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คูมือการปฏิบัติงาน 
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กลุมนโยบายและแผน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  



2 
 

คำนำ 
 

คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี ้จัดทำขึ ้นเพื ่อเปนแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปของ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   โดยมีเนื่อหาที่บงบอกถึงความสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  ขั้นตอน  แนวทางใน
การจัดทำ และแบบฟอรมในการจ ัดทำร ูปเล มแผนปฏิบ ัต ิการประจำปของสถานศ ึกษา  และมีต ัวอย าง 
ที่สามารถนำไปปรับใชไดโดยไมยากนัก คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้  กลุมนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1  ไดรวบรวมขอมูลและอางอิงขอมูลที่เปนประโยชนในการจัดทำคูมือการปฏิบัติงานและ
การกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานจากแหลงขอมูลของสถานศึกษาตางๆ จึงขอขอบคุณสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ
ไว  ณ ที่นี ้

กลุมนโยบายและแผน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 หวังเปนอยางยิ่ง
วา คูมือฉบับนี้จะชวยใหทานผูอานหรือผูที่ปฏิบัติงานที่เกี ่ยวของในดานนี้ ไดเขาใจ ตระหนักถึงความสำคัญและ
ประโยชนของคูมือการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ ้น และสามารถนำไปใชเปนแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปของ
สถานศึกษาตอไป  

 
 

นางทอกาญจน  กลิ่นจันทร 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพขรบูรณ เขต 1 
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คูมือการปฏิบัติงาน  

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

1. ชื่องาน : การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพขรบูรณ เขต 1 

 
2. วัตถุประสงค 

2.1. เพ่ือใหการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพขรบูรณ เขต 1 เปนไปในแนวทางเดียวกัน 

2.2. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณของ
สถานศึกษาในสังกัดฯ  ไดทราบวาควรปฏิบัติอยางไร เมื่อใด  เขาใจ มีความรู ไมเกิดความสับสน สามารถดำเนินการ 
ไดอยางถูกตองและทันตามกำหนดเวลา 

2.3. เพ่ือใหการผูที่ปฏิบัติงานใหมและผูที่เก่ียวของสามารถเร่ิมปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 
เมื่อมีการเปล่ียนแปลงบุคลากรที่เกี่ยวของ 

2.4. เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจและเปาหมายของหนวยงาน 
2.5. เพ่ือลดเวลาในการอบรม ชี้แจง การสอนงาน การตอบคำถาม และลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
2.6. เพ่ือใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน 
 

3. ขอบเขต 
3.1. คูมือนี้จัดทำข้ึนสำหรับเปนแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 เทานั้น 
3.2. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษา อางอิงจากเอกสารแนวทางการดำเนินงาน

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ..... 
ของสำนักนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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4. คำจำกัดความ 

4.1. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษา  หมายถึง  การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป
งบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 รายปงบประมาณ 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม - วันที่ 30 กันยายน ของปถัดไป 

4.2. ขอมูลนักเรียน หมายถึง จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกป 
4.3. แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายถึง  แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดทำข้ึนเพ่ือใหสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาไดใชเปนแนวทางในการดำเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุมคา 
ประหยัด โปรงใส และเกิดประโยขนตอผูเรียนและทางราชการสูงสุด 

 
5. หนาที่ความรับผิดชอบ  :  นางทอกาญจน  กลิ่นจันทร  ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน  ระดับชำนาญการ

พิเศษ  กลุมนโยบายและแผน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 
 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เผยแพร ประชาสัมพันธ นโยบาย  
ทิศทางการจัดการศึกษา 

ใหคำแนะนำ ปรึกษา Coaching 

ตรวจสอบการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำป 

รายงานผลการดำเนินงาน 

ปรับปรุง 
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7. แผนผังกระบวนการปฏิบัติงาน Work Flow 
ที ่ ผังกระบวนการ รายละเอียด/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 
1 1 1. ศึกษารายละเอียดนโยบาย แนวทางการจัดการศึกษา

จุดเนนของ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. ทำหนังสือแจงใหสถานศึกษาในสังกัดทราบถึงนโยบาย 
แนวทางการจัดการศึกษาพรอมแจงคูมือ/แนวทางการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปใหสถานศึกษาจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 

เดือนกันยายน 

2  1. ประชาสัมพันธใหสถานศึกษาท่ีมีความประสงคเขารับการ
พัฒนาหรือมีความประสงคใหไปโคชชิ่งการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปในระดับโรงเรียน หรือกลุมโรงเรียน 
หรือ 

2. สำรวจความตองการในการพัฒนาบุคลากรดานนโยบาย
และแผนสำหรับโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรใน
การปฏิบัติหนาที่ 

3. เสนอโครงการการพัฒนาบุคลากรดานนโยบายและแผน 
โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

4. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามความตองการ จำเปน 

เดือนกันยายน – 
ธันวาคม 

3  1. กำกับ ติดตามใหสถานศึกษาสงแผนปฏิบัติการประจำปให
ครบถวนทุกแหง 

2. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและใหคำแนะนำในการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 

3. ดำเนินการตรวจสอบ ใหการชี้แนะ ในเอกสารแผนปฏิบัติ
การประจำปของสถานศึกษาทุกแหง 

4. แจงผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะในการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปใหสถานศึกษาดำเนินการปรับปรุง
ในปงบประมาณถัดไป 

เดือนมกราคม - 
มีนาคม 

4  1. สรุป รายงานผลการดำเนินงานเปนรายโรงเรียน รายกลุม
โรงเรียน รายอำเภอ 

2. เสนอรายงานผลการตรวจสอบใหผูบังคับบัญชาทราบ 

มีนาคม 

 
  

เผยแพร นโยบาย
การจัดการศึกษา 

ใหคำแนะนำ ปรึกษา 
Coaching 

ตรวจสอบ 

รายงานผล 
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8. เอกสารอางอิง 
8.1. แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาล 

จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
8.2. คูมือการใชจายเงินอุดหนุนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

สำนักการคลังและสินทรัพย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
8.3. คูมือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. ระบบติดตามประเมินผล 
ดำเนินการประเมินผลปงบประมาณละ 1 คร้ัง  โดยการตรวจสอบความถูกตองครบถวนในการจัดทำ

แผนปฏิบัติการในประเด็นตอไปนี้ 
9.1. รูปเลมแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ระบุทิศทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ประกอบดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
9.2. ประมาณการรายรับ-รายจายเงินอุดหนุน 
9.3. ขอมูลแสดงประมาณการรายรับตามที่ไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว 
9.4. ขอมลูแสดงเงินคงเหลือ 
9.5. ขอมูลการแบงสัดสวนงบประมาณ 
9.6. โครงการ/กิจกรรมสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา และใชจายงบประมาณตามที่ไดรับ

จัดสรร 
9.7. เอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ 2563 ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการ

ประจำปหรือสรุปไวในแผนปฏิบัติการประจำป 
 

10. ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวของ 
พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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11. มาตรฐานงาน 
ที ่ ตัวชี้วัดความสำเร็จ เกณฑการประเมิน/มาตรฐานคุณภาพงาน หลักฐาน 
1 เผยแพร นโยบายการจัด

การศึกษา 
 

1. ความสำเร็จในการศึกษารายละเอียดนโยบาย แนวทาง 
การจัดการศึกษาจุดเนนของ กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ 
แจงใหสถานศึกษาทราบภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

เอกสารบันทึก
การแจง
สถานศึกษา 

2 ใหคำแนะนำ ปรึกษา Coaching 
 

1. ดำเนินการนิเทศ Coaching ใหผูที่ปฏิบัติหนาที่เก่ียวของใน
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษาตามท่ี
สถานศึกษาแสดงความประสงค   

2. ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามความตองการ จำเปน 

รายงานการ
นิเทศ การให
คำแนะนำ 
ปรึกษา 

3 การตรวจสอบ 
 

1. สถานศึกษาทุกแหงสงแผนปฏิบัติการประจำปภายในเดือน
มกราคมของทุกป 

2. สถานศึกษารอยละ 60 ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปครบตามองคประกอบ 

แบบฟอรมการ
ตรวจสอบ
คุณภาพ 

4 การรายงานผลการดำเนินงาน 3. สรุป รายงานผลการดำเนินงานเปนรายโรงเรียน รายกลุม
โรงเรียน รายอำเภอเสนอรายงานผลการตรวจสอบให
ผูบังคับบัญชาทราบภายในเดือนมีนาคม ของทุกป 

แบบรายงานผล
การดำเนินงาน 

 
12. แบบฟอรมที่ใช   

แบบฟอรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



7 
 

 
 
ที่  ศธ  04106/ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

เพชรบูรณ  เขต 1 
ถนนสระบุรี-หลมสัก  พช 67000 

       พฤศจิกายน  25... 
เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 25......  ของสถานศึกษาในสังกัด 
เรียน ผูอำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกแหง 
อางถึง หนังสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1  ที่ ศธ 04106/..........  ลงวันที่ ............... 
สิ่งที่สงมาดวย ตัวอยางรูปเลมแผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษา 

ดวยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1  ภายใตการกำกับดูแลของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีหนาที ่ดำเนินการใหเปนไปตามอำนาจหนาที ่ของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ อำนาจหนาที ่ ในการจัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื ้นที ่การศึกษา  
ใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของ
ทองถิ่น และดำเนินการประสาน สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่  ในการนี้สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1  ไดกำหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ......  เพื่อใหผูที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  
พรอมกันนี้ไดเผยแพรใหสถานศึกษาในสังกัดทราบแลว  นั้น 

เพื ่อใหการขับเคลื ่อนการดำเนินงานใหสอดคลองกับโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ เขต 1   ตลอดจนสอดคลองภารกิจของสถานศึกษาภายใตแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนประเภทเงิน
อุดหนุนทั่วไป  จึงขอใหสถานศึกษาในสังกัด  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ........  พรอมกับจัดสงให
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1  เปนรูปเลมเอกสาร จำนวน 1 เลม  ภายในวันที่  .......  
มกราคม  พ.ศ.  ................ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
  

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต ๑ 
กลุมนโยบายและแผน 
โทร. 0-5673-7085  (เจาหนาที่ 080 5156968) 
โทรสาร  0-5673-7081   
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(ตัวอยาง) 
 

 
 
 

แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของโรงเรียน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 
 
 
 
 

 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563      โรงเรียน..................................  

หนา้ 2 
 

 
 

คำนำ 
 
 

(ปรับปรุงไดตามความเหมาะสม) 
แผนปฏิบัติราชการประจำป  2563  ของโรงเรียน............................................  เลมนี้  จัดทำข้ึน

เพ่ือเปนเครื่องมือในการกำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  โดยการกำหนดใหสอดคลองกับ
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ เขต 1   ภายใตบริบทของโรงเรียน  พรอมกับการวางแผนการใชงบประมาณตางๆใหสอดคลองกับ
หลักสูตรสถานศึกษากับสภาพปจจุบันของทองถิ่นและชุมชน  ตลอดจนดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงาน
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพื่อเปนกรอบแนวทางการใชงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เนนการปฏิรูประบบ
การศึกษา 

ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะครู  ผูปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและองคการ
ปกครองสวนทองถิ่น  สวนราชการตางๆที่เกี ่ยวของทุกภาคสวนที่ใหความรวมมือในการใหขอมูล  สงเสริม
สนับสนุนทุกๆดานจนไดรับความสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติราชการ  ประจำป  
2563 เลมนี้จะสงผลที่ดีตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ  ขอขอบคุณทุก
ฝายที่ใหความรวมมืออยางดียิ่ง   
 

 

  



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563      โรงเรียน..................................  

หนา้ 3 
 

 
 

สารบัญ  (ปรับปรุงตามความเหมาะสม) 
 

เรื่อง หนา 
สวนที่ 1  บทนำ  

- ประวัติ/ความเปนมาของโรงเรียน 
- ที่ตั้ง พิกัดทางภูมิศาสตร ระยะทาง แผนที่ภายในโรงเรียน แผนที่แสดงเขตบริการ 
- ขอมูลทั่วไปของชุมชน 
- โครงสรางการบริหารงาน 
- ขอมูลดานบุคลากร 
- ขอมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ขอมูลคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย 
- ขอมูลดานอาคาร สถานที่ แหลงเรียนรู 
- ขอมูลนักเรียน 
- ผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมา 
- ผลงานที่ประสบความสำเร็จและภาคภูมิใจ 
- สภาพปจจุบันของการดำเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
- สภาพปญหาและความตองการพัฒนา 
- ขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
- นวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เปนเลิศของสถานศึกษา 
- ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

สวนที่ 2  ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
- ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
- ยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ 
- ยุทธศาสตรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ 
- ยุทธศาสตรแผนพัฒนาการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ 
- นโยบายการพัฒนาการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ เขต 1 
- นโยบายการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน...........................ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สวนที่ 3  แผนการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. ประมาณการรายรับ 
2. ประมาณการรายจาย 
3. โครงการ จำแนกตามแหลงงบประมาณ 
4. งบหนาการจัดสรรงบประมาณจำแนกตามกลยุทธของโรงเรียน 
5. ปฏิทินการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563      โรงเรียน..................................  

หนา้ 4 
 

 
 

- รายละเอียดโครงการ (เรียงตามขอ 5) 
1. โครงการ……………………………………………………………………… 

2. โครงการ……………………………………………………………………… 

3. โครงการ……………………………………………………………………… 

4. โครงการ……………………………………………………………………… 

5. ………ฯลฯ................... 
สวนที่ 4 การนำแผนสูการปฏิบัติ 

1. การกำกับ ติดตาม 
2. การประเมินผลและรายงาน 
3. ปจจัยความสำเร็จ 

 
ภาคผนวก 

1. การใหความเห็นชอบเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
3. ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน................. 
4. ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย 
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
7. .................... 
8. ............... 
9. ........... 
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สวนที่ 1 

บทนำ 
 

1. ประวัติ/ความเปนมาของโรงเรียน 
ประวัติความเปนมาของโรงเรียน.....................................................  กอตั้งเมื่อ ............................. ..........

โดย...................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
................................................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ................................................................................... 
อ่ืน ๆ  ตราสัญลักษณ สี ธง ประจำโรงเรียน คำขวัญ ปรัชญา  ฯลฯ
................................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
......................................................................................................................................... .......................................... 
........................................................................................ ........................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
................................................................................................................................. .................................................. 
................................................................................ ................................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
................................................................................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
..................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 

 
 
 



แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563      โรงเรียน..................................  

หนา้ 2 
 

2. ที่ตั้ง พิกัดทางภูมิศาสตร ระยะทาง  แผนที่ภายในโรงเรียน  แผนที่แสดงเขตบริการ  (ขอมูลจาก DMC) 
โรงเรียน .............................................................ตั้งอยูเลขท่ี...................ถนน............................ ...............

