
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที ่3,4) 
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
 ................................................................................................ 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน 
พ.ศ. 2565 ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 3,4) ของโรงเรียน
บ้านหนองปลาดุกแล้ว 
 (1) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ ดังนี้ 
         งบบริหารงานวิชาการ     จำนวน   318,000   บาท  คิดเป็นร้อยละ  36.30 
                  งบบริหารงานงบประมาณ จำนวน    68,500   บาท   คิดเป็นร้อยละ   7.82 
                  งบบริหารงานบุคคล        จำนวน   178,000  บาท   คิดเป็นร้อยละ  20.32 
          งบบริหารงานทั่วไป         จำนวน   311,500  บาท   คิดเป็นร้อยละ  35.56 
   งบประมาณทั้งสิ้น  876,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ 100 
 (2) เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 3,4)  
 
 
                                (ลงชื่อ)................................................... 
                                           ( นางฉวีวรรณ  ขันธวิชัย ) 
                               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                         โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 
 
 

 
 
  
    
 
 
 



คำนำ 
 

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหาร
และจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 ได้กำหนด
เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นภารกิจของโรงเรียนในด้านการวางแผนการบริหารการศึกษา 
โดยให้ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาคการปฏิบัติจริง ซึ่งอยู่ในกรอบทิศทางของ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 5 ป ี ของโรงเรียน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจที่กำหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ประกอบกับความในข้อ ๑๖(ช) ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ได้กำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการ
ดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในเช่นกันโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการนี้
ขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว เมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 
2565 

ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
   
    
                                              โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 
                         มิถุนายน 2565 
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ภาคผนวก 
คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก ที ่42/2565  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 3,4) 

 



ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก ก่อตั้งเมื่อวันที่  2 พฤษภาคม 2522 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติครอบครองที่ดินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้
เพ่ือให้ ใช้ประโยชน์ของโรงเรียน จำนวน 21 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา   

ปีการศึกษา 2533 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษาและในปี
การศึกษา 2539 เป็นโรงเรียนนำร่องการปฏิรูปการศึกษา ในปีการศึกษา 2553 เข้าสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   

จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตพ้ืนที่บริการการศึกษา  ครอบคลุม 
5 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 1) บ้านหนองปลาดุก ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม    
2)บ้านหนองน้อยนาคำ  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  3) บ้านดงสว่าง  ตำบลบ้านผึ้ง  อำเภอ
เมือง  จังหวัดนครพนม  4)  บ้านโนนอุดม  ตำบลโพนบก  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม 5) บ้านหนองดู่   
ตำบลนาใน  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม 

ผู้บริหารคนปัจจุบัน  คือ นายความสุข  ไชยผง  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ    
 

2. ปรัชญาของโรงเรียน 
วิชฺช  อิเสโส  โปสสฺส วิชาเป็นที่ปรารถนาของผู้คน 

 

3. คติพจน์ประจำโรงเรียน 
กระทำชอบ  รอบรู้วิชา   พลานามัยสมบูรณ์ 

 

4. สีประจำโรงเรียน 
สีเหลือง หมายถึง   คุณธรรมประจำใจ 
สีม่วง หมายถึง    สติปัญญา  ความรอบรู้  
 

5. อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
ยิ้มง่าย  ไหว้งาม 
 

6. เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
ศิลปะ ดนตรีพื้นบ้าน สืบสานคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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7.  ข้อมูลด้านการศึกษา 
 7.1  จำนวนบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 
จำนวน ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง รวม 
ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

ผู้บริหารและรองผู้บริหาร 2 - 2 - - 2 - 
ครูประจำการ  9 8 17 - 11 6 - 
พนักงานราชการ - 1 1 - 1 - - 
ครูอัตราจ้าง - 1 1 - 1 - - 
นักการ/ภารโรง 2 - 2 2 - - - 
ครูธุรการ 1 - 1 - 1 - - 

รวม 14 10 24 2 14 8 - 
7.2  จำนวนนักเรียน    

ชั้น 
จำนวนนักเรียน จำนวน 

ชาย หญิง รวม ห้องเรียน 

อนุบาลปีที่ 2 11 18 29 1 

อนุบาลปีที่ 3 12 11 23 1 

รวมก่อนประถมศึกษา 23 29 52 2 

ประถมศึกษาปีที่ 1 20 10 30 1 

ประถมศึกษาปีที่ 2 24 21 45 2 

ประถมศึกษาปีที่ 3 17 13 30 1 

ประถมศึกษาปีที่ 4 28 11 39 1 

ประถมศึกษาปีที่ 5 30 14 44 2 

ประถมศึกษาปีที่ 6 19 25 44 2 

รวมประถมศึกษา 138 94 232 9 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 23 16 39 1 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 30 17 47 2 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 21 12 33 1 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 74 45 119 4 

รวมทั้งสิ้น 235 168 403 15 
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
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7.3  ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่ 
2.3.1) เนื้อท่ี.............................................21/2/50......ไร/่ตารางวา 
2.3.2) พ้ืนที่ปลูกสร้างอาคาร......................10..............ไร่/ตารางวา 
2.3.3) พ้ืนที่สนาม/นันทนาการ.....................7..............ไร่/ตารางวา 
2.3.4) จำนวนอาคารเรียนถาวร รวม.............5..............หลัง 
2.3.5) จำนวนอาคารเรียนชั่วคราว รวม.........2.............หลัง 
2.3.6) จำนวนสนามกีฬา...........5...........สนาม ได้แก่   สนามฟุตบอล ,  สนามวอลเลย์บอล,   

สนามบาสเกตบอล, สนามเปตอง, และสนามตะกร้อ 
2.4.7) จำนวนห้องเรียนทั้งหมด.......................20...........หอ้ง 
2.5.8) จำนวนห้องประกอบ 

