
 
 
 

คู่มือ/แนวทางการด าเนินงาน/ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของโรงเรียนในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
นางสาวนงคราญ  ทองค า 

ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ระดับช านาญการพิเศษ 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  



 
 

ค าน า 
 
 

(ปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม) 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  2561  ของโรงเรียน............................................  ซึ่งได้ใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  เล่มนี้  จัดท าข้ึนเพื่อด าเนินการใช้งบประมาณ
ต่างๆให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษากับสภาพปัจจุบันของท้องถิ่นและชุมชน  ตลอดจนด าเนินการตาม
แนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการใช้งบประมาณในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่เน้นการปฏิรูประบบการศึกษา 

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

 

 

  



สารบัญ  (ปรับปรุงตามความเหมาะสม) 
 

เรื่อง หน้า 
ส่วนที่ 1  สภาพการจัดการศกึษา  

- ภารกิจของโรงเรียน................................. 
- ข้อมูลพ้ืนฐาน 
- ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
- ผลงานที่ประสบความส าเร็จและภาคภูมิใจ 
- สภาพปัจจุบันของการด าเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
- สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา 
- ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
- นวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 
- ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

ส่วนที่ 2  ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
- นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
- ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   
- ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน......................................................... 
- ผลผลิตหลักและตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ส่วนที่ 3  สรุปโครงการ/งาน/งบประมาณในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
1 ประมาณการรายรับ 
2 ประมาณการรายจ่าย 
3 สรุปโครงการ จ าแนกตามงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว 
4 สรุปโครงการ จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 
5 สรุปโครงการ จ าแนกตามกลยุทธ์ 
6 สรุปโครงการ จ าแนกตามการบริหารโรงเรียน 4 ด้าน 
7 ปฏิทินการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- รายละเอียดโครงการ (เรียงตามข้อ 7 ) 

1. โครงการ……………………………………………………………………… 
2. โครงการ……………………………………………………………………… 
3. โครงการ……………………………………………………………………… 
4. โครงการ……………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
  



ภาคผนวก  
1. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (แต่งตั้งกรรมการตอนต้นปีงบประมาณ มีก าหนดเป็นรายปี ) 
2. รายงานการประชุม ชี้แจง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายที่ต้องด าเนินการตามตามแนว

ทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ในการให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณงบเงิน
อุดหนุน ตามแนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รายการ “การจัดการเรียนการสอน” 
และ “กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” 

4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. ผลการประเมิน สมศ. 
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
7. .................................... 
8. ............................................ 
9. ............................................ 

 



ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา สังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

การมีส่วนร่วม ก าหนดการ สถานศึกษา ก าหนดการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 1 ต.ค. 1) จัดท าข้อมูลพื้นฐาน  เพื่อให้

ทราบปัญหา อุปสรรค จุดเด่น 
จุดด้อย (จะก้าว หรือจะถอย?) 
บทที่ 1 

1-10 ต.ค.60 

2. ชี้แจงบทบาทคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  2) ทราบนโยบายของ 
กระทรวงศึกษาธิการ/ สพฐ. /
สพป./ ศธจ./ จ.พช. (บทท่ี 2) 

ภายใน  
30 ต.ค.60 

3. เสนอขอความเห็นชอบในการด าเนินการ 
งบประมาณค่าจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ต่อคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 3) ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายการ
พัฒนาของ ร.ร. (ตามบริบท
ของโรงเรียน+นโยบายของ)  
(บทที่ 2) 

 

4. จัดท ารายงานการประชุม  4) วงเงินงบประมาณ (จากข้อมูล 
นร. 10 มิ.ย.60) งบประมาณ
ที่เหลือในระหว่าง 1 ต.ค.59 – 
30 ก.ย. 60 

 

5. น ามติที่ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 
ฝ่าย  

 5) ก าหนดสัดส่วนการใช้
งบประมาณ 4 ด้าน ได้แก่  
ด้านวิชาการ บริหารทั่วไป 
บริหารบุคคล งบประมาณ  
(บทที่ 3) 

 

  6) แจ้งวงเงินให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
พร้อมกับแหล่งเงินที่ใช้ 

 

  7) ผู้รับผิดชอบเสนอโครงการตาม
วงเงินที่ได้รับจัดสรรและ
สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ก าหนด 

 

  8) ฝ่ายนโยบายและแผน 
ตรวจสอบ กลั่นกรองโครงการ 
การใช้งบประมาณ แหล่ง
งบประมาณ ให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดและกรอบวงเงินที่
ก าหนดไว้ 

 

  9) รวบรวมโครงการเสนอขอ
อนุมัติโครงการต่อ ผอ.ร.ร. 

 

6. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

 10) เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 



การมีส่วนร่วม ก าหนดการ สถานศึกษา ก าหนดการ 
  11) ส่งแผนปฏิบัติการประจ าให้ 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
จ านวน 2 เล่ม  

15 พ.ย.60 

มีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง ในกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

 12) แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ า 

 

  13) ก ากับ ขับเคลื่อน ติดตามผล
การด าเนินงาน 

 

  14) รายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เป็นระยะๆ 

 

  15) ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  16) รายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี เสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

30 ก.ย.61 

 

  



 
ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ประวัติ/ควำมเป็นมำของโรงเรียน 

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

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

 
ตัวอย่าง แผนที่ภายในโรงเรียน (อาคาร สถานที่  ส่ิงก่อสร้าง สนาม) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1 

2 

3 

3 3 

4 

5 7 

6 

8 

11 

10 

9 
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แผนที่แสดงเขตบริการของโรงเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 

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

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

     

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

ที ่ ชื่อ  สกุล ต ำแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ข้อมูล ณ วันที่ ........................................ 
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7. ข้อมูลคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
ที ่ ชื่อ  สกุล ต ำแหน่ง/ผู้แทน 
1 
2 
3 
4 

  

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

8. ข้อมูลด้ำนอำคำร สถำนที่  แหล่งเรียนรู้ 

ล ำดับที่อำคำร แบบ จ ำนวน งบประมำณ 
สร้ำงเม่ือ 

พ.ศ. 
สภำพอำคำร 

ดี พอใช้ ช ำรุด 
อาคารเรียน 

หลังที่ 1 
       

หลังที่ 2        
หลังที่ 3        
หลังที่ 4        
หลังที่ 5        

โรงอาหาร        
อาคารศูนย์ IT        
เอนกประสงค์ 

หลังที่ 1 
       

ส้วม 
หลังที่ 1 
หลังที่ 2 
หลังที่ 3 
หลังที่ 4 

       

ลานกีฬา
เอนกประสงค์ 

สนามบาสเกตบอล 

       

ถังน ้าฝน 
ชุดที่ 1 
ชุดที่ 2 
ชุดที่ 3 
ชุดที่ 4 

       

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

9.1. ตารางแสดงข้อมูลนักเรียน  ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 
ระดับ/ชั้น นักเรียนทั้งหมด นักเรียนพิการ นักเรียน

ต่างชาติ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ระดับก่อนประถมศึกษา 

อนุบาล 1 
อนุบาล 2 

       

รวมระดับก่อนประถมศึกษา        
ระดับประถมศึกษา 
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 
ประถมศึกษาปีที่ 5 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

       

รวมระดับประถมศึกษา        
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

       

รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น        
รวมทั้งสิ้น        

หมำยเหตุ  จ านวนนักเรียนทั้งหมด  รวมถึงนักเรียนพิการและนักเรียนติด G  ด้วย 
 

9.2. ข้อมูลกำรเข้ำเรียนชั้น ป.1 

ประเภท 
จ ำนวน 

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

   

รวม    
รวมนักเรียนที่เข้ำเรียนชั้น ป.1    
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9.3. ข้อมูลแสดงจ ำนวนนักเรียนขำดแคลนปีกำรศึกษำ 2560 จ ำแนกรำยช้ัน  
 

ชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

รำยกำรขำดแคลน 
เครื่องเขียน แบบเรียน อำหำรกลำงวัน เครื่องแบบนักเรียน 

จ ำนวน % จ ำนวน % จ ำนวน % จ ำนวน % 

อนุบาล 1          
อนุบาล 2          

รวม          
ประถมศึกษาปีที่ 1          
ประถมศึกษาปีที่ 2          

ประถมศึกษาปีที่ 3          
ประถมศึกษาปีที่ 4          
ประถมศึกษาปีที่ 5          
ประถมศึกษาปีที่ 6          

รวม          
มัธยมศึกษาปีที่ 1          
มัธยมศึกษาปีที่ 2          
มัธยมศึกษาปีที่ 3          

รวม          
รวมทั้งสิ้น          
9.4. ข้อมูลแสดงจ ำนวนนักเรียนยำกจนปีกำรศึกษำ 2560 จ ำแนกรำยช้ัน  

 
ชั้น 

จ านวนนักเรียนระบบคดักรอง
นักเรียนยากจนแบบออนไลน์ 

(ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT)  

จ านวนนักเรียนยากจน 
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรยีนยากจน 

จ านวนนักเรียนยากจน 
ที่ได้รับการจัดสรรค่า

เครื่องแบบฯ 

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

รวม    
มัธยมศึกษาปีที่ 1    
มัธยมศึกษาปีที่ 2    
มัธยมศึกษาปีที่ 3    

รวม    
รวมทั้งสิ้น    

 
  



แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  (ver.4) โรงเรียน.........................................................................หน้า 8 

 
9.5. ข้อมูลแสดงค่ำเฉลี่ยผลกำรทดสอบ NT นักเรียนชั้น ป.3  

ด้าน ปี 2558 ปี 2559 
ด้านภาษา   
ด้านค านวณ   
ด้านเหตุผล   

เฉลี่ย   
9.6. ข้อมูลแสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเฉลี่ย ผลกำรทดสอบ O-NET  

กลุ่มสาระฯ/ชั้น ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
ป.6 ม.3 ป.6 ม.3 

ภาษาไทย     
คณิตศาสตร์     
วิทยาศาสตร์     
สังคมศึกษา     
ภาษาอังกฤษ     
     
     
     

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

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

ชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

การอ่าน การเขียน 
การอ่านรู้เรื่อง 

(PISA) 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

ป.1        
ป.2        
ป.3        
ป.4        
ป.5        
ป.6        
ม.1        
ม.2        
ม.3        
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9.8. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2560)  

ในรอบปีที่ผ่านมาโรงเรียนบ้าน…………………………….ได้ด าเนินงานตามโครงการที่ได้ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ดังนี้ 
 
ด้ำนวิชำกำร 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................................................................................. .................. 
ด้ำนบริหำรงำนบุคคล 
............................................................................................. ...................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
.................................................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. .................................................. 
ด้ำนงบประมำณ 
............................................................................................................................. ...................................... 
......................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ........................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
ด้ำนบริหำรทั่วไป 
............................................................................................................................................................ ....... 
........................................................................................................................... ........................................ 
 

9.9. รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ส้ินประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 
งบประมาณ จัดสรร ใช้ไป คงเหลือ 

งบอุดหนุนฯ ก่อนประถม    
งบอุดหนุนฯ ประถมศึกษา    
งบอุดหนุนฯ มัธยมศึกษา    
งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ก่อนประถม    
งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประถม    
งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มัธยมศึกษา    
อ่ืน ๆ    
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9.10. สรุปรำยงำนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ SAR  (ปี 2559) 

 
9.11. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก / ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำจำก สมศ. 

 
9.12. ผลกำรประเมินคุณภำพ (อ่ืนๆ) (ปี 2559-2560) 
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9.13. จุดเด่น/รำงวัล/ผลงำน/นวัตกรรมที่ประสบผลส ำเร็จ/กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถำนศึกษำ 

9.14. ปัญหำ/อุปสรรค/ข้อจ ำกัด ในการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา (ปี 2560) 
 
 

9.15. จุดที่ควรพัฒนำ/แก้ไข/ต่อยอด ในการด าเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 
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1.1. การวิเคราะหส์ภำพแวดล้อม SWOT Analysis 

 

 
 

 
ปัจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง 
- บุคลากรมีความตั้งใจ 
- นักเรียนมีจิตอาสา 
- มีงบประมาณเพียงพอ 
-  
-  
-   
-  

จุดอ่อน 
- เปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย 
- บุคลากรขาดความเข้าใจ 
-  
-  
-   
-  

 
ปัจจัยภายนอก 

โอกำส 
- มีหน่วยงานหลักสนับสนุน 
- มีแหล่งศึกษา สืบค้นทางวิชาการ 

อย่างหลากหลาย 
-  
-  
-  

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

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

1. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร   
วิสัยทัศน์ 

มุ่งพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้คู่คุณธรรม  มีคุณภำพชีวิตท่ีดี มีควำมสุขในสังคม 
 
พันธกิจ 

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
2. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

 
ยุทธศำสตร์ 

1. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2. ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา

ประเทศ 
4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
2. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 
วิสัยทัศน์ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย  มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทย 
 
พันธกิจ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

และบูรณาการการจัดการศึกษา 
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เป้ำประสงค์ 
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

และมีคุณภาพ 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็น

กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นการท างานแบบบูรณาการ มีการท างานแบบ

บูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  กระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

6. พ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่ 

7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศำสตร์ 
1. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

1.1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 

1.2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
1.3. พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 

2. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2.1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาคด้วยการปรับหลักสูตรการวัดและประเมินผล

ที่เหมาะสม 
2.2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ 
2.3. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
2.4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

3. ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
3.2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4. ด้านโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
4.1. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
4.2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

5. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1. จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
6.1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
6.2. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
6.3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
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3. นโยบำย ยุทธศำสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
วิสัยทัศน์   

“ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
1. การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย  การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
3. การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความมั่นคงของคนและชุมชนอย่างทั่วถึง 
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5. ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้าง

ความพร้อมต่อ AEC 
 

4. นโยบำยและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 “ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รักและภูมิใจในท้องถิ่น ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ในศตวรรษท่ี 21” 
 
พันธกิจ 
  1. พัฒนาผู้เรียนและบุคลากร ใฝ่เรียนรู้ ก้าวทันสู่ศตวรรษที่ 21 
  2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   
  3. ยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษาทุกระดับทุกประเภท  
  4. เสริมสร้างศักยภาพการด าเนินชีวิตในสังคมประชาคมอาเซียน และสังคมโลก  
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ยุทธศำสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาก าลังคน สร้างขีดความสามารถในการตอบสนองการพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิตและแหล่งเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการบริหารเพื่อบูรณาการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมในจังหวัด 
 

เป้ำประสงค์  
  1. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 
  2. ผู้เรียนทุกคนมีสิทธิได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  3. ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันและการประกอบอาชีพ 
  4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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  5. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่ งเน้น
ผลสัมฤทธิ์และเป็นต้นแบบที่ดี 
  6. หน่วยงานทางการศึกษามีรูปแบบระบบบริหารจัดการที่บูรณาการเชื่อมโยงทุกภาคส่วน 
 
จุดเน้น  

 1. พัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะของผู้เรียนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2. สร้างโรงเรียนต้นแบบ กศจ. เพชรบูรณ์ 
 3. การแก้ไขปัญหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการบริหารงานบุคคล 
 4. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
 5. การศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
 6. การแก้ปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
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5. นโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 

วิสัยทัศน์ ปี 2561 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นองค์กรชั้นน าในการพัฒนาคุณภาพและคุณธรรม 

บนพื้นฐานของความเป็นไทย 
 

พันธกิจ  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง (ป1 ป2 ป3 ) 
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรและ

ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ บนพื้นฐานความเป็นไทย  (ป4) 
3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่เหมาะสม 

และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (ป5) 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน (ป6 ป7) 
เป้ำประสงค์  

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  
2. นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการที่สมดุลตามช่วงวัย  
3. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ตามหลักสูตร 
4. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ของหลักสูตรและค่านิยมของคนไทย 12 ประการ บนพื้นฐานความเป็นไทย 
5. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมและ 

มีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
6. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่ได้มาตรฐาน 
7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

กลยุทธ์ 
1. เพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
4. พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม 

ค่ำนิยม (Value)  
บริการเด่น เน้นทีมงาน สรรสร้างคุณภาพ 

จุดเน้น   
1. สถานศึกษาปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
2. สถานศึกษามีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 
3. สถานศึกษาปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปราศจากขยะ 
4. สถานศึกษาผ่านการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. สถานศึกษาใช้แผนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบาย 
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6. ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน...................................................................................... 
 