หมู........................ตำบล.......................................อำเภอ.................................จังหวัด  เพชรบูรณ     
ตั้งอยูพิกัด ละติจูด..................................................ลองติจูด   .................................................................................  
ระยะทางอยูในการปกครององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ชื่อ อปท.)......................................................................... 
ระยะทางจากโรงเรียน  ไปสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1  ……………………..กิโลเมตร  
ระยะทางจากโรงเรียน ไปโรงเรียนขยายโอกาสท่ีใกลที่สุด (ชื่อ ร.ร.)......................................................................... 
ระยะทาง........................................... กิโลเมตร 
ขอมูลอ่ืนๆ (ถามี .......................................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................. .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 

 
ตัวอยาง แผนที่ภายในโรงเรียน (อาคาร สถานที่  สิ่งกอสราง สนาม) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

หมายเหตุ 

 หมายเลข   1 แทน  สนามกีฬา  

 หมายเลข  2 แทน  ฐานพระพุทธรูป 
 หมายเลข   3 แทน  บานพักครู 
 หมายเลข   4 แทน  อาคารเรียนหลังที่ 1 
 หมายเลข   5 แทน  โรงเก็บของ 
 หมายเลข   6 แทน  อาคารเรียนหลังที่  2 
 

1 

2 

3 

3 3 

4 

5 7 

6 
8 

11 

10 

9 
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แผนที่แสดงเขตบริการของโรงเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ขอมูลทั่วไปของชุมชน 

(สภาพชุมชน  ไฟฟา ประปา แหลงน้ำ อาชีพ  เศรษฐกิจ  การคมนาคม  ปญหา/อุปสรรค  ) 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................ ......................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................................................................... .... 
 
 
4. โครงสรางการบริหารงาน 
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5. ขอมูลดานบุคลากร (ผูบริหาร  ขาราชการครู พนักงานราชการ ครูพี่เลี้ยง/อัตราจาง ลูกจางประจำ  

นักการภารโรง)  
ที ่ ชื่อ  สกุล ตำแหนง วิทยฐานะ วุฒิสูงสุด วิชาเอก/ความสามารถพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
 

     

ขอมูล ณ วันที่ ........................................ 
 
6. ขอมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ที ่ ชื่อ  สกุล ตำแหนง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ขอมูล ณ วันที่ ........................................ 
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7. ขอมูลคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที ่ ชื่อ  สกุล ตำแหนง/ผูแทน 
1 
2 
3 
4 

  

ขอมูล ณ วันที่ ........................................ 
8. ขอมูลดานอาคาร สถานท่ี  แหลงเรียนรู 

ลำดับที่อาคาร แบบ จำนวน งบประมาณ 
สรางเม่ือ 
พ.ศ. 

สภาพอาคาร 
ดี พอใช ชำรุด 

อาคารเรียน 
หลังที่ 1 

       

หลังที่ 2        

หลังที่ 3        

หลังที่ 4        

หลังที่ 5        

โรงอาหาร        

อาคารศูนย IT        

เอนกประสงค 
หลังที่ 1 

       

สวม 
หลังที่ 1 

หลังที่ 2 

หลังที่ 3 

หลังที่ 4 

       

ลานกีฬา
เอนกประสงค 

สนามบาสเกตบอล 

       

ถังน้ำฝน 
ชุดที่ 1 

ชุดที่ 2 

ชุดที่ 3 

ชุดที่ 4 

       

หมายเหตุ   การสำรวจขอมูล  ณ วันที่  ........................................ 
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9. ขอมูลนักเรียน  

9.1. ตารางแสดงขอมูลนักเรียน  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
ระดับ/ชั้น นักเรียนปกติ นักเรียนตางชาติ นักเรียนพิการ รวมนักเรียน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ระดับกอนประถมศึกษา 
อนุบาล 1 
อนุบาล 2 

            

รวมระดับกอน
ประถมศึกษา 

            

ระดับประถมศึกษา 

ประถมศึกษาปที่ 1 
ประถมศึกษาปที่ 2 
ประถมศึกษาปที่ 3 
ประถมศึกษาปที่ 4 
ประถมศึกษาปที่ 5 
ประถมศึกษาปที่ 6 

            

รวมระดับประถมศึกษา             
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 

            

รวมระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน 

            

รวมทั้งสิ้น             
 

9.2. ขอมูลการเขาเรียนชั้น ป.1  เด็กท่ีมีชื่อใน ทร.14 ในเขตบริการเขาเรียนในชั้น ป.1  ทั้งหมด ............คน 

ประเภท 
จำนวน 

ชาย หญิง รวม 
1) เด็กท่ีมีชื่อใน ทร.14 ในเขตบริการเขาเรียนในชั้น ป.1 โรงเรียนนี้ 
2) เด็กท่ีมีชื่อใน ทร.14 ในเขตบริการเขาเรียนในชั้น ป.1 โรงเรียนอ่ืน 

3) เด็กท่ีไมมีชื่อใน ทร.14 ในเขตบริการเขาเรียนในชั้น ป.1 โรงเรียนนี้ 
4) เด็กท่ีไมมีชื่อใน ทร.14 นอกเขตบริการเขาเรียนในชั้น ป.1 โรงเรียนนี้ 
5) เด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑบังคับไดรับการยกเวนกรณีตางๆ 

   

รวม    

รวมนักเรียนที่เขาเรียนช้ัน ป.1    
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9.3. ขอมูลแสดงจำนวนนักเรียนยากจนปการศึกษา 2562 จำแนกรายช้ัน  

 

ชั้น 
จำนวนนักเรียนระบบคดักรองนักเรียนยากจนแบบ
ออนไลน (ปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT)  

จำนวนนักเรียนยากจน 

ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ปจจัยพื้นฐานนักเรยีนยากจน 

หมาย
เหต ุ

ประถมศึกษาปที่ 1    
ประถมศึกษาปที่ 2    

ประถมศึกษาปที่ 3    
ประถมศึกษาปที่ 4    
ประถมศึกษาปที่ 5    
ประถมศึกษาปที่ 6    

รวม    
มัธยมศึกษาปที ่1    
มัธยมศึกษาปที ่2    
มัธยมศึกษาปที่ 3    

รวม    
รวมทั้งสิ้น    

 
 
9.4. ขอมูลแสดงคาเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบ NT นักเรียนช้ัน ป.3  

ดาน ป 2559 ป 2560 ป 2561 
ดานภาษา    
ดานคำนวณ    
ดานเหตุผล    

เฉลี่ย    
9.5. ขอมูลแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ผลการทดสอบ O-NET  

กลุมสาระฯ/ชั้น ปการศึกษา 2559 ปการศึกษา 2560 ปการศึกษา 2561 
ป.6 ม.3 ป.6 ม.3 ป.6 ม.3 

ภาษาไทย       
คณิตศาสตร       
วิทยาศาสตร       
สังคมศึกษา       
ภาษาอังกฤษ       

เฉลี่ย       
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9.6. ผลการประเมินการอาน การเขียน ชั้น ป.1-ป.6 และการอานรูเรื่อง (PISA) ชั้น ม.1–ม. 3  
ปการศึกษา 256....  (ขอมูลการประเมินลาสุด) ที่ต่ำกวาระดับดี (ขอมูลจากระบบ E-MES) 

ชั้น 
จำนวน 
นร.

ทั้งหมด 

การอาน การเขียน 
การอานรูเรื่อง 

(PISA) 

คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 
ป.1        
ป.2        
ป.3        
ป.4        
ป.5        
ป.6        
ม.1        
ม.2        
ม.3        
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9.7. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ในรอบปที่ผานมาโรงเรียนบาน…………………………….ไดดำเนินงานตามโครงการที่ไดกำหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 
 
ดานวิชาการ 
..........................(จุดเดน หรือทำไดดี มีอะไรบาง).......................................................................................  
..........................(จุดดอย ที่ยังไมประสบผลสำเร็จ มีอะไรบาง) ................................................................. 
............................................................................................................................. ...................................... 
.................................................................. .................................................................................................  
ดานบริหารงานบุคคล 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
ดานบริหารทั่วไป 
................................................................................................................................ ................................... 
............................................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
ดานงบประมาณ 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
 

9.8. รายงานการใชจายงบประมาณ ส้ินประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบประมาณ จัดสรร ใชไป คงเหลือ 

งบอุดหนุนฯ กอนประถม    
งบอุดหนุนฯ ประถมศึกษา    
งบอุดหนุนฯ มัธยมศึกษา    
งบพัฒนาคุณภาพผูเรียน กอนประถม    
งบพัฒนาคุณภาพผูเรียน ประถม    
งบพัฒนาคุณภาพผูเรียน มัธยมศึกษา    
อ่ืน ๆ    

    
รวม    
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9.9. สรุปรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา SAR  (ป 256.....) 

