึกษา 256.... (ข้อมูลการประเมินล่าสุด) ที่ต่ากว่าระดับดี (ข้อมูลจากระบบ E-MES)
การอ่านรู้เรื่อง
จานวน
การอ่าน
การเขียน
(PISA)
ชั้น
นร.
ทั้งหมด 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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9.7. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในรอบปีที่ผ่านมาโรงเรียนบ้าน…………………………….ได้ดาเนินงานตามโครงการที่ได้กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
ด้านวิชาการ
..........................(จุดเด่น หรือทาได้ดี มีอะไรบ้าง).......................................................................................
..........................(จุดด้อย ที่ยังไม่ประสบผลสาเร็จ มีอะไรบ้าง) .................................................................
...................................................................................................................................... .............................
...................................................................................................................................................................
ด้านบริหารงานบุคคล
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
ด้านบริหารทั่วไป
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ...................................
ด้านงบประมาณ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
9.8. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ สิน้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณ
จัดสรร
ใช้ไป
งบอุดหนุนฯ ก่อนประถม
งบอุดหนุนฯ ประถมศึกษา
งบอุดหนุนฯ มัธยมศึกษา
งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ก่อนประถม
งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประถม
งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มัธยมศึกษา
อื่น ๆ
รวม
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คงเหลือ
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9.9. สรุปรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา SAR (ปี 2561)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
9.10. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก / ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจาก สมศ. (ล่าสุด)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
9.11. ผลการประเมินคุณภาพ (อื่นๆ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เศรษฐกิจพอเพียงฯ โรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล ฯลฯ )
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
9.12. จุดเด่น/รางวัล/ผลงาน/นวัตกรรมที่ประสบผลสาเร็จ/การปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

9.13.ปัญหา/อุปสรรค/ข้อจากัด ในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
9.14.จุดที่ควรพัฒนา/แก้ไข/ต่อยอด ในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ......................
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9.15. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis
(ตัวอย่าง)

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

จุดแข็ง
- บุคลากรมีความตั้งใจ
- นักเรียนมีจิตอาสา
- มีงบประมาณเพียงพอ
โอกาส
- มีหน่วยงานหลักสนับสนุน
- มีแหล่งศึกษา สืบค้นทางวิชาการ
อย่างหลากหลาย
-
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จุดอ่อน
- เปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย
- บุคลากรขาดความเข้าใจ
อุปสรรค
- เปลี่ยนแปลงนโยบาย
- ผู้ปกครองยากจน ชุมชนแออัด
-
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กระทรวงศึกษาธิการ
จุดเน้น
ระดับประถมศึกษา
1. ปลูกฝังความีระเบียบวินับ ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกสือและยุวกาชาด
2. เรียนภาษาไทย เน้นเพื่อใช้เป็ฯเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น
3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร
4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้จากประสบการจริงหรือจากสถานการณ์
จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูด้วยการจัดการเรียนการสอนเชิงแสดง
ความคิดเห็นในมากขึ้น
5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และใช้ดิจิทัลเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)
7. พัฒนาครูให้มีความชานาญในการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
8. จัดให้มีโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพเน้นปรับสภาพแวลด้อมทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อ
การสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ
9. ระดับมัธยมศึกษา
10. มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา
11. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ (STEM) และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
12. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงการสร้างอาชีพและการมีงานทา เช่นทักษะด้านกีฬาที่
สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพื่อเป็นมัคคุเทศก์
การขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ
1. ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และ
วางแผนการใช้งบประมาณเป็นรายไตรมาส รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้อง
2. จัดทาฐานข้อมูล Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
3. ใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทั้งระบบ เน้นการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
4. ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดความคล่องตัว หากติดขัดในกเรื่องข้อกฎมาย ให้ผู้บริหารระดับสูง
ร่วมหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
5. ให้หน่วยงานร ดับกรมกาหนดแผนงานสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ อัตราความต้องการจาเป็นให้แก่หน่วยงานใน
พื้นที่ภูมิภาค
6. ใช้กลไกฃกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามาบูรณาการการดาเนินงานรวมกับหน่วยจัดการศึกษา
7. เร่งทบวน (ร่าง) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. โดยปรับปรุงสาระสาคัญให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนของรัฐบาล
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม
ที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม
2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอื่น ๆ ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ
3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมีสมรรถนะตามหลักสูตร
และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล นาไปสู่การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( Sustainable Development Goals:
SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษามีสมดุลในการบริหาร
จัดการเชิงบูรณาการ มีการกากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
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นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบาย ประจาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ โดยยึดหลักของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๕) แผนการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และมุ่งสู่ Thailand ๔.๐ ดังนี้
นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
นโยบายที่ ๒ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
นโยบายที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่ อมล้ า
ทางการศึกษา
นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
วิสัยทัศน์
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ในศตวรรษที่ 21”
พันธกิจ
1. สืบสานศาสตร์พระราชาและพระราโชบายด้านการศึกษา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
3. สร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างเอกลักษณ์ของจังหวัด สู่คุณลักษณะ ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ และการบูรณาการในจังหวัด
เป้าประสงค์รวม
1. หน่วยงานและสถานศึกษาทุกแห่ง ร่วมสืบสานสืบสานศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของในหลวงรัชการที่ 9 และ
พระราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10
2. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นคนมีและมีคุณธรรม
3. ผู้สาเร็จการศึกษา มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันและการประกอบอาชีพ
4. เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
5. ผู้สาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 6. ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสาร
7. ผู้เรียน อ่าน-เขียน หนังสือได้ตามมาตรฐาน และอ่านแตก ตามล าดับ
8. ผู้เรียนมีเอกลักษณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ “ลูกพ่อขุนผาเมือง เสียสละ กล้าหาญ ชาญฉลาด”
9. คุณภาพการศึกษาของจังหวัดทุกระดับ ทุกประเภทเพิ่มขึ้น
10 ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
11. ครู และบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองตามสมรรถนะที่จ าเป็นของสายงาน
12. ระบบการบริหารจัดการศึกษา การบริหารงานบุคคล เป็นเอกภาพ เชื่อมโยงการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ

หน้ า 15
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โรงเรียน..................................

จุดเน้น การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
1.การขยายผลศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาล ที่ 9 และ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ใน
หน่วยงานและสถานศึกษา
2.การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด
3.พัฒนาครูและส่งเสริมการจัดการศึกษาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตอบสนองความต้องการของจังหวัด
4.ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้อ่านหนังสือแตก ตามมาตรฐานแต่ละชั้นเรียนและศักยภาพผู้เรียน
5.ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ของจังหวัดและตามหลักสูตรที่ก าหนด และการบูรณาการเสริมสร้ างเอกลักษณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนต้นแบบ กศจ.เพชรบูรณ์
6.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การทดสอบระดับชาติ ( O-NET,V-NET,N-NET)
7.พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด
8.การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
9.พัฒนาระบบการรับนักเรียนให้สอดคล้องกับพื้นที่บริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต กลยุทธ์/แนวทาง
1. การขยายผลศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและ พระราโชบายด้านการศึกษา
2. ส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาเสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด
กลยุทธ์/แนวทาง
1.ส่งเสริมการพัฒนาก าลังคนสร้างขีดความสามารถการพัฒนาจังหวัด
2. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการศึกษาสนองความต้องการของจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้
กลยุทธ์/แนวทาง
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณลักษณะผู้เรียน
2. ส่งเสริมการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด
กลยุทธ์/แนวทาง
1. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. การบริหารและการบูรณาการจัดศึกษาจังหวัด
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นโยบายการพัฒนาการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์ : ..............................................................................
พันธกิจ
1. .............................................................................................................
2. .............................................................................................................
3. .............................................................................................................
เป้าประสงค์
1. .............................................................................................................
2. .............................................................................................................
3. .............................................................................................................
กลยุทธ์
1. .............................................................................................................
2. .............................................................................................................
3. .............................................................................................................
ค่านิยม : .........................................................................
จุดเน้น
1. .............................................................................................................
2. .............................................................................................................
3. .............................................................................................................
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นโยบายการพัฒนาการศึกษาของ โรงเรียน................................... ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วิสัยทัศน์ (VISION)
....…………………………………………..............................................................................................
พันธกิจ (MISSION)
1. .........................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................
เป้าประสงค์ (GOAL)
1. .........................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................
กลยุทธ์
1. .........................................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................................
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตัวชี้วัดความสาเร็จ (ตัวอย่าง)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการเตรียมความพร้อม
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักนักเรียนชั้น ป.6
จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้น
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก นักเรียนชั้น ม.3
จากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพิ่มขึ้น
4. นักเรียนชั้น ป.3 สามารถอ่านออก เขียนได้
5. นักเรียนชั้น ป.6 อ่านได้
6. จานวนนักเรียนที่สามารถอ่านบัญชีคาพื้นฐานได้
7. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง
8. นักเรียนชั้นประถมศึกษาทั้งหมด ได้รับการพัฒนาให้มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์
หน้ า 18

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
ทุกคน
ทุกคน
ทุกคน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 2

ความสอดคล้อง
มฐ.ที่ ...ตบช.ที่ ...

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียน..................................

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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โรงเรียน..................................

