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ส่วนที่  1 
บทน า 

 

 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  เป็นสถานศึกษาที่อยู่ภายในการก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีหน้าที่ด าเนินงานจัดการศึกษา ตาม
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 

1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ทันโลก ให้ส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และเด็กด้อย
โอกาส มีความรู้ และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพ่ือให้มีความ
พร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูง และโลกของการท างาน 

3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษา ที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน 
สัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วยมาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและ
การสอน การพัฒนาทางวิชาชีพ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความ 
สามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ
บริหารจัดการ และเป็นผู้น าทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้าง
ความม่ันใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ 

5. เร่งสร้างระบบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพท่ีแข็งแกร่ง และมี 
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภา พ  
และมาตรฐานได้เป็นอย่างดี 

6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสาร 
เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม 

8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท างาน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดีท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เร่งรัดการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปรับปรุง
ระบบของโรงเรียน ให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมท า การมีส่วนร่วม และการประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนา
การศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน 
องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอ่ืน  

9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคลมุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รับชั่น ให้
เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและก าลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และ
ความรับผิดชอบในความส าเร็จตามภาระหน้าที่ 



10. มุ่งสร้างพลเมืองดี ที่ตื่นตัว และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และท าให้การศึกษาน า
แก้ปัญหาส าคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น 

11. ทุ่มเทมาตรการเพ่ือยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลั ง และโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ได้
คุณภาพ เพ่ือไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 ดังนั้นแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี   พ.ศ. 2563 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ก าหนดนโยบายสู่การปฏิบัติที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติราชการ 
1 ป ีพ.ศ. 2563  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ   โดยมุ่งบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้บรรลุตาม   กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

  1.  กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  2.  กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3.  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  4.  กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา 
  5.  กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6.  กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่   2 
วิสัยทัศน์   พันธกิจ  เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

 

วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณเป็นโรงเรียนแห่งคุณภาพการศึกษา 3 ด้าน (นักเรียน ครู และการบริหาร
จัดการ) ภายใตห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
พันธกิจ  
 1.  มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นคนดี มี
ปัญญา ตั้งมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สานต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นพลโลกสู่สากล
ภายใตห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.  มุ่งพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 
 3.  มุ่งพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพโดย การบริหารจัดการแบบบูรณาการและมีส่วน
ร่วม (บ้าน วัด โรงเรียน) เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

เป้าประสงค์ 
 1.  นักเรียนมีคุณภาพการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ เป็นผู้เรียนรู้และมีจิตวิญญาณในความเป็นครู จัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ตอบสนองผู้เรียน สร้างสรรค์นวัตกรรมและทักษะการใช้เทคโนโลยี 
 3.  ผู้บริหารสถานศึกษามีหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีภาวะผู้น า สร้างเครือข่ายการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม  
 

กลยุทธ์ 
 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง  ได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ านวน 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 

  กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ 
                                   ทางการศึกษา     
  กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน 
       การจัดการศึกษา  



  
จุดเน้น โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิชาหลักเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3 (Student Achievement) 
 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีความสามารถในการอ่านคล่อง
เขียนคล่อง และใช้ทักษะในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
 3. ผู้เรียนทุกคนมีความส านึกในความรักชาติ (EQ : Emotional Quotient) 
 4. เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ 
 5. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากร วัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลด
อัตราการออกกลางคัน และส่งเสริมการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ (Alternative Learning) 
 6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
 7.  ผู้เรียน ครู และสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม 
 8. สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (Quality Schools) 
 9. สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา (Efficient   Service 
Areas) 
 
 

จุดเน้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ 2563  
 1.  จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วศิวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM)  
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 
 2.  จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานท า เช่น 
ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
1. ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง 
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง 
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

2. ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง 
การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  

2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง 
การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
 
 

 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

1. สถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และสอดคล้องกับท้องถิ่น 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และสอดคล้องกับท้องถิ่น 

2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการประเมินทักษะการคิด
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA และการ
ประเมินความสามารถด้านวรรณคดีและวรรณกรรม 

2. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการประเมินทักษะการคิด
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA และการ
ประเมินความสามารถด้านวรรณคดีและวรรณกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

3. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (ActiveLearning) 

3. ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (ActiveLearning) 

4. สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และ 
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และ 
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 



 
 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 

ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาที่มีแผนความต้องการครู ระยะ 20 ปี 1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีแผนความต้องการครู

ระยะ 20 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. บุคลากรในโรงเรียนที่พัฒนาตนเองผ่าน 
ระบบ Digital Technology 

2. ร้อยละของบุคลากรในโรงเรียนที่พัฒนาตนเองผ่าน
ระบบ Digital Technology ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 
 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแล 
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว 
ที่มีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสาร 
โทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่าย 
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสาร
โทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้ 
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็น 
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ร้อยละของสถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็น 
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ 
ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ
อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ
อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

 
 กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
1. ผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการ 
ด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการ
ด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. สถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อม 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคมและ 
เศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคมและ
เศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 
 
 



 
 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
1. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35  
ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(ITA: Integrity &Transparency Assessment) 

1.โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 
ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA: Integrity &Transparency Assessment) 

2.โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 
มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวาง 
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. เขต 35 
มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวาง 
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
แผนงบประมาณและโครงการ ประจ าปีงบประมาณ  2563 

 
 
 

แผนงบประมาณ/โครงการ 
งบประมาณ  

อุดหนุน กพร ระดม
ทรัพยากร 

รายได้
สถานศึกษา 

งบกลาง อื่นๆ หมาย
เหตุ 

1. โครงการส่งเสรมิจรยิธรรมคุณธรรมความ
เป็นไทยและประชาธิปไตย 

35,700 85,000 
 

   30,000  

2. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 3,000       
3. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3,000       
4. โครงการพัฒนากระบวนการเรยีนการสอน
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน 

346,510 238,000 170,000     

5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 55,300 86,300      
6. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 19,790      เงิน 

กพร. 
งบเหลือ
จ่ายปี62 
200,000 

7. โครงการส่งเสรมิการอ่าน พัฒนาห้องสมุดสู่
มาตรฐาน 

15,000       

8. โครงการ ส่งเสริมการผลิต พัฒนาและใช้สื่อ
นวัตกรรม จดัการเรียนรู ้

22,000      เงิน 
กพร. 

งบเหลือ
จ่ายปี62 
350,000 

9. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา 5,000       

10. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

4,574  2,040,000  200,000   

11. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครู     100,000   
12. โครงการสร้างความรู้ สร้างภมูิคุ้มกัน สร้าง
เครือข่าย  ลดปัญหา และป้องกันการกระท า
ผิดของเด็กและ เยาวชนในสถานศกึษา 

27,000 17,500      

13. โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี
และกีฬา 

20,000 25,000      

14. โครงการพัฒนาระบบการด าเนินงานแนะ
แนวการศึกษา 

40,000       

15. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 21,000       



 
 
 

แผนงบประมาณ/โครงการ 
งบประมาณ  

อุดหนุน กพร. ระดม
ทรัพยากร 

รายได้
สถานศึกษา 

งบกลาง อื่นๆ หมาย
เหตุ 

16. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรูสู้ก่ารเรยีนรู้
แบบบูรณาการ 

10,000    20,000   

17. โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 10,000       
18. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   11,500       
19. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและปรับ
ภูมิทัศน์ในสถานศึกษา 

81,100       

20. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 5,000       
21. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการและการบริการทางการศึกษา 

508,746 2,756,875 50,000  1,380,000   

22. โครงการภาคเีครือข่ายอุปถัมภ์ทาง
การศึกษา 

3,000       

23.โครงการพัฒนาตามนโยบาย     138,580 
 

  310,000 50,000  อุดหนุน
เหลือ

จ่ายปี62 
650,000 

รวม 1,385,800 3,208,675 2,260,000 310,000 1,750,000   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
สรุปงบประมาณรายจ่าย ตามกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 

กลยุทธ ์
 งบประมาณ 

อุดหนุน กพร ระดม
ทรัพยากร 

รายได้
สถานศึกษา 

งบกลาง อ่ืนๆ 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิตแผนงาน  :  ขยายโอกาสและพัฒนา
การศึกษา   
1. กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่งคง 38,700 

 
 

85,000 

    
 

30,000 

2. กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 461,600 324,300 170,000 

   

3. กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 9,574  

 
2,040,000 

  
300,000 

 

4. กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา 

 
 

