
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  คู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

ยเขตพา 

ค าน า 
คู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จัดท าขึ้นเพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียน (SWOT Analysis) โดยค านึงถึงผลการวิเคราะห์ เพ่ือ
น าไปสู่การก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียน รวมถึงตอบสนอง นโยบาย จุดเน้นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 รวมทั้งสามารถแก้ไขสภาพปัจจุบันและปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งจะท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานต่อไป 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า           
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนจะสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
มากยิ่งขึ้น 
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สารบัญ 
   หน้า 

ค าน า 
ตอนที่ 1 แนวคิด หลักการและความส าคัญ 
  แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา     1 

แนวคิดของแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา    2 
ขั้นตอนการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพการบริหารงานเชิงระบบ (PDCA)   2 
ประโยชน์ของแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา    3 

ตอนที่ 2 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา    4 
ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา   4 
องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปี     5 

 ส่วนที่ 1 สภาพบริบททั่วไปของสถานศึกษา    5 
 ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา    6 
 ส่วนที่ 3 รายละเอียดของแผนงาน     7 
 ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ    8 
 ภาคผนวก      8 

ตอนที่ 3 รูปแบบของการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา     9 
ส่วนที่ 1 สภาพบริบททั่วไปของสถานศึกษา    9 
ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา                 17 
ส่วนที่ 3 รายละเอียดของแผนงาน                             19 
ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ                  26 
ภาคผนวก                     28 

  ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการฯ                 29 
 ตัวอย่างคณะกรรมการการก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน               30 
  ตัวอย่างรายงานการประชุม                  31 
  ตัวอย่างแบบติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ                 33  
  ตัวอย่างแบบประเมินโครงการ                  35 
  ตัวอย่างการเขียนโครงการ                  37 

คณะท างาน                     42 
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ตอนท่ี 1 แนวคิดหลักการและความส าคัญ 
แนวคิดในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานรัฐเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่ง

พระราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งสรุปได้ว่า เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้
หน่วยงานรัฐนั้นต้องจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีไว้ โดยแผนปฏิบัติการประจ าปีต้องแสดงถึงรายละเอียด
ของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จ   นอกจากนั้น แผนปฏิบัติการประจ าปียังเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานรัฐเพ่ือให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้ที่
เกี่ยวข้องได้เข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายใน การปฏิบัติงานร่วมกัน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือ
หรือกลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจ ด้านต่างๆ ของหน่วยงาน ซึ่งจะท าให้
ทราบถึงความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา
หรือปรับแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมได้ทันท่วงที  นอกจากนี้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีจะท า
ให้ระบบบริหารงบประมาณของหน่วยงานมุ่งเน้นไปที่ผลงานและผลลัพธ์มากขึ้น รวมทั้งมีความโปร่งใส
และตรวจสอบได้อีกด้วย  

ดังนั้น การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะท าให้การบริหาร
จัดการเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในการบรรลุเป้าหมายในระยะยาวตามเป้าหมายที่วางไว้ เพราะเป็น
การสะท้อนและถ่ายทอดแผนระยะยาวของหน่วยงานรัฐมาด าเนินการในรูปแบบของการจัดท าแผนปฏิบัติ
การในแต่ละปี ซึ่งมโีอกาสที่จะปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมเพ่ือให้สามารถสนองต่อนโยบายของหน่วยงานของ
รัฐบาลและความเร่งด่วนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ผู้รับผิดชอบ
ในระดับบริหาร ผู้ปฏิบัติ และผู้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานด้านการวางแผน การจัดท า
งบประมาณ และการติดตามประเมินผล ควรจะได้เรียนรู้และน าความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อน าไป ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
มาตรา 9 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 
(1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้

เป็นการล่วงหน้า 
(2) การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียด

ของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 

(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร.
ก าหนด 
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(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิด
ผลกระทบต่อประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น 
หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

หมวด 4 การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
มาตรา 20 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ส่วน

ราชการก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่
จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพรใ่ห้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกันด้วย 
 เพ่ือให้บริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ สถานศึกษาจึงต้องจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีของสถานศึกษา ต้องจัดท าแผนให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ และ
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมุ่งมั่นผลักดันการด าเนินงาน แผนงาน/โครงการ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี และในการด าเนินงานโครงการส าคัญต่าง ๆ ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการระดมสรรพก าลัง ทั้งในด้านบุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วม และ
นอกจากนี้แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ยังใช้เป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนและพัฒนา
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมถึงใช้เป็นกรอบในการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 
แนวคิดของแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา โดยมุ่งการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา จะต้องออกแบบการด าเนินการภายในสถานศึกษาที่เน้นการสร้างความเข้าใจส าหรับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ตรงกันในทุกขั้นตอนการด าเนินการเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างขั้นตอน
ของการด าเนินการ และสถานศึกษาส่วนใหญ่จะยึดขั้นตอนของวงจรคุณภาพการบริหารงานเชิงระบบ 
(PDCA) เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพทั้งขับเคลื่อนคุณภาพของสถานศึกษา ทั้งขับเคลื่อนคุณภาพงานของกลุ่ม
งานทั้งขับเคลื่อนคุณภาพของบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเฉพาะตนภายใต้  4 ขั้นตอน
ส าคัญ ประกอบด้วย 

P : Planning  การวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
D : Doing  การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
C : Checking  การตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ 
A : Action  การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 วงจรคุณภาพการบริหารงานเชิงระบบ (PDCA) 
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ขั้นตอนการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพการบริหารงานเชิงระบบ (PDCA) 

สถานศึกษาจะต้องประยุกต์ใช้วงจรคุณภาพ  เพ่ือให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา โดยยึดการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดจากการประยุกต์ใช้
ข้อมูลสารสนเทศมาออกแบบ วางแผนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมต่อ
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจนเกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษา  โดยทุก
คนยึดมั่นที่จะด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีรายละเอียด ประกอบด้วย 4 ขั้น ดังนี้ คือ 

ขั้นการวาง P : Planning เป็นขั้นการก าหนดกรอบรายละเอียดของการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ผ่านการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ส าหรับการวางแนวทาง เพ่ือพัฒนาด้วย
การพิจารณาคัดเลือกแนวทางที่มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาที่สุดในการแก้ไข ปรับปรุง  
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพโดยจะช่วยส่งเสริมให้การคาดการณ์สิ่งที่จะเป็นผลส าเร็จในอนาคต มี
ความชัดเจนมากท่ีสุด 

ขั้นการปฏิบัติงาน D : Doing เป็นขั้นการน าแนวทางที่ผ่านการวางแผนไว้อย่างชัดเจน มาสู่
การปฏิบัติตามกิจกรรม ซึ่งก าหนดไว้ในแนวทางดังกล่าว เพ่ือสร้างความส าเร็จให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ทั้งการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาคุณภาพจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ขั้นการตรวจสอบประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ C : Checking เป็นขั้นการเลือกใช้วิธีการ
และเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากการด าเนินการแก้ไข  ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาคุณภาพส าหรับน ามาวิเคราะห์ แปลผล และเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเงื่อนไขของ
ความส าเร็จ จากการด าเนินการว่าบรรลุผลส าเร็จหรือไม่  

ขั้นการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ A : Action เป็นขั้นการน าผลการประเมินมาพิจารณา
อย่างละเอียดรอบคอบ และตัดสินในการพิจารณาแนวทางส าหรับการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาคุณภาพไปประยุกต์ใช้ 

ประโยชน์ของแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

1. เพ่ือให้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) โดย
การส ารวจข้อมูล ปัญหาและความต้องการจ าเป็นเพ่ือเป็นฐานข้อมูล (Database) ส าหรับการบริหารงาน
บนข้อเท็จจริง  

