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ส่วนที่  1 
บทน า 

 

 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  เป็นสถานศึกษาที่อยู่ภายในการก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น  แ ล ะ ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ล า ป า ง  ล า พู น 
มีหน้าที่ด าเนินงานจัดการศึกษา ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ 2565 
ดังนี้ 
   1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจ
และบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลด
การใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการ
บริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  2.  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการ
จัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
นานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
  3 .   ปรั บ รื้ อ แล ะ เปลี่ ย นแปลงร ะบบกา รบริ ห า รจั ด การ และ พัฒนาก า ลั ง คนขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการอัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะ
และความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  4.  ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  
 ดังนั้นแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี   พ.ศ. 2565 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ก าหนดนโยบายสู่การปฏิบัติที่สอดคล้อง แผนปฏิบัติ
ราชการ 1 ปี พ.ศ. 2565  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ   โดย
มุ่งบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุตาม กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  1.  กลยุทธ์ที่ 1 การจดัการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  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 และการบริหาร
จัดการ) ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

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

4.  มุ่งพัฒนาสร้างความตระหนักในเรื่องการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ 
 1.  นักเรียนมีคุณภาพการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ เป็นผู้ เรียนรู้และมีจิตวิญญาณในความเป็นครู  
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตอบสนองผู้เรียน สร้างสรรค์นวัตกรรมและทักษะการใช้เทคโนโลยี 
 3.  ผู้บริหารสถานศึกษามีหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์  มีภาวะผู้น า สร้างเครือข่ายการบริหาร  
แบบมีส่วนร่วม 
 4.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ให้ความส าคัญในเรื่องการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

กลยุทธ์ 
 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง  ได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 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. เพ่ิมศักยภาพผู้ เรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี  
เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 5. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากร วัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลด
อัตราการออกกลางคัน และส่งเสริมการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ (Alternative Learning) 
 6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
 7 .   ผู้ เ รี ยน  ครู  และสถานศึ กษาได้ รั บการ พัฒนาเตรี ยมความพร้ อมสู่ ป ระชาคมอาเซียน  
(ASEAN Community) มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม 
 8. สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (Quality Schools) 
 9 .  ส ถ านศึ กษ าผ่ า นก า รประ เ มิ น คุณภ าพตาม เ กณฑ์ ม าต รฐ านของ เ ขต พ้ืนที่ ก า ร ศึ กษ า  
(Efficient   Service Areas) 
 10. ส่งเสริมการลดใช้พลังงานด้วยการประหยัดค่าไฟฟ้า “อาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา”  
ตามกลยุทธ์ 4 ส   
  1. สร้างเสริม   
   สร้างทัศนคติ ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานเพ่ือเจตคติที่ดีต่อการ  
ขับเคลื่อนการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในสถานศึกษา ด้วยการเสริมแรงบวกให้บุคลากร นักเรียนทุกคน ต้องให้ความ
ร่วมมือโดยตระหนักถึงความส าคัญของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า จนเกิดเป็นอุปนิสัยของการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าเป็นส าคัญ  
  2.  สร้างสิ่งแวดล้อม  
    สิ่ งแวดล้อมเป็น พ้ืนที่ ของบุคลกรและนัก เรี ยนโรงเรี ยนประชารั ฐธรรมคุณ 
ที่ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีความปลอดภัยโดยด้านอาคารมีแสงสว่างเพียงพออย่างน้อย 300 Lux 
อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ใ ช้ ไ ฟ ฟ้ า มี สั ญ ลั ก ษ ณ์ ป ร ะ ห ยั ด ไ ฟ เ บ อ ร์  5  ( ฉ ล า ก เ บ อ ร์ 5 )  
และหลอดไฟเป็น หลอดLED บริเวณอาคารการปรับแต่งภูมิทัศน์ มีต้นไม้เพ่ือให้เกิดความร่มรื่น มีป้ายรณรงค์
ป ร ะห ยั ด ลด ใ ช้ พ ลั ง ง า น ไฟ ฟ้ า   แล ะจั ด กิ จ ก ร ร ม  5  ส  เ พ่ื อ ส ร้ า ง อุ ปนิ สั ย  ใ ส่ ใ จ เ รื่ อ ง พลั ง ง า น 
และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 



 
  3.  สร้างเครือข่าย 
   โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณเป็นพ้ืนที่ต้นแบบด้านการลดใช้พลังงานไฟฟ้า 
และด า เนิ นน โยบายการขยายผล ให้ กั บหน่ ว ย ง าน  ส่ วนร าชการและองค์ ปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น  
ในอ าเภองาว ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
  4.  สร้างความยั่งยืน 
   การยืนหยัดในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องไปในระยะยาว โดยการ จัดท า
บันทึกข้อตกลงระหว่างผู้บริหาร ครู บุคลากรละนักเรียนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณเพ่ือเป็น การวางรากฐานด้าน
การประหยัดลดใช้พลังงานไฟฟ้าของโรงเรียนเป็นการวางแผนที่มองกาลไกล  ตลอดจนบุคลากรในสถานศึกษาให้
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนจุดเน้นโรงเรียนไปในทิศทางที่วางไว้อย่างดีเยี่ยม รวมไปถึงองค์กรภายนอกให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องการลดใช้พลังงานไฟฟ้าท าให้  โรงเรียนมีศักยภาพเป็นส่วนหนึ่งของการลดใช้พลังงานไฟฟ้า
และก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง 
 
จุดเน้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ปีงบประมาณ 2565 
 จุดเน้นที่ 1  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   1.1 การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ 
    1.  จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
   2.  ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความ
ต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
   3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์
จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน
ของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น 
   4.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและ
สร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
  1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   1.  จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ (English for All) 
   2.  ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  อาทิ อาชีพที่
เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดย
เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้ เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 
   3.   ส่ ง เสริมโอกาสการเข้ าถึ งการศึกษาเ พ่ือทักษะอาชีพและการมี งานท า   
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน 



และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่าง
ด้าว) 
   4.  พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้  และความช านาญในการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 
   5.  พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของประเทศ
จัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
   6.  พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ  ให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
 
 จุดเน้นที่ 2  การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  2.1  พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยน้อมน ายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ 
  2.2  เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
  2 .3   ส่ ง เสริ ม ให้ ใช้ ภ าษาท้ องถิ่ น ร่ วมกับภาษาไทย  เป็ นสื่ อจั ดกา ร เ รี ยนการสอน 
ในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการ
สื่อสารและใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.4  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
 
 จุดเน้นที่ 3  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3.1  สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่
ล ะ ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ ต า ม บ ริ บ ท ข อ ง พ้ื น ที่  ร ว ม ทั้ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3.2  สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอน
ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง มื อ ป ฏิ บั ติ ที่ ทั น ส มั ย แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ เ ท ค โ น โ ล ยี  โ ด ย เ น้ น ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ 
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
 
 จุดเน้นที่ 4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  4.1  พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
  4 . 2   ศึ กษาและปรั บปรุ ง อั ต ร า เ งิ น อุดหนุ นค่ า ใ ช้ จ่ า ยต่ อหั ว ในกา รจั ดการศึ กษ า 
ขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 



  4.3  ระดมสรรพก าลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน 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   เ ส ริ มสร้ า งการ รั บ รู้  ค ว าม เข้ า ใ จ  คว ามตระหนั ก  และส่ ง เส ริ มคุณลั กษณะ 
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
  5 . 2   ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พัฒนาสิ่ ง ป ร ะดิ ษ ฐ์ แล ะนวั ต ก ร รมที่ เ ป็ นมิ ต ร กั บ สิ่ ง แ ว ดล้ อม   
ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้างรายได้ 
 
 จุดเน้นที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  6.1  ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน
ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 
  6.2  ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน  โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
  6.3  สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6.4  พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
  6.5  พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลั งคนขอกระทรวงศึกษาธิการ   
ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ 
  6 .6   สนับสนุน ให้ สถานศึ กษา เป็ นนิติ บุ คคล  เ พ่ื อให้ สามารถบริ หารจั ดการศึกษา 
ที่มีคุณภาพได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
  6.7  จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด   
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
  6.8  ส่งเสริมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม 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. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง 
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 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

1. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. ล าปาง ล าพูน  
ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & 
Transparency Assessment) 

1. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. ล าปาง ล าพูน 
ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity & 
Transparency Assessment) 

2.  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. ล าปาง ล าพูน 
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. ล าปาง ล าพูน 
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

3.  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. ล าปาง ล าพูน 
มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวาง 
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สพม. ล าปาง ล าพูน 
มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวาง 
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  3 
การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว 

งบประมาณปี  2565 
 

ที ่ รายการ ระดับม.ต้น ระดับ ม.ปลาย รวม 
  

 
จ านวน เป็นเงิน จ านวน เป็นเงิน   

1 เงินอุดหนุนทั่วไป 286 1,001,000 534 2,029,200 3,030,200 

 
รวม   1,001,000   2,029,200 3,030,200 

รวมจ านวนนักเรียน 820 คน 

 
รายจ่ายเงินอุดหนุนรายหัว (งบกลาง) ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 

ที ่ รายการ รวม 
 

1 สาธารณูปโภค 800,000 กลุ่มบริหารงบประมาณ อุดหนุนรายหัว 
2 ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 150,000 กลุ่มบริหารงบประมาณ อุดหนุนรายหัว 
3 น้ ามันเชื้อเพลิง 300,000 กลุ่มบริหารงบประมาณ อุดหนุนรายหัว 
4 บ ารุงรักษายานพาหนะ 100,000 กลุ่มบริหารทั่วไป อุดหนุนรายหัว 

5 
พัฒนาบุคลากร  
(ไปราชการ) 

200,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล อุดหนุนรายหัว 

6 
ศึกษาดูงาน สร้างขวัญ

ก าลังใจ 
120,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล อุดหนุนรายหัว 

7 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 300,000 
กลุ่มบริหารงบประมาณ

(พัสดุ) 
อุดหนุนรายหัว 

 
1,970,000  

 
รับเงินอุดหนุน 3,030,200 

คงเหลือเงินอุดหนุน 1,060,200 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



จัดสรรงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2565 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

    

 
 

เงินงบประมาณปี 2565 ร้อยละ 1,060,200.00      
1 กลุ่มบริหารวิชาการ 60 636,120.00         
2 กลุ่มบริหารทัว่ไป 15 159,030.00         
4 กลุ่มบริหารงานบคุคล 5 53,010.00           
6 กลุ่มบริหารงบประมาณ 10 106,020.00         
7 งบส ารองจ่าย 10 106,020.00         

รวม 100 1,060,200.00      



รายรับงบประมาณเงินเรียนฟรี 15 ปี ปีงบประมาณ(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) 
 

นักเรียน จ านวน   รวม 

ม.ต้น 286 450 
    128,700  

ม.ปลาย 534 500 
    267,000  

รวม 820 950 
    395,700  

 
รายรับงบประมาณเงินเรียนฟรี 15 ปี (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 

นักเรียน จ านวน   รวม 
ม.ต้น 286 420 120,120 

ม.ปลาย 534 460 245,640 
รวม 820 880 365,760 

     รายรับงบประมาณเงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
นักเรียน จ านวน   รวม 
ม.ต้น 286 880 251,680 

ม.ปลาย 534 950 507,300 
รวม 820 1830 758,980 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมาณการรายจ่ายเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
รายจ่ายงบประมาณอ่ืนๆ ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ หมายเหตุ 