 
9.10. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก / ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจาก สมศ. 

 

9.11. ผลการประเมินคุณภาพ (อ่ืนๆ)  
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9.12. จุดเดน/รางวัล/ผลงาน/นวัตกรรมที่ประสบผลสำเร็จ/การปฏิบัติที่เปนเลิศของสถานศึกษา 

9.13. ปญหา/อุปสรรค/ขอจำกัด ในการดำเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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9.14. จุดท่ีควรพัฒนา/แกไข/ตอยอด ในการดำเนินงานในป งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 

 
9.15. การวิเคราะหสภาพแวดลอม SWOT Analysis 

 

 
 

 
ปจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง 
- บุคลากรมีความต้ังใจ 
- นักเรียนมีจิตอาสา 
- มีงบประมาณเพียงพอ 
-  
-   
-  

จุดออน 
- เปลี่ยนแปลงผูบริหารบอย 
- บุคลากรขาดความเขาใจ 
-  
-  
-   
-  

 
ปจจัยภายนอก 

โอกาส 
- มีหนวยงานหลักสนับสนุน 
- มีแหลงศึกษา สืบคนทางวิชาการ 
อยางหลากหลาย 

-  
-  
-  

อุปสรรค 
- เปลี่ยนแปลงนโยบาย 
- ผูปกครองยากจน ชุมชนแออัด 
-  
-  
-  
-  
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สวนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป  
1. ดานความมั่นคง 
2. ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
3. ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
4. ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
5. ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
ยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ  
  
 
 
 
 
ยุทธศาสตรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
1. จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
2. พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
3. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม 
 
ยุทธศาสตร สป.ศธ.  
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล 
2. พัฒนาและสงเสริมการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหาร การบริการและการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย 
4..สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการกระจายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ พ.ศ. 2561 – 2564 
1. การสงเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิม 
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2 สงเสริม พัฒนาและเชื่อมโยงการทองเท่ียวทุกมิติ เพ่ือสรางสรรคมูลคาเพ่ิม 
3 ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความมั่นคงอยางทั่วถึงและเทาเทียม 
4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
5 ยกระดับขีดความสามารถทางการแขงขัน และสงเสริมอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
ยุทธศาสตรแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2564) จังหวัดเพชรบูรณ  
1. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางภูมิคุมกันและพัฒนาทักษะชีวิต  
2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สรางขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด 
3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหลงเรียนรู  
4 การพัฒนาการบริหารเพ่ือบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมในจังหวัด 
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นโยบายการพัฒนาการศึกษาของ สพป.เพชรบูรณ เขต 1  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
วิสัยทัศน   :   .............................................................................. 

 
พันธกิจ  

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

 

เปาประสงค  
1. .............................................................................................................  

2. ............................................................................................................. 
3. .............................................................................................................  

 
กลยุทธ 

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

 
คานิยม   :  ......................................................................... 

 
 

จุดเนน   
1. .................................................................................. ........................... 

2. .............................................................................................................  
3. .............................................................................................................  
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นโยบายการพัฒนาการศึกษาของ โรงเรียน...................................  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วิสัยทัศน (VISION) 

....………………………………………….............................................................................................. 

พันธกิจ (MISSION) 

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

เปาประสงค (GOAL) 
1. ............................................................................................................................. ............................ 
2. .......................................................................... .................................................................. ............. 
3. ............................................................................................................................. ............................. 

กลยุทธ 
1. .......................................................................................................................................... ............... 
2. ............................................................................................................................. ............................. 
3. ..................................................................................................... ...................................................... 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ (ตัวอยาง) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ คาเปาหมาย ความสอดคลอง 

1. รอยละของนักเรียนปฐมวัยที่ไดรับการเตรียมความพรอม รอยละ 100 มฐ.ที่ ...ตบช.ที่ ... 
 

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

ไมนอยกวารอยละ 5  

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

ไมนอยกวารอยละ 5  

4. นักเรียนชั้น ป.3 สามารถอานออก เขียนได ทุกคน  
5. นักเรียนชั้น ป.6 อานได  ทุกคน  
6. จำนวนนักเรียนที่สามารถอานบัญชีคำพ้ืนฐานได ทุกคน  
7. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถแสวงหาความรู 
ไดดวยตนเอง 

รอยละ 80  

8. นักเรียนชั้นประถมศึกษาท้ังหมด  ไดรับการพัฒนาใหมี
ความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตร 

รอยละ 2  
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ คาเปาหมาย ความสอดคลอง 
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
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สวนที่ 3 

แผนการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. ประมาณการรายรับ   

แหลง/ที่มางบประมาณ ป 2563 
 

เงินคงเหลือ  
ป 2562 (NEA) 

1. เงินคาจัดการเรียนการสอน    
1.1. เงินอุดหนุนรายหัว (x จำนวน นร. ณ 10 มิ.ย. 62) 

1) กอนประถม (1,700 x 10 =17,000) 
2) ประถมศึกษา (1,900 x 50= 56,000) 
3) มัธยมศึกษา (3,800 x 20 =28,500) 

1.2. เงินอุดหนุนปจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

101,500 
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx 
xxx 

 
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx 
xxxx 

2. คาหนังสือเรียน   
3. คาอุปกรณการเรียน   
4. คาเคร่ืองแบบนักเรียน   
5. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน (x จำนวน นร. ณ 10 มิ.ย. 62) 

5.1. กอนประถม (430 x 10 = 4,300) 
5.2. ประถมศึกษา (480 x 15 =7,200) 
5.3. มัธยมศึกษา (880 x 20 = 8,800) 

20,300 
Xxx 
Xxx 
xxx 

 
xxxx 
xxxxx 
xxxx 

6. โครงการอาหารกลางวัน (งบทองถิ่น) xxxx xxxx 
7. เงินรายไดสถานศึกษา xxxx xxxxx 
8.    
9.    

รวม   
หมายเหตุ    1. ขอ 1.1 เงินอุดหนุนรายหัว ใหนำมาแบงสัดสวนงบประมาณ 

                    2. โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนตั้งแต 300 คนลงมา (เปนไปตามเกณฑเพ่ิม) 
3. ยอดยกมาป พ.ศ. 2562  ขอ 1.1 และขอ 5  สามารถดำเนินการได ตองเปนโครงการ/กิจกรรม 

ที่คาบเก่ียว/ตอเนื่องในปงบประมาณถัดไป  และตองโครงการมีปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
 
  



V.63.1 
 

 
 

 

2. ประมาณการรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบประมาณ 
เงินอุดหนุน (นร. ณ 10 มิถุนายน 2562)  

รวม คิดเปนรอยละ 
กอนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

1. ดานวิชาการ (60-70)     60-70% 

2. ดานบริหารงานบุคคล      

3. ดานการบริหารท่ัวไป       

4. ดานงบประมาณ      

5. งบสำรองจาย       

รวม     100% 

 

หมายเหตุ  การแบงสดัสวนควรแบงตามความจำเปนของสถานศึกษา ดานวิชาการตองไมนอยกวารอยละ 60 
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3. โครงการ จำแนกตามแหลงงบประมาณ 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
(กรณีเปนโครงการตอเนื่อง) 

พ.ศ.2563  
 
งบ 

ประมาณ
จากแหลง

อ่ืน 

 
 

รวม เงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนรายหัว 
กอน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรียน 

กอน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรียน 

1. ดานวิชาการ            

1.1. โครงการ............           

