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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  เล่มนี้ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณปีการศึกษา 2564  โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ตามความคาดหวังของผู้ปกครองและชุมชน  
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบโดยใน
คราวประชุมครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 15 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ให้ใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2564 โดยมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณเป็นผู้ลงนาม
แทนคณะกรรมการสถานศึกษา 
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                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค าน า 
 

การวางแผน การท างานโครงการเป็นแนวทางการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสนอง
แนวทางระบบประกันคุณภาพการศึกษา ถือเป็นคู่มือส าคัญยิ่งในการบริหารและการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไป
ตามท่ีได้วางแผนไว้ ใช้เป็นแนวทางในการก ากับติดตามและประเมินความส าเร็จ ตลอดถึงอุปสรรคต่าง ๆ ของ
การด าเนินงาน และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป 
 

 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 โดยคณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์หลัก 6 กลยุทธ์ จ านวน 68 โครงการ และกิจกรรมสนับสนุน 
ส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนงบประมาณ ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบไว้ชัดเจนถือเป็นหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ
รับผิดชอบตามแผนงานที่ได้ก าหนดไว้อันจะส่งผลให้การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุจุดมุ่งหมาย
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน โรงเรียนและชุมชน      
 

 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากฝ่ายบริหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้
และงานสนับสนุนอื่นๆในโรงเรียน จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
   
 
 
 
      ลงชื่อ ..................................................... 
                                 (นายบรรจง    สอนสมบูรณ์)                                         
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ                       
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ส่วนที่  1 
บทน า 

 

 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  เป็นสถานศึกษาที่อยู่ภายในการก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีหน้าที่ด าเนินงานจัดการศึกษา 
ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
   1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวม
ภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่
สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  2.  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผน
งาน/โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
  3.   ปรับรื้ อและเปลี่ ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลั งคนของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนา
สมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 
  4.  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง
การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
 ดังนั้นแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี   พ.ศ. 2564 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   ได้ก าหนดนโยบายสู่การปฏิบัติที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติ
ราชการ 1 ปี พ.ศ. 2564  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ   
โดยมุ่งบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุตาม กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  1.  กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  2.  กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3.  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  4.  กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึง 
             บริการทางการศึกษา 
  5. กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
            ในการจัดการศึกษา  



 

ส่วนที่   2 
วิสัยทัศน์   พันธกิจ  เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  เป็นโรงเรียนแห่งคุณภาพการศึกษา 3 ด้าน (นักเรียน ครู และการ
บริหารจัดการ) ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

พันธกิจ  
 1.  มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นคนดี มี
ปัญญา ตั้งมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สานต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเป็นพลโลกสู่สากล 
ภายใตห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.  มุ่งพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ         ในรูปแบบ
ที่หลากหลาย และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 
 3.  มุ่งพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพโดย การบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
และมีส่วนร่วม (บ้าน วัด โรงเรียน) เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 

4.  มุ่งพัฒนาสร้างความตระหนักในเรื่องการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ 
 1.  นักเรียนมีคุณภาพการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ เป็นผู้เรียนรู้และมีจิตวิญญาณในความเป็นครู  
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตอบสนองผู้เรียน สร้างสรรค์นวัตกรรมและทักษะการใช้เทคโนโลยี 
 3.  ผู้บริหารสถานศึกษามีหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีภาวะผู้น า สร้างเครือข่ายการบริหาร  
แบบมีส่วนร่วม 
 4.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ความส าคัญในเรื่องการลดใช้พลังงานไฟฟ้า
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