ที ่ รายการ รวม    

1 ICT 143,500 วิชาการ 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน ค่าอินเตอร์เน็ต 

2 
ค่ายวิถีพุทธ  
คุณธรรมจริยธรรม 73,245 ทั่วไป 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 อบรมผู้น า , ค่านิยม 12 
ประการ 

3 
ส่งเสริมศักยภาพด้าน
กีฬาและสุขภาพ 82,000 ทั่วไป 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

กีฬาสี, แข่งขันกีฬา ,
ฟุตชอลต้าน 
ยาเสพติด 

4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 164,000 วิชาการ 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
เข้าค่ายกิจกรรมต่างๆ  
(นศท. เป็นค่าน้ ามัน) 

5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 164,000 วิชาการ 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน ทุกระดับชั้น 

6 เปิดบ้านวิชาการ 63,325 วิชาการ 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน Open house 

7 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 68,910 วิชาการ 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

ติวโอเน็ต, 
เข้ามหาลัย 

  รวม 758,980       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



ช้ัน ICT เข้าค่าย พัฒนาผู้เรยีน ก๊ฬา เปิดบ้าน ยกระดับศึกษาแหล่งเรยีนรู้ รวม จ านวน เป็นเงิน

ม.1 175 155 200 100 50 200 880 94             82,720.00   

ม.2 175 50 200 100 50 105 200 880 91             80,080.00   

ม.3 175 50 200 100 50 105 200 880 101          88,880.00   

ม.4 175 175 200 100 100 200 950 179          170,050.00 

ม.5 175 50 200 100 100 125 200 950 180          171,000.00 

ม.6 175 50 200 100 75 150 200 950 175          166,250.00 

รวม 1050 530 1200 600 425 485 1200 5490 820 758,980.00 

ช้ัน ICT เข้าค่าย พัฒนาผู้เรยีน กีฬาสี เปิดบ้าน ยกระดับ ศึกษาแหล่งเรยีนรู้ รวม

ม.1 16,450.00    14,570.00   18,800.00   9,400.00    4,700.00     -            18,800.00    82,720.00    

ม.2 15,925.00    4,550.00     18,200.00   9,100.00    4,550.00     9,555.00     18,200.00    80,080.00    

ม.3 17,675.00    5,050.00     20,200.00   10,100.00  5,050.00     10,605.00    20,200.00    88,880.00    

ม.4 31,325.00    31,325.00   35,800.00   17,900.00  17,900.00    -            35,800.00    170,050.00  

ม.5 31,500.00    9,000.00     36,000.00   18,000.00  18,000.00    22,500.00    36,000.00    171,000.00  

ม.6 30,625.00    8,750.00     35,000.00   17,500.00  13,125.00    26,250.00    35,000.00    166,250.00  

รวม 143,500.00  73,245.00   164,000.00 82,000.00  63,325.00   68,910.00   164,000.00  758,980.00  

รายการประมาณการเงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
ปีงบประมาณ 2565 

รายรับงบประมาณเงินเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
      นักเรียน จ านวน 

 
รวม 

ม.ต้น 286 880 251,680 
ม.ปลาย 534 950 507,300 

รวม 820 1830 758,980 
   
 

การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

 
 

 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
สรุปงบประมาณงบประมาณ ตามกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
 

กลยุทธ ์
งบประมาณ 

อุดหนุน กพร งบกลาง อ่ืนๆ 
ยุทธศาสตร์  การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตแผนงาน  :  ขยายโอกาส
และพัฒนาการศึกษา   
1. กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่งคง 

 
 
 

508,930 
 

   

2. กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 

69,000 
 

460,235 
 

300,000  

3. กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมือ
อาชีพ 

  200,000  

 4. กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความ
เสมอภาค และความเท่าเทียม การ
เข้าถึงบริการทางการศึกษา 

136,200 225,500 120,000  

5. กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

56,020    

6. กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษา 

290,050 
 
 

73,245 
 
 

1,350,000 
 
 

 

รวม 1,060,200 758,980 1,970,000  
 
 



 
แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี โครงการตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง 

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน   ปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

กลยุทธ์ 
รหัส  ช่ือโครงการ  

 งบประมาณ  
 ช่ือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ   งบประมาณ  

 ผู้รับผิดชอบ  
โครงการ  ผู้รับผิดชอบ   ปีงบประมาณ 2565   อุดหนุน   กพร  

 ระดม
ทรัพยากร  

 งบกลาง  
 รายได้

สถานศึกษา  
1. การจัดการศึกษา 
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 โครงการส่งเสริมพัฒนากระบวน  

     33,600  

1.ส่งเสริมการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง  4,600           ครูสมบูรณ ์ 

เพื่อความม่ันคง  การเรียนการสอนเพื่อพัฒนา  2.พัฒนาส านักงานกลุ่มสาระฯภาษาไทย  19,600           ครูอธิฐาน  

   ผู้เรียนกลุ่มสาระฯภาษาไทย  3.ส่งเสริมทักษะความสามารถวิชาภาษาไทย  4,000           ครูดานุมาศ  

   ครูดานุมาศ  ทิยาว  4.วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย  6,000          
 ครูดานุมาศ,ครูอธิ

ฐาน  
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 โครงการส่งเสริมพัฒนากระบวน  

     33,600  

1.วันอาเซียน 3,000         ครูอัมไพพรรณ 

   การเรียนการสอนเพื่อพัฒนา  2.การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้     10,000          ครูกรรณิศา 

   ผู้เรียนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา  3.การพัฒนาการเรียนการสอน     10,000          ครูเชาว์นวัศ 

   ครูเกรียงศักดิ์  จ าปาอูป  4.ผู้น าภูมิปัญญาท้องถ่ิน       3,000          ครูจีรารัตน์ 

    5. ส่งเสริมความรู้ความสามารถนกเรียนฯ       2,600          ครูเกรียงศักด์ิ 

    6. พัฒนาส านักงานกลุ่มสาระสังคมฯ       5,000          ครูธนากร 
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 โครงการส่งเสริมพัฒนากระบวน  