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

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

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

กลยุทธ์ 
1. ............................................................................................................................. ............................ 
2. ...................................................................................................... .................................................... 
3. ............................................................................................................................. .............................. 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ ค่ำเป้ำหมำย ควำมสอดคล้อง 

1. ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการเตรียมความ
พร้อม 

ร้อยละ 100 มฐ.ที่ ...ตบช.ที่ ... 
 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักนักเรียนชั้น ป.6 จาก
การทดสอบระดับชาติ  
(O-NET) เพ่ิมขึ้น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  

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

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  

4. นักเรียนชั้น ป.3 สามารถอ่านออก เขียนได้ ทุกคน  
5. นักเรียนชั้น ป.6 อ่านได้  ทุกคน  
6. จ านวนนักเรียนที่สามารถอ่านบัญชีค าพ้ืนฐานได้ ทุกคน  
7. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถแสวงหาความรู้ได้

ด้วยตนเอง 
ร้อยละ 80  

8. นักเรียนชั้นประถมศึกษาท้ังหมด  ได้รับการพัฒนาให้มี
ความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 2  

9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
16.    
17.    
18.    
19.    
20.    
21.    
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ส่วนที่ 3 
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 
1. ประมำณกำรรำยรับ   

แหล่ง/ที่มางบประมาณ ยอดยกมา  
ปี 2560 

ปี 2561 

1. เงินค่าจัดการเรียนการสอน    
1.1. เงินอุดหนุนรายหัว ** 

1) ก่อนประถม 
2) ประถมศึกษา 
3) มัธยมศึกษา 

1.2. เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

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

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

2. ค่าหนังสือเรียน   

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน   

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน   

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน **   

6. โครงการอาหารกลางวัน (งบท้องถิ่น)   

7. เงินรายได้สถานศึกษา   

รวม   
 

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



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

งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ.2561  

รวม คิดเป็นร้อยละ ก่อน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

ก่อน
ประถม 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

1. ด้านวิชาการ (60-70)        60% 

2. ด้านบริหารงานบุคคล        10% 

3. ด้านการบริหารทั่วไป         20% 

4. ด้านงบประมาณ        5 

5. งบส ารองจ่าย         5 

รวม        100% 

 
หมายเหตุ  การแบ่งสัดส่วนควรแบ่งตามความจ าเป็นของสถานศึกษา แต่ด้านวิชาการต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 
 

******* (ข้ามไป เขียนโครงการ) 
 
 
 



 
 

3. สรุปโครงกำรจ ำแนกตำมงบประมำณเงินอุดหนุนรำยหัว 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีตั้งไว้ หมายเหตุ 

ระดับก่อนประถมศึกษำ   

1. โครงการ   

2. โครงการ   

3. โครงการ   

4. โครงการ   

5. โครงการ   

รวม   

ระดับประถมศึกษำ   

1. โครงการ   

2. โครงการ   

3. โครงการ   

4. โครงการ   

5. โครงการ   

6. โครงการ   

รวม   

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   

1. โครงการ   

2. โครงการ   

3. โครงการ   

4. โครงการ   

5. โครงการ   

6. โครงการ   

รวม   
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณท่ีตั้งไว้ หมายเหตุ 

กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ระดับก่อนประถมศึกษำ   

1. โครงการ   

2. โครงการ   

3. โครงการ   

4. โครงการ   

รวม   

กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ระดับประถมศึกษำ   

1. โครงการ   

2. โครงการ   

3. โครงการ   

4. โครงการ   

รวม   

กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษำ   

1. โครงการ   

2. โครงการ   

3. โครงการ   

4. โครงการ   

รวม   

รวมทั้งสิ้น   
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4. สรุปโครงกำรจ ำแนกตำมแหล่งงบประมำณ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
แหล่งงบประมาณ 

รวม 
ก่อน 

ประถม 
ประถม มัธยม อ่ืนๆ 

1. โครงการ……………………………………………..      

2. โครงการ……………………………………………..      

3. โครงการ……………………………………………..      

4. โครงการ……………………………………………..      

5. โครงการ……………………………………………..      

6. โครงการ……………………………………………..      

7. โครงการ……………………………………………..      

8. โครงการ……………………………………………..      

9. โครงการ……………………………………………..      

10. โครงการ……………………………………………..      

11. โครงการ……………………………………………..      

12. โครงการ……………………………………………..      

13. โครงการ……………………………………………..      

14. โครงการ……………………………………………..      

15. โครงการ……………………………………………..      

16. โครงการ……………………………………………..      

17. โครงการ……………………………………………..      

18. โครงการ……………………………………………..      

19. โครงการ……………………………………………..      

20. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      

รวมทั้งสิ้น      
 



5. งบหน้ำกำรจัดสรรงบประมำณจ ำแนกตำมกลยุทธ์ของโรงเรียน  

โครงการ/กิจกรรม 
งบด าเนินงาน รวม แหล่งงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กลยุทธ์ที่ 1       

1. โครงการ     เงินอุดหนุนฯ ก่อนประถม ปี 2560 
เงินอุดหนุนฯ ประถมศึกษา ปี 2560 

2. โครงการ     เงินอุดหนุนฯ ก่อนประถม ปี 2560 
เงินอุดหนุนฯ ประถมศึกษา ปี 2560 

3. โครงการ     เงินอุดหนุนฯ ก่อนประถม ปี 2561 
เงินอุดหนุนฯ ประถมศึกษา ปี 2561 

4. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน     งบกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน ปี 2560 

รวม      

กลยุทธ์ที่ 2      

5. โครงการ      

6. โครงการ      

รวม      

กลยุทธ์ที่ 3      

7. โครงการ      

8. โครงการ      

รวม      

รวมงบประมาณ      
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6. งบหน้ำกำรจัดสรรงบประมำณจ ำแนกตามการบริหารโรงเรียน 4 ด้าน + กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรม 
งบด าเนินงาน รวม แหล่ง-ที่มางบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ด้ำนวิชำกำร       

1. โครงการ     เงินอุดหนุน ก่อนประถม 

2. โครงการ      

3. โครงการ      

4. โครงการ      

5. โครงการ      

6. โครงการ      

7. โครงการ      

8. โครงการ      

9. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน      

รวม      

ด้ำนบริหำรงำนบุคคล      

10. โครงการ      

11. โครงการ      

12. โครงการ      

13. โครงการ      

14. โครงการ      

รวม      
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โครงการ/กิจกรรม 
งบด าเนินงาน รวม แหล่ง-ที่มางบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ด้ำนบริหำรทั่วไป      

15. โครงการ      

16. โครงการ      

17. โครงการ      

18. โครงการ      

19. โครงการ      

ด้ำนบริหำรทั่วไป (ด้ำนกิจกำรนกัเรียน)      

20. โครงการ      

21. โครงการ      

รวม      

ด้ำนงบประมำณ      

1. โครงการ      

2. โครงการ      

รวม      

ด้ำนกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน      

1. โครงการ      

2. โครงการ      

รวม      

รวมทั้งสิ้น      
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7. ปฏิทินกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ตค.60 พ.ย..60 ธค.60 มค.61 ก.พ..61 มี.ค.61 เม.ย.61 พค61 มิ.ย.61 กค.61 สค.61 ก.ย61 

ด้ำนวิชำกำร               
1. โครงการ              

2. โครงการ              

3. โครงการ              

4. โครงการ              

5. โครงการ              

6. โครงการ/กิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรยีน              

ด้ำนบริหำรงำนบุคคล              

7. โครงการ              

8. โครงการ              

ด้ำนบริหำรทั่วไป              

9. โครงการ              

10. โครงการ              

ด้ำนบริหำรงบประมำณ              

11. โครงการ              

12. โครงการ              

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดโครงกำร 
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- แบบฟอร์มโครงกำร - 

ชื่อโครงการ …………………………………………………………………………………………………………………. 
สนองกลยุทธ์ สพฐ.         ที่ .......................................................................................................   
สนองกลยุทธ์ สพป.พช.1   ที่ ...................................................................................................... 
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน      ที่ ........................................................................................................   
รองรับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. มาตรฐานที ่……………….  ตัวชี้วัดที่ ............................ 
รองรับมาตรฐานการประกันภายใน มาตรฐานที่.............ประเด็น..............................................        
กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ  

(   ) ด้านวิชาการ  (   ) ด้านงบประมาณ (   ) ด้านบริหารงานบุคคล  (   ) ด้านบริหารงานทั่วๆ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ..............................................................................................................  