- ห้องทดลองวิทยาศาสตร์........1.....ห้อง เฉลี่ย คิดเป็น.........54........ตารางเมตร 
- ห้องคอมพิวเตอร์....................1......ห้อง เฉลี่ย คิดเป็น........54.......ตารางเมตร 
- ห้องดนตรี-นาฏศิลป์…...........1.......ห้อง เฉลี่ย คิดเป็น........54.......ตารางเมตร 
- ห้องปฏิบัติการทางภาษา.......1......ห้อง เฉลี่ย คิดเป็น.........54.......ตารางเมตร 
- ห้องกิจกรรมอ่ืนๆ...................5…...ห้อง เฉลี่ย คิดเป็น........476.....ตารางเมตร 
- ห้องพยาบาล..........................1…...ห้อง เฉลี่ย คิดเป็น.........54......ตารางเมตร 
- ห้องโสตทัศนศึกษา.................1......ห้อง เฉลี่ย คิดเป็น.......108......ตารางเมตร 

 
8.  สภาพการบริหารงาน 

โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่  งานบริหารงาน
วิชาการ งานบริหารงานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป และได้กระจายงานและ
จัดให้บุคลากรไดป้ฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ ได้จัดระบบการบริหารเป็นแต่ละงาน โดยให้บุคลากร 
ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ และทำงานเป็นทีม ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามโครงสร้างการบริหาร   
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  2 
ทิศทางและกลยุทธ์การจัดการศึกษา 

 

1. วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 
ภายในปี 2566 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน มีความรู้คู่คุณธรรม มีระเบียบวินัย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุขในการเรียนรู้ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. พันธกิจ 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษา 
2. พัฒนาและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับ

การศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีทักษะชีวิตที่ดี 
3. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ ตาม

ความถนัดและความสนใจ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา
มีภาวะผู้นำมีความสามารถทางเทคโนโลยีและมีทักษะการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบโดยการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทุกระดับให้เป็นมืออาชีพ มีภาวะผู้นำ มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ มีวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีมีการจัดการ
ความรู้ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำในทุก
ระดับส่งผลให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคมตามมาตรฐานทางการศึกษาและ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพ่ือระดมงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา 

6. พัฒนาและเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศในโรงเรียนให้น่าดู น่าอยู ่น่าเรียน มีแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลายสอดคล้องต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

3. เป้าประสงค์ 
1. ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงและ ได้เรียนรู้ 

ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกของความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะเต็มตามศักยภาพ มีขวัญ

และกำลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
5. ครูมุ่งม่ันพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาตนตามมาตรฐานวิชาชีพ 

มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
6. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
7. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตย จัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

การเรียนรู้ของผู้เรียน 



5 

8. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

4. เป้าหมาย  
1. ร้อยละ 100 ของประชากรก่อนวัยเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึง  
2. ร้อยละ 75 ของประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับ  
3. ลดอัตราการออกกลางคันของประชากรในวัยเรียน      
4. ร้อยละ 75 ของผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
5. ร้อยละ 75 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาและผ่านเกณฑ์การประเมินตาม

หลักสูตรสถานศึกษา  
6. ร้อยละ 75 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ 
7. ร้อยละ 75 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับขวัญและกำลังใจ 
8. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

 

5. นโยบายการศึกษา 
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอก

และภายในโรงเรียน  
5. พัฒนาให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้รักการอ่านมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด

วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และกล้าแสดงออก 
6. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกของความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย เกิดความ
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีทักษะในการดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

 
6. กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา ผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 

7. กลยุทธ์โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 

8.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8.1 ด้านผู้เรียน 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักพระพุทธศาสนา  

2. จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  สื่อคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้น 
3. พัฒนาห้องปฏิบัติการภาษา   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  

ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการดนตรี  ห้องปฏิบัติการอ่ืนๆ  และแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้มีความพร้อมและ
เพียงพอต่อความต้องการ 

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขลักษณะนิสัยที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี  
ศิลปะ  กีฬา  และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  อบายมุขและสื่อลามก 

8.2   ด้านบุคลากร 
1. ส่งเสริม  สนับสนุนพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เป็นผู้นำทางวิชาการ 
2.   ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นแบบอย่างท่ีของ

นักเรียน 
8.3  ด้านสถานศึกษา   

1. พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น เป็นโรงเรียนน่าอยู่  
เรียนรู้อย่างมีความสุข 

2. สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น 
ศูนย์วิทยาการของชุมชน 
 

9. จุดเน้นการจัดการศึกษา 
1. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้ เจตคติ ตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 

โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน มุ่งจัดกิจกรรมที่หล่อหลอมเด็กและให้การสนับสนุนการเรียน 
การสอนที่เหมาะสมต่อการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม 

2. ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่งถึง โดยจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม 
กับตัวนักเรียนและสภาพท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองนักเรียนเห็นความสำคัญของการศึกษาและ
ส่งเสริมให้บุตรและเยาวชนเข้ารับการศึกษาต่อมากข้ึน 

3. พัฒนาบุคลากรให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้พัฒนาตนเองโดยเข้ารับการ
อบรมตามโครงการต่าง ๆ  ปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรัก ศรัทธาในวิชาชีพครูและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป 

4. สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนรว่มในการพัฒนาโรงเรียน โรงเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ให้บริการแก่ชุมชน โดยยึดหลักการ บ้าน วัด โรงเรียน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามโครงสร้างการบริหาร   
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10. มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2564  

มีจำนวน 3  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที ่ 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของเด็ก 

1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได ้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

 มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4  ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที ่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั 
3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ

จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
11. มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2564   
มีจำนวน 3  มาตรฐาน  ดังนี้ 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ แต่ละมาตรฐาน          

มีรายละเอียดดังนี้ 
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  มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ที่

สถานศึกษากำหนด 
 2. มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

และแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 
 3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีผลงานหรือชิ้นงานจากการทำงานกลุ่มหรือเดี่ยว

ได ้และสามารถอธิบายหลักการแนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 
 4. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและการสื่อสารได้ 
 5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่

สูงขึ้น 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1. มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
 2. มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 3. ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความ

หลากหลาย 
 4. มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

  มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
  2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย  
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงและ

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
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12. ตัวช้ีวัดความสำเร็จจำแนกตามกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

จุดเน้น ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้รับการบริการด้าน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มี
คุณภาพและเหมาะสมตรง
ตามความต้องการ 

1. จำนวนผู้เรียนที่ได้รับ 
การพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะ
อาชีพที่เหมาะสมกับบริบท 