2. เพ่ือให้การบริหารงานอย่างเป็นระบบ (System Approach) โดยพัฒนาโรงเรียนตาม
ยุทธศาสตร์โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA (Plan – Do – Check – Act) อาศัยการวางแผนอย่างมีเป้าหมาย 
มีความสัมพันธ์ ในกระบวนการท างานตลอดจนมีการประเมินผลในภาพรวม และมีการปรับปรุงใหม่
เพ่ือให้เกิดคุณภาพข้ึนพร้อมกันในทุกๆ ด้าน (Total Quality)  

3. เพ่ือให้การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (POR-WOR MODEL) พิจารณาทบทวน
ปรับปรุง โครงสร้าง การบริหารโรงเรียนให้ครอบคลุมภารกิจ ทันสมัย คล่องตัว รองรับการกระจายอ านาจ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมี
ส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ ที่สามารถตรวจสอบได้ หลักความคุ้มค่า และหลักความโปร่งใส  
 
 



ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

ยเขตพา 

4 

  คู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

ตอนที่ 2 กระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา เป็นการจัดท าแผนก่อนที่จะน าแผน     

ไปปฏิบัติหรือน าแผนไปใช้ เป็นแผนที่สถานศึกษาน ารายละเอียดของกิจกรรมในแต่ละโครงการ มาแสดง
ให้เห็นถึงแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีแนวทางในการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ และถือเป็นหน้าที่
ของสถานศึกษาท่ีต้องจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร 
จัดการศึกษา 

ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในขั้นนี้เป็นการวิเคราะห์เพ่ือยืนยันทิศทางการจัดการศึกษา (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์) 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ระยะ 3 - 5 ปี เพ่ือก าหนดทิศทางและกรอบกลยุทธ์การพัฒนาประจ าปี 

ขั้นตอนที่ 2 ประมาณการงบประมาณรายรับของสถานศึกษา 

การประมาณการรายรับ เป็นการด าเนินการเพ่ือทราบวงเงินที่คาดว่าจะได้รับ และเพ่ือใช้เป็น
กรอบในการก าหนดวงเงินรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณนั้น ๆ ให้ใกล้เคียงกับวงเงินที่ประมาณการไว้ 
โดยการประมาณการรายรับให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดควร ค านึงถึงดังนี้ 

1) ควรมีการก าหนดงบประมาณรายรับอย่างละเอียดรอบคอบ เหมาะสมและถูกต้องให้มาก
ที่สุด ครอบคลุมทุกด้านตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2) ควรมีการจ าแนกประเภทรายรับของสถานศึกษาให้เหมาะสมเพื่อความสะดวกในการ
ประมาณการ เพราะรายรับแต่ละประเภทไม่เหมือนกันและมีวิธีการประมาณการรายรับที่ต่างกัน การ
จ าแนกประเภท รายรับให้เหมาะสม จึงเป็นสิ่งส าคัญในอันที่จะช่วยให้การประมาณการรายรับถูกต้อง
แน่นอนยิ่งข้ึน 

3) ควรค านึงถึงสาเหตุที่มีผลกระทบต่อรายรับ ที่ท าให้การการประมาณการรายรับไม่เป็นไป
ตามประมาณการ ผู้ประมาณการรายรับต้องคิดประมาณการ เพ่ือเหตุที่ท าให้เก็บเงินไม่ได้ตามเป้าด้วย  

4) ควรรวบรวมสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการรายรับ เพราะสถิติต่าง ๆ เป็น 
เครื่องมือส าคัญและมีประโยชน์อย่างมากในการประมาณการรายรับให้ใกล้เคียงกับความจริง 

ขั้นตอนที่ 3 ประมาณการรายจ่ายงบประมาณ 

การประมาณการรายจ่ายของสถานศึกษา เป็นการวิเคราะห์รายจ่ายที่เกิดขึ้นในการพัฒนา
ของสถานศึกษาซึ่งรายจ่ายของสถานศึกษาเป็นการรวบรวมรายจ่ายจาก งานประจ าและโครงการที่
สถานศึกษาได้จัดสรรให้ตามท่ีกลุ่ม/กลุ่มงานของสถานศึกษาเสนอขอ โดยการประมาณการรายจ่ายให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรค านึงถึงการประมาณรายจ่ายงบประมาณ
ให้ใกล้เคียงกับรายจ่ายที่น่าจะเป็นจริงมากท่ีสุด และต้องพิจารณาให้ละเอียด รอบคอบ ต้องค านึงถึง
สภาพพ้ืนฐานของสถานศึกษาให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษาด้วย 
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ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ก าหนดโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในขั้นตอนการวิเคราะห์โครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา เป็นการ
คัดเลือกโครงการเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี มีกระบวนการในการคัดเลือกโครงการดังนี้ 

1. วิเคราะห์คัดเลือกโครงการที่ก าหนดไว้  
2. จัดท ารายละเอียดโครงการตามรูปแบบฟอร์มโครงการ 
3. ประเมินความความสมบูรณ์โครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ขั้นตอนที่ 5 การจัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

น าข้อมูลจากการวิเคราะห์ขั้นตอนที่ 1 - 4 มาสังเคราะห์ลงในเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี
ของสถานศึกษาตามเค้าโครงแผนปฏิบัติการ โดยมีองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปี ก าหนดไว้ดังนี้ 

องค์ประกอบของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีควรมีองค์ประกอบที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 สภาพบริบททั่วไปของโรงเรียน 
 ส่วนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา 
 ส่วนที่ 3 รายละเอียดของแผนงานโครงการ 
 ส่วนที่ 4  การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 ภาคผนวก 

 ส่วนที ่1 สภาพบริบทท่ัวไปของสถานศึกษา 
 ในการน าเสนอ ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของสถานศึกษา ควรน าเสนอตามล าดับหัวข้อ
ส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
2. สถานที่ตั้ง  

    3. โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ข้อมูลนักเรียน 
6. สภาพ ชุมชนโดยรวม 
7. ผลงานที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
8. อ่ืนๆ (ข้อมูลที่โรงเรียนเห็นว่ามีความจ าเป็น) 

 ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
 ในการเขียนประวัติความเป็นมาของสถานศึกษาควรเขียนให้กระชับ คัดสรรเอาเฉพาะกรณี
เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้น และควรแก่การจารึกไว้ให้เป็นหลักฐานปรากฏ หรือเนื้อหาบริบททั่วไปที่
สถานศึกษาเห็นควร 

 สถานที่ตั้ง 
 ควรเขียนแสดงให้ชัดเจนให้มีเส้นทางการคมนาคม แผนผัง และแผนที่การเดินทางด้วย 

 โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
 ให้แสดงแผนภูมิการบริหารสถานศึกษาในปีปัจจุบัน 
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 ข้อมูลเกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ให้แสดงข้อมูลอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเกณฑ์ที่มีอยู่ในปีปัจจุบัน รวมทั้ง
ให้สรุปด้วยว่ามีครูมากกว่าเกณฑ์ หรือ พอดีเกณฑ์ หรือต่ ากว่าเกณฑ์ และแสดงความต้องการครูสาขา
วิชาเอกอะไรด้วย    

 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน 
 ให้ระบุจ านวนนักเรียนรวมในรอบปีที่ผ่านมาเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการค านวณประมาณ
การรายรับ และแสดงจ านวนนักเรียนรายห้องเรียน แยกชาย หญิง รวม ในปีปัจจุบัน นอกจากนี้ ให้แสดง
ข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับนักเรียน ได้แก่ เด็กยากจน ข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง หรืออ่ืนๆ เพ่ือน าข้อมูลเหล่านี้
ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมพัฒนาการให้แก่นักเรียนในด้านต่างๆ  