กลยุทธ์ 
 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง  ได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และส 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. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิชาหลักเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3   (Student 
Achievement) 
 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้มีความสามารถในการอ่าน
คล่องเขียนคล่อง และใช้ทักษะในการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 
 3. ผู้เรียนทุกคนมีความส านึกในความรักชาติ (EQ : Emotional Quotient) 
 4. เพ่ิมศักยภาพผู้เรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี 
เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 5. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากร วัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน และส่งเสริมการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ (Alternative Learning) 
 6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
 7.  ผู้ เรียน ครู  และสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  
(ASEAN Community) มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม 
 8. สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (Quality Schools) 
 9 .  สถานศึกษาผ่ านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของเขต พ้ืนที่ การศึกษา  
(Efficient   Service Areas) 
 10. ส่งเสริมการลดใช้พลังงานด้วยการประหยัดค่าไฟฟ้า “อาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา”  
ตามกลยุทธ์ 4 ส   
  1. สร้างเสริม   
   สร้างทัศนคติ ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานเพ่ือเจตคติที่ดีต่อการ  
ขับเคลื่อนการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในสถานศึกษา ด้วยการเสริมแรงบวกให้บุคลากร นักเรียนทุกคน ต้องให้
ความร่วมมือโดยตระหนักถึงความส าคัญของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า จนเกิดเป็นอุปนิสัยของการประหยัด
พลังงานไฟฟ้าเป็นส าคัญ  
  2.  สร้างสิ่งแวดล้อม  
    สิ่งแวดล้อมเป็น พ้ืนที่ของบุคลกรและนักเรียนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
ที่ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีความปลอดภัยโดยด้านอาคารมีแสงสว่างเพียงพออย่างน้อย 300 
Lux อุ ป ก รณ์ แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ ามี สั ญลั กษณ์ ป ร ะหยั ด ไฟ เบอร์  5  ( ฉ ล าก เบอร์ 5 )  
และหลอดไฟเป็น หลอดLED บริเวณอาคารการปรับแต่งภูมิทัศน์ มีต้นไม้เพ่ือให้เกิดความร่มรื่น มีป้ายรณรงค์
ประหยั ดลดใช้ พลั ง ง าน ไฟฟ้า   และจั ดกิ จกรรม  5  ส  เ พ่ื อสร้ า ง อุปนิ สั ย  ใส่ ใ จ เ รื่ อ งพลั ง ง าน 
และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 



  3.  สร้างเครือข่าย 
   โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณเป็นพ้ืนที่ต้นแบบด้านการลดใช้พลังงานไฟฟ้า 
และด า เนินนโยบายการขยายผลให้กับหน่วยงาน ส่ วนราชการและองค์ปกครองส่ วนท้องถิ่ น  
ในอ า เภองาว ตลอดจนสถานศึกษาในสั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามั ธยมศึกษาเขต 35  
(ล าปาง-ล าพูน) 
  4.  สร้างความยั่งยืน 
   การยืนหยัดในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องไปในระยะยาว โดยการ จัดท า
บันทกึข้อตกลงระหว่างผู้บริหาร ครู บุคลากรละนักเรียนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณเพื่อเป็น การวางรากฐาน
ด้านการประหยัดลดใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนเป็นการวางแผนที่มองกาลไกล  ตลอดจนบุคลากรใน
สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนจุดเน้นโรงเรียนไปในทิศทางที่วางไว้อย่างดีเยี่ยม รวมไปถึงองค์กร
ภายนอกให้การส่งเสริมสนับสนุนเรื่องการลดใช้พลังงานไฟฟ้าท าให้         โรงเรียนมีศักยภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง 
 
จุดเน้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ 2564 
 จุดเน้นที่ 1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
    1.  จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้ง
แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 
   2.  ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
ความต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
   3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก
สถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลก
ทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากข้ึน 
   4.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิต
และสร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
  1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   1.  จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับ
ทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 
   2.  ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่
เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 
   3.  ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า   
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ 
ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ 
และแรงงานต่างด้าว) 



   4.  พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 
   5.  พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของ
ประเทศจัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
   6.  พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้
มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนา
สมรรถนะบุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
 
 จุดเน้นที่ 2  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  2.1  พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
  2.2  เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา  โดยเฉพาะภัยจากยา
เสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
  2.3  ส่ ง เสริมให้ ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกั บภาษาไทย  เป็นสื่อจัดการเรียนการสอน 
ในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ
การสื่อสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.4  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 
 จุดเน้นที่ 3  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3.1  สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศ
ของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่  รวมทั้ งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3.2  สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการ
สอนด้ วย เครื่ อ งมื อปฏิบั ติ ที่ ทั นสมั ยและสอดคล้ องกับ เทคโน โลยี  โ ดย เน้ น ให้ ผู้ เ รี ยนมีทั กษะ 
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
 