ส่วนที่ 3
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. ประมาณการรายรับ
แหล่ง/ที่มางบประมาณ
1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน
1.1. เงินอุดหนุนรายหัว (x จานวน นร. ณ 10 มิ.ย. 62)
1) ก่อนประถม (1,700 x 10 =17,000)
2) ประถมศึกษา (1,900 x 50= 56,000)
3) มัธยมศึกษา (3,800 x 20 =28,500)
1.2. เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
2. ค่าหนังสือเรียน
3. ค่าอุปกรณ์การเรียน
4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (x จานวน นร. ณ 10 มิ.ย. 62)
5.1. ก่อนประถม (430 x 10 = 4,300)
5.2. ประถมศึกษา (480 x 15 =7,200)
5.3. มัธยมศึกษา (880 x 20 = 8,800)

ปี 2563

เงินคงเหลือ
ปี 2562 (NEA)

101,500
Xxxx
Xxxx
Xxxx
xxx

Xxxx
Xxxx
Xxxx
xxxx

20,300
Xxx
Xxx
xxx

xxxx
xxxxx
xxxx

6. โครงการอาหารกลางวัน (งบท้องถิ่น)

xxxx

xxxx

7. เงินรายได้สถานศึกษา

xxxx

xxxxx

8.
9.
รวม
หมายเหตุ 1. ข้อ 1.1 เงินอุดหนุนรายหัว ให้นามาแบ่งสัดส่วนงบประมาณ
2. โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนตั้งแต่ 300 คนลงมา (เป็นไปตามเกณฑ์เพิ่ม)
3. ยอดยกมาปี พ.ศ. 2562 ข้อ 1.1 และข้อ 5 สามารถดาเนินการได้ ต้องเป็นโครงการ/กิจกรรม
ที่คาบเกี่ยว/ต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป และต้องโครงการมีปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

หน้ า 20

V.63.2 ปรับปรุงวันที่ 15 พ.ย. 2562
2. ประมาณการรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เงินอุดหนุน (นร. ณ 10 มิถุนายน 2562)
งบประมาณ
ก่อนประถม
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
1. ด้านวิชาการ (60-70)

รวม

คิดเป็นร้อยละ
60-70%

2. ด้านบริหารงานบุคคล
3. ด้านการบริหารทั่วไป
4. ด้านงบประมาณ
5. งบสารองจ่าย
รวม

100%

หมายเหตุ การแบ่งสัดส่วนควรแบ่งตามความจาเป็นของสถานศึกษา ด้านวิชาการต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียน..................................

3. โครงการ จาแนกตามแหล่งงบประมาณ

งบประมาณ

พ.ศ. 2562
(กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง)
เงินอุดหนุนรายหัว
ก่อน
ประถม
มัธยม
กิจกรรม
ประถม
ศึกษา
ศึกษา
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

1. ด้านวิชาการ
1.1. โครงการ............
1.2. โครงการ............
1.3. โครงการ............
1.4. โครงการ............
2. ด้านบริหารทั่วไป
2.1. โครงการ............
2.2. ค่า.............
2.3. ค่า.......
2.4. ค่า...........
หน้ า 22

พ.ศ.2563

ก่อน
ประถม

เงินอุดหนุนรายหัว
ประถม
มัธยม
ศึกษา
ศึกษา

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

งบ
ประมาณ
จากแหล่ง
อื่น

รวม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณ

โรงเรียน..................................

พ.ศ. 2562
(กรณีเป็นโครงการต่อเนื่อง)
เงินอุดหนุนรายหัว
ก่อน
ประถม
มัธยม
กิจกรรม
ประถม
ศึกษา
ศึกษา
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

3. ด้านบุคลากร
3.1. โครงการ............
3.2. โครงการ............
4. ด้านงบประมาณ
4.1. โครงการ.............
4.2. ค่า...........
4.3. ค่า...........
รวม

หน้ า 23

พ.ศ.2563

ก่อน
ประถม

เงินอุดหนุนรายหัว
ประถม
มัธยม
ศึกษา
ศึกษา

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

งบ
ประมาณ
จากแหล่ง
อื่น

รวม

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียน..................................

4. งบหน้าโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ต้องดาเนินการต่อเนื่อง (ตามข้อ 3) ไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ.2563
เงินอุดหนุนรายหัว
เงินอุดหนุนรายหัว
ก่อน ประถม มัธยม กิจกรรม ก่อน ประถม มัธยม กิจกรรม
งบประมาณ
ประถม ศึกษา ศึกษา พัฒนา ประถม ศึกษา ศึกษา พัฒนา
คุณภาพ
คุณภาพ
ผู้เรียน
ผู้เรียน
1. โครงการ............
2. โครงการ............
3. โครงการ............
รวม

หมายเหตุ ให้ระบุวัน เดือน ปี / ช่วงเวลาที่ดาเนินการให้ชัดเจน

หน้ า 24

งบ
ประมาณ
จากแหล่ง
อื่น

รวม

ปฏิทินการ
ดาเนินการ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียน..................................

5. งบหน้าโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ต้องดาเนินการต่อเนื่องไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ.2564
เงินอุดหนุนรายหัว
เงินอุดหนุนรายหัว
ก่อน ประถม มัธยม กิจกรรม ก่อน ประถม มัธยม
งบประมาณ
ประถม ศึกษา ศึกษา พัฒนา ประถม ศึกษา ศึกษา
คุณภาพ
ผู้เรียน
1. โครงการ............
2. โครงการ............
3. โครงการ............
4. โครงการ............
5. โครงการ............
6. โครงการ............
7. โครงการ............
รวม

หน้ า 25

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

งบ
ประมาณ
จากแหล่ง
อื่น

รวม

ปฏิทินการ
ดาเนินการ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียน..................................