 สภาพ ชุมชนโดยรวม 
 ให้ระบุสภาพ ชุมชมโดยรวม ทั้งข้อมูลการศึกษาของผู้ปกครอง อาชีพของผู้ปกครอง รายได้ 
และศาสนา ของผู้ปกครองนักเรียนในชุมชน 

 ผลงานที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 ให้แสดงผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ ผลที่เกิดแก่สถานศึกษา 
หรือรางวัลที่สถานศึกษาได้รับ ผลที่เกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือรางวัลที่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ ผลที่เกิดแก่นักเรียน และรางวัลที่นักเรียนได้รับ ผลที่เกิดแก่ชุ มชนท้องถิ่น รายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาทุกระดับชั้นเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา รายงานผลการ
ทดสอบระดับชาติ ทั้ง NT, O-NET, PISA เป็นต้น 

 อ่ืนๆ (ข้อมูลที่โรงเรียนเห็นว่ามีความจ าเป็น) 
 ข้อมูลอื่นๆ ที่ทางสถานศึกษาพิจารณาว่ามีความจ าเป็น สมควรลงไว้เป็นข้อมูล 

 ส่วนที ่2 ทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา 
 ในการน าเสนอข้อมูลในบทที่ 2 นี้ ขอให้แยกออกมาจากส่วนที่ 1 เนื่องจากว่าเป็นเรื่องของ
นโยบายด้านการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา เพ่ือน ามาเป็นกรอบแนวคิดของการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เพราะว่าสถานศึกษาจะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการภาค 
จังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา และความต้องการของสถานศึกษาอันเป็นความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
นั้น ๆ ประกอบด้วย ดังนั้น จึงขอน าเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) 
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
4. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
5. นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
7. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  
8. นโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
9. นโยบายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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 การวิเคราะห์สถานภาพ และการก าหนดทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา  
 ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน แล้วร่วมกันวิเคราะห์สถานภาพของ
สถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Anlaysis) วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และน าเสนอตามล าดับดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา  
 2. การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และตัวชี้วัด  ผลการวิเคราะห์ของ
สถานศึกษาโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis  
 

จุดแข็ง (Stenghts) /S จุดอ่อน (Weaknesses)/W 

 
 
 
 

 

โอกาส (Opportunities) /O อุปสรรค (Threats) / T 

 
 
 
 

 

 
 ส่วนที ่3  รายละเอียดของแผนงานโครงการ 
 ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ให้ค านวณจากข้อมูลต่อไปนี้ 

1. จ านวนนักเรียนในรอบปีที่ผ่านมา จากข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  
2. งบประมาณจากโครงการที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด ในโครงการต่าง  ๆ 
3. งบบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์  
4. รายได้อ่ืนของสถานศึกษา 
5. เงินผ้าป่าสามัคคี หรือเงินรายได้จากการระดมทรัพยากรในชุมชน 
6. เงินที่เหลือจากเงินทุกประเภท ในภาคเรียนที่ 2 

 ให้น าเงินทั้งหมดมารวมกันเป็นประมาณการรายรับ แล้วจึงจัดสรรให้กิจกรรมโครงการต่างๆ 
ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณนั้น ๆ  
 ในการจัดท ารายละเอียดของแผนงานโครงการ ให้คณะท างานแต่ละฝ่ายร่วมกันพิจารณาและ
จัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการนั้น ๆ ตามความจ าเป็น โดยความเห็นชอบของคณะกร รมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
สถานศึกษาต้องก าหนดขั้นตอนหรือแนวทางที่ส าคัญในการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่สถานศึกษาที่ก าหนดไว้และน าแผนไปสู่  
การปฏิบัติ เป็นการน าโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนไปด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย โดย
ต้องก าหนดผู้รับผิดชอบและวิธีการด าเนินการที่ชัดเจน 

ภาคผนวก 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ควรมีเอกสารแนบท้ายเป็น
ภาคผนวก ได้แก่ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน หนังสือเชิญประชุม ส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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ตอนท่ี 3 รูปแบบของการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

แผนปฏิบัติการประจ าปขีองสถานศึกษา 
..................................................................................................................................... 

 

ส่วนที่ 1 

สภาพบริบททั่วไปของสถานศึกษา 
 
ส่วนที่  1 
1. ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษาและสภาพทั่วไป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. สถานที่ตั้ง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ควรเขียนแสดงให้ชัดเจน  ให้มีเส้นทางการคมนาคม แผนผัง และแผนที่การเดินทางด้วย) 
 

3. โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ให้แสดงแผนภูมิการบริหารสถานศึกษาในปีปัจจุบัน และให้ปรากฏรายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
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4. ข้อมูลเกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.1  จ านวนบุคลากร จ าแนกตามหน้าที่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ์ 
 
 

ประเภทบุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษา อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ 
ในต าแหน่ง 

ชาย หญิง ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี สูงกว่า 
ป.ตร ี

น้อยกว่า 
30 ป ี

31-50 ปี 51 ปี
ขึ้นไป 

น้อยกว่า 
10 ป ี

11-20 ป ี 21 ปี
ขึ้นไป 

ผู้อ านวยการ            
รองผู้อ านวยการ            
ครูประจ าการ            
พนักงานราชการ            
ครูอัตราจ้าง            
นักการ/ภารโรง            
อ่ืน ๆ (ระบุ…)            

รวม            
 

4.2 จ านวนบุคลากร จ าแนกตามสาขาวิชาเอก (ปริญญาตรี) 

สาขาวิชาเอก จ านวน (คน) 

ภาษาไทย  

คณิตศาสตร์  

สังคมศึกษา  

วิทยาศาสตร์  

คอมพิวเตอร์  

พลศึกษา  

แนะแนว  

ศิลปศึกษา  

ภาษาอังกฤษ  

อ่ืนๆ......................................  

รวม  
 

4.3. จ านวนครูที่สอนตรงตามวิชาเอก................... คน  (คิดเป็นร้อยละ............. ) 
4.4. จ านวนครูที่ไม่สอนตรงตามวิชาเอก แต่สอนตามความถนัด ……. คน (คิดเป็นร้อยละ.......) 

(ครูทั้งหมด  หมายถึง  ครูปฏิบัติการสอนทั้งที่เป็นครูประจ าการ พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง) 
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4.5 จ าแนกตามวิทยฐานะ 

วิทยฐานะ จ านวน (คน ) 

ยังไม่มีวิทยฐานะ  

ช านาญการ  

ช านาญการพิเศษ  

เชี่ยวชาญ  

เชี่ยวชาญพิเศษ  

รวม  

 
5. ข้อมูลนักเรียน ของโรงเรียน.......................................... มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด ดังนี้ 

 จ านวนนักเรียนทั้งหมด ..…………………………คน 

 เพศชาย  จ านวน...........................................คน 

 เพศหญิง จ านวน...........................................คน 

5.1  จ านวนนักเรียน จ าแนกตามเพศ  

5.1.1 ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษาปีท่ี 6  

เพศ อ.1 อ.2 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 

ชาย           

หญิง           

5.1.2  ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

เพศ ม.1 ม.2 ม.3 รวม 

ชาย     

หญิง     
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 5.2  จ านวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 

รายการ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 

1.  นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   

2.  นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ   

3.  นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น 
    พิเศษ ( ยากจน, ด้อยโอกาส ฯลฯ ) 

  

4. อ่ืน ๆ   

รวม    

 

5.3  สถิติจ านวนนักเรียนด้านอ่ืน ๆ 

รายการ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 

1. นักเรียนที่เรียนซ้ าชั้น   

2. นักเรียนออกกลางคัน   

3. นักเรียนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง  
   (เอดส์, ยาเสพติด ,ความรุนแรง,    
   พฤติกรรมก้าวร้าวตามค าตัดสินของแพทย์) 

  