76 วิชาการ 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

76 วิชาการ 

2. ปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรทุกระดับการศึกษา  
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะ
ทีจ่ำเป็นในศตวรรษที่  21 
นำไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือ
การมีงานทำ 

1. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐานให้
สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ 
ที ่21  

76 วิชาการ 

2. ร้อยละของสถานศึกษา 
ที่มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของผู้เรียน 
และพ้ืนที่ 

76 วิชาการ 

3. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี 
ความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

76  

 2. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการ 
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลัก
คิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของ
ชาติมีคุณธรรมจริยธรรม 

76  

3. สถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตร 
จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

76  
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จุดเน้น ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลัก

คิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

76 วิชาการ 

4) สถานศึกษาน้อมนำพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาของใน
หลวงรัชกาลที่ 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

76 วิชาการ 

     
     กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

จุดเน้น ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ นำไปสู่การสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 

1. ร้อยละของผู้เรียนระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้รับการ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ ์สังคม และสติปัญญา มี
พัฒนาการที่ดีรอบด้าน  

76 วิชาการ 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออก
เขียนได ้คิดเลขเป็น และมีนิสัย
รักการอ่าน  

76 วิชาการ 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ
การคิดวิเคราะห์  

76 วิชาการ 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้าน
การรู้เรื่องการอ่าน  

76 วิชาการ 

5. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการ 
ประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้าน
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์  

76 วิชาการ 

6. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่าน การ
ประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้าน
การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์  

76 วิชาการ 
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จุดเน้น ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 
 7. ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะ

สื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษา
ที ่3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

76 วิชาการ 

8. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ 
และทักษะในการป้องกันตนเอง
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

76 วิชาการ 

9. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละ
วิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่
ผ่านมา  

76 วิชาการ 

10. ร้อยละ 60 ของผู้เรียน
ระดับประถมศึกษามีผลการ
ทดสอบการอ่าน การเขียน 
ระดับ ดีและระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นมีสมรรถนะ 
การเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่
ระดับข้ันพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 
2) ตามแนวทางการประเมิน 
PISA  

76 วิชาการ 

11. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active 
Learning)  

76 วิชาการ 

12. สถานศึกษามีการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ 
STEM ศึกษา 

76 วิชาการ 

13. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ 
และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และฝึกทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

76 วิชาการ 
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จุดเน้น ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
อาชีพและทักษะชีวิต มีสุข
ภาวะที่ดีสามารถดำรงชีวิตอยู่ 
ในสังคม ได้อย่างมีความสุข 

1. ร้อยละของผู้เรียน มี ID 
plan และ Portfolio  เพ่ือ
การศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ  

76 วิชาการ 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัด 
การเรียนรู้ และบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะอาชีพตามความถนัด 

76 วิชาการ 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุข
ภาวะ 
ที่ดีทุกช่วงวัย  

76 วิชาการ 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่มี
ระบบป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ในสถานศึกษา 

76 วิชาการ 

3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของ แต่ละระดับ  

76 วิชาการ 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มี ความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการ
พัฒนาด้านทักษะอาชีพ ทักษะ
การดำรงชีวิต มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ  

76 วิชาการ 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับ  
การส่งเสริมให้มีความสามารถ
พิเศษด้านต่าง ๆ อาท ิดนตรี 
กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็น
ต้น 

76 วิชาการ 
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กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จุดเน้น ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิต
คร ูในการผลิตและพัฒนาครู 
ให้ตรงกับสาขาวิชาและ
สอดคล้องกับการพัฒนาใน
ศตวรรษท่ี 21 

1. สถานศึกษามีกรอบ
สมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาในศตวรรษที่ 21 และ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

79 -วิชาการ 
-บุคคล 

2. สถานศึกษามีจำนวนครูอย่าง
เหมาะสม และพอเพียงต่อการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  

79 บุคคล 

2. พัฒนาผู้บริหาร คร ูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภท ให้มีสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
มีศักยภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. ผู้บริหาร คร ูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภท  
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบ
ตามความจาเป็นในการจัด การ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

79 บุคคล 

2. ผู้บริหาร คร ูและบุคลากร
ทางการศึกษาสามารถพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การจัด 
การเรียนรู้ และการวัด
ประเมินผลอย่างมีคุณภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย ตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล 

79 บุคคล 

3. นำ Digital Technology 
มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระบบ 

1) สถานศึกษามีระบบ
ฐานข้อมูลผู้บริหาร คร ูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
วางแผน การพัฒนาครูทั้งระบบ 

79 บุคคล 

2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัด  
ที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ 
Digital Technology  

79 บุคคล 

3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้
ผู้บริหาร คร ูและบุคลากร
ทางการศึกษา พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องผ่านระบบ Digital 
Technology  

79 บุคคล 

 
 
 
 



14 

      กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

จุดเน้น ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1. ร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด 
การศึกษาให้สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่ 

1. ร้อยละของเด็กวัยเรียน 
ที่เข้า รับการศึกษาในแต่ละ
ระดับ การศึกษา  

76 วิชาการ 

2. ร้อยละของนักเรียนออก 
กลางคัน  

76 วิชาการ 

3. สถานศึกษามีระบบการดูแล 
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
และการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ  

76 ทั่วไป 

4. สถานศึกษามีระบบ
ฐานข้อมูล ประชากรวัยเรียน 
และสามารถ นามาใช้ในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

76 ทั่วไป 

2. จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 

1. มีรูปแบบหรือแนวทางในการ 
จัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน 
อย่างเหมาะสม  

76 งบประมาณ 

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การเรียนรู้ อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

76 งบประมาณ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน  
ให้สถานศึกษา นา Digital 
Technology มาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน 

1. สถานศึกษามีระบบโครงข่าย 
สื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถ 
เชื่อมต่อกับโครงข่าย
อินเทอร์เน็ต ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ ปลอดภัย  

76 ทั่วไป 

2. สถานศึกษามี Digital 
Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน 
การเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็น 
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

76 ทั่วไป 
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กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