หน้ า 26

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียน..................................

6. ปฏิทินการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ตค.62 พ.ย..62 ธค.62 มค.63 ก.พ.63

ด้านวิชาการ
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

10,000

/

2. โครงการ
3. โครงการ
4. โครงการ
5. โครงการ
6. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านบริหารงานบุคคล
7. โครงการ
8. โครงการ

ด้านบริหารทั่วไป
9. โครงการ
10. โครงการ

ด้านบริหารงบประมาณ
11. โครงการ
12. โครงการ

หน้ า 27

มี.ค.63 เม.ย.63 พค63 มิ.ย.63 กค.63 สค.63 ก.ย63

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียน..................................

7. ปฏิทินการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ตค.63 พ.ย..63 ธค.63 มค.64

ด้านวิชาการ
1. โครงการ
2. โครงการ
3. โครงการ
4. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านบริหารงานบุคคล
5. โครงการ
6. โครงการ

ด้านบริหารทั่วไป
7. โครงการ
8. โครงการ

ด้านบริหารงบประมาณ
9. โครงการ
10. โครงการ
รวม

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

หน้ า 28

ก.พ.64

มี.ค.64

เม.ย.64

พค.64

มิ.ย.64

กค.64 สค.64 ก.ย64

V.63.2 ปรับปรุงวันที่ 15 พ.ย. 2562

รายละเอียดโครงการ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการ
ความสอดคล้อง
โรงเรียน
ผู้รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

โรงเรียน..................................

- แบบฟอร์มโครงการ ………………………………………………………………………………………………………..………….
กลยุทธ์ สพฐ.. ที่ ................................................................................................
กลยุทธ์ สพป. ที่ ......................................................................................................
กลยุทธ์ รร.ที่ ................................................................................................................
.................................................
......................................................โทรศัพท์ ....................................................
( ) ใหม่ ( ) ต่อเนื่อง
...............................................................

1. หลักการและเหตุผล
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………
2.2. เพือ่ …………………………………………………………………………………………………………………………
3. เป้าหมาย
3.1. ด้านปริมาณ
3.1.1..................................................................................................................................................
3.1.2.………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.2. ด้านคุณภาพ
3.2.1..................................................................................................................................................
3.2.2.………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. กิจกรรมสาคัญ (กาหนดขั้นตอนการดาเนินงานจริงตามลาดับ)
กิจกรรม
วดป.ที่ดาเนินการ
1.
1-10 ธ.ค.62
2.
3.
หน้ า 30

ผู้รับผิดชอบ

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียน..................................

4.
5.
5. งบประมาณ 5,000 บาท
แหล่งงบประมาณ

ปี 2563

ปี 2564

รวม

1. ค่าจัดการเรียนการสอน
1.1. ก่อนประถม
1.2. ประถมศึกษา
1.3. มัธยมศึกษา

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

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

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

2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.1. ก่อนประถม
2.2. ประถมศึกษา
2.3. มัธยมศึกษา

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

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

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

5,000

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

5,000

3. อื่น ๆ .............................................
รวม
แยกเป็น
- ค่าตอบแทน ..............
- ค่าใช้สอย ..............
- ค่าวัสดุ
..............

1,000
4,000

หน้ า 31

บาท
บาท
บาท

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียน..................................

รายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้
กิจกรรม/รายละเอียด (ตามกิจกรรมข้อ 4)

งบประมาณ

หมวดรายจ่าย
ตอบแทน ใช้สอย

วัสดุ

1. การประชุม............ ประกอบด้วยคณะทางาน
xxx
คณะกรรมการ 20 คน จานวน 2 วัน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20x30x2x2)
xxx
- ค่าอาหารกลางวัน (20x80x2)
xxx
- ค่ากระดาษ 2 ห่อ (2x200)
xxx
- ค่าถ่ายเอกสาร 20 ชุด พร้อมเย็บเล่ม (20x50)
xxx
2. การเข้าค่ายนักเรียน............50 คน ระยะเวลา 2 วัน
xxx
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50x30x2x2)
xxx
- ค่าอาหารกลางวัน (50x80x2)
xxx
- ค่าดินสอ ปากกา กระดาษสี
2,000
- ค่าน้ามัน
2,000
3.
4.
รวมงบประมาณ
5,000
1,000
4,000
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง
(หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการ/รายละเอียดกิจกรรม/ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ต้องบันทึก
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายจ่ายต่อผู้อานวยการโรงเรียนและเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน)
6. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
(ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย)

วิธีการวัดและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัด

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ให้ระบุสิ่งที่จะเกิดขึ้นนอกเหนือจากเป้าหมายที่ตั้งไว้หลังจากสิ้นสุดโครงการแล้ว)
7.1. ......................................................................................................................................................
7.2. .............................................................................................................................................. ........
หน้ า 32

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียน..................................