     39,000  

1. สัปดาห์คณิตศาสตร์       7,000          ครูวาทิณี 
   การเรียนการสอนเพื่อพัฒนา  2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์  12,000           ครูพัชราภรณ์  

   ผู้เรียนกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์  3.วัสดุส านักงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  20,000           ครูภัชษนัญท์  

   ครูพัชราภรณ์   บุญเรือง                
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 โครงการส่งเสริมพัฒนากระบวน  

     89,000  

1. สัปดาห์วิทยาศาสตร์  7,000           ครูภัทรพล  

   การเรียนการสอนเพื่อพัฒนา  2. พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  5,000           ครูดุสิต,ครูสนธยา  

   ผู้เรียนกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์  3. พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  48,000           ครูอรุณีย์  

   ครูอรุณีย์  กองนาค  4. วัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงาน   10,000           ครูอาทิติพร  

    5. ค่ายวิทยาศาสตร์  15,000           ครูเพ็ญศรี,ครูเสน่ห์  

    6. น าเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียน  4,000           ครูเบญญทิพย์  
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 โครงการส่งเสริมพัฒนากระบวน  

     43,000  

1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการคอมพิวเตอร์ 5,000         ครูวิชัย 

   การเรียนการสอนเพื่อพัฒนา  2. ส่งเสริมผู้เรียนผลิตสื่อสร้างสรรค์     10,000          ครูอมรภัค 

   ผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์  3. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงานเทคโนโลยี     28,000          ครูชรินรัตน์ 

   ครูมนตรี   รุ่งฉัตร                
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 โครงการส่งเสริมพัฒนากระบวน  

     70,000  

1. ค่ายภาษาอังกฤษ  20,000          ครูธนิตา 

   การเรียนการสอนเพื่อพัฒนา  2. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนฯ  15,000          ครูกิตติวรา 

   ผู้เรียนกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  3. ส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศฯ  10,000          ครูผ่องพรรณ 

    4. พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  20,000          ครูนาฎหทัย 

   ครูอรอนงค์   นามวงค์  5.พัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร  5,000          ครูเกษมณี 

     รวมงบประมาณ     308,200     308,800            

           
           
           



                            
แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี โครงการตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน   ปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

กลยุทธ ์
รหัส  ชื่อโครงการ  

 งบประมาณ  
 ชื่อกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ   งบประมาณ  

 ผู้รับผิดชอบ  
โครงการ  ผู้รับผิดชอบ   ปีงบประมาณ 2565   อุดหนุน   กพร  

 ระดม
ทรัพยากร  

 งบกลาง  
 รายได้

สถานศึกษา  
1. การจัดการศกึษา 
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 โครงการส่งเสรมิพัฒนากระบวน  

     55,000  

1. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะ 15,000          ครูพินจิ  

เพื่อความมั่นคง  การเรียนการสอนเพื่อพัฒนา  2. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรี     10,000           ครูภูวนาถ  
   ผู้เรียนกลุ่มสาระฯศิลปะ  3. พัฒนาการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์     15,000           ครูนภัสรา  
   ครูนภัสรา   นัดดากุล  4.กิจกรรมไหว้คร ูดนตรี ศิลปะ นาฎศิลป์  15,000           ครูนภัสรา  
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 โครงการส่งเสรมิพัฒนากระบวน  

     49,000  

1. พัฒนาการเรียนการสอนสขุศึกษาและพล
ศึกษา 

 40,000           ครูทรงฤทธิ ์ 

   การเรียนการสอนเพื่อพัฒนา  2. พัฒนานกัเรียนสู่ความเป็นเลิศ  5,000           ครูภัทริา  

   ผู้เรียนกลุ่มสาระฯสขุศึกษา  3. พัฒนาส านักงานกลุม่สาระสุขศกึษาฯ  4,000           ครูภัทริา  

   และพลศกึษา                
   ครูภัทิรา   กาวินันท ์               
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 โครงการส่งเสรมิพัฒนากระบวน  

     54,000  

1. พัฒนาการเรียนการสอนงานไฟฟ้า  10,000           ครูสมพงษ์  

   การเรียนการสอนเพื่อพัฒนา  
2. พัฒนาการเรียนการสอนงานช่าง
อุตสาหกรรม 

 10,000           ครูรัตนวัชร ์ 

   ผู้เรียนกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ  3. พัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร  8,000           ครูสมพงษ์  
   ครูสมพงษ์  อินต๊ะเสน  4. พัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชางานบ้าน  6,000           ครูทัศนพร  

    5. พัฒนาการเรียนการสอนงานประดิษฐ์  5,000           ครูทัศนพร  

    6. พัฒนาการเรียนการสอนงานช่างเขียนแบบ  5,000           ครูอชริวิชร ์ 

    7. ส่งเสรมิพัฒนาสือ่เพือ่การจดัการเรียนรู้  10,000           ครูทัศนพร  
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 โครงการพัฒนาศักยภาพ  

     13,000  

1. พัฒนาการเรียนรู ้ 4,000         ครูอรอนงค ์

   การจัดการเรียนรู ้ 2. วิจัยเพื่อพฒันาคุณภาพนกัเรียน       3,000          ครูธนิตา 

   ครูธนิตา  สูงติวงค ์ 3. ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้       2,000          ครูนภัสรา 

      
4.พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

      4,000          ครูธนิตา 
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โครงการสนองตามพระราชด าร ิ

     21,120  

1. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3,000         ครูเพ็ญศร ี

  และสนองนโยบายรัฐบาล 2. งานเศรษฐกิจพอเพียงและอารยธรรมฯ       6,000          ครูอัมไพพรรณ 

   ครูอัมไพพรรณ  ไวทย์เวทย ์ 
3. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด
อิเลก็ทรอนิกส ์       9,120  