จุดเน้น ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
พฤติกรรมแสดงออกถึงการดา
เนินชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

76 ทั่วไป 

2. สถานศึกษามีการจัดสภาพ 
แวดล้อมที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม 
และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน  

76 วิชาการ 

3. สถานศึกษาจัดการศึกษา 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

76 วิชาการ 

 
      กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

จุดเน้น ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ 
กลุ่มงาน 

ที่รับผิดชอบ 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

1) สถานศึกษาผ่านการประเมิน
มาตรฐานสถานศึกษาตามที่
กำหนด  

76 วิชาการ 

2) สถานศึกษามีผลการประเมิน
ภายนอกในระดับดีขึ้นไป  

76 ทุกกลุ่มงาน 

3) มีรูปแบบและแนวทางในการ
บริหารจัดการของโรงเรียนให้
เกิดคุณภาพ  

76 ทุกกลุ่มงาน 

4) สถานศึกษามีคุณภาพ และ
มาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) และ
พัฒนาสู่ระดับสากล  

76 ทุกกลุ่มงาน 

5) สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม  

76 ทุกกลุ่มงาน 
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13.  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และเป้าหมายความสำเร็จ 
รายการ เป้าหมายร้อยละ 

พัฒนาการทางด้านร่างกาย 
1.  ร่างกายเจริญเติบโต ตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
2.  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว

และประสานสัมพันธ์กัน 
พัฒนาการทางด้าน อารมณ์  จิตใจ  

3. มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
4. มีคุณธรรม  จริยธรรมและจิตใจที่ดีงาม 
5. ชื่นชมและแสดงออก ทางศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักการ

ออกกำลังกาย  
 พัฒนาการทางด้านสังคม  

6.  ชว่ยเหลือตนเองให้เหมาะสมกับวัย 
7.  รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
8.  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของ

สังคมและระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
 พัฒนาการทางด้านสติปัญญา 

9.   ใชภ้าษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
10. มีความสามารถ ในการคิดแก้ปัญหาได้เหมาะสม 
11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
12. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 

 
80 

 
80 

 
80 
80 

 
80 

 
80 
80 

 
80 

 
80 
80 
80 
80 

 
14.   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป้าหมาย
ความสำเร็จ 

                                         รายการ เป้าหมายร้อยละ 
1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู ้
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 



ส่วนที ่3 
ประมาณการงบประมาณรายรับ – รายจ่าย 

 

3.1 การประมาณการรายรับตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
      

ประเภทรายรับ 
ประมาณรายรับปีการศึกษา 2564 

1 เม.ย.65 – 
   30 ก.ย. 65 

1 ต.ค. 65 - 
   31 มี.ค. 66 

รวม 

1. เงินงบประมาณ    
1.1 งบบุคลากร    

-เงินเดือน 
-ค่าจ้างประจำ 
-ค่าจ้างชั่วคราว 
-เงินเพ่ิมจ่ายควบเงินเดือน 

5,458,800 
156,420 

- 
957,600 

5,458,800 
156,420 

- 
957,600 

10,917,600 
312,840 

- 
1,915,200 

1.2 งบดำเนินงาน 
-ค่าสาธารณูปโภค 
-ค่าตอบแทน 
-ค่าใช้สอย 
-ค่าวัสดุ 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

1.3 งบอุดหนุน 
-ค่าจัดการเรียนการสอน 
-ค่าหนังสือเรียน 
-ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-ค่าอุปกรณ์การเรียน 

 
236,714 
285,411 
151,971 
119,414 

74,421 

 
236,714 

- 
- 
- 

74,421 

 
473,428 
285,411 
151,971 
119,414 
148,842 

2. เงินนอกงบประมาณ 
2.1 เงินรายได้สถานศึกษา (บริจาค) 
2.2 เงินอาหารกลางวันนักเรียน 
2.3 เงินสนับสนุนจาก อปท. อบต. 
2.4 อ่ืนๆ โครงการสนับสนุนจาก

มูลนิธิ CCF 

 
30,405.46 

309,463 
- 

 
- 

309,463 
- 

 
30,405.46 

618,926 
- 

รวม 7,780,619.46 7,193,418 14,974,037.46 
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3.2 ประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 3,4)  
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แหล่งเงินงบประมาณ 

อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรม 
พัฒนาฯ 

งบอ่ืน ๆ 

1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ว่าที่ร้อยตรีทนันชัย  เจริญรัตน์ 500   
2 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรู้ 
นางสาววิริยา  สุปัญญา 
นางสาวแพรวนภา  มณีรัตน์ 

36,000   

3 โครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน นางสาวแพรวนภา  มณีรัตน์ 2,000   
4 โครงการนิเทศทางการศึกษา นายพลภัทร  โสมี 2,000   
5 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ว่าที่ร้อยตรีทนันชัย  เจริญรัตน์ 3,000   
6 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นางสาวอัญชลี  ฝางคำ 12,000   
7 โครงการส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา นายพลภัทร  โสมี 1,000   
8 โครงการการวัดผลและประเมินผล

การศึกษา 
นายพิทยา  บุตราช 5,000   

9 โครงการบ้านนักวิยาศาสตร์น้อย นางสาวนิลมล   โคตรแสง 
นางสาวถนอมจิต  พรมน้อย 

5,000 
 

 

10 โครงการเรียนฟรี 15 ปี 
10.1 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
10.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
10.3 ค่าหนังสือเรียน 

นางสาวถนอมจิต  พรมน้อย 
นางสาวแพรวนภา  มณีรัตน์ 
 

  
- 

ตามจัดสรร 
- 

 

11 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้              
นอกสถานศึกษา 

นางสาวนิลมล  โคตรแสงว่า
ทีว่่าทีร่้อยตรีปรีดา ด่านลาพล 
นายอภิรัฐ   โยธาฤทธิ ์

 
80,000 

 

 

12 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ICT 
เพ่ือการเรียนการสอน 

นายอภินันทวุฒิ  ไชยกา  5,000 
 

 

13 โครงการจัดตั้งชุมนุมดนตรีนาฏศิลป์ นายก้องหล้า  คนยืน 
นายภาณุวัตร  สุขันธ์ 

 
1,000 

 