(ลงชื่อ)
ผู้เสนอโครงการ
( .............................................)
ครู..............
(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

( ...........................................)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/รอง ผอ.รร.

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ
(....................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน.....

หน้ า 33

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียน..................................

ส่วนที่ 4
การนาแผนสู่การปฏิบัติ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน.................................. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้
กาหนด วิสัย ทัศน์ พัน ธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัว ชี้วัดเป็นแนวทาง ในการดาเนินงานตามภารกิจ
บทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับนโยบาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้น ฐาน โดยมุ่งเน้ น ผลผลิ ต คือ ผู้ จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผู้ จบการศึกษาภาคบังคับ ผู้ จบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยมีกระบ
วนการนาวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ จุดเน้น สู่การปฏิบัติดังนี้
1. สื่อสารทิศทางองค์กร ทั้งวิสั ยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒ นา และเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
2. จัดโครงสร้ างกระบวนการทางาน และมอบหมายให้ ................................................ ในการ
ขับเคลื่อน กากับ และติดตามผลการดาเนินงานอย่างครอบคลุม พร้อมกาหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน
3. ดาเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้ การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดย
ติดตามความก้าวหน้าประจาปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผล เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
5. สร้ า งกลไกการขั บ เคลื่ อ นและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. รายงานผลการดาเนินงานประจาปีต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
การกากับติดตาม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ .............................. ตามคาสั่ง/ประกาศ ที่ ......... ลงวันที่ ............
2. จัดทาแผนกากับติดตามการดาเนินงานตามโครงการ
3. รายงานผลความก้าวหน้าในการดาเนินงานในการประชุมประจาเดือน.........
4. รายงานความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานประจาปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
คราวประชุม (ประจาเดือน / ทุก 2 เดือน / หรือ ....)

หน้ า 34

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียน..................................

การประเมินผลและรายงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ............................ ตามคาสั่งที่ .........
2. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดาเนินงาน เป็นระยะ ........................
3. ให้คณะกรรมการ ร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงาน
4. เสนอรายงานผลการดาเนินงานโครงการ เมื่อ (ระบุ วัน เดือน ปี ช่วงเวลา)..................
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6. เสนอรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน
7. รายงานผลการดาเนินงานประจาปีให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ปัจจัยความสาเร็จ
1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการทางานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการ
พัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การปฏิบัติงานให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่พัฒนาไว้ในจุดเน้นการ
พัฒนา
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และใช้วงจร
การพัฒนา PDCA ต่อเนื่อง
3. เชื่อมโยงความสาเร็จของการปฏิบัติงานกับการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคล
และมีการประเมินผลการปฏิบัติอย่างชัดเจน
4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล
5. …………………………………………………………………………………………………………………………….
6. …………………………………………………………………………………………………………………………..
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(ตัวอย่าง : การกากับ ติดตาม ประเมินผล)
โรงเรียนบ้าน................... ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดแนวทางในการกากับ
ติดตาม และเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน/การดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการไว้ดังนี้
1. การกากับติดตาม
- จัดทารูปแบบการกากับ ติดตามงาน
- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการกับ ติดตามงาน
- กาหนดขอบข่ายการกากับ ติดตามงาน ดังนี้
ด้ านปั จจัย
การปฏิบตั ิงานตาม

การกากับ

แผนงาน/โครงการ

ติดตาม

ด้ านกระบวนการ

ผลการดาเนินงาน
ปั ญหา/อุปสรรค

ด้ านผลผลิต

ปรับปรุงและพัฒนางาน

2. การประเมินผล
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
- สร้างเครื่องมือประเมินผล
- ดาเนินการประเมินผลก่อนดาเนินโครงการเพื่อดูความเป็นไปได้ ระหว่างดาเนินโครงการ
เพื่อดูความก้าวหน้า และปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
เพื่อดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงานตามโครงการ
-
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3. การตรวจสอบ
- เป็นการประเมินความก้าวหน้าของดาเนินงาน/โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงาน /โครงการนั้นๆ ว่ามี
มากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กาหนด การตรวจสอบจึงเป็นกระบวนการที่บ่งชี้คุณภาพของงาน /โครงการ
ของโรงเรียนว่าประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายหรือไม่เพียงใด การตรวจสอบแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1.การตรวจสอบคุณภาพภายใน หรือการประเมินตนเองในโรงเรียน
เป็นกระบวนการที่กระทาโดยผู้มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน/โครงการ ก่อให้เกิดสารสนเทศใน
การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการและต้องกระทาทุกขั้นตอนของการทางาน ซึ่งการตรวจสอบนี้อาจกระทา
เป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนดาเนินการ ระหว่างดาเนินการ และเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ
2.การตรวจสอบคุณภาพภายนอก
เป็นกระบวนการที่กระทาโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้ร่วมงาน/โครงการ ซึ่งทาง
โรงเรียนแต่งตั้ง หรือตรวจสอบโดยผู้ปกครอง ชุมชน โดยเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน /โครงการ เพื่อตรวจสอบว่างาน /
โครงการ ประสบผลสาเร็จเพียงใด โดยพิจารณาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของงาน/
โครงการที่กาหนดไว้ ผลการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนางาน/โครงการต่อไป