108,000 

 
 

42,500 

    

5. กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
เสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 117,600   

  
20,000 

 

6. กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 650,326 2,756,875 50,000 310,000 1,430,000 30,000 

รวม 1,385,800 3,208,675 2,260,000 310,000 1,750,000 30,000 

    
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่  5 
การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว 

งบประมาณ ปี 2563 
 

ที ่ รายการ ระดับม.ต้น ระดับ ม.ปลาย รวม 
  

 
จ านวน เป็นเงิน จ านวน เป็นเงิน   

1 เงินอุดหนุนทั่วไป 314 1,099,000.00  536 2,036,800.00  3,135,800.00  

 
รวม   1,099,000.00    2,036,800.00   3,135,800.00  

รวมจ านวนนักเรียน 850 คน 
 

 
เงินงบประมาณปี 2563 ร้อยละ      1,385,800.00  

1 วิชาการ 60          831,480.00  
2 บริหารทั่วไป 20          277,160.00  
3 กลุ่มบรหิารอ านวยการและบุคคล 3            41,574.00  

4 
งบประมาณและแผนงาน
สารสนเทศ 7            97,006.00  

5 งบส ารองจ่าย 10          138,580.00  
  รวม 100      1,385,800.00  

 

 
 

วิชาการ 

บริหารทั่วไป 

กลุ่มบริหารอ านวยการ
และบุคคล 
งบประมาณและแผนงาน
สารสนเทศ 
งบส ารองจ่าย 



รายรับงบประมาณเงินเรียนฟรี 15 ปี (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 

นักเรียน จ านวน   รวม 
ม.ต้น 314 450    141,300.00  

ม.ปลาย 536 500    268,000.00  
รวม 850 950    409,300.00  

     รายรับงบประมาณเงินเรียนฟรี 15 ปี (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 
นักเรียน จ านวน   รวม 
ม.ต้น 314 420    131,880.00  

ม.ปลาย 536 460    246,560.00  
รวม 850 880    378,440.00  

     รายรับงบประมาณเงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
นักเรียน จ านวน   รวม 
ม.ต้น 314 880    276,320.00  

ม.ปลาย 536 950    509,200.00  
รวม 850 1830    785,520.00  

     รายรับงบประมาณเงินเรียนฟรี 15 ปี (ทุนปัจจัยพื้นฐาน) 
นักเรียน จ านวน   รวม 
ม.ต้น 196 1500    294,000.00  
รวม 196 1500    294,000.00  

     รายรับงบประมาณเงินเรียนฟรี 15 ปี (ค่าหนังสือเรียน) 
นักเรียน รวม 
ม.ต้น 271,576.00 

ม.ปลาย 652,064.00 
ยอดคงเหลือปี62 350,371.94 

รวม 1,274,011.94 
 
 
 



 
ประมาณการรายจ่าย เงินอุดหนุนรายหัว 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

รายจ่ายเงินอุดหนุนรายหัว (งบกลาง) ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 
ที ่ รายการ รวม 

 
1 สาธารณูปโภค 750,000.00 

งบประมาณ 
แผนงานและสารสนเทศ 

อุดหนุนรายหัว 

2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 180,000.00 
งบประมาณ 

แผนงานและสารสนเทศ 
อุดหนุนรายหัว 

3 น้ ามันเชื้อเพลิง 250,000.00 
งบประมาณ 

แผนงานและสารสนเทศ 
อุดหนุนรายหัว 

4 บ ารุงรักษายานพาหนะ 150,000.00 
งบประมาณ 

แผนงานและสารสนเทศ 
อุดหนุนรายหัว 

5 
พัฒนาบุคลากร  
(ไปราชการ) 

200,000.00 
กลุ่มบริหารอ านวยการ

และบุคคล 
อุดหนุนรายหัว 

6 
ศึกษาดูงาน สร้างขวัญ

ก าลังใจ 
100,000.00 

กลุ่มบริหารอ านวยการ
และบุคคล 

อุดหนุนรายหัว 

7 สารบรรณโรงเรียน 50,000.00 
กลุ่มบริหารอ านวยการ

และบุคคล 
อุดหนุนรายหัว 

8 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 20,000.00 บริหารทั่วไป อุดหนุนรายหัว 