4. อ่ืน ๆ   

 
 5.4 จ านวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้องเรียน  

ระดับการจัดการศึกษา จ านวนคน:ห้อง 

ระดับปฐมวัย  

ระดับประถมศึกษา  

ระดับมัธยมศึกษา  
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  คู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 5.5 จ านวนนักเรียนขาดแคลน จ าแนกตามประเภทความขาดแคลน รายชั้น 

 
 จากข้อมูลจ านวนนักเรียนภาคเรียนที่........ ปีการศึกษา....... มีนักเรียนทั้งสิ้น...........คน มีการเก็บ
ข้อมูลความขาดแคลนของนักเรียน โดยจ าแนกตามประเภทความขาดแคลน พบว่า นักเรียนที่ขาดแคลน
เครื่องแบบ...........คน คิดเป็นร้อยละ........ ..นักเรียนขาดแคลนเครื่องเขียน.........คน คิดเป็นร้อยละ.... 
นักเรียนขาดแคลนแบบเรียน...........คน คิดเป็นร้อยละ..... และนักเรียนขาดแคลนอาหารกลางวัน........คน 
คิดเป็นร้อยละ..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ขาดแคลน
เครื่องแบบ 

ขาดแคลน 
เครื่องเขียน   

ขาดแคลน
แบบเรียน 

ขาดแคลน 
อาหารกลางวัน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
อ.1          

อ.2          

อ.3          

ป.1          

ป.2          

ป.3          

ป.4          

ป.5          

ป.6          

ม.1          

ม.2          

ม.3          

รวม          
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 5.6 จ านวนนักเรียนตามน้ าหนักเทียบเกณฑ์มาตรฐาน แยกรายชั้น 
 

 
 จากข้อมูลจ านวนนักเรียนภาคเรียนที่.........ปีการศึกษา............ มีนักเรียนทั้งสิ้น...............คน  
มีการเก็บข้อมูลนักเรียนตามน้ าหนักเทียบเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า มีนักเรียนที่ผอม..............คน คิดเป็น
ร้อยละ.......  นักเรียนที่ค่อนข้างผอม...........คน คิดเป็นร้อยละ.....  นักเรียนที่มีรูปร่างสมส่วน...........คน 
คิดเป็นร้อยละ........  นักเรียนที่ท้วม...........คน คิดเป็นร้อยละ.........  นักเรียนที่เริ่มอ้วน...........คน คิดเป็น
ร้อยละ........... และนักเรียนที่อ้วน...........คน คิดเป็นร้อยละ.......... 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

ผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน ท้วม เริ่มอ้วน อ้วน 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

จ า
นว

น 

ร้อ
ยล

ะ 

อ.1              

อ.2              

อ.3              

ป.1              

ป.2              

ป.3              

ป.4              

ป.5              

ป.6              

ม.1              

ม.2              

ม.3              

รวม              
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6. สภาพ ชุมชนโดยรวม 
 6.1  การศึกษาของผู้ปกครอง (คิดเป็นร้อยละ ของจ านวนผู้ปกครองนักเรียนทั้งหมด) 

ผู้ปกครอง
ทั้งหมด ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

จ านวน(คน) จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

       

 

 6.2 อาชีพหลักของผู้ปกครอง  

อาชีพ 
อาชีพหลักของผู้ปกครอง  

จ านวน ร้อยละ 

รับราชการ   

ค้าขาย   

เกษตรกร   

รับจ้าง   

ไม่มีอาชีพ   

อ่ืน ๆ   

 

 6.3  ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถือ  

ศาสนา ศาสนาที่ผู้ปกครองนับถือ  

จ านวน ร้อยละ 

พุทธ   

อ่ืน ๆ………………....ระบุ   
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 6.4  รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง ต่อครอบครัว ต่อปี  

รายได้ จ านวนคน ร้อยละ 

น้อยกว่า 20,000 บาท   

20,000 - 30,000 บาท   

30,001 – 40,000 บาท   

มากกว่า 40,000 บาท   

7. ผลงานที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 ให้แสดงผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่ ผลที่เกิดแก่สถานศึกษา 
หรือรางวัลที่สถานศึกษาได้รับ ผลที่เกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือรางวัลที่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ ผลที่เกิดแก่นักเรียน และรางวัลที่นักเรียนได้รับ ผลที่เกิดแก่ชุ มชนท้องถิ่น รายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาทุกระดับชั้นเปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา รายงานผลการ
ทดสอบระดับชาติ ทั้ง NT, O-NET, PISA เป็นต้น 

8. อ่ืนๆ (ข้อมูลที่โรงเรียนเห็นว่ามีความจ าเป็น) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  คู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา 
  

ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน................................  ได้ใช้กรอบแนวคิด นโยบาย และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) 
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
4. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
5. นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
7. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  
8. นโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
9. นโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ผลการวิเคราะห์สถานภาพ และการก าหนดทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา 

 สถานศึกษา โดยคณะกรรมการจัดท าแผน ได้ร่วมกันศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา แล้ว
ร่วมกันวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ผลการวิเคราะห์ปรากฏดังนี้ 

   จุดแข็ง (Stenghts) /S จุดอ่อน (Weaknesses)/W 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

โอกาส (Opportunities) /O อุปสรรค (Threats) / T 
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 จากการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา คณะกรรมการจึงได้ร่วมกันก าหนดแนวทางการ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา โดยการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
 พันธกิจ 

 1. .…………………………………………………………………………………………………………………. 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 3. ………………………………………………………………………………………………………………....… 
 4. ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 5. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 เป้าประสงค์ 
1. ………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………………………..... 
4. …………………………………………………………………………………………………………………. 
5. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ยุทธศาสตร์ 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………………………………………………..... 
4. …………………………………………………………………………………………………………………. 

 5. ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

.................................................................................................................................................. 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

....................................................................................................................................................... 
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  คู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

ส่วนที่ 3 

รายละเอียดของแผนงานโครงการ  

 
1. ประมาณการรายรับ 

 ประมาณการรายรับของสถานศึกษา ปีการศึกษา ...................... สถานศึกษาได้ใช้ข้อมูล
จ านวนนักเรียนของวันที่ 10 มิถุนายน ของปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. .................) จึงค านวณประมาณการ
รายรับของสถานศึกษาได้ดังนี้ 

ที ่
(1) 

รายการ 
(2) 

จ านวน นร. 
(3) 

จ านวนเงิน 
(2)X(3)=(4) 

หมายเหตุ 
 

1. 1.1 เงินค่าจัดการเรียนการสอน 
     1) เงินอุดหนนุรายหัว (ปีการศึกษาที่จัดท าแผนฯ) 
         (1) ระดับก่อนประถมศึกษา.......................บาท/คน/ป ี
              โรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มอีก....................บาท/คน/ป ี
         (2) ระดับประถมศึกษา..............................บาท/คน/ป ี
              โรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มอีก....................บาท/คน/ป ี
         (3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ถ้ามี)……....บาท/คน/ป ี
              โรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มอีก.....................บาท/คน/ป ี
     2) เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน................บาท/คน/ป ี
1.2 เงินอุดหนุนรายหัวคงเหลือ (ปีการศึกษาที่ผ่านมา) 

  

จัดสรร 
ปีละ 2 ครั้ง 

รวมเงินอุดหนุนรายหัว    
2. 2.1 ค่าหนังสือเรียน (ปีการศึกษา………..) 

     1)  ก่อนประถมศึกษา             ..............บาท/คน/ป ี
     2)  ช้ัน  ป.1                         ..............บาท/คน/ป ี
     3)  ช้ัน  ป.2                         .............บาท/คน/ป ี
     4)  ช้ัน  ป.3                         .............บาท/คน/ป ี
     5)  ช้ัน  ป.4                         ..............บาท/คน/ป ี
     6)  ช้ัน  ป.5                         .............บาท/คน/ป ี
     7)  ช้ัน  ป.6                         ..............บาท/คน/ป ี
     8)  ช้ัน  ม.1                         ..............บาท/คน/ป ี
     9)  ช้ัน  ม.2                         ..............บาท/คน/ป ี
    10) ช้ัน ม.3                          ..............บาท/คน/ป ี
2.2 ค่าหนังสือเรียน (เหลือจากปีการศึกษา……..) 