ลักษณะโครงกำร  (   ) ใหม่    (    ) ต่อเนื่อง 

ระยะเวลำด ำเนินกำร  …………………………………… 

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

2. วัตถุประสงค ์
2.1. เพ่ือ................................................................................................... 
2.2. เพ่ือ................................................................................................... 
2.3. เพ่ือ..................................................................................................... 

3. เป้ำหมำย 
3.1. ..................................................................................................................................... 
3.2. ................................................................................................................................................. 
3.3. ................................................................................................................................................... 
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4. กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 
4.1. แต่งตั้งคณะท างาน  คณะกรรมการ  ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
4.2. วางแผนการด าเนินการ  ก าหนดปฏิทิน  ประชุมคณะกรรมการ 
4.3. ด าเนินการ..............................จดัท าคู่มือ เครื่องมือ   แบบฝึก  ..................... 
4.4. ประชุม อบรม ....................... 
4.5. ............................................................................................................... 
4.6. ติดตาม ประเมินผล จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน 
4.7. รายงานผลการด าเนินงาน เผยแพร่รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน (ยกกิจกรรมมำจำกข้อ 4) 
 

กิจกรรม 
(ตามข้อ 4) 

ระยะเวลาด าเนินงาน  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

5.1.               

5.2.               

5.3.               

5.4.               

5.5.               

5.6.               

5.7.               

6. งบประมำณ   ……. บำท 
แหล่งงบประมาณ   - เงินอุดหนุน ก่อนประถมศึกษา …. บาท 

- เงินอุดหนุน ประถมศึกษา …. บาท 
- เงินอุดหนุน มัธยมศึกษา …. บาท 
- เงินอุดหนุน งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ก่อนประถม …. บาท 
- เงินอุดหนุน งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประถมศึกษา …. บาท 
- เงินอุดหนุน งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มัธยมประถม …. บาท 
- งบอ่ืน ๆ................................................ 

แยกเป็น 
- ค่าตอบแทน ….. บาท 
- ค่าใช้สอย …. บาท 
- ค่าวัสดุ … บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ยกกิจกรรมมำจำกข้อ 4) 

หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง   
(หากมีการเปลี่ยนแปลงรายการ/ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ต้องบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
รายจ่ายต่อผู้อ านวยการโรงเรียน) 

7. กำรประเมิน 
 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ 
วิธีกำรวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล 

7.1. ............................................ 
7.2. ............................................ 
7.3. .............................................. 

-  -  

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 

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

 
 (ลงชื่อ).............. ...................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 

(........................................) 
 
 (ลงชื่อ)............ .....................................ผู้อนมัุติโครงการ  

กิจกรรม  
งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

6.1.  -    

6.2.      

6.3.      

6.4.      

6.5.      

6.6.      

6.7.      

รวม     
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งำน/โครงกำร การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ประจ าปี 2561 
แผนงำน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สนองกลยุทธ์    สพฐ.ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจ 
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 สพป.ท่ี 4  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนงคราญ  ทองค า  และคณะ   
ลักษณะโครงกำร  (  /  )   ต่อเนื่อง  (     )  ใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 มีนาคม   -  30 กันยายน  2561 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   
ได้ก าหนดให้รัฐต้องจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา    
ในการนี้กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การศึกษาระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  ตาม
ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป. 782/2554  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การศึกษา ระดับจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ  สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2554   ซึ่ง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  เป็นคณะกรรมการ
บริหารยุทธศาสตร์การศึกษา ระดับจังหวัด (บยศ.จ.)  และรองผู้อ านวยการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  เป็นกรรมการ
และเลขานุการ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  โดย
ต าแหน่ง  นั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จึงได้บูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  ให้สอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติ   ที่แสดงถึง
การบูรณาการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  

 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาโดยการบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน  

ทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นทิศทางเดียวกันและสอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์และ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 

 
3. เป้ำหมำย 

3.1. จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

3.2. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์บูรณาการและการใช้ทรัพยากรในการจัดการศึกษาร่วมกัน
ขับเคลื่อนเสนอแผนปฏิบัติราชการการศึกษาเพชรบูรณ์ ต่อส าการ 

ตัวอย่ำง 
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4. กิจกรรมส ำคัญ 

4.1. จัดท าข้อมูลฐานทางการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
4.2. แต่งตั้งคณะท างานจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
4.3. ประชุมคณะท างาน ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดฯ  1 วัน 
4.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานยกร่างแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดฯ  2 วัน 
4.5. ประชุมการคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การศึกษา ระดับจังหวัด (บยศ.จ.) พิจารณาเห็นชอบ

แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด  1 วัน 
4.6. เสนอแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดต่อคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การศึกษา กลุ่มจังหวัด 

(บยศ.กจ.) และคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (กบยศ.ศธ.)  
4.7. แจ้ง เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการการศึกษาให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด 
4.8. ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
4.9. รวบรวม รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 
 

5. ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน  

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เม.ย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

5.1. จัดท าข้อมูลฐานทางการศึกษาของ
จังหวัดเพชรบูรณ ์

            นงคราญ 
ทองค า 

5.2. แต่งตั้งคณะท างานจัดท า (ร่าง) 
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

            นงคราญ  
ทองค า 

5.3. ประชุมคณะท างาน ก าหนดแนวทาง
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดฯ 

            คณะท างาน 

5.4. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานยก
ร่างแผนปฏิบัติราชการการศึกษา
จังหวัดฯ  

            คณะกรรมการ 

5.5. ประชุมการคณะกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์การศึกษา ระดับจังหวัด 
(บยศ.จ.) พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการการศึกษาจังหวัด 
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กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินงาน  

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เม.ย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

5.6. เสนอแผนปฏิบัติราชการการศึกษา
จังหวัดต่อคณะกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์การศึกษา กลุ่มจังหวัด  
(บยศ.กจ.) และคณะกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์การศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (กบยศ.ศธ.)  

            นงคราญ 
ทองค า 

5.7. แจ้ง เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาให้แก่หน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัด 

            นงคราญ 
ทองค า 

5.8. ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ             หน่วยงาน 

 

5.9. รวบรวม รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษา
จังหวัด 

            นงคราญ 
ทองค า 

 
6. งบประมำณ   63,000  บาท 

แหล่งงบประมาณ   - เงินอุดหนุน ก่อนประถมศึกษา - บาท 
- เงินอุดหนุน ประถมศึกษา 16,740 บาท (กิจกรรมที่ 3) 
- เงินอุดหนุน มัธยมศึกษา 46,260 บาท (กิจกรรมที่ 4-6) 
- เงินอุดหนุน งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ก่อนประถม - บาท 
- อ่ืน ๆ - บาท 

แยกเป็น 
- ค่าตอบแทน - บาท 
- ค่าใช้สอย 56,260 บาท 
- ค่าวัสดุ 6,740 บาท 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

1. จัดท าข้อมูลฐานทางการศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

-    

2. แต่งตั้งคณะท างานจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

-    

3. ประชุมคณะท างาน ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัดฯ 25 คน 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25x25x2) 
- ค่าอาหารกลางวัน (25x70) 
- ค่าถ่ายเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน 
- ค่าพาหนะ/ชดเชยน้ ามัน คณะท างานจากหน่วยงานทางการศึกษา