โรงเรียนบ้านท่าเสลา ได้กาหนดรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพของงาน/โครงการ ดังนี้
การตรวจสอบคุณภาพงาน/โครงการ
การตรวจสอบคุณภาพภายใน

การตรวจสอบคุณภาพภายนอก

โดยผู้มีสว่ นร่วมในงาน/โครงการ

โดยกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง ชุมชน

ก่อน

ระหว่าง

หลัง

ข้ อมูลเพื่อประกอบการ

ดาเนินการ

ดาเนินการ

ดาเนินการ

ปรับปรุงและพัฒนา

ข้ อมูลเพื่อประกอบการ

งาน/โครงการที่มีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงและพัฒนา

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
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4. การรายงานผล
เป็นการรวบรวมผลการดาเนินงาน/โครงการ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่สาคัญของโรงเรียนที่จะต้องรายงาน
ผลให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ความสาเร็จ
และปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินงาน/โครงการของโรงเรียน
ให้ประสบผลสาเร็จในปีต่อไป
โรงเรียน……………………. ได้กาหนดแนวทางในการรายงานผลการดาเนินงาน/โครงการ ดังนี้
1. รายงานผลการดาเนินงาน/โครงการ เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่กาหนดไว้ โดยผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม
2. สรุปผลการดาเนินงาน/โครงการ เป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เดือน มีนาคม
ระยะที่ 2 เดือน กันยายน
3. ทุกสิ้นปีการศึกษา/สิ้นปีงบประมาณ โรงเรียนจัดทารายงานผลการดาเนินงาน เพื่อเผยแพร่ให้
ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบต่อไป ซึ่งมีสาระของเรื่องที่จะรายงาน ดังนี้
1. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี
2. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
3. ผลสาเร็จที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย และจุดพัฒนาในอนาคต
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ภาคผนวก
1. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (แต่งตั้งกรรมการตอนต้นปีงบประมาณ มีกาหนด
เป็นรายปี )
2. รายงานการประชุม ชี้แจง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายที่ต้องดาเนินการ
ตามตามแนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256....
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ในการให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณ
งบเงินอุดหนุน ตามแนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256... รายการ “การจัดการเรียนการสอน” และ “กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน”
4. รายงานการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน ที่เ ป็นการให้ ความเห็ น ชอบ
แผนปฏิบัติการประจาปี
5. คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
6. ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ด ตาม ประเมิ น ผลและรายงานผลการด าเนิ น งาน
(ที่มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย)
7. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. ผลการประเมิน สมศ.
9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
10. ....................................
11. ............................................
12. ............................................
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การให้ความเห็นชอบเอกสารแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของโรงเรียน...................................................
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
.........................................
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน...........................................
ครั้ง ที่...... /........................เมื่อวันที่...............เดือน ........................ พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโรงเรียน....................................แล้ว
(1) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ ดังนี้
ประมาณการรายจ่าย
1.
2.
3.
4.
5.

งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ

ด้านวิชาการ (60-70)
ด้านการบริหารทั่วไป
ด้านบริหารงานบุคคล
ด้านงบประมาณ
งบสารองจ่าย
รวม

100%

(2) เห็นชอบให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้
(3) ให้โรงเรียนรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกครั้ง
(4) ให้โรงเรียนรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ) ........................................................
(
)
ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน..................................................
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(ตัวอย่าง)

คาสั่งโรงเรียน…………..
ที่ ................ / 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
.............................................................
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้เผยแพร่นโยบายและแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนสอดคล้องภารกิจของ
สถานศึกษาภายใต้แนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป และสอดคล้องกับกฎกระทรวง
ตามมาตราที่ 47 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
โรงเรี ย น....................จึ งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน เป็นคณะกรรมการจัด ท า
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
1. นาง...................
ผู้อานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
2. นาง.........................
ครูคศ.3
กรรมการ
3. นาง
ครูคศ.3
กรรมการ
4. นางสาว
ครูคศ.3
กรรมการ
5. นางสาว
ครูคศ.1
กรรมการและเลขานุการ
ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ แ ล้ ว เสร็ จ เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
ตามวัตถุประสงค์ และบังเกิดผลแก่ทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ............................. 2562

(...............................)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน....................

หน้ า 41

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียน..................................

ประกาศโรงเรียน..................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
.............................................................
ด้วยโรงเรียน..................ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมติดตาม ประเมินผลและร่วมรับผิดชอบ โดยกลุ่มเป้าหมายในการมีส่วนร่วมประกอบด้วยนักเรียน ผู้ปกครอง
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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. ร่ ว มกาหนดกิจ กรรมพั ฒ นาคุณ ภาพผู้ เ รียนให้ ส อดคล้ องกั บความต้อ งการนั กเรี ยนและ
สถานศึกษา
3. ให้ความเห็นชอบในการใช้ในการใช้เงินที่เหลือจากการดาเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและ
เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา
4. ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพื่อการพัฒนาแนวทางการดาเนินงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ........ กันยายน 2562
(...............................)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน....................
หมายเหตุ (ปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม)

หน้ า 42

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียน..................................