1.2. โครงการ............           

1.3. โครงการ............           

1.4. โครงการ............           

2. ดานบริหารทั่วไป            

2.1. โครงการ............           

2.2. โครงการ............           

2.3. โครงการ............           

2.4. โครงการ............           
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งบประมาณ 

พ.ศ. 2562 
(กรณีเปนโครงการตอเนื่อง) 

พ.ศ.2563  
 
งบ 

ประมาณ
จากแหลง

อ่ืน 

 
 

รวม เงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนรายหัว 
กอน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรียน 

กอน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรียน 

3. ดานบุคลากร           

3.1. โครงการ............           

3.2. โครงการ............           

4. ดานงบประมาณ           

4.1. โครงการ............           

4.2. โครงการ............           

4.3. โครงการ............           

รวม           
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4. งบหนาโครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ตองดำเนินการตอเนื่อง (ตามขอ 3) ไปจนถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

งบประมาณ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ.2563  
 
งบ 

ประมาณ
จากแหลง

อ่ืน 

 
 

รวม 

 
 

ปฏิทินการ
ดำเนินการ 

เงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนรายหัว 
กอน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรียน 

กอน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรียน 

1. โครงการ............            

2. โครงการ............            

3. โครงการ............            

รวม            

       

 
หมายเหตุ  ใหระบุวัน เดือน ป / ชวงเวลาที่ดำเนินการใหชัดเจน 
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5. งบหนาโครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ตองดำเนินการตอเนื่องไปจนถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

งบประมาณ 

พ.ศ. 2563 พ.ศ.2564  
 
งบ 

ประมาณ
จากแหลง

อ่ืน 

 
 

รวม 

 
 

ปฏิทินการ
ดำเนินการ 

เงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุนรายหัว 
กอน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรียน 

กอน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผูเรียน 

1. โครงการ............            

2. โครงการ............            

3. โครงการ............            

4. โครงการ............            

5. โครงการ............            

6. โครงการ............            

7. โครงการ............            

รวม            
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6. ปฏิทินการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตค.62 พ.ย..62 ธค.62 มค.63 ก.พ.63 มี.ค.63 เม.ย.63 พค63 มิ.ย.63 กค.63 สค.63 ก.ย63 

ดานวิชาการ               

1. โครงการ              

2. โครงการ              

3. โครงการ              

4. โครงการ              

5. โครงการ              

6. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรยีน              

ดานบริหารงานบุคคล              

7. โครงการ              

8. โครงการ              

ดานบริหารท่ัวไป              

9. โครงการ              

10. โครงการ              

ดานบริหารงบประมาณ              

11. โครงการ              

12. โครงการ              
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7. ปฏิทินการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตค.63 พ.ย..63 ธค.63 มค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พค.64 มิ.ย.64 กค.64 สค.64 ก.ย64 

ดานวิชาการ               

1. โครงการ              

2. โครงการ              

3. โครงการ              

4. โครงการ              

5. โครงการ              

6. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรยีน              

ดานบริหารงานบุคคล              

7. โครงการ              

8. โครงการ              

ดานบริหารท่ัวไป              

9. โครงการ              

10. โครงการ              

ดานบริหารงบประมาณ              

11. โครงการ              

12. โครงการ              

รวม .....................              

 



V.63.1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการ 
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- แบบฟอรมโครงการ - 
โครงการ  ………………………………………………………………………………………………………..…………. 
ความสอดคลอง กลยุทธ สพฐ.. ที่  ................................................................................................  

กลยุทธ สพป. ที่  ......................................................................................................  
กลยุทธ รร.ที่  ................................................................................................................  

โรงเรียน ................................................. 
ผูรับผิดชอบ ......................................................โทรศัพท .................................................... 
ลักษณะโครงการ (    )  ใหม   (   )   ตอเนื่อง  

ระยะเวลาดำเนินการ ............................................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล  
..........................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................................... 
2. วัตถุประสงค 

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

3. เปาหมาย  
3.1. ดานปริมาณ 

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

3.2. ดานคุณภาพ 
3.2.1.................................................................................................................................................. 
3.2.2.…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. กิจกรรมสำคัญ (กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานจริงตามลำดับ) 
กิจกรรม วดป.ที่ดำเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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5. งบประมาณ    .........................................  บาท (งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน กิจกรรม
สนับสนนุคาใชจายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1 (70%) 

แหลงงบประมาณ ป 2563 ป 2564 รวม 
1. คาจัดการเรียนการสอน  

1.1. กอนประถม  
1.2. ประถมศึกษา  
1.3. มัธยมศึกษา  

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

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

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

2. คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
2.1. กอนประถม  
2.2. ประถมศึกษา  
2.3. มัธยมศึกษา  

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

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

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

3. อ่ืน ๆ .............................................    

รวม ............... .................. ............ 
แยกเปน 

- คาตอบแทน ..............  บาท 
- คาใชสอย ..............  บาท 
- คาวัสดุ ..............  บาท 

รายละเอียดการใชงบประมาณ ดังนี้ 

กิจกรรม/รายละเอียด (ตามกิจกรรมขอ 4) งบประมาณ 
หมวดรายจาย 

ตอบแทน ใชสอย วัสดุ 
1. การประชุม............  ประกอบดวยคณะทำงาน 

คณะกรรมการ 20 คน  จำนวน 2 วัน  
- คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม (20x30x2x2) 
- คาอาหารกลางวัน (20x80x2) 
- คากระดาษ 2 หอ (2x200) 
- คาถายเอกสาร 20 ชุด พรอมเย็บเลม (20x50) 

xxx   
 

Xxx 
Xxx 

 
xxx 

 
 
 
 

xxx 

2. การเขาคายนักเรียน............50 คน ระยะเวลา 2 วัน 
- คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม (50x30x2x2) 
- คาอาหารกลางวัน (50x80x2) 
- คาดินสอ ปากกา กระดาษสี  

xxx   
 

Xxx 
 

 
 
 

xxx 
3.      
4.      

รวมงบประมาณ 5,000   5,000 
หมายเหตุ  ขอถัวจายทุกรายการตามที่จายจริง 
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(หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการ/รายละเอียดกิจกรรม/สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ตองบันทึก 
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายจายตอผูอำนวยการโรงเรียนและเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน) 
 

6. การประเมินผล  
ตัวบงชี้สภาพความสำเร็จ 

(ตองสอดคลองกับวัตถุประสงค  
และเปาหมาย) 

วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัด 

   

 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ (ใหระบุสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นนอกเหนือจากเปาหมายที่ตั้งไวหลังจากสิ้นสุดโครงการแลว) 
7.1. ............................................................................................................... .......................................        
7.2. ............................................................................................................................. ......................... 

 
 (ลงชื่อ)                                        ผูเสนอโครงการ 

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

 
 (ลงชื่อ)                                       ผูเห็นชอบโครงการ 

( ...........................................) 
หัวหนาฝายวิชาการ/รอง ผอ.รร. 