 จุดเน้นที่ 4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  4.1  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
  4.2   ศึกษาและปรับปรุ ง อัตราเงิน อุดหนุนค่า ใช้จ่ ายต่อหัว ในการจัดการศึกษา 
ขัน้พื้นฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
  4.3  ระดมสรรพก าลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลด
ค ว า ม เ ห ลื่ อ ม ล้ า ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ พ้ื น ที่ น วั ต ก ร ร ม ก า ร ศึ ก ษ า  
พ.ศ. 2562 
 
 



 จุดเน้นที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.1  เสริมสร้ างการรับรู้  ความเข้า ใจ ความตระหนัก และส่ ง เสริมคุณลักษณะ 
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
  5 .2   ส่ ง เสริมการ พัฒนาสิ่ งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม   
ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได้ 
 
 จุดเน้นที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  6.1  ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของ
หน่วยงานที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็น
ต้น 
  6.2  ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน  โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
  6.3  สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6.4  พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
  6.5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนขอกระทรวงศึกษาธิการ   
ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ 
  6.6  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล  เ พ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษา 
ที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
  6.7  จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
  6.8  ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
1. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง 
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง 
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

2. ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง 
การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม  

2. รอ้ยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง 
การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 
 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
1. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
และสอดคล้องกับท้องถิ่น 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร 
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. สถานศึกษามีแผนความต้องการครู  
ระยะ 20 ปี 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีแผนความต้องการครู
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. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนและการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

1. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแล 
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. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
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. ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการ 
ด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการ
ด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. สถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อม 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคมและ 
เศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคมและ
เศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

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 
การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว 

งบประมาณปี  2564 
 

ที ่ รายการ ระดับม.ต้น ระดับ ม.ปลาย รวม 
  

 
จ านวน เป็นเงิน จ านวน เป็นเงิน   

1 เงินอุดหนุนทั่วไป 307 1,074,500 533 2,025,400 3,099,900 

 
รวม   1,074,500   2,025,400 3,099,900 

รวมจ านวนนักเรียน 840 คน 

 
รายจ่ายเงินอุดหนุนรายหัว (งบกลาง) ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 

ที ่ รายการ รวม 
 

1 สาธารณูปโภค 800,000 ฝ่ายงบประมาณ อุดหนุนรายหัว 
2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 90,000 ฝ่ายงบประมาณ อุดหนุนรายหัว 
3 น้ ามันเชื้อเพลิง 300,000 ฝ่ายงบประมาณ อุดหนุนรายหัว 
4 บ ารุงรักษายานพาหนะ 150,000 ฝ่ายงบประมาณ อุดหนุนรายหัว 

5 
พัฒนาบุคลากร  
(ไปราชการ) 

200,000 ฝ่ายบริหารบุคคล อุดหนุนรายหัว 

6 
ศึกษาดูงาน สร้างขวัญ

ก าลังใจ 
100,000 ฝ่ายบริหารบุคคล อุดหนุนรายหัว 

7 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 370,000 ฝ่ายงบประมาณ(พัสดุ) อุดหนุนรายหัว 

 
  

 
รับเงินอุดหนุน 3,099,900 

คงเหลือเงินอุดหนุน 1,089,900 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฝ่ายบริหารวิชาการ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ฝ่ายบริหารกิจการ
นักเรียน 
ฝ่ายบริหารบุคคล 

ฝ่ายบริหารแผนงานฯ 

ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

งบส ารองจ่าย 

จัดสรรงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2564 

 

 
เงินงบประมาณปี 2564 รอ้ยละ 1,089,900 

1 ฝ่ายบริหารวิชาการ 60 653,940 
2 ฝ่ายบริหารทั่วไป 10 108,990 
3 ฝ่ายบรหิารกิจการนักเรียน 5 54,495 
4 ฝ่ายบรหิารบุคคล 5 54,495 
5 ฝ่ายบริหารแผนงานฯ 5 54,495 
6 ฝ่ายบริหารงบประมาณ 5 54,495 
7 งบส ารองจ่าย 10 108,990 
  รวม 100 1,089,900 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     



 
รายรับงบประมาณเงินเรียนฟรี 15 ปี ปีงบประมาณ(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
 

นักเรียน จ านวน   รวม 

ม.ต้น 307 450 138,150.00 

ม.ปลาย 533 500 266,500.00 

รวม 840 950 404,650.00 
 
รายรับงบประมาณเงินเรียนฟรี 15 ปี (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