 
 

 
 
 

จัดสรร 
ภาคเรยีนที่ 1 

ครั้งเดียว 

รวมเงินค่าหนังสือ    
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  คู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

ที ่
(1) 

รายการ 
(2) 

จ านวนนร. 
(3) 

จ านวนเงิน 
(2)X(3)=(4) 

หมายเหตุ 
 

3. 3.1 ค่าอุปกรณ์การเรียน (ปีการศกึษา............) 
     1) ก่อนประถมศึกษา........................บาท/คน/ป ี
     2) ประถมศึกษา...............................บาท/คน/ป ี
     3) มัธยมศึกษาตอนต้น.....................บาท/คน/ป ี
3.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน (เหลือจากปีการศึกษา……...) 

  

จัดสรร 
ปีละ 2 ครั้ง 

รวมเงินค่าอุปกรณ์การเรียน    
4. 
 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
     1) ก่อนประถมศึกษา........................บาท/คน/ป ี
     2) ประถมศึกษา...............................บาท/คน/ป ี
     3) มัธยมศึกษาตอนต้น.....................บาท/คน/ป ี

  จัดสรร 
ภาคเรยีนที่ 1 

ครั้งเดียว 

รวมเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน    
5. 5.1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ปีการศึกษา………..) 

     1) ก่อนประถมศึกษา........................บาท/คน/ป ี
     2) ประถมศึกษา...............................บาท/คน/ป ี
     3) มัธยมศึกษาตอนต้น.....................บาท/คน/ป ี
5.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เหลือจากปีการศึกษา…….….) 

   
จัดสรร 

ปีละ 2 ครั้ง 

รวมเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
6. เงินโครงการอาหารกลางวัน (ปีการศึกษา…………....) 

     1) ภาคเรียนท่ี 1  จ านวน 100 วัน 
     2) ภาคเรียนท่ี 2  จ านวน 100 วัน 

   

รวมเงินโครงการอาหารกลางวัน    
7. เงินรายได้สถานศึกษา (ตามจ านวนเงินที่มีอยู่จริง)    
8. เงินรายได้สถานศึกษา (แบบมีวัตถปุระสงค์กองทุนนิธิ)    
9. เงินนอกงบประมาณ 

     1) เงินสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2) เงินรายไดส้ถานศึกษา 
     3) เงินบริจาค 
     4) อื่นๆ 

   

รวมเงินรายได้สถานศึกษา    
รวมเงินทั้งสิ้น    
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สรุปเงินงบประมาณที่โรงเรียนได้รับทั้งส้ิน ปีการศึกษา 25....... 

1. เงินอุดหนุนรายหัว     เป็นเงิน..................บาท 

2. ค่าหนังสือเรียน     เป็นเงิน..................บาท 

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน    เป็นเงิน..................บาท 

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน    เป็นเงิน..................บาท 

5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    เป็นเงิน..................บาท 

6. เงินโครงการอาหารกลางวัน    เป็นเงิน..................บาท 

7. เงินรายได้สถานศึกษา (ตามจ านวนเงินที่มีอยู่จริง)  เป็นเงิน..................บาท 

8. เงินรายได้สถานศึกษา (แบบมีวัตถุประสงค์กองมูลทุนมูลนิธิ) เป็นเงิน..................บาท 

9. อ่ืน ๆ      เป็นเงิน..................บาท 

                 รวมเงินทั้งสิ้น               เป็นเงิน ................บาท 

2. ประมาณการรายจ่าย 

 ในปีการศึกษา................. ค านวณประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น ..................................... บาท 
และคณะกรรมการมีมติให้จัดสรรงบประมาณตามสัดส่วนต่อไปนี้ คือ  

1. แผนงานด้านงานวิชาการ    จ านวนงบประมาณ................บาท   คิดเป็นร้อยละ……. 

2. แผนงานด้านงานงบประมาณ    จ านวนงบประมาณ................บาท   คิดเป็นร้อยละ…… 

3. แผนงานด้านงานบริหารบุคคล    จ านวนงบประมาณ................บาท   คิดเป็นร้อยละ……. 

4. แผนงานด้านงานบริหารทั่วไป    จ านวนงบประมาณ................บาท   คิดเป็นร้อยละ……. 

5. แผนงานด้านกิจการนักเรียน    จ านวนงบประมาณ................บาท   คิดเป็นร้อยละ…… 

หมายเหตุ สัดส่วนการใช้งบประมาณขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละสถานศึกษา 
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รายละเอียดแผนการใช้งบประมาณด าเนินโครงการ 

แผนงาน/โครงการ 
งบประมาณ 

 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. แผนงานด้านงานวิชาการ 
    1.1 โครงการ................... 
    1.2 โครงการ.................. 
    1.3 โครงการ.................. 
    ฯลฯ 

    

รวมงบประมาณ     
2. แผนงานด้านงานงบประมาณ 
    2.1 โครงการ................... 
    2.2 โครงการ.................. 
    2.3 โครงการ.................. 
    ฯลฯ 

    

3. แผนงานด้านงานบริหารบุคคล 
    3.1 โครงการ.................... 
    3.2 โครงการ..................... 
    3.3 โครงการ...................... 
    ฯลฯ 

    

รวมงบประมาณ     
4. แผนงานด้านงานบริหารทั่วไป 
    4.1 โครงการ.................... 
    4.2 โครงการ..................... 
    4.3 โครงการ...................... 
    ฯลฯ 

    

รวมงบประมาณ     
5. แผนงานด้านกิจการนักเรยีน 
    5.1 โครงการ.................... 
    5.2 โครงการ..................... 
    5.3 โครงการ...................... 
    ฯลฯ 

    

รวมงบประมาณ     

รวมงบประมาณทั้งสิ้น     
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(ตัวอย่างแบบฟอร์มการเขียนโครงการ) 

 
โครงการ .................................................................................................................................. ................ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน ........................................... 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพฐ. ........................................... 
สนองกลยุทธ์ สพป.สพ.1 ............................................... 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน...................................................... 
แผนงาน........................................................................... 
ลักษณะโครงการ.............................................................. 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่ ................................ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. ………………..............................(หัวหน้าโครงการ) 
  2. ………………..............................  
  3. ………………..............................  
ระยะเวลาด าเนินการ ................................................................  
 
1.หลักการและเหตุผล 
..................................................................................... ........................................................................  
..................................................................................... ........................................................................  
..................................................................................... ........................................................................  
2. วัตถุประสงค์ 
..................................................................................... ........................................................................  
..................................................................................... ........................................................................ 
..................................................................................... ........................................................................ . 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
3.1.1 ................................................................ ........................................................................ 
3.1.2 ................................................................. ........................................................................ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ................................................................ ........................................................................ 
3.2.2 ................................................................. ........................................................................ 
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4. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1..........................................................    

2.........................................................    

3..........................................................    

4..........................................................    

 
5. งบประมาณ (แหล่งของงบประมาณ) 

     5.1............................................................. ................... บาท 
     5.2............................................................. ................... บาท 
     5.3............................................................. ................... บาท 
                                     รวมงบประมาณ   ………..…….. บาท 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ เป้าหมาย 
(คน/วัน/เล่ม/) 

งบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

รวม     
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6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1.........................................................................   
2........................................................................   
3........................................................................   
4........................................................................   

ฯลฯ   
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

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

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

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

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

 
 

      .........................................................ผู้เสนอโครงการ         ..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (...............................................)                (............................................) 
      ต าแหน่ง....................................                                 ต าแหน่ง................................ 