 

 

(ลงชื่อ)                                         ผูอนุมัติโครงการ 
(....................................) 
ผูอำนวยการโรงเรียน..... 
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สวนที่ 4  
การนำแผนสูการปฏิบัติ 

 
การจัดการศึกษาของโรงเรียน.................................. ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ไดกำหนด 

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ จุดเนน ตัวชี้วัดเปนแนวทาง ในการดำเนินงานตามภารกิจ บทบาทหนาที่
ที่สอดคลองกับนโยบาย เปาประสงค กลยุทธและตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
มุงเนนผลผลิต คือ ผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา ผูจบการศึกษาภาคบังคับ ผูจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนตน 
เด็กพิการและเด็กดอยโอกาส ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยมีกระบ 

วนการนำวิสัยทัศน กลยุทธ จุดเนน  สูการปฏิบัติดังนี้ 
1. สื่อสารทิศทางองคกร ทั้งวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนา  และเปาหมายการ

ใหบริการหนวยงาน  ใหผูที่เก่ียวของทุกระดับรับรู ตระหนัก และเขาใจในทิศทางเดียวกัน 
2. จัดโครงสรางกระบวนการทำงาน  และมอบหมายให................................................  ในการ

ขับเคลื่อน  กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานอยางครอบคลุม พรอมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบอยาง
ชัดเจน 

3. ดำเนินงาน  กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด 
4.  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  เพื่อใหการนำกลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดย

ติดตามความกาวหนาประจำป  การประเมินผลระยะคร่ึงป  และการประเมินผล เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ 
5. สรางกลไกการขับเคลื ่อนและตรวจสอบสาธารณะ  โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำป  

ตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูสาธารณชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
6. รายงานผลการดำเนินงานประจำปตอสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 

 

การกำกับติดตาม 

1. แตงตั้งคณะกรรมการ .............................. ตามคำสั่ง/ประกาศ  ที่ .........  ลงวันที่  ............ 
2. จัดทำแผนกำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงการ 
3. รายงานผลความกาวหนาในการดำเนินงานในการประชุมประจำเดือน......... 
4. รายงานความกาวหนาและผลการดำเนินงานประจำปตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

คราวประชุม (ประจำเดือน / ทุก 2 เดือน / หรือ ....) 
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การประเมินผลและรายงาน 

1. แตงตั้งคณะกรรมการ ............................ ตามคำสั่งท่ี ......... 
2. ใหผูรับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงาน เปนระยะ   ........................ 
3. ใหคณะกรรมการ รวมกับผูรับผิดชอบโครงการ ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงาน 

4. เสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ เมื่อ (ระบุ วัน เดือน ป ชวงเวลา).................. 
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

6. เสนอรายงานผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเผยแพรตอสาธารณชน 

7. รายงานผลการดำเนินงานประจำปใหสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 

 

ปจจัยความสำเร็จ 

1. ปรับวัฒนธรรมองคกรที่มุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการทำงานแบบมีสวนรวมที่เอ้ือตอการ
พัฒนา   ความคิดริเริ่มสรางสรรคการปฏิบัติงานใหบรรลุ  ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่พัฒนาไวในจุดเนนการ
พัฒนา 

2. สงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรมาใชในการพัฒนาปฏิบัติงานอยางเปนระบบ และใชวงจร
การพัฒนา PDCA  ตอเนื่อง 

3. เชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏบิัติงานกับการถายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคล 
และมีการประเมินผลการปฏิบัติอยางชัดเจน 

4. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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(ตัวอยาง : การกำกับ ติดตาม ประเมินผล) 
 

 โรงเรียนบาน................... ไดรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กำหนดแนวทางในการกำกับ 
ติดตาม และเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการไวดังนี้ 

1. การกำกับติดตาม 
- จัดทำรูปแบบการกำกับ  ติดตามงาน 
- มอบหมายผูรับผิดชอบในการกับ ติดตามงาน 
- กำหนดขอบขายการกำกับ ติดตามงาน ดังนี้ 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. การประเมินผล 
- แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
- สรางเคร่ืองมือประเมินผล 
- ดำเนินการประเมินผลกอนดำเนินโครงการเพื่อดูความเปนไปได  ระหวางดำเนินโครงการ

เพ่ือดูความกาวหนา  และปรับปรุงแกไขการดำเนินงาน และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
เพ่ือดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามโครงการ 

-  
  

ดา้นปัจจยั 

ดา้นกระบวนการ 

ดา้นผลผลิต 

ผลการดาํเนินงาน 

ปัญหา/อปุสรรค 
การกาํกบั 

ติดตาม 

การปฏิบตัิงานตาม
แผนงาน/โครงการ 

ปรบัปรุงและพฒันางาน 
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3. การตรวจสอบ 
 - เปนการประเมินความกาวหนาของดำเนินงาน/โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการนั้นๆ วามี
มากนอยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนด   การตรวจสอบจึงเปนกระบวนการที่บงช้ีคุณภาพของงาน/โครงการ
ของโรงเรียนวาประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค/เปาหมายหรือไมเพียงใด การตรวจสอบแบงออกเปน 2 ระดับ ดังน้ี 

1.การตรวจสอบคุณภาพภายใน  หรือการประเมินตนเองในโรงเรียน 
เปนกระบวนการที่กระทำโดยผูมีสวนรวมในการดำเนินงาน/โครงการ กอใหเกิดสารสนเทศใน 

การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการและตองกระทำทุกขั้นตอนของการทำงาน  ซึ่งการตรวจสอบนี้อาจกระทำ
เปน  3  ระยะ  คือ  ระยะกอนดำเนินการ  ระหวางดำเนินการ  และเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

2.การตรวจสอบคุณภาพภายนอก    
 เปนกระบวนการท่ีกระทำโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลท่ีไมไดรวมงาน/โครงการ ซึ่งทาง 
โรงเรียนแตงตั้ง หรือตรวจสอบโดยผูปกครอง ชุมชน โดยเนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ เพื่อตรวจสอบวางาน/

โครงการ ประสบผลสำเรจ็เพียงใด โดยพิจารณาทั้งดานปริมาณและคุณภาพของผลผลติ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของงาน/

โครงการที่กำหนดไว ผลการตรวจสอบจะเปนประโยชนตอการตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนางาน/โครงการตอไป 

 
โรงเรียนบานทาเสลา ไดกำหนดรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพของงาน/โครงการ ดังนี้ 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

  

การตรวจสอบคณุภาพงาน/โครงการ 

การตรวจสอบคณุภาพภายใน 

โดยผูม้ีส่วนรว่มในงาน/โครงการ 

ก่อน 

ดาํเนินการ 
ระหว่าง 
ดาํเนินการ 

หลงั 
ดาํเนินการ 

ขอ้มลูเพือประกอบการ 
ปรบัปรุงและพฒันา 

การตรวจสอบคณุภาพภายนอก 

โดยกรรมการสถานศกึษาฯ ผูป้กครอง ชมุชน 

ขอ้มลูเพือประกอบการ 
ปรบัปรุงและพฒันา 

งาน/โครงการทีมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผลสงูสดุ 
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4. การรายงานผล 
เปนการรวบรวมผลการดำเนินงาน/โครงการ  ซึ่งเปนภาระหนาท่ีที่สำคัญของโรงเรียนที่จะตองรายงาน

ผลใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับรูความสำเร็จ 
และปญหาอุปสรรค เพ่ือรวมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน/โครงการของโรงเรียน
ใหประสบผลสำเร็จในปตอไป 

โรงเรียน……………………. ไดกำหนดแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ดังนี้ 
1. รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ เมื่อสิ้นสุดแตละกิจกรรมท่ีกำหนดไว โดยผูรับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
2. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ เปน  2  ระยะ  คือ 

ระยะที่ 1 เดือน มีนาคม   
ระยะที่ 2 เดือน กันยายน 

3. ทุกสิ้นปการศึกษา/สิ้นปงบประมาณ  โรงเรียนจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน   เพื่อเผยแพรให
ชุมชน หนวยงานตนสังกัดไดทราบตอไป  ซึ่งมีสาระของเร่ืองที่จะรายงาน ดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบป 
2. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบงชี้ 
3. ผลสำเร็จที่เปนจุดเดน จุดดอย และจุดพัฒนาในอนาคต 
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ภาคผนวก 
 
 

1. ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย (แตงตั้งกรรมการตอนตนปงบประมาณ มีกำหนด
เปนรายป ) 