ยกเว้น อ.เมืองเพชรบูรณ์  
- ค่าวัสดุ 

16,740   
 

1,250 
1,750 
2,000 
5,000 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

6,740 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท างานยกร่างแผนปฏิบัติราชการการศึกษา
จังหวัดฯ  ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา  ณ อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์  
คณะท างาน จ านวน 10 คน  ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10x50x4) 
- ค่าอาหารเช้า (10x100) 
- ค่าอาหารกลางวัน (10x250x2) 
- ค่าอาหารเย็น (10x250) 
- ค่าท่ีพัก 1 คืน (10x800) 
- ค่าถ่ายเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนฯ 
- ค่าพาหนะ/ชดเชยน้ ามัน  

29,500   
 
 

2,000 
1,000 
5,000 
2,500 
8,000 
3,000 
8,000 

 

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การศึกษา 
ระดับจังหวัด (บยศ.จ.) พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ
การศึกษาจังหวัด  25 คน 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25x25x2) 
- ค่าอาหารกลางวัน (25x70) 
- ค่าถ่ายเอกสาร (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการการศึกษา 25 เล่ม  

7,000   
 
 

1,250 
1,750 
4,000 
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กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

6. เสนอแผนปฏิบัติราชการการศึกษาจังหวัดต่อคณะกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์การศึกษา กลุ่มจังหวัด  (บยศ.กจ.) และคณะกรรมการ
บริหารยุทธศาสตร์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (กบยศ.ศธ.)  ณ 
จังหวัดพิษณุโลก 2 ครั้ง 2 วัน 
- ค่าถ่ายเอกสารรูปเล่มแผนปฏิบัติราชการการศึกษา 30 เล่ม 
- ค่าพาหนะ/ค่าชดเชยน้ ามัน  ในการเข้าร่วมประชุมระดับกลุ่ม

จังหวัด  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (240x2x2) 

9,760   
 
 

4,800 
4,000 

 
 

960 

 

7. แจ้ง เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการการศึกษาให้แก่หน่วยงานทาง
การศึกษาในจังหวัด 

-    

8. ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ -    
9. รวบรวม รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการศึกษา

จังหวัด 
-    

รวมงบประมาณ 63,000 - 56,260 6,740 
หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
7. กำรประเมิน 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 

1. จังหวัดเพชรบูรณ์ มีแผนปฏิบัติราชการการศึกษา
ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด
และกลุ่มจังหวัด  

2. จังหวัดเพชรบูรณ์ มีแผนปฏิบัติราชการการศึกษา
ที่เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนา
การศึกษาของจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

การรายงาน แบบรายงาน 

 

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  สอดคล้อง 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
 

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

(ลงชื่อ).............. ...................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
(.............................................) 

 (ลงชื่อ)............ .....................................ผู้อนมัุติโครงการ 
    ผู้อ านวยการโรงเรียน 
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งำน/โครงกำร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผน  
แผนงำน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สนองกลยุทธ์    สพฐ.ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจ 
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 สพป.ท่ี 4  พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ นางนวลลออ  เงินเมย  และคณะ   
ลักษณะโครงกำร  (  /  )   ต่อเนื่อง  (     )  ใหม่ 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 มีนาคม   -  30   กันยายน  2561 

 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ด้วย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖  มีอ านาจหน้าที่ ในการจัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการ
ของท้องถิ่น  และด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัมนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่   

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ จุดเน้น เพ่ือเป็นทิศทางในการ
พัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และได้เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจน
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดแล้ว ดังนั้น  สถานศึกษาในสังกัดซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะต้องด าเนินการเพ่ือสนอง
นโยบาย กลยุทธ์ ของ สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1  ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  ทั้งนี้ สพฐ.  ได้จัดสรรงบประมาณจาก
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  กิจกรรมหลักส่งเสริมการ
จัดการศึกษาเน้นเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันและจบ ม.6  ไม่ได้เรียนต่อฯ  งบด าเนินงาน  เพ่ือให้ สพป.
ด าเนินการวิจัยพัฒนาการวางแผนการศึกษา พัฒนาประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการ
สถานศึกษา และการน าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขยายโอกาสทาง
การศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

2. วัตถุประสงค์ 

2.1. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการสถานศึกษา  
2.2. เพ่ือสนับสนุนการน าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ 

ตัวอย่ำง 
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3. เป้ำหมำย 
3.1. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในด้านการวางแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติการสถานศึกษา   
3.2. พัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนที่จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ยังไม่ครบถ้วน ครอบคลุม 

 
4. กิจกรรมส ำคัญ 

4.1. แจ้งให้สถานศึกษาส่งแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 
4.2. วิเคราะห์  สังเคราะห์  แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
4.3. แจ้งผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาให้สถานศึกษาปรับปรุง  
4.4. แจ้งประชาสัมพันธ์ คัดเลือกให้ผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนา

การศึกษา/แผนปฏิบัติสถานศึกษา 
4.5. ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติ

สถานศึกษา  ระยะเวลา 2 วัน 
4.6. รายงานผลการด าเนินงาน 
 

5. ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน (ยกมำจำกข้อ 4) 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินงาน  

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

พ.ศ.2560 พ.ศ. 2561 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เม.ย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

5.1. แจ้งให้สถานศึกษาส่งแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 

            นงคราญ ทองค า 

5.2. วิเคราะห์  สังเคราะห์  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา 

            นงคราญ  ทองค า 

5.3. แจ้งผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา
ให้สถานศึกษาปรับปรุง  

            นงคราญ  ทองค า 

5.4. แจ้งประชาสัมพันธ์ คัดเลือกให้ผู้ที่มี
ความสนใจในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา/
แผนปฏิบัติสถานศึกษา 

            นงคราญ  ทองค า 

5.5. ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษา/แผนปฏิบัติสถานศึกษา  
ระยะเวลา 2 วัน 

            คณะท างาน 

5.6. รายงานผลการด าเนินงาน             นงคราญ 
ทองค า 
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6. งบประมำณ            51,200  บาท 
แหล่งงบประมาณ   - เงินอุดหนุน ก่อนประถมศึกษา - บาท 

- เงินอุดหนุน ประถมศึกษา 51,200 บาท  
- เงินอุดหนุน มัธยมศึกษา - บาท 
- เงินอุดหนุน งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน - บาท 
- อ่ืน ๆ - บาท 

แยกเป็น  
- ค่าตอบแทน - บาท 
- ค่าใช้สอย 50,000 บาท 
- ค่าวัสดุ 1,200 บาท 

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ  (ยกกิจกรรมมาจากข้อ 4) 

กิจกรรม งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

1. แจ้งให้สถานศึกษาส่งแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 

-    

2. วิเคราะห์  สังเคราะห์  แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา -    
3. แจ้งผลการวิเคราะห์ ข้อเสนอแนะ แผนปฏิบัติการประจ าปีของ

สถานศึกษาให้สถานศึกษาปรับปรุง  
    

4. แจ้งประชาสัมพันธ์ คัดเลือกให้ผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติสถานศึกษา 

-    

5. ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา/แผนปฏิบัติสถานศึกษา จ านวน 120 คน 
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน  ณ  .............   
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (120x50x4) 
- ค่าอาหารเช้า (120x100) 
- ค่าอาหารกลางวัน (120x250x2) 
- ค่าอาหารเย็น (120x250) 
- ค่าท่ีพัก 1 คืน (120x800) 
- ค่าถ่ายเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
- ค่าพาหนะ/ชดเชยน้ ามัน 
- ค่าวัสดุ 

50,200   
 
 

4,000 
2,000 

10,000 
5,000 

16,000 
2,000 

10,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,200 

6. รายงานผลการด าเนินงาน 
- ค่าถ่ายเอกสารและจัดท ารูปเล่ม 5 เล่ม   

1,000   
1,000 

 

รวมงบประมาณ 51,200  50,000 1,200 
หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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7. กำรประเมิน 

ตัวบ่งชี้สภำพควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้วัดและประเมินผล 

1. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพในด้านการวางแผนพัฒนา
การศึกษา/แผนปฏิบัติการสถานศึกษา   

2. จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนสามารถจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี ได้ครบถ้วน และ
ครอบคลุม 