นักเรียน จ านวน   รวม 
ม.ต้น 307 420 128,940 

ม.ปลาย 533 460 245,180 
รวม 840 880 374,180 

     รายรับงบประมาณเงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
นักเรียน จ านวน   รวม 
ม.ต้น 307 880 270,160 

ม.ปลาย 533 950 506,350 
รวม 840 1830 776,510 

     รายรับงบประมาณเงินเรียนฟรี 15 ปี (ทุนปัจจัยพื้นฐาน) 
นักเรียน จ านวน   รวม 
ม.ต้น 164 1500 246,000 
รวม 164 1500 246,000 

     รายรับงบประมาณเงินเรียนฟรี 15 ปี (ค่าหนังสือเรียน) 
นักเรียน รวม 
ม.ต้น 265,304 

ม.ปลาย 661,464 
ยอดคงเหลือปี63 119,365.77 

รวม 1,046,133.77 
 
 
 



 
ประมาณการรายจ่ายเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ประจ าปีงบประมาณ 2564  
 

รายจ่ายงบประมาณอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ 
แหล่ง

งบประมาณ หมายเหตุ 
ที ่ รายการ รวม    

1 ICT 151,200 วิชาการ 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน ค่าอินเตอร์เน็ต 

2 ค่ายวิถีพุทธฯ 84,000 
กิจการ
นักเรียน 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน   

3 

ส่งเสริมศักยภาพ
ด้านกีฬาและ
สุขภาพ 50,400 

กิจการ
นักเรียน 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

กีฬาสี, แข่งขันกีฬา ,
ฟุตชอลต้าน 
ยาเสพติด 

4 
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 168,000 วิชาการ 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

เข้าค่ายกิจกรรมต่างๆ  
(นศท. เป็นค่าน้ ามัน) 

5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 168,000 วิชาการ 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน ทุกระดับชั้น 

6 เปิดบ้านวิชาการ 77,860 วิชาการ 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน Open house 

7 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 77,050 วิชาการ 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ติวโอเน็ต, 
เข้ามหาลัย 

  รวม 776,510       
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รายการประมาณการเงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  

ปีงบประมาณ 2564 
รายรับงบประมาณเงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

      นักเรียน จ านวน 
 

รวม 
ม.ต้น 307 880 270,160 

ม.ปลาย 533 950 506,350 
รวม 840 1830 776,510 

 

การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ชั้น ICT คุณธรรม พัฒนาผู้เรียน กีฬาสี 
open 
house 

ศึกษา
แหล่ง
เรียนรู้ 

ยก 
ระดับ จ านวน เป็นเงิน 

ม.ต้น 180 100 200 60 80 200 60 307 270,160 
ม.

ปลาย 180 100 200 60 100 200 110 533 506,350 
รวม 360 200 400 120 180 400 170 840 776,510 

 

ชั้น  ICT  
 

คุณธรรม   กีฬาสี  
 พัฒนา
ผู้เรียน  

 open 
house  ยกระดับ 

ศึกษา
แหล่ง
เรียนรู้  รวม  

ม.ต้น 55,260 30,700 18,420 61,400 24,560 18,420 61,400 270,160 
ม.

ปลาย 95,940 53,300 31,980 106,600 53,300 58,630 106,600 506,350 
รวม 151,200 84,000 50,400 168,000 77,860 77,050 168,000 776,510 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 4 

สรุปงบประมาณรายจ่าย ตามกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

กลยุทธ ์
 งบประมาณ 

อุดหนุน กพร ระดม
ทรัพยากร 

รายได้
สถานศึกษา 

งบกลาง อ่ืนๆ 

ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิตแผนงาน  :  ขยายโอกาสและพัฒนา
การศึกษา   
1. กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความ
มั่งคง 

528,435 
  

    

2. กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

69,200 
 

490,910 
  

 370,000  

3. กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ   

2,016,000 
 

 200,000  

4. กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา 

145,080 201,600   100,000  

5. กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
เสรมิคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 58,990   

250,000 
 

  

6. กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 

288,195 
 
 

84,000 
 
   

1,340,000 
 
  

รวม 1,089,900 776,510 2,016,000 250,000 2,010,000  

    
      

 
 

 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 