14 โครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ –เนตรนารี 

นายอภิรัฐ   โยธาฤทธิ ์
ทีว่่าทีร่้อยตรีปรีดา ด่านลาพล 

 10,000 
 

 

15 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยนวัตกรรม โคก  หนอง  นา
Model 

นายพลภัทร  โสมี 15,000 

 

 

16 โครงการแนะแนวทางการศึกษา นายพิทยา   บุตราช 6,000   
17 โครงการห้องสมุดมีชีวิต นางสาวอัญชลี   ฝางคำ 5,000   
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แหล่งเงินงบประมาณ 

อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรม 
พัฒนาฯ 

งบอ่ืน 
ๆ 

18 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย 

นางสาวนิลมล  โคตรแสง 100,000 
 

 

19 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ O-NET ,  NT 

นางสาวสุภาพร  ศรีแสงใส 
นางสาวแพรวนภา  มณีรัตน์ 

4,000 
 

 

20 โครงการวันสำคัญ ว่าที่ร้อยตรีทนันชัย เจริญรัตน์ 25,500   
รวม 222,000 96,000  

 
2. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  
 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แหล่งเงินงบประมาณ 

อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรม 
พัฒนาฯ 

งบอ่ืน 
ๆ 

1 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 

นางเพ็ญนภา   คล่องแคล่ว 
นางสาวแพรวนภา  มณีรัตน์ 

2,000 
 

 

2 โครงการบริหารงานการเงิน การบัญชี น.ส.แจ่มจันทร์   อินทะพล 1,000   
3 โครงการการใช้จ่ายสาธารณูปโภค น.ส.แจ่มจันทร์   อินทะพล 60,000   
4 โครงการบริหารงานพัสดุ นายอภินันทวุฒิ   ไชยกา 5,000   
5 โครงการจัดระบบควบคุมภายใน นายอภินันทวุฒิ   ไชยกา 500   

รวม 68,500   
 
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แหล่งเงินงบประมาณ 

อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรม 
พัฒนาฯ 

งบอ่ืน 
ๆ 

1 โครงการพัฒนาบุคลากร นางภรรัช นุกูลกิจ 40,000   
2 โครงการจัดสวัสดิการและให้ขวัญ

กำลังใจบุคลากร 
นางสาวถนอมจิต พรมน้อย 10,000 

 
 

3 โครงการบริหารอัตรากำลัง นางสาวนิลมล  โคตรแสง 120,000   
4 โครงการวินัยและการปกครอง นายพลภัทร  โสมี 3,000   
5 โครงการปรับปรุงและพัฒนาขข้อมูลครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
นางสาวนิลมล  โคตรแสง 5,000 

 
 

รวม 178,000   
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4. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แหล่งเงินงบประมาณ 

อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรม 
พัฒนาฯ 

งบอ่ืน ๆ 

1 โครงการจัดระบบบริหารและพัฒนา
องค์กร 

นายพลภัทร  โสมี 500 
 

 

2 โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการศึกษา 

นางสาวนิลมล  โคตรแสง 
นางสาวสุภาพร  ศรีแสงใส 

3,000 
 

 

3 โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายก้องหล้า คนยืน 5,000   
4 โครงการบริหารงานกิจกรรมนักเรียน

และสภานักเรียน 
นายอภิรัฐ  โยธาฤทธิ์ 4,000 

 
 

5 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
5.1 โรงเรียนสุจริต 
5.2 โรงเรียนวิถีพุทธ 
5.3 คุณธรรมจริยธรรม 
5.4 โรงเรียนสีขาว 
5.5 กิจกรรมประชาธิปไตย 

นายอภิรัฐ  โยธาฤทธิ์ 
นายก้องหล้า คนยืน 

5,000 

 

 

6 โครงการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ว่าที่ร้อยตรีปรีดา  ด่านลาพล 40,000   
7 โครงการจัดสวัสดิการด้านอาหาร

กลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นายพิทยา  บุตราช 
นางสาวสุภาพร  ศรีแสงใส 
 

1,000 

 

 

8 โครงการสหกรณ์โรงเรียน นางสาวแพรวนภา  มณีรัตน์ 1,000   
9 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา นายอภิรัฐ   โยธาฤทธิ ์  10,000  

10 โครงการประชาสัมพันธ์ ว่าที่ร้อยตรีปรีดา  ด่านลาพล 
นายภาณุวัตร   สุขันธ ์

4,000 
 

 

11 โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ ว่าที่ร้อยตรีอนุวัช  นิวงษา 5,000   
12 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชน 
นายพลภัทร  โสมี 
นายสมโภช  นนทอนันต์ 

1,000 
 

 

13 โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา นางเพ็ญนภา  คล่องแคล่ว 60,000   
14 โครงการปฏิคมโรงเรียน นางสาวถนอมจิต  พรมน้อย 6,000   
15 โครงการสำมะโนประชากรในวัยเรียน นางสาวสุภาพร  ศรีแสงใส 1,000   
16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน

โรงเรียน 
นายอภิรัฐ   โยธาฤทธิ ์ 40,000 

 
 

17 โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน นางสมไสว  ภักดีล้น 20,000   
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ที ่ โครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 
แหล่งเงินงบประมาณ 

อุดหนุน 
รายหัว 

กิจกรรม 
พัฒนาฯ 

งบอ่ืน ๆ 

18 โครงการอาหารกลางวัน นายภาณุวัตร   สุขันธ ์   งบ อบต. 
19 โครงการอาหารเสริม(นม)  นายภาณุวัตร   สุขันธ ์   งบ อบต. 
20 โครงการก่อสร้างสักการะสถาน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน 
นายสมโภช  นนทอนันต์ 40,000 

 
 

21 โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือ
ป้องกันอุบัติเหตุจราจรด้วยนวัตกรรม 
POLICE 

นายพลภัทร  โสมี 15,000 

 

 

22 โครงการเยาวชนทางสายใหม่ ปลอดภัย
ยาเสพติด 

นายอภิรัฐ   โยธาฤทธิ ์ 20,000 
 

 

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ
ภายในโรงเรียน 

ว่าที่ร้อยตรีปรีดา  ด่านลาพล 
 

30,000 
 

 