    (ผู้บริหารสถานศึกษา) 
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ส่วนที่ 4 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 
 

การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ หมายถึงการด าเนินการทุกอย่างเพ่ือให้นโยบาย บรรลวุัตถุประสงค์    
ที่ก าหนดไว้ เป็นการน าโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนไปด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายโดยต้อง
ก าหนดผู้รับผิดชอบและวิธีการด าเนินการชัดเจน 

ปัจจัยความส าเร็จ 

 1. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญในการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและ
การท างานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงกลยุทธิในการ 
พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
 3. เชื่อมโยงความส าเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน 
 4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 

กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

 1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนาและเป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงานให้บุคลากรได้รับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง 
 2. จัดโครงสร้าง กระบวนการท างานและมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนด 
บทบาทความรับผิดซอบอย่างชัดเจน 
 3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพ่ือก าหนดกลยุทธ์และ 
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
 4. ด าเนินงานจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนด 
 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การน านโยบายกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็น 
รูปธรรมโดยติดตามความก้าวหน้าตามโครงการ กิจกรรม และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน
ตามโครงการและกิจกรรม 
 6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนโดยมีรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีสู่สาธารณะชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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วิธีการด าเนินงาน 

 1. การวางแผนงานของโรงเรียน ใช้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โดยผู้บริหาร ครู          
มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานภายใต้แต่ละมาตรฐานส าหรับตัดสินระดับความส าเร็จ  แบบ
กิจกรรม โครงการ เพ่ือน าสู่การปฏิบัติโดยผู้เกี่ยวข้องของผู้เสนอแผนปฏิบัติการ ตลอดจนระบบการก ากับ 
ติดตาม 
 2. การน าแผนสู่การปฏิบัติ ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และด าเนินการตามแผน มีกลไก      
การก ากับ ติดตาม  จากผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะสั้นๆ ตามตารางที่ก าหนด และมีการรายงานผล
ความก้าวหน้าทั้งที่เป็นทั้งท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและโดยการประชุม 
 3. การตรวจสอบติดตาม มีการวางระบบประเมินตนเอง โรงเรียนได้ตั้งคณะกรรมการควบคุม 
ก ากับ นิเทศ และประเมินการด าเนินงานและรายงานผลต่อผู้บริหารและท่ีประชุม ทั้งนี้สถานศึกษาควร
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน และรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 4. การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการน าผลการประเมินมาจัดท าเป็นรายงานผล      
การประเมินตนเอง (SAR) เผยแพรให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 
ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 

ระยะเวลา กิจกรรม 

มีนาคม – เมษายน 25..... ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน 
มีนาคม – เมษายน 25….. ขออนุมัติโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ..……  
มีนาคม – เมษายน 25….. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
มีนาคม – เมษายน 25….. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
มีนาคม – เมษายน 25….. จัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พ.ศ. ……..…  
มีนาคม – เมษายน 25..... เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบ 
มีนาคม – เมษายน 25..... แจ้งนโยบาย ทิศทาง การด าเนินงานประจ าปีการศึกษา............  

ให้บุคลากรในสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
เมษายน 25..... –  
มีนาคม 25..... 

ด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

มีนาคม 25..... รายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 
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  คู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

ภาคผนวก 
 
 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถานศึกษา 
 2. ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการให้ความเห็นชอบ 
     แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา (พร้อมลายมือชื่อลงนาม) 
 3. อ่ืนๆ ที่สถานศึกษาเห็นสมควร 
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  คู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

- ตัวอย่าง - 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 

 
    ค ำสั่งโรงเรียน......................... 

ที่  ........./............ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ............. 

……………………………………………………………………….. 

เนื่องด้วยโรงเรียน........................................ มีภำรกิจที่จะต้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
กำรศึกษำ .............. เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน และกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน    
กำรสอนให้มีประสิทธิภำพ ดังนั้น เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โดยเน้นให้ครู บุคลำกร
ทุกคน และกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของโรงเรียน เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำร และก ำหนดทิศทำงต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
กำรศึกษำ ............. ประกอบด้วย 

1. ................................................. ต าแหน่ง.................................. ประธานกรรมการ 
2. ................................................. ต าแหน่ง.................................. กรรมการ 
3. ................................................. ต าแหน่ง.................................. กรรมการ 
4. ................................................. ต าแหน่ง.................................. กรรมการ 
5. ................................................. ต าแหน่ง.................................. กรรมการ 
6. ................................................. ต าแหน่ง.................................. กรรมการ 
7. ................................................. ต าแหน่ง.................................. กรรมการและเลขานุการ 

ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมร่วมมือร่วมใจ 
ปรึกษำหำรือ ศึกษำค้นคว้ำ สำมำรถปรับเปลี่ยนประยุกต์ เพ่ือให้เข้ำกับบริบทและสภำพควำมต้องกำร
ของโรงเรียน อันเป็นกำรส่งเสริมประสิทธิภำพประสิทธิผล ซึ่งจะท ำให้เกิดผลดีแก่นักเรียน โรงเรียน และ
ภำพรวมของกำรจัดกำรศึกษำโดยรวม 

ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ ....... เดือน ................................ พ.ศ. .......... เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ........... เดือน ............................... พ.ศ. .............. 

 

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

                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................... 
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  คู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

- ตัวอย่าง - 
คณะกรรมการการก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 

 
 
 โรงเรียน................................... ............................. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตาม 
ตามค าสั่งโรงเรียนที่ ............/.................. โดยมีรายชื่อคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 

 1. ................................................ ต าแหน่ง............................. ประธานกรรมการ 
 2. ................................................ ต าแหน่ง.............................. กรรมการ 
 3. ................................................ ต าแหน่ง.............................. กรรมการ 
 4. ................................................ ต าแหน่ง.............................. กรรมการ 
 5. ................................................. ต าแหน่ง............................. กรรมการ 
 6. ................................................. ต าแหน่ง............................. กรรมการ 
 7. ................................................. ต าแหน่ง............................. กรรมการและเลขานุการ 
  

 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล แผน/โครงการ/กิจกรรม จัดท าปฏิทิน
การปฏิบัติงาน และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
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  คู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

- ตัวอย่าง - 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียน...........................   
ครั้งที่ ..................... วันที่ ...... เดือน ................................... พ.ศ. ........ 

ณ ................................ 
-------------------------------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 
 1) ......................................................................................................  
 2) ......................................................................................................  
 3) ......................................................................................................  
 4) ...................................................................................................... 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1) ......................................................................................................  
 2) ..................................................................... ................................. 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1) ......................................................................................................  
 2) ......................................................................................................  
 
เริ่มประชุมเวลา................... น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
................................................................ ......................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 

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

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองงานการประชุม 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 

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

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 

มติที่ประชุม............................................................................. ................................................ 
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  คู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 ขอควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ............... ของโรงเรียน…………... 

มติที่ประชุม  พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ......... และ
พิจำรณำอนุมัติเป็นหลักกำรให้ผู้บริหำรโรงเรียนเป็นผู้พิจำรณำปรับแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีได้โดยขอให้
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นส ำคัญ และด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
............................................................................................................................. .........................................
.......................................................................................... ............................................................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................  

เลิกประชุมเวลา .................... น. 
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  คู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
 

- ตัวอย่าง - 
แบบติดตามผลการด าเนินงาน/โครงการ 

แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ปีการศกึษา………….. 

 รอบ 6 เดือน                   รอบ 9 เดือน                   รอบ 12 เดือน 

1. ชื่อโครงการ.……………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ลักษณะโครงการ          2.1  ใหม่                                ต่อเนื่อง 
                                  2.2  แก้ปัญหา / ปรับปรุง            พัฒนา           นโยบาย 

3. ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
    3.1 วัตถุประสงค์                ครบ / ตรงตามวัตถุประสงค์ 
                                        ไม่ครบ / ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะ……………………………………. 