การทดสอบ 
 
 
การตรวจสอบ 

แบบรายงาน 
 
 
แบบรายงาน 

 

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบาย 

 

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

(นางนวลลออ  เงินเมย) 
 
(ลงชื่อ).............. ...................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 

(...........................................) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 

 
 
(ลงชื่อ)............ .....................................ผู้อนมัุติโครงการ 

(............................................) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 1 
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งำน/โครงกำร  สร้างเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
แผนงบประมำณ  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
ควำมสอดคล้อง กลยุทธ์ สพฐ.ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการ 

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 กลยุทธ์ สพป. ท่ี 2 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ สพป.ที่ 37 ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียนที่ได้รับการติดตามประเมินผล  
และนิเทศการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสุวรรณี  สมฤทธิ์/นายธงชัย  วงค์กาอินทร์ 
ลักษณะโครงกำร  ()  ต่อเนื่อง (  )  ใหม ่
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557 
1. หลักกำรและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการพัฒนาศักยภาพของคนที่จะให้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง   ได้
ตลอดชีวิต โดยค านึงถึงกลไกและสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทั้งใน
ด้านคุณลักษณะ รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถเผชิญ       กับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ โรงเรียนซึ่งเป็นองค์กรในระบบการศึกษาที่มีความ
ใกล้ชิดกับนักเรียน จึงเป็นองค์กรที่มีความส าคัญสูงสุดที่ควรได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภารกิจของโรงเรียนจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ โรงเรียนทุกแห่งแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กย่อมต้องปฏิบัติงาน
พัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ 

ปีการศึกษา 2556  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีโรงเรียนขนาด
เล็กที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คน ลงมา จ านวน 97 โรงเรียน และมีแนวโน้มสูงขึ้นในปีถัดไป ภาพรวมของโรงเรียน
ขนาดเล็ก ส่วนมากพบว่าครูไม่ครบตามเกณฑ์และมีครูผู้สอนไม่ครบชั้น ขาดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด หนังสือ สื่อการเรียนรู้ไม่เพียงพอ ส่งผลให้คุณภาพของนักเรียนค่อนข้างต่ า ที่
ผ่านมาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด าเนินการขับเคลื่อน   การพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัด โดยก าหนดวิธีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการใน 3 รูปแบบ คือ การบริหารจัดการ
รูปแบบเรียนรวม การบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น และการบริหารจัดการรูปแบบ
เครือข่ายกลุ่มพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้โรงเรียนขนาดเล็กเลือกรูปแบบการบริหาร
จัดการตามบริบทของตนเอง ให้สามารถพัฒนาการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม  

ในปีงบประมาณ 2557 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้ก าหนด
กิจกรรมส าคัญเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 3 รูปแบบ เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบของแต่
ละรูปแบบการบริหารจัดการที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ และขยายผลไปยังโรงเรียนขนาดเล็กที่มีบริบทใกล้เคียง
กันให้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการให้ที่มีประสิทธิภาพ สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 
 
 
 

ตัวอย่ำง 
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2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบในแต่ละรูปแบบของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบให้มีความพร้อมด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ใน     การ
บริหารจัดการตนเอง 

2.3 เพ่ือพัฒนาและขยายผลการบริหารจัดการแบบเรียนรวม เรียนรวมร่วมพัฒนา และการจัดการเรียน
การสอนแบบคละชั้น  

 
3. เป้ำหมำย 

3.1  โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 97 โรงเรียน เข้าร่วมเครือข่ายกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็ก  

3.2 โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 22 โรงเรียน ที่มีบริหารจัดการรูปแบบเรียนรวม สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 75 โรงเรียน ที่จัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง (เป็นเอกเทศ) 
สามารถบริหารจัดการและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
4. กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 

4.1  ประชุมผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนหลักและโรงเรียนมาเรียนร่วมเพ่ือจัดท าแผนบริหาร
จัดการร่วมกัน จ านวน 26 โรงเรียน  

4.2  ประชุมผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนต้นแบบที่มีการบริหารจัดการรูปแบบเรียนรวม ,   รูป
แบบเรียนรวมร่วมพัฒนา,รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น  

4.3  สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับโรงเรียนหลักท่ีเป็นต้นแบบของการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบเรียนรวม จ านวน 3 โรงเรียน 

4.4  สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับโรงเรียนที่เป็นต้นแบบการบริหาร
จัดการรูปแบบเรียนรวมร่วมพัฒนา จ านวน 2 โรงเรียน 

4.5  สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ 
ที่มีการบริหารจัดการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น จ านวน 1 โรงเรียน 

4.6  สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับเครือข่ายกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบจ านวน  2 กลุ่ม 

4.7   นิเทศ ก ากับ ติดตาม ช่วยเหลือการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
4.8   รวบรวมข้อมูล สรุปผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
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5. ปฏิทินกำรปฏิบัติงำน 

 
 
ที ่

 
กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ประชุมผู้บริหารและครูวิชาการ

โรงเรียนหลักและโรงเรียนมา
เรียนร่วมเพ่ือจัดท าแผนบริหาร
จัดการร่วมกัน  

            สุวรรณี 

2 ประชุมผู้บริหารและครูวิชาการ
โรงเรียนต้นแบบที่มีการบริหาร
จัดการรูปแบบเรียนรวม ,  
รูปแบบเรียนรวมร่วมพัฒนา,
รูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนแบบคละชั้น 

            สุวรรณี 

3 สนับสนุนงบประมาณใน 
การจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ส าหรับโรงเรียนหลักท่ีเป็น
ต้นแบบของการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบเรียนรวม 

            สุวรรณี 

4 สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับ 
โรงเรียนที่เป็นต้นแบบ 
การบริหารจัดการรูปแบบ 
เรียนรวมร่วมพัฒนา 

            สุวรรณี 

5 สนับสนุนงบประมาณใน 
การจัดซื้อสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์  
ส าหรับโรงเรียนที่เป็นต้นแบบ 
ที่มีการบริหารจัดการรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบ
คละชั้น 

            สุวรรณี 

6 สนับสนุนงบประมาณใน 
การจัดซื้อสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์  
ส าหรับเครือข่ายกลุ่มพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็กต้นแบบ 

            สุวรรณี 

7 นิ เทศ ก ากับ  ติดตาม และ
รายงานผลการด าเนินงาน 

            ศน.ธงชัย/ 
สุวรรณี 
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6.  งบประมำณ     
  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเพ่ิมประสทิธิผลตามกลยุทธ์     50,100 บาท 
□   สพฐ.จัดสรร ตามหนังสือที่ ....................................ลงวนัที่ .........................)- - บาท   แยกเป็น 

- ค่าตอบแทน - บาท 
- ค่าใช้สอย 15,100 บาท 
- ค่าวัสดุ 35,000 บาท 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
   

กิจกรรม/รายละเอียด 
 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ค่า 

ตอบแทน 
ใช้สอย วัสดุ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
ส าหรับผู้บริหารและครูวิขาการโรงเรียนหลัก และโรงเรียนมาเรียน
รวมเพ่ือจัดท าแผนบริหารจัดการร่วมกัน 2 จุด ๆละ 2 วัน 
1.1. จุดที่ 1 อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์  32 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (32x25x2) 
- ค่าอาหารกลางวัน (32x70) 

1.2. จุดที่ 2 อ าเภอชนแดน จ านวน 28 คน  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (28x25x2) 
- ค่าอาหารกลางวัน (28x70) 
- ค่าถ่ายเอกสารประกอบการประชุม 

8,000   
 

 
1,600 
2,240 

 
 

1,400 
1,960 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

800 

2.  ประชุมผู้บริหารและครูวิชาการโรงเรียนต้นแบบที่มีการบริหาร
จัดการรูปแบบเรียนรวม , รูปแบบเรียนรวมร่วมพัฒนา,รูปแบบ 
การจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น จ านวน 15 คน 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15x25x2) 
- ค่าอาหารกลางวัน (15x70)  
- ค่าถ่ายเอกสาร จ านวน 15 เล่ม (15×20) 

2,100   
 
 