        ครูกิตตวิรา 

    
4. งานพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล 3,000 

        รองฯจิณณ์ณิชา 

      และโรงเรียนดีประจ าต าบล             

     รวมงบประมาณ     192,120     192,120            

           
           
           



           
           
           

แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี โครงการตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง 

เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน   ปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

กลยุทธ์ 
รหัส  ช่ือโครงการ  

 งบประมาณ  
 ช่ือกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ   งบประมาณ  

 ผู้รับผิดชอบ  
โครงการ  ผู้รับผิดชอบ   ปีงบประมาณ 2565   อุดหนุน   กพร  

 ระดม
ทรัพยากร  

 งบกลาง  
 รายได้

สถานศึกษา  
4. การสร้างโอกาส 
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 โครงการพัฒนาระบบงาน  

       26,000  

1. พัฒนางานแนะแนว         4,000          ครูอรุณีย์ 

ความเสนอภาค  แนะแนว  2. แนะแนวสู่โลกกว้าง         4,000          ครูอรุณีย์ 

และความเท่าเทียม  ครูอรุณีย์   กองนาค  3. ค่ายพี่พบน้อง       10,000          ครูอรุณีย์ 

การเข้าถึงบริการ   4. แนะแนวศึกษาต่อ         4,000          ครูวิชัย 

ทางการศึกษา   5. งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา         2,000          ครูเบญญทิพย์ 

    6. พัฒนางานนักเรียนเรียนร่วม         2,000          ครูเบญญทิพย์ 

  109 โครงICT สร้างโอกาสทาง 143,500 
    

  143,500        ครูมนตรี 
  การศึกษา           

  406 โครงการจัดบริการงานปฏิคม 5,000           5,000          ครูทัศนพร 

  
302 

โครงการสร้างสัมพันธไมตรีใน 
10,000 

  
      10,000  

        
ครูสกาวรัตน์ 

  สถานศึกษา           

  304 โครงการศึกษาดูงานสร้างขวัญก าลังใจ 100,000             120,000    ครูนงนุช 

  403 โครงการระบบโสตทัศนปูกรณ์ 40,000         40,000          ครูภูวนาถ 

  
413 

โครงการพัฒนาระบบดูแล 
16,400 

  
      16,400  

        
ครูธนากร 

  ช่วยเหลือนักเรียน           

  

414 

โครงการป้องกันและแก้ไข 

2,000 

1.งานดูแลพฤติกรรมนักเรียน 

        2,000  

        

ครูภัทิรา   พฤติกรรมนักเรียน 2. งานหัวหน้าระดับชั้น         

  ครูภัทิรา   กาวินันท์ 
3. เครือยข่ายผู้ปกครองนักเรียนและการมีส่วน
ร่วม 

  
      

  
415 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
5,500 

1. วันงดสูบบุหรี่โลก 
5,500 

        
ครูดุสิต   ยาเสพติด 2. TO be number one ต้านยาเสพติด         

  ครูดุสิต   กันทะมา 3. วันต่อต้านยาเสพติด         

  
416 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
5,500 

1. วันเยาวชนแห่งชาติ 
5,500 

        
ครูสมพงษ์   ในโรงเรียน 2. การเลือกต้ังคณะกรรมการสมัชชานักเรียน         

  ครูสมพงษ์   อินต๊ะเสน 3. ศึกษาดูงานคณะกรรมการสมัชชานักเรียน         

  412 โครงการสถานศึกษาสีขาว 5,000           5,000          ครูอชิรวิษศ์ 

    รวมงบประมาณ    358,900       115,400   143,500       120,000      

    
   

   
 

           

           

           

    
   

 
  

 



 
 
 

           
แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี โครงการตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน   ปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

กลยุทธ ์
รหัส  ชื่อโครงการ  

 งบประมาณ  
 ชื่อกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ   งบประมาณ  

 ผู้รับผิดชอบ  
โครงการ  ผู้รับผิดชอบ   ปีงบประมาณ 2565   อุดหนุน   กพร  

 ระดม
ทรัพยากร  

 งบกลาง  
 รายได้

สถานศึกษา  

4. การสร้างโอกาส 419  โครงการส่งเสรมิศักยภาพด้าน  

       82,000  

    

 82,000  

       ครูพรชัย  

ความเสนอภาค    กีฬาและสุขภาพ              

และความเท่าเทียม                 

การเข้าถึงบริการ                 
ทางการศึกษา                 

     รวมงบประมาณ       82,000       82,000          

5.การสร้างโอกาส  407  โครงการส่งเสรมิสุขภาพอนามัย         10,000          10,000          ครูภัชษนัญท ์

ความเสนอภาค    ครูบุคลากรและนักเรียน                  

และความเท่าเทียม                     
การเข้าถึงบริการ                     
ทางการศึกษา                     

  402 โครงการโภชนาการ 2,000           2,000          ครูสุภาพรรณ 

  404 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ 44,020   44,020 
        ครูรัตนวัชร ์

  อาคารสถานที ่             

    รวมงบประมาณ 56,020       56,020            

6.การพัฒนาระบบ 
105 

โครงการพัฒนาส านกังาน 
20,000 

  

      20,000  

        
ครูอาทิตพร บริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและ           

และส่งเสริมให้ทกุ การประกนัคุณภาพฝ่ายวิชาการ           

ภาคส่วนมีสว่นร่วม 

201 

โครงการพัฒนาส านกังาน 

33,010 

  

      33,010  

        

ครูนาฎหทัย ในการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศและ           

ศึกษา การประกนัคุณภาพฝ่ายงบประมาณฯ           

    รวมงบประมาณ 53,010       53,010            

 
 

 
    

   
 

 
 

 
    

   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

   

 



           
แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี โครงการตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน   ปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

กลยุทธ ์
รหัส  ชื่อโครงการ  

 งบประมาณ  
 ชื่อกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ   งบประมาณ  