2. รายงานการประชุม ชี้แจง บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการภาคี 4 ฝายที่ตองดำเนินการ
ตามตามแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 256.... 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย ในการใหความเห็นชอบการใชงบประมาณงบ
เงินอุดหนุน ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปงบประมาณ พ.ศ. 256...  รายการ “การจัดการเรียนการสอน” และ “กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน” 

4. คำสั่งแตงตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำป 
5. รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
6. ผลการประเมิน สมศ. 
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
8. .................................... 
9. ............................................ 
10. ............................................ 
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การใหความเห็นชอบเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของโรงเรียน................................................... 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1   

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

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน........................................... 
ครั้ง ที่...... /........................เมื่อวันที่...............เดือน  ........................ พ.ศ.  2562  ไดพิจารณาแผนปฏิบัติการ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.  2563  ของโรงเรียน....................................แลว     

  
(1) เห็นชอบในการแบงสัดสวนงบประมาณ  ดังนี้ 

 

ประมาณการรายจาย งบประมาณ คิดเปนรอยละ 
1. ดานวิชาการ (60-70)   

2. ดานการบริหารทั่วไป    

3. ดานบริหารงานบุคคล   

4. ดานงบประมาณ   

5. งบสำรองจาย    

รวม  100% 

 
(2) เห็นชอบใหดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได 
(3) ใหโรงเรียนรายงานความกาวหนาในการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกครั้ง 
(4) ใหโรงเรียนรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ใหคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 
  

       (ลงชื่อ)  ........................................................ 
                    (               ) 
          ประธานคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

  โรงเรียน.................................................. 
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(ตัวอยาง) 

 
 

 

 

 

คำสั่งโรงเรียน………….. 

ที่  ................ /  2562 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

ดวยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 1 ไดเผยแพรนโยบายและแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  เพ่ือใหสถานศึกษาดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานใหสอดคลองกับโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตลอดจนสอดคลองภารกิจของ
สถานศึกษาภายใตแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  และสอดคลองกับกฎกระทรวง  
ตามมาตราท่ี  47  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545   

โรงเรียน....................จึงแตงตั ้งขาราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน เปนคณะกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังนี้ 

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

ใหผู ที ่ไดรับการแตงตั ้งปฏิบัติหนาที ่ที ่ไดรับมอบหมายใหแลวเสร็จ  เปนไปดวยความเรียบรอย  
ตามวัตถุประสงค  และบังเกิดผลแกทางราชการ 

สั่ง  ณ  วันที่   .............................  2562 
 

 

 

(...............................) 
ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน.................... 
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ประกาศโรงเรียน.................. 
ที่  ....   /  2562 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
............................................................. 

ดวยโรงเรียน..................ไดรับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เนนการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด รวมทำ 
รวมติดตาม ประเมินผลและรวมรับผิดชอบ  โดยกลุมเปาหมายในการมีสวนรวมประกอบดวยนักเรียน  ผูปกครอง  
คณะกรรมการภาคี 4 ฝาย และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ในการนี้คณะกรรมการภาคี 4 ฝาย ไดแก ผูแทนครู ผูแทนผูปกครอง ผูแทนชุมชน และผูแทน
นักเรียน)  ดังมีรายชื่อดังตอไปน้ี 

1. นาย................... คณะกรรมการผูแทนครู 
2. ............... คณะกรรมการผูแทนผูปกครอง 
3. ................ คณะกรรมการผูแทนชุมชน 
4. ................ คณะกรรมการผูแทนนักเรียน 
5. ..... 
6. .... 
ใหคณะกรรมการฯ ดังกลาว  ปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย   

ในระยะเวลา 1 ป  โดยมีบทบาทดังนี้ 
1. รวมพิจารณาใหความเห็นชอบ ประเมินและปรับปรุงและคัดเลือกหนังสือเรียน 
2. รวมกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับความตองการนักเรียนและ

สถานศึกษา 
3. ใหความเห็นชอบในการใชในการใชเงินที่เหลือจากการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและ  

เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนของสถานศึกษา 
4. รวมใหความคิดเห็นในการประเมินผลเพ่ือการพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน 

ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม 2562  เปนตนไป 

สั่ง  ณ วันที่  ........  กันยายน  2562 
 

 

(...............................) 
ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน.................... 

 
หมายเหตุ  (ปรับปรุงไดตามความเหมาะสม) 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการภาคี 4 ฝาย  โรงเรียน............ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครั้งที่ .............. 
วันที่ ...... ตุลาคม  2562  ณ  หองประชุมโรงเรียน  ............ 

------------------------------------------ 
ผูมาประชุม 

1. นาย ................... คณะกรรมการผูแทนครู 
2. ............... คณะกรรมการผูแทนผูปกครอง 
3. ................ คณะกรรมการผูแทนชุมชน 
4. ................ คณะกรรมการผูแทนนักเรียน 
5. ................ 
6. ................. 
7. ............. 
8. ............. 
9. .......... 

 
ผูไมมาประชุม 

1.     ครู โรงเรียนบาน..... 
 
ผูเขารวมประชุม 

1. .......  ครู โรงเรียนบาน.....  
2. ........  ครู โรงเรียนบาน.....  

 
เริ่มประชุม เวลา  09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

.......................................  (เรือ่งที่ประธานแจงใหทราบอาจไมเก่ียวกับเรื่องที่ประชุม)  
..................................................................................................... ..............................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
................................ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ไมมี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว   

- ไมมี - 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ   

1. การแตงตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย  
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะจัดสรรงบประมาณตาม

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใหโรงเรียน  
............................. เปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสำหรบันักเรยีน จำนวน 5 รายการ  ไดแก  1.คาจัดการเรียน
การสอน  2. คาหนังสือเรียน  3. คาอุปกรณการเรียน  4. คาเครื่องแบบนักเรียน  และ 5. คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน  โดยจัดสรรงบประมาณจากจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

ในการใชจายงบประมาณดังกลาวขางตนนั้น  โรงเรียน.........................ตองดำเนินการตามแนว
ทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด รวมทำ 
รวมติดตาม ประเมินผลและรวมรับผิดชอบ  ทั้งนี้ แนวทางดังกลาวไดกำหนดใหมีการวางแผนกำหนดกิจรรม
ตลอดจนการใชงบประมาณทั้ง 5 รายการ โดยใหคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย (ผูแทนครู ผูแทนผูปกครอง ผูแทน
ชุมชน และผูแทนกรรมการนักเรียน)  และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสวนรวมและพิจารณา โดยที่ผล
การพิจารณาตองไมเปนการรอนสิทธิ์ของเด็กยากจน เด็กที่มีความตองการพิเศษและเด็กดอยโอกาสที่พึงจะไดรับ    
โรงเรียน..............จึงไดแตงตั ้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย  ตามประกาศโรงเรียน.................ที่  ..../256 2   
ลงวันที่  ...........................ประกอบดวยผูท่ีมีรายชื่อดังตอไปน้ี   

1. นาย................... คณะกรรมการผูแทนครู 
2. ............... คณะกรรมการผูแทนผูปกครอง 
3. ................ คณะกรรมการผูแทนชุมชน 
4. ................ คณะกรรมการผูแทนนักเรียน 
ใหคณะกรรมการฯ ดังกลาว  ปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย   

ในระยะเวลา 1 ป  โดยมีบทบาทดังนี้ 
1. รวมพิจารณาใหความเห็นชอบ ประเมินและปรับปรุงและคัดเลือกหนังสือเรียน 
2. รวมกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับความตองการนักเรียนและ

สถานศึกษา 
3. ใหความเห็นชอบในการใชเง ินที ่ เหลือจากการดำเนินการจัดซื ้อหนังส ือเร ียนและ  

เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนของสถานศึกษา 
4. รวมใหความคิดเห็นในการประเมินผลเพ่ือการพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน 

ทั้งน้ี  ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม 2562  เปนตนไป 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

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

 
มติที่ประชุม 
เห็นชอบให.......................... 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ    

ไมมี 
 
เลิกประชุม  เวลา 13.00 น. 
 