750 
1,050 

300 

 

3. สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนหลักท่ีเป็นต้นแบบในการบริหาร
จัดการรูปแบบเรียนรวม จ านวน 2 โรงเรียนๆ ละ 5,000 บาท 
- ค่าวัสดุ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 

10,000    
 

10,000 
4. สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนที่เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ

รูปแบบเรียนรวมร่วมพัฒนา จ านวน 2 โรงเรียนๆ ละ 5,000 บาท 
- ค่าวัสดุ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 

10,000    
 

10,000 
5. สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น จ านวน 1 โรงเรียน 
- ค่าวัสดุ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 

5,000    
 

5,000 
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กิจกรรม/รายละเอียด 

 

งบ 
ประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ค่า 

ตอบแทน 
ใช้สอย วัสดุ 

6. สนับสนุนงบประมาณเครือข่ายกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบ จ านวน 2 กลุ่มๆ ละ 2,500 บาท 
- ค่าวัสดุ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 

5,000    
 

5,000 
7. นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโรงเรียนต้นแบบการสอนรูป

แบบเรียนรวม เรียนรวมร่วมพัฒนา และการจัดการเรียนการสอน
แบบคละชั้นและรายงานผลการด าเนินงาน 
- ค่าชดเชยน้ ามัน (700×10) 
- สรุปและรายงานผล 20 เล่ม (150×20) 

10,000   
 
 

7,000 
3,000 

 

รวมทั้งสิ้น 50,100  15,100 35,000 
หมำยเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 

8. กำรประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 

1. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็น
ต้นแบบเพ่ือการบริหารจัดการในแต่ละรูปแบบ 

2. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบทีไ่ด้รับการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ มี
ความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 

3. จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กมีรูปแบบการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสมตามบริบทของตนเองและสามารถด ารงอยู่
ได้ 

- การคัดเลือก 
 
- การรายงาน 
 
 
- การรายงาน 
 

-  แ บ บ ป ร ะ เ มิ น โ ร ง เ รี ย น 
ขนาดเล็กต้นแบบ 
- แบบรายงาน 
 
 
- แบบรายงาน 
 

 
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 โรงเรียนขนาดเล็กสามารถบริหารจัดการตามบริบทของตนเองและด ารงได้อย่างมีคุณภาพ 
 

(ลงชื่อ)                                     ผู้เสนอโครงการ 
(นางนวลลออ  เงินเมย) 

         ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 

 
(ลงชื่อ)                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสุริชา  ชาติสุทธิ) 
                                    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
(ลงชื่อ)                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
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ส่วนที่ 4  

กำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ 
 

การจัดการศึกษาของโรงเรียน........................... ........ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ได้
ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดเป็นแนวทาง ในการด าเนินงานตามภารกิจ 
บทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับนโยบาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้นผลผลิต คือ ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ผู้จบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยมีกระบวนการน า
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ จุดเน้น  สู่การปฏิบัติดังนี้ 

1. สื่อสารทิศทางองค์กร ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา  และเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน  ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทุกระดับรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

2. จัดโครงสร้างกระบวนการท างาน  และมอบหมายให้................................................  ใน
การขับเคลื่อน  ก ากับ และติดตามผลการด าเนินงานอย่างครอบคลุม พร้อมก าหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน 

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

รูปธรรมโดยติดตามความก้าวหน้าประจ าปี  การประเมินผลระยะครึ่งปี  และการประเมินผล เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

5. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ  โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 
 
กำรก ำกับติดตำม 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ .............................. ตามค าสั่งที่ ......... 
2. จัดท าแผนก ากับติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
3. รายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินงานในการประชุมประจ าเดือน......... 
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กำรประเมินผลและรำยงำน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ............................ ตามค าสั่งที่ ......... 
2. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการด าเนินงาน เป็นระยะ    
3. ให้คณะกรรมการ ร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงาน 
4. เสนอรายงานผลการด าเนินงานโครงการ เมื่อ (ระบุ วัน เดือน ปี ช่วงเวลา).................. 
5. .......................................................................... 
6. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
7. เสนอรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
8. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
ปัจจัยควำมส ำเร็จ 

1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนา   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การปฏิบัติงานให้บรรลุ  ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่พัฒนาไว้ใน
จุดเน้นการพัฒนา 

2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และ
ใช้วงจรการพัฒนา PDCA  ต่อเนื่อง 

3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคล 
และมีการประเมินผลการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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(ตัวอยา่ง : การก ากับ ติดตาม ประเมินผล) 
 

 โรงเรียนบ้านท่าเสลา ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดแนวทางในการก ากับ 
ติดตาม และเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน/การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการไว้ดังนี้ 

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

 
 

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

เพ่ือดูความก้าวหน้า  และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ
เพ่ือดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานตามโครงการ 

-  
  

ด้านปัจจยั 

ด้านกระบวนการ 

ด้านผลผลติ 

ผลการด าเนินงาน 

ปัญหา/อปุสรรค 

การก ากบั 

ติดตาม 

การปฏิบตัิงานตาม

แผนงาน/โครงการ 

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

1.กำรตรวจสอบคุณภำพภำยใน  หรือกำรประเมินตนเองในโรงเรียน 
เป็นกระบวนการที่กระท าโดยผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/โครงการ ก่อให้เกิดสารสนเทศใน 

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

2.กำรตรวจสอบคุณภำพภำยนอก    
 เป็นกระบวนการที่กระท าโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้ร่วมงาน/โครงการ ซึ่งทาง 

โรงเรียนแต่งตั้ง หรือตรวจสอบโดยผู้ปกครอง ชุมชน โดยเน้นการประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน/โครงการ เพื่อตรวจสอบว่างาน/

โครงการ ประสบผลส าเร็จเพียงใด โดยพิจารณาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลติ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของงาน/

โครงการที่ก าหนดไว้ ผลการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนางาน/โครงการต่อไป 

 
โรงเรียนบ้านท่าเสลา ได้ก าหนดรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพของงาน/โครงการ ดังนี้ 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

  

การตรวจสอบคณุภาพงาน/โครงการ 

การตรวจสอบคณุภาพภายใน 

โดยผู้มีสว่นร่วมในงาน/โครงการ 

ก่อน 

ด าเนินการ 

ระหวา่ง 

ด าเนินการ 

หลงั 

ด าเนินการ 

ข้อมลูเพื่อประกอบการ 

ปรับปรุงและพฒันา 

การตรวจสอบคณุภาพภายนอก 

โดยกรรมการสถานศกึษาฯ ผู้ปกครอง ชมุชน 

ข้อมลูเพื่อประกอบการ 

ปรับปรุงและพฒันา 

งาน/โครงการท่ีมีประสทิธิภาพ 

และเกิดประสทิธิผลสงูสดุ 
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4. กำรรำยงำนผล 
เป็นการรวบรวมผลการด าเนินงาน/โครงการ  ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่ส าคัญของโรงเรียนที่จะต้องรายงาน

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

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

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

ระยะที่ 1 เดือน มีนาคม   
ระยะที่ 2 เดือน กันยายน 

3. ทุกสิ้นปีการศึกษา/สิ้นปีงบประมาณ  โรงเรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน   เพ่ือเผยแพร่ให้
ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบต่อไป  ซึ่งมีสาระของเรื่องที่จะรายงาน ดังนี้ 
1. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 
2. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
3. ผลส าเร็จที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย และจุดพัฒนาในอนาคต 
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กำรให้ควำมเห็นชอบเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ............... 
ของโรงเรียน...................................................

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

 ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน........................................... 
ครัง้ ที่...... /........................เมื่อวันที่...............เดือน  ตุลาคม พ.ศ.  2560  ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  2561  ของโรงเรียน....................................แล้ว     

  
(1) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ  ดังนี้ 

 

ประมาณการรายจ่าย งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 

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

รวม  100% 
 
(2) เห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ได้ 
(3) ให้โรงเรียนรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกครั้ง 
(4) ให้โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ให้คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
 
  

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

  โรงเรียน.................................................. 
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ภำคผนวก 
 

1. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (แต่งตั้งกรรมการตอนต้นปีงบประมาณ มีก าหนดเป็นรายปี ) 
2. รายงานการประชุม ชี้แจง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายที่ต้องด าเนินการตามตามแนว

ทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ในการให้ความเห็นชอบการใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุน 
ตามแนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  รายการ “การจัดการเรียนการสอน” และ 
“กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน” 

4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
5. รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. ผลการประเมิน สมศ. 
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
8. .................................... 
9. ............................................ 
10. ............................................ 
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(ตัวอย่ำง) 
 

 
 

 
 

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

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา  2561 
............................................................. 