 ผู้รับผิดชอบ  
โครงการ  ผู้รับผิดชอบ   ปีงบประมาณ 2565   อุดหนุน   กพร  

 ระดม
ทรัพยากร  

 งบกลาง  
 รายได้

สถานศึกษา  

6.การพัฒนาระบบ 202 โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน 10,000 
  

      10,000  
        ครูเพ็ญศรี 

บริหารจัดการ และบัญชี           

และส่งเสริมให้ทุก 203 โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ 10,000 
  

      10,000  
        ครูเกษมณี 

ภาคส่วนมีส่วนร่วม และสินทรัพย์           

ในการจัดการ 204 โครงการพัฒนางานสาธารณูปโภค 800,000             800,000    ครูวาทิณี 

ศึกษา 205 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 150,000             150,000    ครูอมรภัค 

  206 โครงการจัดหาน้ ามันเชื้อเพลิง 300,000             300,000    ครูอมรภัค 

  405 โครงการบ ารุงรักษายานพาหนะ 100,000             100,000    ครูสนธยา 

  

210 

โครงการพัฒนาส านักงาน เทคโนโลย ี

29,010 

  

      29,010  

        

ครูดานุมาศ   สารสนเทศและการประกันคุณภาพ           

  ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ           

  208 โครงการพัฒนาแผนงาน 3,000           3,000          ครูดานุมาศ 

  408 โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 3,000           3,000          ครูพินิจ 

  116 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 10,000         10,000          ครูอรพิน 

  409 โครงการงานสารสนเทศพื้นฐาน 3,000           3,000          ครูเกรียงศักด์ิ 

  
410 

โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
5,000           5,000    

      
ครูผ่องพรรณ ครู
พินิจ 

  
209 

โครงการพัฒนาระบบบริหาร 
106,020 

  
    106,020  

        
ครูเสน่ห์ 

  การศึกษา ส ารองจ่าย 10%           

  
301 

โครงการพัฒนาส านักงาน เทคโนโลย ี
28,010 

  
      28,010  

        
ครูฐิติ   สารสนเทศและการประกันคุณภาพ           

  ฝ่ายอ านวยการ           
  

401 
โครงการพัฒนาส านักงาน เทคโนโลย ี

20,000 
  

      20,000  
        

ครูอนุธิตา   สารสนเทศและการประกันคุณภาพ           

  ฝ่ายทั่วไป           
  

411 
โครงการพัฒนาส านักงาน เทคโนโลย ี

       10,000  
  

 10,000  
        

ครูอธิฐาน   สารสนเทศและการประกันคุณภาพ           
  ฝ่ายกิจการนักเรียน           

  

418 

โครงการค่ายวิถีพุทธเพื่อพัฒนา 

       73,245  

1.อบรมนักเรียนตามวิถีประชารัฐ(ค่ายวิถีพุทธ)   

 73,245  

      

ครูเชาวน์วัศ   คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม 2. ค่านิยม 12 ประการ         
  มาตรฐานสังคมชุมชนสู่การเป็น 3. คนดีศรีประชารัฐฯ         
  ผู้น าแก่นักเรียน           

    รวมงบประมาณ 1,660,285      237,040     73,245     1,350,000      

 
 

 
    

  

 
  



 
 

 
    

   
 

แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี โครงการตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน   ปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

กลยุทธ ์
รหัส  ชื่อโครงการ  

 งบประมาณ  
 ชื่อกิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิาร   งบประมาณ  

 ผู้รับผิดชอบ  
โครงการ  ผู้รับผิดชอบ   ปีงบประมาณ 2565   อุดหนนุ   กพร  

 ระดม
ทรัพยากร  

 งบกลาง  
 รายได้
สถานศกึษา  

6.การพัฒนาระบบ 

211 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายใน 

1,903,129.77 

  

1,903,129.77 

        

ครูวาทณิ ี
บริหารจัดการ การจดัการศึกษา           
และส่งเสริมให้ทกุ             
ภาคส่วนมีสว่นร่วม             
ในการจัดการ             

ศึกษา   รวมงบประมาณ 1,903,130    1,903,130            

           
แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี โครงการตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน   ปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

กลยุทธ ์
รหัส  ชื่อโครงการ  

 งบประมาณ  
 ชื่อกิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิาร   งบประมาณเหลือจ่ายปี 2564  

 ผู้รับผิดชอบ  
โครงการ  ผู้รับผิดชอบ     อุดหนนุ   กพร  

 งบบ ารุง
การศกึษา  

 งบกลาง  
 รายได้
สถานศกึษา  

6.การพัฒนาระบบ                     

บริหารจัดการ 
114 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

200,000.00       
    200,000      

ครูธนิตา 

และส่งเสริมให้ทกุ 305 โครงการสรรหาบุคลากรตามนโยบายฯ 850,000.00           850,000      ครูนงนชุ 
ภาคส่วนมีสว่นร่วม                     
ในการจัดการ                     
ศึกษา                     
    รวมงบประมาณ 1,050,000        1,050,000        

           
แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี โครงการตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน   ปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

กลยุทธ ์
รหัส  ชื่อโครงการ  

 งบประมาณ  
 ชื่อกิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิาร   งบประมาณเหลือจ่ายปี 2564  

 ผู้รับผิดชอบ  
โครงการ  ผู้รับผิดชอบ     อุดหนนุ   กพร  

 งบบ ารุง
การศกึษา  

 งบกลาง  
 รายได้
สถานศกึษา  

6.การพัฒนาระบบ                     

บริหารจัดการ 
423 

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทง 

50,000.00     
    
50,000        

ครูสมพงษ์ 

และส่งเสริมให้ทกุ 
424 

โครงการส่งเสริมพฒันาวชิาชีพนกัเรียน 
10,000.00     

    
10,000        

ครูเทอดพงษ์ 

ภาคส่วนมีสว่นร่วม                     
ในการจัดการ                     
ศึกษา                     

    รวมงบประมาณ 60,000        60,000          



 
 