    3.2 เป้าหมาย 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

    กรณีด าเนินการไม่ครบกิจกรรมที่ก าหนด เพราะ …………………………..………………………………………….. 

    3.3 กิจกรรมการด าเนินงาน 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

    กรณีด าเนินการไม่ครบกิจกรรมที่ก าหนด เพราะ ………..………………………………………………………………. 
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  คู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 

    3.4 งบประมาณ 

แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

   สามารถประหยัดงบประมาณได้ จ านวน……………………………….บาท 

   3.5 ผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แผนที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

4. ปัญหา/อุปสรรค 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
   (ลงชื่อ)………………………………….ผู้รายงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 

(ลงชื่อ)………………………………..รอง ผอ. รร. /ผอ.รร./หรือผู้ควบคุม 
 

 
 
 
 
 
 



ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

ยเขตพา 

35 

  คู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
- ตัวอย่าง - 

แบบประเมินโครงการ ปกีารศึกษา……… 
โรงเรียน……………………………………. 

 
1. ชื่อโครงการ ……………………………………………………….…………………………………………………………………… 

2. กลยุทธ์………………………………………………………….…………………………………………………………………........ 

    ตัวชี้วัดความส าเร็จ ……………………………………………………….…..……………………………………………………. 

3. ระยะเวลาด าเนินการ / โครงการ ………………………………………………………………….….………….…………… 

4. ผู้รับผิดชอบงาน / โครงการ ………………………………………………………………….………….……………………… 

5. ผลการด าเนินงาน / โครงการ 

    5.1 ด้านปัจจัย 
         5.1.1 ระยะเวลาด าเนินงาน 
                 (  ) ตรงตามที่ก าหนดในแผน   (  ) เร็วกว่าที่ก าหนดในแผน   (  ) ช้ากว่าที่ก าหนดในแผน 
         5.1.2 สถานที่ที่ใช้ด าเนินการมีความเหมาะสม 
                 (  ) มาก                            (  ) ปานกลาง                   (  ) น้อย 
         5.1.3 ความเหมาะสมของโครงการกับสภาพการด าเนินการจริง 
                 (  ) เหมาะสม 
                 (  ) ไม่เหมาะสม เพราะ. 
         5.1.4 จ านวนเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินการ 
                 (  ) มีเพียงพอ 
                 (  ) ไม่เพียงพอ อุปกรณ์ / เครื่องมือที่ขาด คือ…………………………………………………………… 
         5.1.5 คุณภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินการ 
                 (  ) ดีมาก                         (  ) ต้องปรับปรุง           (  ) พอใช้ 
         5.1.6 จ านวนบุคลากรหรือผู้ด าเนินการ 
                 (  ) มากเกินไป                   (  ) เพียงพอ                (  ) น้อยเกินไป 
         5.1.7 ความร่วมมือในการด าเนินการของผู้ร่วมงาน / ผู้เกี่ยวข้อง 
                 (  ) ได้รับความร่วมมือดีมาก    (  ) ได้รับความร่วมมือพอสมควร   (  ) ได้รับความร่วมมือน้อย 
         5.1.8 การใช้จ่ายงบประมาณ 
                 (  ) มากกว่างบประมาณที่ก าหนดไว้ในแผน      (  ) พอดีกับงบประมาณท่ีก าหนดไว้ในแผน 
                 (  ) น้อยกว่างบประมาณที่ก าหนดไว้ในแผน 

    5.2 ด้านผลการด าเนินงาน 
         5.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน / โครงการ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
                 (  ) สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
                 (  ) สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์บางข้อ 
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  คู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

                 (  ) ไม่ได้ผลตามวัตถุประสงค์ เพราะ................................................................................... 
         5.2.2 ผลการด าเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านปริมาณ 
                 (  ) สูงกว่าเป้าหมาย 
                 (  ) เท่ากับเป้าหมาย 
                 (  ) ต่ าว่าเป้าหมาย 
         5.2.3 ผลการด าเนินการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายด้านคุณภาพ 
                 (  ) พอใจมาก 
                 (  ) พอใจ 
                 (  ) ยังต้องปรับปรุง 

    5.3 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
          (  ) 5.3.1 งาน/โครงการ ไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย 
          (  ) 5.3.2 งาน/โครงการ ไม่สามารถตอบสนองนโยบาย / กลยุทธ์ / จุดเน้น / ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
                       ที่ระบุไว้ในแผน 
          (  ) 5.3.3 งาน/โครงการ ขาดการประสานงานระหว่างคณะด าเนินงานหรือผู้เกี่ยวข้อง 
          (  ) 5.3.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงาน/โครงการไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผน 
          (  ) 5.3.5 กิจกรรมของงาน/โครงการบางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้ 
                       ได้แก่ กิจกรรม ……………………………………………………………………………………………….. 
                       สาเหตุเพราะ ………………………………………………………………………………………………….. 
          (  ) 5.3.6 ขั้นตอนการใช้เงินงบประมาณ ล่าช้า หรือไม่ตรงตามแผนที่ก าหนดไว้ สาเหตุเพราะ 
        ……………………………………………………………………………….……………………………………… 
          (  ) 5.3.7 เกิดผลกระทบหรือผลข้างเคียงจากการด าเนินงาน / โครงการ 
                      (ถ้ามีโปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………………… 

    5.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการด าเนินงาน / โครงการต่อไป 
          ………………………………………………………………………………………….…………………..………………………. 
          ……………………………………………………………….………………………………………………………………………. 

    (ลงชื่อ).................................................ผู้ประเมิน 

                (……..………………………………… 
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(ตัวอย่างการเขียนโครงการ) 

โครงการ พฒันาศกัยภาพสถานศกึษาสู่องค์กรแหง่การเรียนร ู้ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สนองกลยุทธ์/จุดเน้น สพฐ. จุดเน้นที่ 4 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะ และการจัดท ากรอบ
หลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 

สนองกลยุทธ์ สพป.สพ.1 ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
แผนงาน ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและสร้างองค์กรแห่ง การเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
สอคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  1. นายโชคดี  มีชัย      ครูช านาญการพิเศษ  (หัวหน้าโครงการ) 
  2. นางวันดี   ยิ้มแย้ม   ครูช านาญการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 

จากการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ระบบการท างานเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมเป็นอย่างมาก บุคลากรทุกคนในองค์กรเข้ามามีบทบาทส าคัญมากข้ึนในทุกขั้นตอนหรือทุกระบบ 
การท างาน การน าพาองค์กรเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งาน ไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของฝ่ายบริหารแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังคงเป็นหน้าที่และบทบาท ส าคัญ
ของบุคลากรทุกคนในองค์กรนั้นๆ อีกด้วย การปรับกระบวนการแห่งการปรับเปลี่ยนความรู้ การพัฒนา
ตนเอง การเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในองค์กรก็จะมีส่วนส าคัญมากยิ่งข้ึน 

องค์กรแห่งการเรียนรู้(Learning Organization) มิใช่เป็นการเรียนรู้ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หรือต าแหน่งงานใดต าแหน่งงานหนึ่ง แต่เป็นการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดของบุคลากรทั้งระบบ 
องค์กรแห่งการเรียนรู้จึงมีความจ าเป็นอย่างมากในปัจจุบันที่จะน ามาใช้ในการบริหารองค์ของผู้บริหาร
ระดับสูง เพ่ือสามารถน าพาองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอนาคต  และยังเป็นการเพ่ิมขีด
ความสามารถให้กับองค์กรทั้งระบบอีกด้วย  