9 
บริหารจัดการศึกษา 

(โครงการพิเศษ) 
50,000.00 

งบประมาณ 
แผนงานและสารสนเทศ 

อุดหนุนรายหัว 

 
1,750,000.00   

 
รับเงินอุดหนุน 3,135,800.00  

คงเหลือเงินอุดหนุน 1,385,800.00  
 

 
 
 
 
 

 
 



ประมาณการรายจ่ายเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563  

 

รายจ่ายงบประมาณอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 
แหล่ง

งบประมาณ หมายเหตุ 
ที ่ รายการ รวม    

1 ICT 
     

163,720.00  วิชาการ 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน ค่าอินเตอร์เน็ต 

2 ค่ายวิถีพุทธ 
      

85,000.00  ทั่วไป 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน   

3 
ส่งเสริมคุณธรรม
และประชาธิปไตย 

       
42,500.00  ทั่วไป 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

กีฬาสี25,000/ 
ฟุตซอล7,500/ 

อบรมผู้น า10,000 

4 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

     
153,000.00  วิชาการ 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

เข้าค่ายกิจกรรมต่างๆ 
(นศท. เป็นค่าน้ ามัน) 

5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
     

170,000.00  วิชาการ 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน ทุกระดับชั้น 

6 เปิดบ้านวิชาการ 
      

85,000.00  วิชาการ 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน Open house 

7 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

      
86,300.00  วิชาการ 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ติวโอเน็ต, 
เข้ามหาลัย 

  รวม 785,520.00        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายการประมาณการเงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
ปีงบประมาณ 2563 

 

รายรับงบประมาณเงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
      นักเรียน จ านวน 

 
รวม 

ม.ต้น 314 880 276,320.00 
ม.ปลาย 536 950 509,200.00 

รวม 850 1830 785,520.00 
 

การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ชั้น ICT คุณธรรม 
พัฒนา
ผู้เรียน กีฬาส ี

open 
house 

ศึกษา
แหล่ง
เรียนรู้ 

ยก 
ระดับ จ านวน เป็นเงิน 

ม.ต้น 180 100 180 50 100 200 70 314   276,320.00  

ม.ปลาย 200 100 180 50 100 200 120 536 509,200.00  

รวม 380 200 360 100 200 400 190 850   785,520.00  
 

ชั้น  ICT   คุณธรรม   กีฬาส ี  พัฒนาผู้เรียน  
 open 
house  ยกระดับ 

ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้  รวม  

ม.ต้น    56,520.00   31,400.00   15,700.00     56,520.00   31,400.00   21,980.00     62,800.00  276,320.00  

ม.ปลาย  107,200.00   53,600.00   26,800.00     96,480.00   53,600.00  64,320.00   107,200.00  509,200.00  

รวม  163,720.00   85,000.00   42,500.00   153,000.00   85,000.00   86,300.00   170,000.00  758,520.00  
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ค าสั่งโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
ที่    ๓๑๔  /256๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 256๓ 
............................................................................... 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้การจัด
การศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบ
เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายรายหัวจัดสรรให้สถานศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน  ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการ
พัฒนาผู้เรียน ทางโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จึงได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 256๓ ขึ้น 
และเพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
และโรงเรียน จึงขอแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 256๓  ดังนี้ 

 

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ จัดสรรงบประมาณ วางแผน ก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการ ส่งเสริม
สนับสนุน ให้ค าแนะน า ดูแล ก ากับติดตาม และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น ประกอบด้วย 

1.1 นายบรรจง    สอนสมบรูณ ์   ประธานกรรมการ 
1.2 นางพรรณี  ช้างเพ็ง        ที่ปรึกษา 
๑.๓ นายทรงฤทธ์ิ               ใหม่คามิ                ที่ปรึกษา 

   1.๔ นายเสน่ห ์  ชุมแสน     กรรมการ 
1.๕ นางจรีารตัน์    แก้วบุญเรือง  กรรมการ 
1.๖ นางเพ็ญศรี  รุ่งฉัตร   กรรมการ    
1.๗ นายฐิติ   นครสุวรรณ ์  กรรมการ 
1.๘ นางสาวดานุมาศ      ทิยาว   กรรมการและเลขานุการ  
1.๙ นางสาวนิฤมล   โนวิชัย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ ศึกษา ท าความเข้าใจ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
256๓  ประสานงาน ปรับปรุง ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประกอบด้วย 