รายงานการประชุม
คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โรงเรียน............
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ครั้งที่ ..............
วันที่ ...... ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียน ............
-----------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นาย ...................
2. ...............
3. ................
4. ................
5. ................
6. .................
7. .............
8. .............
9. ..........

คณะกรรมการผู้แทนครู
คณะกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
คณะกรรมการผู้แทนชุมชน
คณะกรรมการผู้แทนนักเรียน

ผู้ไม่มาประชุม
1.

ครู โรงเรียนบ้าน.....

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. .......
2. ........

ครู โรงเรียนบ้าน.....
ครู โรงเรียนบ้าน.....

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
....................................... (เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ทราบอาจไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ประชุม)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี หน้ า 43

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียน..................................

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดสรรงบประมาณตาม
โครงการสนั บสนุน ค่าใช้จ่ ายในการจั ดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ โรงเรียน
............................. เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียน จานวน 5 รายการ ได้แก่ 1.ค่าจัดการเรียน
การสอน 2. ค่าหนังสือเรียน 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5. ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน โดยจัดสรรงบประมาณจากจานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ในการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวข้างต้นนั้น โรงเรียน.........................ต้องดาเนินการตามแนว
ทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมติดตาม ประเมินผลและร่วมรับผิดชอบ ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้กาหนดให้มีการวางแผนกาหนดกิจรรม
ตลอดจนการใช้งบประมาณทั้ง 5 รายการ โดยให้คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน
ชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมและพิ จารณา โดยที่ผล
การพิจารณาต้องไม่เป็นการรอนสิทธิ์ของเด็กยากจน เด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กด้อยโอกาสที่พึงจะได้รับ
โรงเรี ย น..............จึ งได้แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ าย ตามประกาศโรงเรียน.................ที่ ..../256 2
ลงวันที่ ...........................ประกอบด้วยผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นาย...................
คณะกรรมการผู้แทนครู
2. ...............
คณะกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
3. ................
คณะกรรมการผู้แทนชุมชน
4. ................
คณะกรรมการผู้แทนนักเรียน
ให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีบทบาทดังนี้
1. ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประเมินและปรับปรุงและคัดเลือกหนังสือเรียน
2. ร่ ว มกาหนดกิจ กรรมพั ฒ นาคุณ ภาพผู้ เ รียนให้ ส อดคล้ องกั บความต้อ งการนั กเรี ยนและ
สถานศึกษา
3. ให้ ค วามเห็ น ชอบในการใช้ เ งิ น ที่ เ หลื อ จากการด าเนิ น การจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ เรี ย นและ
เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา
4. ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพื่อการพัฒนาแนวทางการดาเนินงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
1. ...............
2. ...............
3. ..........
หน้ า 44

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียน..................................

มติที่ประชุม
เห็นชอบให้..........................
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
เลิกประชุม เวลา 13.00 น.

ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นาง.....................)
ครู โรงเรียน....

(....................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน...................

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

หน้ า 45

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียน..................................

รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256….
ครั้งที่ ..../256..
วันที่ ...... ตุลาคม 256… ณ ห้องประชุมโรงเรียน ............
-----------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นาย ...................
2. ...............
3. ................
4. ................
5. ................
6. .................
7. .............
8. .............
9. ..........

ประธานกรรมการ
คณะกรรมการผู้แทน...
คณะกรรมการผู้แทน.....
คณะกรรมการผู้แทน....

ผู้ไม่มาประชุม
1.

ครู โรงเรียนบ้าน.....

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. .......
2. ........

ครู โรงเรียนบ้าน.....
ครู โรงเรียนบ้าน.....

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
....................................... (เรือ่ งที่ประธานแจ้งให้ทราบอาจไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ประชุม)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี หน้ า 46

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียน..................................