 
 
ผูจดรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
(นาง.....................) (....................................) 

ครู โรงเรียน.... ผูอำนวยการโรงเรียน................... 
 

 
เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

------------------------------------------ 
ผูมาประชุม 

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

 
ผูไมมาประชุม 

1.     ครู โรงเรียนบาน..... 
 
ผูเขารวมประชุม 

1. .......  ครู โรงเรียนบาน.....  
2. ........  ครู โรงเรียนบาน.....  

 
เริ่มประชุม เวลา  09.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

.......................................  (เรือ่งที่ประธานแจงใหทราบอาจไมเก่ียวกับเรื่องที่ประชุม)  
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ......................................................
................................ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

- ไมมี - 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว   

- ไมมี - 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ   

4.1 บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามแนวทางการดำเนินงานโครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาล จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะจัดสรรงบประมาณตาม
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใหโรงเรียน  
............................. เปนคาใชจายในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียน จำนวน 5 รายการ  ไดแก  1.คาจัดการเรียน
การสอน  2. คาหนังสือเรียน  3. คาอุปกรณการเรียน  4. คาเครื่องแบบนักเรียน  และ 5. คากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน  โดยจัดสรรงบประมาณจากจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

ในการใชจายงบประมาณดังกลาวขางตนนั้น  โรงเรียน................... ......ตองดำเนินการตามแนว
ทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด รวมทำ 
รวมติดตาม ประเมินผลและรวมรับผิดชอบ  ทั้งนี้ แนวทางดังกลาวไดกำหนดใหมีการวางแผนกำหนดกิจรรม
ตลอดจนการใชงบประมาณทั้ง 5 รายการ โดยใหคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย (ผูแทนครู ผูแทนผูปกครอง ผูแทน
ชุมชน และผูแทนกรรมการนักเรียน)  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสวนรวมและพิจารณา โดยที่ผล
การพิจารณาตองไมเปนการรอนสิทธิ์ของเด็กยากจน เด็กที่มีความตองการพิเศษและเด็กดอยโอกาสที่พึงจะไดรับ    
โรงเรียน 

ใหคณะกรรมการฯ ดังกลาว  ปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ดังนี้   

1. รวมพิจารณาใหความเห็นชอบ ประเมินและปรับปรุงและคัดเลือกหนังสือเรียน 
2. รวมกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับความตองการนักเรียนและ

สถานศึกษา 
3. ใหความเห็นชอบในการใชเง ินที ่ เหลือจากการดำเนินการจัดซื ้อหนังสือเรียน   และ 

เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนของสถานศึกษา 
4. สังเกตการณในการจัดซื้อและการตรวจรับหนังสือเรียนใหเปนไปดวยความโปรงใส สามารถ

ตรวจสอบไดในทุกข้ันตอน 
5. รวมใหความคิดเห็นในการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 การคัดเลือกหนังสือเรียน ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการ
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีหนาท่ีในการพิจารณาให
ความเห็นชอบ ประเมินและปรับปรุงและคัดเลือกหนังสือเรียน 

การคัดเลือกหนังสือและการจัดซ้ือ 
ครูผูสอน เปนผูพิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผลเชิงคุณคาทางวิชาการ เสนอ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝาย ผูแทนครู  
ผูแทนผูปกครอง ผูแทนชุมชน และผูแทนนักเรียน) แลว  โรงเรียน..............................ไดคัดเลือกหนังสือเรียน 
และแบบฝกหัด  ดังน้ี 

ระดับปฐมวัย (ชื่อหนังสือ สำนักพิมพ ราคา หรือ รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  
ระดับประถมศึกษา (ชื่อหนังสือ สำนักพิมพ ราคา หรือรายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
ระดับมัธยมศึกษา (ชื่อหนังสือ สำนักพิมพ ราคา รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
....................................................................................................................................................

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

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

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

เห็นชอบให.......................................................................................................................... 
 
5.2 การกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสอดคลองกับความตองการนักเรียนและ

สถานศึกษาตามแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โรงเรียน..............................มีแนวทางในการกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดังนี้ 
ระดับปฐมวัย 
1. กิจกรรมวิชาการ  เสนอใหดำเนินการ............................... 
2. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบำเพ็ญประโยชน   เสนอให

ดำเนินการกิจกรรม............................................................ 
3. กิจกรรมทัศนศึกษา  เสนอใหดำเนินการทัศนศึกษา ดาน ............................................. 

.......................................... .......................................................ณ ...................ในวันที่ .........................  
4. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เสนอใหดำเนินการ  

ใหบริการ ICT/บริการคอมพิวเตอรแกนักเรียนเพ่ิมเติมจากการเรียนคอมพิวเตอรพ้ืนฐานตามหลักสูตรปกติ  ไดแก 
การใหบริการสืบคนความรูผานระบบอินเทอรเน็ต การใหบริการคอมพิวเตอรในการจัดทำสื่อรายงาน  ในชวงวัน
........................ เวลา ....................  ตามแนวทางฯ กำหนดใหดำเนินการกิจกรรมดังกลาวอยางนอย 40 ชั่วโมง/
คน/ป  
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ระดับประถมศึกษา 
1. กิจกรรมวิชาการ  เสนอใหดำเนินการ............................... 
2. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบำเพ็ญประโยชน   เสนอให

ดำเนินการกิจกรรม..............................................................................................  
3. กิจกรรมทัศนศึกษา  เสนอใหดำเนินการทัศนศึกษา ดาน ...................................... 

............................. .......................................................ณ ...................ในวันที่ .......... ............................... 
4. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เสนอใหดำเนินการ  

ใหบริการ ICT/บริการคอมพิวเตอรแกนักเรียนเพ่ิมเติมจากการเรียนคอมพิวเตอรพ้ืนฐานตามหลักสูตรปกติ  ไดแก 
การใหบริการสืบคนความรูผานระบบอินเทอรเน็ต การใหบริการคอมพิวเตอรในการจัดทำสื่อรายงาน  ในชวงวัน
........................ เวลา ....................  ตามแนวทางฯ กำหนดใหดำเนินการกิจกรรมดังกลาวอยางนอย 40 ชั่วโมง/
คน/ป  

ระดับมัธยมศึกษา 
1. กิจกรรมวิชาการ  เสนอใหดำเนินการ............................... 
2. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผูบำเพ็ญประโยชน   เสนอให

ดำเนินการกิจกรรม......................................................................... 
3. กิจกรรมทัศนศึกษา  เสนอใหดำเนินการทัศนศึกษา ดาน ................................ 

............................... .......................................................ณ ...................ในวันที่ .........................  
4. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เสนอใหดำเนินการ  

ใหบริการ ICT/บริการคอมพิวเตอรแกนักเรียนเพ่ิมเติมจากการเรียนคอมพิวเตอรพ้ืนฐานตามหลักสูตรปกติ  ไดแก 
การใหบริการสืบคนความรูผานระบบอินเทอรเน็ต การใหบริการคอมพิวเตอรในการจัดทำสื่อรายงาน  ในชวงวัน
........................ เวลา ....................  ตามแนวทางฯ กำหนดใหดำเนินการกิจกรรมดังกลาวอยางนอย 40 ชั่วโมง/
คน/ป  
มติที่ประชุม 

เห็นชอบให.............................................................................................................................. .............. 
 
5.3 .................................................................................... 
5.4 ................................................................................... 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ    

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

 
เลิกประชุม  เวลา ......................... น. 
 
ผูจดรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
(.....................) (....................................) 

ครู โรงเรียน.... ผูอำนวยการโรงเรียน................... 
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