ตามที่โรงเรียนก าหนดให้มีการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา  2561  เพ่ือด าเนินงาน
สถานศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตาวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  ตาม
มาตราที่  47  สิทธิภาพ  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545 จึงแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน เป็นคณะกรรมการจัดจัดท าแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา  2561  ดังนี้ 
 

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

 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม

วัตถุประสงค์  และบังเกิดผลแก่ทางราชการ 
 
 สั่ง  ณ  วันที่   2  ตุลาคม  2560 
 
 
 

(...............................) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน.................... 
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ค าสั่งโรงเรียน………….. 
ที่  ....   /  2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
............................................................. 

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

ในการนี้คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทน
นักเรียน)  ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

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

ให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว  ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย  ใน
ระยะเวลา 1 ปี  โดยมีบทบาทดังนี้ 

1. ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประเมินและปรับปรุงและคัดเลือกหนังสือเรียน 
2. ร่วมก าหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการนักเรียนและ

สถานศึกษา 
3. ให้ความเห็นชอบในการใช้ในการใช้เงินที่เหลือจากการด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและเงิน

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา 
4. ร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพ่ือการพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2560  ถึงวันที่  30  กันยายน 2561  เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ วันที่    กันยายน  2560 
 
 

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

 
 

หมำยเหตุ  (ปรับปรุงได้ตำมควำมเหมำะสม) 
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รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรภำคี 4 ฝ่ำย 
โรงเรียน............ 

วันที่  ......... 
 
 

เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
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รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โรงเรียน............ 

วันที่  ......... 
 

 
  



แผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  (ver.4) โรงเรียน.........................................................................หน้า 59 

 
คณะผู้จัดท ำ 

 
ที่ปรึกษำ 

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

 
คณะท ำงำน 

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

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา

โรงเรียนบ้านดงขุย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

วันที่ 16 ตุลาคม 2560

1



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / แผนกลยุทธ์ / แผนแม่บท

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาคืออะไร
แผนพัฒนาคุณภาพศึกษาเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับ

ชุมชน โดยคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทที่จะก าหนดเป้าหมายและ
แนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในช่วงระยะเวลาที่ก าหนด โดย
จัดท าไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสถานศึกษาจะด าเนินงานตาม
ข้อตกลงที่ก าหนดร่วมกันนั้น

2



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / แผนกลยุทธ์ / แผนแม่บท

• 2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดท าขึ้นเพื่ออะไร

1) เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
บรรลุตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้

2) เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม สนับสนุน ส่งเสริม การด าเนินงานจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนดไว้

3) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ตรงต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน

4) เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้แนวทางในการเรียนรู้และสามารถก าหนดบทบาทของตนเองได้ถูกต้อง

3



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / แผนกลยุทธ์ / แผนแม่บท

• 3. ประโยชน์ที่จะได้รับจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1) ชุมชนและผู้ปกครองมั่นใจว่าสถานศึกษามีแผนและด าเนินการจดัการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ และให้ความร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนอย่างเต็มใจ

2) สถานศึกษามีการด าเนินงานตามแผนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด
3) สถานศึกษาจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้สอดคล้องกับ

ความต้องการของชุมชน

4



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / แผนกลยุทธ์ / แผนแม่บท

• 4. สาระส าคัญในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1) ภาพรวมของสถานศึกษา (School Profile) 
2) ทิศทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
3) แผนปฏิบัติการ
4) การระดมทรัพยากร
5) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย

5



แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / แผนกลยุทธ์ / แผนแม่บท

• ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากร
2. สถานศึกษา ศึกษาทบทวน วิเคราะห์ความเป็นมา สภาพปัจจุบัน ปัญหา จัดเตรียมข้อมูล
สารสนเทศ
3. สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา (รวมถึงผู้แทนจากชุมชน) ประชุมวางแผนร่วมกัน
4. สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผ่านการยอมรับร่วมกัน
จากคณะกรรมการสถานศึกษา (ซึ่งมีผู้แทนจากชุมชนร่วมด้วย)
5. ประกาศแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บุคลากรในสถานศึกษาและบุคลากรทั่วไป (ในชุมชน) 
ทราบ

•
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / แผนกลยุทธ์ / แผนแม่บท

• แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มิได้ก าหนดตายตัวว่ารอบระยะเวลาของแผน
จะครอบคลุมกี่ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานศึกษาหรือนโยบายของต้นสังกัด
ที่จะก าหนดกรอบระยะเวลาได้ตามความเหมาะสมและวิถีการปฏิบัติของสถานศึกษา
แต่ละแห่ง ซึ่งอาจจัดท าเป็นแผน 2-3-4 ปีก็ได้ 
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1. ขั้นเตรียมการ

1. แต่งต้ังคณะท างาน / คณะกรรมการ

2. ส ารวจแหล่งงบประมาณ + เงินนอกงบประมาณ

3. ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย + คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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1. ขั้นเตรียมการ

ข้อมูล

NT, 
O-NET

SAR

อื่นๆ 

เขต
บริการ

การเข้า
เรียน

การ
เรียนต่อ

นักเรียน

นโยบาย
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2. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

วเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT)

ก าหนดทิศทางการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน

ก าหนดตวัช้ีวดั เป้าหมายความส าเร็จ

จดัท าโครงการใหส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั
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3. การตรวจสอบรายละเอียดโครงการ

ตรวจสอบ..ความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย ตวัช้ีวดัความส าเร็จ

ตรวจสอบ...แหล่งงบประมาณ

ตรวจสอบ...รายละเอียดการใชเ้งิน
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4.  รายละเอียดรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี

จดัท าขอ้มูลพื้นฐานของโรงเรียน

ทิศทางการพฒันาของโรงเรียน

สรุปโครงการ จ าแนกตามมิติต่างๆ 

รายละเอียดโครงการ

ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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5. การก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน

แต่งตั้งคณะกรรมการก ากบั ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน

ก ากบั ติดตามความกา้วหนา้ในการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี

รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมายถึง : งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้สถานศึกษา 5 รายการ

1. ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) --> แผนปฏิบัติการ

2. ค่าหนังสือเรียน

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน --> ภาคี 4 ฝ่าย --> แผนปฏิบัติการ
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การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการบริหารงบประมาณ

16

รับจัดสรร

• ท าแผนตาม
ระบบประกัน
คุณภาพ
ภายใน

ท าแผน

• ผ่านความ
เห็นชอบ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

รายงาน

• เสนอต่อ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา



การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการใช้งบประมาณ

1. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

2. น าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. รายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณชน

4. ใช้จ่ายงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ
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การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วม
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คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

- ให้ความเห็นชอบ หนังสือเรียน

- ร่วมก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินที่เหลือจากการ
ซื้อหนังสือเรียน/กิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน

- ให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพื่อพัฒนา



การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วม
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สถานศึกษาจัดท าประกาศเป็นรายปี (ทุกป)ี
แจ้งให้ผู้ปกครองทราบทั่วกันพร้อมระบุอ านาจหน้าที่
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•ใบงาน  : ไฟล์ข้อมูล เปิดที ่my office

•ส่งใบงานที่ 

•e-mail : ntpbn1@gmail.com
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ถ้าคิดได้  ให้ช่วยคิด
ถ้าคิดไม่ได้ ให้ช่วยท า
ถ้าท าไม่ได้  ให้ความร่วมมือ
ถ้าร่วมมือไม่ได้ ให้ก าลังใจ
ถ้าให้ก าลังใจไม่ได้ ให้สงบนิ่ง