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางการดาเนินงานโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดสรรงบประมาณตาม
โครงการสนั บสนุน ค่าใช้จ่ ายในการจั ดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ โรงเรียน
............................. เป็นค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษาสาหรับนักเรียน จานวน 5 รายการ ได้แก่ 1.ค่าจัดการเรียน
การสอน 2. ค่าหนังสือเรียน 3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5. ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน โดยจัดสรรงบประมาณจากจานวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ในการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวข้างต้นนั้น โรงเรียน.........................ต้องดาเนินการตามแนว
ทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมติดตาม ประเมินผลและร่วมรับผิดชอบ ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้กาหนดให้มีการวางแผนกาหนดกิจรรม
ตลอดจนการใช้งบประมาณทั้ง 5 รายการ โดยให้คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน
ชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมและพิจารณา โดยที่ผล
การพิจารณาต้องไม่เป็นการรอนสิทธิ์ของเด็กยากจน เด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กด้อยโอกาสที่พึงจะได้รับ
โรงเรียน
ให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังนี้
1. ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประเมินและปรับปรุงและคัดเลือกหนังสือเรียน
2. ร่ ว มกาหนดกิจ กรรมพั ฒ นาคุณ ภาพผู้ เ รียนให้ ส อดคล้ องกั บความต้อ งการนั กเรี ยนและ
สถานศึกษา
3. ให้ ค วามเห็ น ชอบในการใช้ เ งิ น ที่ เ หลื อ จากการด าเนิ น การจั ด ซื้ อ หนั ง สื อ เรี ย น และ
เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา
4. สังเกตการณ์ในการจัดซื้อและการตรวจรับหนังสือเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
5. ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพั ฒนา
คุณภาพผู้เรียน
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การคัดเลือกหนังสือเรียน ตามแนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้น ฐาน ตามแนวทางการดาเนินงานโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ในการพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ประเมินและปรับปรุงและคัดเลือกหนังสือเรียน
หน้ า 47

แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียน..................................

การคัดเลือกหนังสือและการจัดซื้อ
ครูผู้สอน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผลเชิงคุณค่าทางวิชาการ เสนอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ผู้แทนครู
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) แล้ว โรงเรียน..............................ได้คัดเลือกหนังสือเรียน
และแบบฝึกหัด ดังนี้
ระดับปฐมวัย (ชื่อหนังสือ สานักพิมพ์ ราคา หรือ รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ระดับประถมศึกษา (ชื่อหนังสือ สานักพิมพ์ ราคา หรือรายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ระดับมัธยมศึกษา (ชื่อหนังสือ สานักพิมพ์ ราคา รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..........................................
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้..........................................................................................................................
5.2 การกาหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการนักเรียนและ
สถานศึกษาตามแนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน..............................มีแนวทางในการกาหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ดังนี้
ระดับปฐมวัย
1. กิจกรรมวิชาการ เสนอให้ดาเนินการ...............................
2. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บาเพ็ญประโยชน์ เสนอให้
ดาเนินการกิจกรรม............................................................
3. กิจกรรมทัศนศึกษา เสนอให้ดาเนินการทัศนศึกษา ด้าน .............................................
.......................................... .......................................................ณ ...................ในวันที่ .........................
4. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เสนอให้ดาเนินการ
ให้บริการ ICT/บริการคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐานตามหลักสูตรปกติ ได้แก่
การให้บริการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การให้บริการคอมพิวเตอร์ในการจัดทาสื่อรายงาน ในช่วงวัน
........................ เวลา .................... ตามแนวทางฯ กาหนดให้ดาเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อย 40 ชั่วโมง/
คน/ปี
ระดับประถมศึกษา
1. กิจกรรมวิชาการ เสนอให้ดาเนินการ...............................
2. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บาเพ็ญประโยชน์ เสนอให้
ดาเนินการกิจกรรม..............................................................................................
3. กิจกรรมทัศนศึกษา เสนอให้ดาเนินการทัศนศึกษา ด้าน ......................................
............................. .......................................................ณ ...................ในวันที่ .........................................
4. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เสนอให้ดาเนินการ
ให้บริการ ICT/บริการคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐานตามหลักสูตรปกติ ได้แก่
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การให้บริการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การให้บริการคอมพิวเตอร์ในการจัดทาสื่อรายงาน ในช่วงวัน
........................ เวลา .................... ตามแนวทางฯ กาหนดให้ดาเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อย 40 ชั่วโมง/
คน/ปี
ระดับมัธยมศึกษา
1. กิจกรรมวิชาการ เสนอให้ดาเนินการ...............................
2. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บาเพ็ญประโยชน์ เสนอให้
ดาเนินการกิจกรรม.........................................................................
3. กิจกรรมทัศนศึกษา เสนอให้ดาเนินการทัศนศึกษา ด้าน ................................
............................... .......................................................ณ ...................ในวันที่ .........................
4. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เสนอให้ดาเนินการ
ให้บริการ ICT/บริการคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนคอมพิวเตอร์พื้นฐานตามหลักสูตรปกติ ได้แก่
การให้บริการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การให้บริการคอมพิวเตอร์ในการจัดทาสื่อรายงาน ในช่วงวัน
........................ เวลา .................... ตามแนวทางฯ กาหนดให้ดาเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อย 40 ชั่วโมง/
คน/ปี
มติที่ประชุม
เห็นชอบให้.............................................................................................................................. ..............
5.3 ....................................................................................
5.4 ...................................................................................
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
.......................................................................................................................................................
...............................................................................
เลิกประชุม เวลา ......................... น.
ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

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

(....................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน...................
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
1. นาย................................
2. นาย...............................
3. นาย...........................
4. ...............
5. ...............
คณะทางาน
1. ............
2. ..............
3. ............
4. .............
5. ..............

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.... เขต 1
ศึกษานิเทศก์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา....... เขต 1
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้าน..............

ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.1
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