รวม 301,500 10,000  
 
6. สรุปประมาณการรายจ่ายจำแนกตามกลุ่มงาน 
 

ที ่ แผนงาน จำนวนโครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 20 318,000  
2 กลุ่มบริหารงานบประมาณ 5 68,500  
3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 5 178,000  
4 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 23 311,500  

รวมทั้งสิ้น 47 876,000   
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ความสำเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2565 
กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ความสอดคล้องและตอบสนอง 

งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ 
กลยุทธ์สพฐ. มาตรฐาน กลุ่มงาน 

1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ร้อยละ 76 1,2 1,3 วิชาการ 500 เมษายน65 – ตุลาคม65 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 36,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

3. โครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 2,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

4.โครงการนิเทศทางการศึกษา ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 2,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

5. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ร้อยละ 76 1,3,4 1,3 วิชาการ 3,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

6. โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 12,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

7. โครงการส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา ร้อยละ 76 1,2,3 1,3 วิชาการ 1,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

8. โครงการการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 5,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

9. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ร้อยละ 76 1,2 1,3 วิชาการ 5,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

10.โตรงการเรียนฟรี 15 ปี ร้อยละ 76 1,4 1,3 วิชาการ ตามจัดสรร เมษายน65 – ตุลาคม65 

11.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 80,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

12.โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ICT เพ่ือการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 5,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

13.โครงการชุมนุมทางกีฬา,ดนตรี,เชียร ์ ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 70,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

14.โครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 30,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

15. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 1,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

16.โครงการแนะแนวทางการศึกษา ร้อยละ 76 1,4 1,3 วิชาการ 6,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

17. โครงการห้องสมุดมีชีวิต ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 5,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ความสอดคล้องและตอบสนอง 

งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ 
กลยุทธ์สพฐ. มาตรฐาน กลุ่มงาน 

18.โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ร้อยละ 76 1,4,6 4,6 วิชาการ 100,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

19.โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ร้อยละ 76 1,4 2 งบประมาณ 2,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

20. โครงการบริการการเงิน การบัญชี ร้อยละ 76 1,5 2 งบประมาณ 1,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

21. โครงการการใช้จ่ายสาธารณูปโภค ร้อยละ 76 1,5 2 งบประมาณ 60,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

22.โครงการบริหารงานพัสดุ ร้อยละ 76 1,5 2 งบประมาณ 5,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

23. โครงการจัดระบบควบคุมภายใน ร้อยละ 76 1,5 2 งบประมาณ 500 เมษายน65 – ตุลาคม65 

24. โครงการบริหารอัตรากำลัง ร้อยละ 76 1,2,5 2 บุคคล 120,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

25. โครงการจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร ร้อยละ 76 1,5 2 งบประมาณ 3,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

26. โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 76 1,2,5 1,3 งบประมาณ 5,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

27.โครงการบริหารงานกิจกรรมนักเรียน ร้อยละ 76 1,2,5 1,3 ทั่วไป 10,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

28.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม              
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 ทั่วไป 5,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

29. โครงการจัดสวัสดิการด้านอาหารกลางวันระดับ
มัธยมศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 76 1,4,5 1,2,3 ทั่วไป 1,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

30.โครงการสหกรณ์โรงเรียน ร้อยละ 76 1,5 1,2,3 ทั่วไป 1,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

31. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา ร้อยละ 76 1,4,5 1,3 ทั่วไป 70,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

32.โครงการประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 76 1,5 1,2,5 ทั่วไป 4,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

33. โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ ร้อยละ 76 1,5 2 ทั่วไป 5,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

34.โตรงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน 

ร้อยละ 76 1,5 2 ทั่วไป 1,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

35. โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ร้อยละ 76 1,4,5 2 ทั่วไป 60,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

36. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ร้อยละ 76 1,4,5 2 ทั่วไป 60,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ความสอดคล้องและตอบสนอง 

งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ 
กลยุทธ์สพฐ. มาตรฐาน กลุ่มงาน 

37. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ร้อยละ 76 1,4,5 1,3 ทั่วไป 20,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

38. โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุจราจรด้วยนวัตกรรม POLICE 

ร้อยละ 76 1,6 1,3 ทั่วไป 15,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ความสอดคล้องและตอบสนอง 

งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ 
กลยุทธ์สพฐ. มาตรฐาน กลุ่มงาน 

1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ร้อยละ 76 1,2 1,3 วิชาการ 500 เมษายน65 – ตุลาคม65 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 36,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

3. โครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 2,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

4.โครงการนิเทศทางการศึกษา ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 2,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

5. โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 12,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

6. โครงการส่งเสริมการวิจัย ร้อยละ 76 1,2,3 1,3 วิชาการ 1,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

7. โครงการการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 5,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

8. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ร้อยละ 76 1,2 1,3 วิชาการ 5,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

9.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 80,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

10.โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ICT เพ่ือการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 5,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

11.โครงการชุมนุมทางกีฬา,ดนตรี,เชียร ์ ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 70,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

12.โครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี 

ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 30,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 
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โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ความสอดคล้องและตอบสนอง 

งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ 
กลยุทธ์สพฐ. มาตรฐาน กลุ่มงาน 

13. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 1,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

14. โครงการห้องสมุดมีชีวิต ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 5,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

15. โครงการแตรียมความพร้อมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
O-NET , NT 

ร้อยละ 76 2 1,2,3 วิชาการ 4,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

16. โครงการบริหารอัตรากำลัง ร้อยละ 76 1,2,5 2 บุคคล 120,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

17. โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 76 1,2,5 1,3 ทั่วไป 5,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในโรงเรียน ร้อยละ 76 2 1,2 ทั่วไป 30,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

19. โครงการเยาวชนทางสายใหม่ ปลอดภัยยาเสพติด ร้อยละ 76 2 1 ทั่วไป 20,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

20.โครงการบริหารงานกิจกรรมนักเรียน ร้อยละ 76 1,2,5 1,3 ทั่วไป 10,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

21.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม              
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 ทั่วไป 5,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

22.โครงการปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ ร้อยละ 76 2,5 2,3 ทั่วไป 100,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