 
    

   
 

แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี โครงการตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน   ปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

กลยุทธ ์
รหัส  ชื่อโครงการ  

 งบประมาณ  
 ชื่อกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ   งบประมาณเหลือจ่ายปี 2564  

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ  ผู้รับผิดชอบ     อุดหนุน   กพร  

 งบบ ารุง
การศึกษา  

 ระดม
ทรัพยากร  

 รายได้
สถานศึกษา  

6.การพัฒนาระบบ                     

บริหารจัดการ 
425 

โครงการปรับปรุงโรงอาหารและระบบ
น้ าดื่ม 

200,000.00       
           200,000  

ครูจีรารัตน ์

และส่งเสริมให้ทกุ 
306 

โครงการจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงาน
ในสถานศกึษา 

2,016,000.00       
  

    
2,016,000    

ครูนงนชุ 

ภาคส่วนมีสว่นร่วม 426 โครงการธนาคารโรงเรียน               ครูภัทรพล 

ในการจัดการ 
427 

โครงการประกนัอุบัติเหต ุ
162,000.00       

  
    
162,000    

ครูภัชษนัญท ์

ศึกษา                     

    รวมงบประมาณ 2,378,000                200,000    

    
   

   
 

แผนปฏิบัติราชการ 1 ปี โครงการตามแผนกลยุทธ์โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง 

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน   ปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

กลยุทธ ์
รหัส  ชื่อโครงการ  

 งบประมาณ  
 ชื่อกิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิาร   งบประมาณเหลือจ่ายปี 2564  

 ผู้รับผิดชอบ  
โครงการ  ผู้รับผิดชอบ     อุดหนนุ   กพร  

 งบบ ารุง
การศกึษา  

 งบกลาง  
 รายได้
สถานศกึษา  

6.การพัฒนาระบบ 420  โครงการปรับปรุงภมูิทัศน ์      400,000     400,000           ครูรัตนวัชร ์ 

บริหารจัดการ 421 โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ 100000.00   100,000.00         ครูสนธยา 

และส่งเสริมให้ทกุ 212 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 100,000.00   100,000.00         ครูผ่องพรรณ 

ภาคส่วนมีสว่นร่วม 
213 

โครงการพิเศษสนองนโยบายทางการ
ศึกษา 

100,000.00   100,000.00   
      

ครูเกรียงศักดิ ์

ในการจัดการ 214 โครงการบริหารจัดการคุณภาพผู้เรียน 420,000.00   420,000.00         ครูเสน่ห์ 

ศึกษา 215 โครงการห้องเรียนสเีขียว 10,000.00   10,000.00         ครูเสน่ห์ 

  
422 

โครงการความปลอดภัยในสถานศกึษา 
15,000.00   15,000.00   

      
รองฯอดิศร ครูธ
นากร 

  115 โครงการพัฒนาระบบงาน ICT 100,000.00   100,000.00         ครูมนตร ี

    รวมงบประมาณ 1,245,000    1,245,000            

 
 

 
    



      
 

สรุปโครงการโรงเรยีนประชารัฐธรรมคณุ ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65) 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

รหัส ชื่อโครงการ /ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 

งบประมาณ 
งบ

กลาง 
อุดหนุน กพร 

รายได้
สถานศึกษา 

ระดมทรัพยากร 

116 

โครงการส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

33,600 

1.ส่งเสริมการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง ครูสมบูรณ์   4,000       

เพื่อพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2.พัฒนาส านักงานกลุ่มสาระฯภาษาไทย ครูอธิฐาน   
   
19,600  

      

  3. ส่งเสริมทักษะความสามารถวิชาภาษาไทย ครูดานุมาศ   
     
4,000  

      

  4. วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย ครูดานุมาศ   
     
6,000  

      

ผู้รับผิดชอบ   ครูดานุมาศ   ทิยาว   ครูอธิฐาน           

  รวมงบประมาณ 33,600       33,600       

 
     

    

 
     

    
สรุปโครงการโรงเรยีนประชารัฐธรรมคณุ ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65) 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

รหัส ชื่อโครงการ /ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
 

งบประมาณ 

งบ
กลาง 

อุดหนุน กพร 
รายได้

สถานศึกษา 
ระดมทรัพยากร 

117 

โครงการส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

33,600 

1.วันอาเซียน ครูอัมไพพรรณ   3,000       

เพื่อพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 2.การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู ้ ครูกรรณิศา   
   
10,000  

      

  3.การพัฒนาการเรียนการสอน ครูเชาว์นวัศ   
   
10,000  

      

  ผู้รับผิดชอบ  ครูเกรียงศักดิ์   จ าปาอูป    4. ผู้น าภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูจีรารัตน์   
     
3,000  

      

      
5. ส่งเสริมความรู้ความสามารถนักเรียนทางสังคม
ศึกษา 

ครูเกรียงศักดิ์   
     
2,600  

      

      6.พัฒนาส านักงานกลุ่มสาระสังคมฯ ครูธนากร   
     
5,000  

      

  รวมงบประมาณ 33,600       33,600       
 
 



 
 
 

สรุปโครงการโรงเรยีนประชารัฐธรรมคณุ ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65)    

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

รหัส ชื่อโครงการ /ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
   งบประมาณ  

งบ
กลาง 

 อุดหนุน  
 

กพร  
รายได้สถานศึกษา ระดมทรัพยากร 

118 

โครงการส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

39,000 

1. สัปดาห์คณิตศาสตร์ ครูวาทิณี   7,000       

เพื่อพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ครูพัชราภรณ์      12,000        

ผู้รับผิดชอบ    ครูพัชราภรณ์  บุญเรือง 3.วัสดุส านักงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ครูภัชษนัญท์      20,000        

  รวมงบประมาณ 39,000       39,000       

 
     

   
  

สรุปโครงการโรงเรยีนประชารัฐธรรมคณุ ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65)    