ดังนั้นจากแนวคิดที่มุ่งพัฒนาสถานศึกษาและบุคลากรให้มีความพร้อมในการเปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัย โดยองค์กรสามารถด าเนินกิจกรรมหรือสานต่องานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ครู
และบุคลากรภายในโรงเรียนทุกคนนับเป็นบุคคลที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงได้จัดท าโครงการส าคัญที่จะส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เพ่ือน าไปพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือเสริมสร้างสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
    2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้เพ่ิมเติมจากการศึกษาค้นคว้าในด้านการพัฒนา ตนเอง
และวิชาชีพ 
    2.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีการคิดเชิงระบบและสามารถน ามาปรับใช้ในการท างาน 
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3.  เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรู้เพ่ิมเติมจากการศึกษา
ค้นคว้าในด้านการพัฒนาและวิชาชีพ ร้อยละ 100 

3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับส่งเสริมสนับสนุนให้มีการคิดเชิงระบบและสามารถ
น ามาปรับใช้ในการท างาน ร้อยละ 100 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรู้เพ่ิมเติมจากการศึกษา

ค้นคว้าในด้านการพัฒนาและวิชาชีพตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับส่งเสริมสนับสนุนให้มีการคิดเชิงระบบและสามารถ

น ามาปรับใช้ในการท างานตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

4. วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 สะท้อนแนวคิด พิชิตความส าเร็จ  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 ผู้อ านวยการประชุมช้ีแจงแนวทางและวัตถุประสงค์
ในการท ากิจกรรม  
1.2 จัดท าปฏิทินการน าเสนอผลงานของครูที่ไปศึกษา
หาความรูเ้พื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และออกแบบ
กิจกรรม 
1.3 ครูร่วมน าเสนอแลกเปลี่ยนเรยีนรู้เรื่อง/หัวข้อต่างๆ 
ที่ศึกษาค้นคว้ามาหรือเรื่องที่ตนเองมีความเช่ียวชาญกับ
วงสนทนา  
1.4 ครผูู้ร่วมรับฟังสะท้อนแนวคิดหลังจากรับรู้หรือรับ
ฟังแล้ว  
1.5 ครูที่เป็น Note taker บันทึกเรื่องราวหรือข้อสรุป
และ Share ลงกลุ่ม Line ของโรงเรียน  
1.6 ครูน าไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมและบริบท
ในห้องเรียนตนเอง 
1.7 วัดและประเมินผลกิจกรรม สงัเกตพฤติกรรมของคร ู
1.8 สรุปและรายงานผล   

พ.ค. 2565 – เม.ย. 2566 
 

พ.ค. 2565 
 

พ.ค. 2565 
 
 

พ.ค. 2565 
 
 

พ.ค. 2565 
 

พ.ค. 2565 
 

พ.ค. 2565 
 

เม.ย. 2566 

290 บาท นายโชคดี มีชัย 

กิจกรรมที ่2 แชร์วิสัยทัศน ์(Shared Vision) 
ขั้นตอนการด าเนินงาน  
2.1 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม Shared 
Vision และออกแบบกิจกรรม  
2.2 น าเสนอวสิัยทัศน์ของโรงเรียนและร่วมวิพากษ์อย่าง
สร้างสรรค ์ 
2.3 มอบหมายให้ครูทุกคนด าเนินการคิดวสิัยทัศน์ของ
ตนเองในการท างานท่ีส่งผลให้องคก์รมีคณุภาพ  

พ.ค. 2565 – เม.ย. 2566 
 

พ.ค. 2565 
 

พ.ค. 2565 
 

พ.ค. 2565 
 

360 บาท นางวันดี  ยิ้มแย้ม 
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กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.4 น าเสนอวสิัยทัศน์ตามล าดับ  
2.5 คณะครูทุกคนร่วมกันเสนอความคิดเห็นเชิงบวกเมื่อ
ได้รับฟังวิสยัทัศน์ของครูท่านอ่ืนๆ  
2.6 น าเสนอหรือสะท้อนความคิดหลังจากได้รับฟัง
วิสัยทัศน์ของทุกคน  
2.7 วัดและประเมินผลกิจกรรม สงัเกตพฤติกรรมการ
รวมกลุม่  
2.8 สรุปผลการด าเนินงาน 

พ.ค. 2565 
พ.ค. 2565 

 
พ.ค. 2565 

 
พ.ค. 2565 

 
 

 
5. งบประมาณ (แหล่งของงบประมาณ) 

     5.1 กิจกรรมที่ 1 สะท้อนแนวคิด พิชิตความส าเร็จ แหล่งงบประมาณ งบเงินอุดหนุน 290 บาท    
     5.2 กิจกรรมที่ 2 แชร์วิสัยทัศน์ (Shared Vision)   แหล่งงบประมาณ งบเงินอุดหนุน 360 บาท    
                                              รวมเงินทั้งหมด          650 บาท    

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมที่ใช้งบประมาณ 
เป้าหมาย 

(คน/วัน/เล่ม/) 
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที ่1  
สะท้อนแนวคิด พิชิตความส าเร็จ 
วัสดุประกอบการจดักิจกรรม 
- กระดาษ A4 รีมละ 100 
- กระดาษบรู๊ฟ แผ่น ละ 3 บาท  

 
 

 
2 รีม 

30 แผ่น 

- -  
 
 

200 
90 

 
 
 

200 
90 

2 กิจกรรมที ่2 แชร์วิสัยทัศน ์ 
(Shared Vision)  
วัสดุประกอบการจดักิจกรรม  
- กระดาษ A4 รีมละ 100 
- กระดาษบรู๊ฟ แผ่น ละ 3 บาท  

 
 

 
3 รีม 

20 แผ่น 

- -  
 
 

300 
60 

 
 
 

300 
60 

รวม - - 650 650 
 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ เข้าร่วม 
   กิจกรรม  1 – 2 ร้อยละ 100 

สังเกต 
 

แบบสังเกต 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วม 
   กิจกรรม 1– 2 ผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา 
   ก าหนด 

ประเมิน แบบประเมิน 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    7.1 สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
    7.2 ครูและบุคลากรน าความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาค้นคว้าในด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการ
คิดเชิงระบบสามารถมาปรับใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 
 
 

      .....................................................ผู้เสนอโครงการ         ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                 (นายโชคดี มีชัย)                   (นายทองสุข มีทรัพย์) 
               ครูช านาญการพิเศษ                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน……………. 
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คณะท างาน 
 

ที่ปรึกษา 

1. นายไพศาล ปันแดน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
  ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
2. นางพรชรี พลเสน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
  ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  
   
คณะผู้จัดท า 

1. นางพรชรี พลเสน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
  ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
2. นางจินตนา องค์ปรีชา ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน รองประธานกรรมการ 
3. น.ส.ฤทัยวรรณ หาญกล้า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง  กรรมการ 
4. นางไปรยา  พลศารทูล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม กรรมการ 
5. นางฉวีวรรณ เฟ่ืองทอง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสังฆจายเถร กรรมการ 
6. นายศุภพนิต วัฒนาดลิกชาตกิุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี  กรรมการ 
7. น.ส.เมธวี ดอกชะเอม ผู้อ านวยการโรงเรียนบางแม่หม้าย  กรรมการ 
8. นายปรีชา ศิริสมบูรณ์เวช ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสุขเกษม  กรรมการ 
9. นายสุทธิพงษ์ วงษ์จันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก  กรรมการ 
10. นายเถลิงศักดิ์ นาคสมพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองชะอม  กรรมการ 
11. นายสถาปนิก ศิริทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดป่าพระเจ้า  กรรมการ 
12. น.ส.นิลจิราวัลย์ ยอดอานนท์ ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
13. ส.ท.กฤษณะพงษ์ คล้ายเคลื่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ        กรรมการและเลขานุการ 
14. นางวาสฏิฐ ีดวงจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ        กรรมการ 
   และผู้ชว่ยเลขานุการ 
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