23. โครงการอาหารกลางวัน ร้อยละ 76 2,4,5 2 ทั่วไป งบ อบต. เมษายน65 – ตุลาคม65 

24. โครงการอาหารเสริม (นม) ร้อยละ 76 2,4,5 2 ทั่วไป งบ อบต. เมษายน65 – ตุลาคม65 
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ความสอดคล้องและตอบสนอง 

งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ 
กลยุทธ์สพฐ. มาตรฐาน กลุ่มงาน 

1. โครงการการนิเทศทางการศึกษา ร้อยละ 79 3 2 วิชาการ 2,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

2. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ร้อยละ 79 1,3,4 2 วิชาการ 3,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

3. โครงการส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา ร้อยละ 79 1,2,3 1,3 วิชาการ 1,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

4. โครงการจัดสวัสดิการและให้ขวัญกำลังใจบุคลากร ร้อยละ 79 3,5 2 บุคคล 10,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

 
กลยุทธ์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ความสอดคล้องและตอบสนอง 

งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ 
กลยุทธ์สพฐ. มาตรฐาน กลุ่มงาน 

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 36,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

2. โครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 2,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

3.โครงการนิเทศทางการศึกษา ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 2,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

4. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ร้อยละ 76 1,3,4 1,3 วิชาการ 3,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

5. โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 12,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

6. โครงการการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 5,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

7.โตรงการเรียนฟรี 15 ปี ร้อยละ 76 1,4 1,3 วิชาการ ตามจัดสรร เมษายน65 – ตุลาคม65 

8.โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 80,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

9.โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้าน ICT เพ่ือการเรียน
การสอน 

ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 5,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

10.โครงการชุมนุมทางกีฬา,ดนตรี,เชียร ์ ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 70,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 
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โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
ความสอดคล้องและตอบสนอง 

งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ 
กลยุทธ์สพฐ. มาตรฐาน กลุ่มงาน 

11.โครงการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 30,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

12. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 1,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

13.โครงการแนะแนวทางการศึกษา ร้อยละ 76 1,4 1,3 วิชาการ 6,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

14. โครงการห้องสมุดมีชีวิต ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 วิชาการ 5,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

15.โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ร้อยละ 76 1,4,6 4,6 วิชาการ 100,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 
16.โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ร้อยละ 76 1,4 2 งบประมาณ 2,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

17. โครงการจัดสวัสดิการด้านอาหารกลางวันระดับ
มัธยมศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 76 1,4,5 1,2,3 ทั่วไป 1,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

18. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา ร้อยละ 76 1,4,5 1,3 ทั่วไป 70,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

19. โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ร้อยละ 76 1,4,5 2 ทั่วไป 60,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

20. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ร้อยละ 76 1,4,5 2 ทั่วไป 60,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

21. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ร้อยละ 76 1,4,5 1,3 ทั่วไป 20,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

22. โครงการอาหารกลางวัน ร้อยละ 76 2,4,5 2 ทั่วไป งบ อบต. เมษายน65 – ตุลาคม65 

23. โครงการอาหารเสริม (นม) ร้อยละ 76 2,4,5 2 ทั่วไป งบ อบต. เมษายน65 – ตุลาคม65 

24.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม                
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

ร้อยละ 76 1,2,4 1,3 ทั่วไป 5,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 
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กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
ความสอดคล้องและตอบสนอง 

งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ 
กลยุทธ์สพฐ. มาตรฐาน กลุ่มงาน 

1. โครงการบริการการเงิน การบัญชี ร้อยละ 76 1,5 2 งบประมาณ 1,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

2. โครงการการใช้จ่ายสาธารณูปโภค ร้อยละ 76 1,5 2 งบประมาณ 60,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

3.โครงการบริหารงานพัสดุ ร้อยละ 76 1,5 2 งบประมาณ 5,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

4. โครงการจัดระบบควบคุมภายใน ร้อยละ 76 1,5 2 งบประมาณ 500 เมษายน65 – ตุลาคม65 

5. โครงการบริหารอัตรากำลัง ร้อยละ 76 1,2,5 2 บุคคล 120,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

6. โครงการจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร ร้อยละ 76 1,5 2 ทั่วไป 3,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

7. โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 76 1,2,5 1,3 ทั่วไป 5,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

8.โครงการบริหารงานกิจกรรมนักเรียน ร้อยละ 76 1,2,5 1,3 ทั่วไป 10,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

9. โครงการจัดสวัสดิการด้านอาหารกลางวันระดับ
มัธยมศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 76 1,4,5 1,2,3 ทั่วไป 1,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

10.โครงการสหกรณ์โรงเรียน ร้อยละ 76 1,5 1,2,3 ทั่วไป 1,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

11. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา ร้อยละ 76 1,4,5 1,3 ทั่วไป 70,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

12.โครงการประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 76 1,5 1,2,5 ทั่วไป 4,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

13. โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ ร้อยละ 76 1,5 2 ทั่วไป 5,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

14.โตรงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ร้อยละ 76 1,5 2 ทั่วไป 1,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

15. โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ร้อยละ 76 1,4,5 2 ทั่วไป 60,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

16. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ร้อยละ 76 1,4,5 2 ทั่วไป 60,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

17. โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ร้อยละ 76 1,4,5 1,3 ทั่วไป 20,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

18.โครงการปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ ร้อยละ 76 2,5 2,3 ทั่วไป 100,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

19. โครงการอาหารกลางวัน ร้อยละ 76 2,4,5 2 ทั่วไป งบ อบต. เมษายน65 – ตุลาคม65 
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โครงการ/กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความสำเร็จ 
ความสอดคล้องและตอบสนอง งบประม

าณ 
ระยะเวลาดำเนินการ 

กลยุทธ์สพฐ. มาตรฐาน กลุ่มงาน 
20. โครงการอาหารเสริม (นม) ร้อยละ 76 2,4,5 2 ทั่วไป งบ อบต. เมษายน65 – ตุลาคม65 

21. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในโรงเรียน ร้อยละ 76 5,6 1,2 ทั่วไป 30,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
ความสอดคล้องและตอบสนอง 

งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ 
กลยุทธ์สพฐ. มาตรฐาน กลุ่มงาน 