2.1 กลุ่มบรหิารวิชาการ        
2.1.๑   นางเพ็ญศร ี  รุ่งฉัตร   ประธานกรรมการ 

  2.1.๒   นางกรรณิศา    ธิปทา   รองประธานกรรมการ 
  2.1.๓   นางธนิตา   สูงติวงศ์    กรรมการ 
  2.1.๔   นางสาวอรุณยี ์  กองนาค   กรรมการ 
  2.1.๕   นายภัทรพล      ควรสุวรรณ  กรรมการ 
  2.1.๖   นางสาวอรอนงค์    นามวงค ์   กรรมการ 

2.1.๗   นายวิชัย   วงค์ไชย   กรรมการ 
2.1.๘   นางเบญญทิพย์......../ 



2.1.๘   นางเบญญทิพย ์  ธิกานนท์   กรรมการ  
  2.1.๙   นางอรพิน   ควรสุวรรณ   กรรมการ 
  2.1.1๐ นางสมบรูณ ์  ใจเอื้อน    กรรมการ 

2.1.๑๑ นางสาวกิติวรา  เมืองมูล   กรรมการ 
  2.1.1๒ นางสาวชฎาพร  ยินด ี   กรรมการและเลขานุการ 

2.2 กลุ่มบรหิารงบประมาณและแผนงานสารสนเทศ 
  2.2.๑  นางพรรณี    ช้างเพ็ง   ประธานท่ีปรึกษา 

2.2.๒  นายเสน่ห ์   ชุมแสน   ประธานกรรมการ 
2.2.๓  นายมาณพ  ปิยะชาติวัฒนนกุล  กรรมการ 
2.2.๔  นางอมรภัค      ธรรมสุภา   กรรมการ 

  2.2.๕  นางชรินรัตน์    สิขิวัฒน์   กรรมการ 
2.๒.๖  นางสาวนภัสรา  นัดดากุล   กรรมการ 
2.2.๗  นายสนธยา            บุญค า   กรรมการ 
2.2.๘  นางสาวนาฎหทัย  สิทธิบุญ   กรรมการ 
2.2.๙  นางวาทิณี  ท้าวใจยา    กรรมการ 
2.2.๑๐ นายเกรียงศักดิ ์  จ าปาอูป   กรรมการ  
2.๒.๑๑ นายพินิจ   ตาจีน   กรรมการ 
2.๒.๑๒ นางสาวดานมุาศ     ทิยาว   กรรมการ 
2.๒.๑๓ นางสาวนิฤมล  โนวิชัย   กรรมการ 
2.2.๑๔ นางสาวประภาภรณ ์ พวงเพชร    กรรมการและเลขานุการ 
2.2.๑๕ นางสาวปพิชญา   ราชค า    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.3 กลุ่มบรหิารอ านวยการและบคุคล 
  2.3.1 นางจีรารัตน์    แก้วบุญเรือง  ประธานกรรมการ 
  2.3.2 นางสาวอธิฐาน  ปันงาม   รองประธานกรรมการ 
  2.3.๓ นางมาลา   จิตรรักชาต ิ  กรรมการ 

2.3.๔ นางสาวสกาวรตัน์     เชียงทอง   กรรมการ 
2.3.๕ นางทัศนาพร    นามวงค ์   กรรมการและเลขานุการ 
2.๓.๖ นางสาวเบญจมาภรณ์   จิตมนตร ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.4 กลุ่มบรหิารทั่วไป 
2.4.๑ นายทรงฤทธิ ์  ใหม่คาม ิ   ประธานท่ีปรึกษา 
2.๔.๒ นายฐติ ิ   นครสุวรรณ ์  ประธานกรรมการ 

  2.๔.๓ นางรจนา     จันทร์ทิพย ์  กรรมการ 
  2.4.๔ นายสกล     ศิริผ่อง     กรรมการ     

2.4.๕ นางสุภาพรรณ    คงสนุ่น     กรรมการ 
  2.4.๖ นายมนตร ี   รุ่งฉัตร   กรรมการ     

2.4.๗ นางสาวอนุธิตา  ปวงแก้ว   กรรมการ 
2.๔.๘ นายสมพงษ ์  อินต๊ะเสน   กรรมการ 
2.๔.๙ นางผ่องพรรณ    จิตสง่า   กรรมการ 

                                                                       
2.๔.๑๐ นางกรณิศ............../ 



 