1.โครงการวันสำคัญ ร้อยละ 76 6 2 วิชาการ 25,500 เมษายน65 – ตุลาคม65 

2.โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ร้อยละ 76 1,4,6 4,6 วิชาการ 100,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

3.โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ร้อยละ 76 1,4,6 2 งบประมาณ 2,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

4. โครงการบริการการเงิน การบัญชี ร้อยละ 76 1,5,6 2 งบประมาณ 1,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

5. โครงการการใช้จ่ายสาธารณูปโภค ร้อยละ 76 1,5,6 2 งบประมาณ 60,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

6. โครงการจัดระบบควบคุมภายใน ร้อยละ 76 1,5,6 2 งบประมาณ 500 เมษายน65 – ตุลาคม65 

7. โครงการจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร ร้อยละ 76 1,5,6 2 ทั่วไป 3,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในโรงเรียน ร้อยละ 76 5,6 1,2 ทั่วไป 30,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

9. โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุจราจรด้วยนวัตกรรม POLICE 

ร้อยละ 76 1,6 1,3 ทั่วไป 15,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในโรงเรียน ร้อยละ 76 5,6 1,2 ทั่วไป 30,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

11. โครงการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุจราจรด้วยนวัตกรรม POLICE 

ร้อยละ 76 1,6 1,3 ทั่วไป 15,000 เมษายน65 – ตุลาคม65 

 



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 3,4) 
โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 

.......................................................................................... 
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก สำนักงานเขตพื้นที่   

การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565   ได้
พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 3,4) ของโรงเรียนบ้านหนองปลาดุกแล้ว 
 (1) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ ดังนี้ 
  งบบริหารงานวิชาการ       จำนวน   318,000  บาท คิดเป็นร้อยละ  36.30 
                  งบบริหารงานงบประมาณ   จำนวน    68,500  บาท  คิดเป็นร้อยละ   7.82 
                  งบบริหารงานบุคคล          จำนวน   178,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ  20.32 
          งบบริหารงานทั่วไป           จำนวน  311,500  บาท  คิดเป็นร้อยละ  35.56 
   งบประมาณทั้งสิ้น  876,000 บาท   คิดเป็นร้อยละ 100 
 (2) เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาสที่ 3,4)  
 
 
 

(ลงชื่อ)................................................... 
      (นางฉวีวรรณ  ขันธวิชัย) 

      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 1. คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก ที่ 42/2565  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2565  (ไตรมาส 3,4) 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 

       ที ่๔๒ / ๒๕๖๕ 
 เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๓-๔) 

   
    ตามท่ีโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครพนม เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่
รับผิดชอบบริหารงานในโนเรียนตามหลักบริหารราชการ และได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับพ้ืนฐาน 
อาศัยอำนาจมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
    จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๓-๔) 
ดังต่อไปนี้ 
             ๑. นายความสุข  ไชยผง              ผู้อำนวยการโรงเรียน           ประธานกรรมการ 
             ๒. นายพลภัทร โสมี                   รองผู้อำนวยการโรงเรียน       รองประธานกรรมการ 
             ๓. ว่าที่ร้อยตรีทนันชัย เจริญรัตน์    ครูชำนาญการพิเศษ             กรรมการ 
             ๔. นายสมโภช นนทอนันต์           ครูชำนาญการพิเศษ             กรรมการ 
             ๕. นายนิรุทธิ์ อนุสุวรรณ              ครูชำนาญการพิเศษ             กรรมการ 
             ๖. นางภรรัช นุกูกิจ                   ครูชำนาญการพิเศษ             กรรมการ 
             ๗. ว่าที่ร้อยตรีปรีดา ด่านลาพล      ครูชำนาญการพิเศษ              กรรมการ 
             ๘. นางสาววิริยา สุปัญญา             ครูชำนาญการพิเศษ             กรรมการ 
             ๙. นายก้องหล้า คนยืน               ครูชำนาญการพิเศษ              กรรมการ 
              ๑๐. นายพิทยา บุตราช                ครูชำนาญการ                     กรรมการ         
              ๑๑. นางสาวนิลมล โคตรแสง         ครูชำนาญการ                     กรรมการ         
              ๑๒. นางสาวแจ่มจันทร์ อินทะพล    ครูชำนาญการ                     กรรมการ         
              ๑๓. นายอภินันทวุฒิ ไชยกา           ครู                                  กรรมการ      
              ๑๔. นายอภิรัฐ โยธาฤทธิ์              ครู                                  กรรมการ    
              ๑๕. นางสาวถนอมจิต พรมน้อย      ครู                                  กรรมการ  
              ๑๖. นางสาวสุภาพร ศรีแสงใส        ครูผู้ช่วย                             กรรมการ 
              ๑๗. นายภาณุวัตร สุขันธ์              ครูผู้ชว่ย                             กรรมการ 
              ๑๘. นางสมไสว ภักดีล้น               พนักงานราชการ                    กรรมการ 
              ๑๙. นางสาวอัญชลี  ฝางคำ            ครูอัตราจ้าง                        กรรมการ                
              ๒๐. นางเพ็ญนภา  คล่องแคล่ว       ครูชำนาญการพิเศษ              กรรมการและเลขานุการ 
              ๒๑. นางสาวแพรวนภา  มณีรัตน์     ครูผู้ชว่ย                           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                
    มีหน้าที ่  ๑. ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตร    
มาส ๓-๔) ให้ครอบคุมตามวัตถุประสงค์ตามขอบข่ายภารกิจงานของโรงเรียน 
                 ๒. จัดทำรูปเลม่แผนปฏิบัติการ 
                 ๓. ประกาศลงเว็ปไซด์ของโรงเรียน 
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               ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ได้ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ 
เต็มใจ เต็มเวลา เต็มความสามารถ ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับนักเรียนทุกคน   อย่าได้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการได้ หากเกิดปัญหาและอุปสรรคใดๆ ให้รีบรายงานต่อผู้บริหารเพื่อทราบ และ
ร่วมกันแก้ไขโดยทันที   
                   
                      ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๖๕    
                           
                             สั่ง  ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 
               
                                                     (ลงชื่อ)…………………………………….... 
               (  นายความสุข  ไชยผง  )  
        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 
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