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัส ชื่อโครงการ /ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
   งบประมาณ  

งบ
กลาง 

 อุดหนุน  
 

กพร  
รายได้สถานศึกษา ระดมทรัพยากร 

119 

โครงการส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

89,000 

1. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครูภัทรพล   7,000       

    ครูอรพิน           

เพื่อพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 2. พัฒนาห้องปฏบิัติการวิทยาศาสตร์ ครูดุสิต   
     
5,000  

      

    ครูสนธยา           

  3. พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ครูอรุณีย์      48,000        

ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอรุณีย ์ กองนาค 4. วัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงาน  ครูอาทิติพร      10,000        

    ครูรจนา           

  5. ค่ายวิทยาศาสตร์ ครูเพ็ญศรี      15,000        

    ครูเสน่ห์           

  6. น าเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรยีน ครูเบญญทิพย์   
     
4,000  

      

  รวมงบประมาณ 89,000       89,000       
   



 
 
 

สรุปโครงการโรงเรยีนประชารัฐธรรมคณุ ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65)    

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

รหัส ชื่อโครงการ /ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
   งบประมาณ  

งบ
กลาง 

 อุดหนุน  
 

กพร  
รายได้

สถานศึกษา 
ระดม

ทรัพยากร 

120 

โครงการส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

43,000 

1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการคอมพิวเตอร์ ครูวิชัย   5,000       

เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านคอมพวิเตอร์ 2. ส่งเสริมผู้เรียนผลิตสื่อสร้างสรรค์ ครูอมรภัค      10,000        

ผู้รับผิดชอบ    นายมนตรี   รุ่งฉัตร 3. จัดหาวัสด ุครุภัณฑ์ ส านักงานเทคโนโลย ี ครูชรินรัตน์      28,000        

  รวมงบประมาณ 43,000       43,000       

สรุปโครงการโรงเรยีนประชารัฐธรรมคณุ ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65)    
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

รหัส ชื่อโครงการ /ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
   งบประมาณ  

งบ
กลาง 

 อุดหนุน  
 

กพร  
รายได้

สถานศึกษา 
ระดม

ทรัพยากร 

121 

โครงการส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

70,000 

1. ค่ายภาษาอังกฤษ ครูธนิตา   20,000       

เพื่อพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 2. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนฯ ครูกิตติวรา      15,000        

ภาษาตา่งประเทศ 3. ส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศฯ ครูผ่องพรรณ      10,000        

  ผู้รับผิดชอบ    ครูอรอนงค์  นามวงค์   4. พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูนาฎหทัย      20,000        

      5. พัฒนาทักษะ ภาษาอังกฤษด้านการส่ือสารฯ ครูเกษมณี        5,000        

  รวมงบประมาณ 70,000       70,000       

สรุปโครงการโรงเรยีนประชารัฐธรรมคณุ ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65)    
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัส ชื่อโครงการ /ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
   งบประมาณ  

งบ
กลาง 

 อุดหนุน  
 

กพร  
รายได้

สถานศึกษา 
ระดม

ทรัพยากร 

122 

โครงการส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

55,000 

1. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ครูพินิจ   15,000       

เพื่อพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2. พัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรี ครูภูวนาถ      10,000        

ผู้รับผิดชอบ    ครูนภัสรา  นัดดากุล 3. พัฒนาการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ ครูนภัสรา      15,000        

      4. กิจกรรมไหว้ครูดนตรี ศิลปะ นาฎศิลป์ฯ ครูนภัสรา      15,000        

  รวมงบประมาณ 55,000       55,000       
  



 

สรุปโครงการโรงเรยีนประชารัฐธรรมคณุ ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65)    

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

รหัส ชื่อโครงการ /ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
   งบประมาณ  

งบ
กลาง 

 อุดหนุน  
 

กพร  
รายได้

สถานศึกษา 
ระดม

ทรัพยากร 

123 

โครงการส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

49,000 

1. พัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ครูทรงฤทธิ์   40,000       

เพื่อพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 2. พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ครูภัทิรา        5,000        

สุขศึกษาและพลศึกษา 3. พัฒนาส านักงานกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ ครูภัทิรา        4,000        

ผู้รับผิดชอบ    ครูภัทิรา  กาวินันท ์               

  รวมงบประมาณ 49,000       49,000       

 
     

    
          

สรุปโครงการโรงเรยีนประชารัฐธรรมคณุ ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65)    

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

รหัส ชื่อโครงการ /ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
   งบประมาณ  

งบ
กลาง 

 อุดหนุน  
 

กพร  
รายได้

สถานศึกษา 
ระดม

ทรัพยากร 

124 

โครงการส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

54,000 

1. พัฒนาการเรียนการสอนงานไฟฟ้า  ครูสมพงษ์     10,000        

เพื่อพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้ 2. พัฒนาการเรียนการสอนงานช่างอุตสาหกรรม  ครูรัตนวัชร ์    10,000        

การงานอาชพี 3. พัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร  ครูชฎาพร     8,000        

  4. พัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชางานบ้าน  ครูทัศนพร     6,000        

  5. พัฒนาการเรียนการสอนงานประดิษฐ์  ครูทัศนพร     5,000        

  6. พัฒนาการเรียนการสอนงานช่างเขียนแบบ  ครูอชิรวิษศ ์    5,000        

  7. ส่งเสริมพัฒนาสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้  ครูทัศนพร     10,000        

  รวมงบประมาณ 54,000       54,000       
  
 
 
 
 
 



 

สรุปโครงการโรงเรยีนประชารัฐธรรมคณุ ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65)    

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มบริหารวิชาการ 

รหัส ชื่อโครงการ /ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
   งบประมาณ  

งบ
กลาง 

 อุดหนุน  
 

กพร  
รายได้

สถานศึกษา 
ระดมทรัพยากร 

101 

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ 

13,000 

1. พัฒนาการจัดการเรียนรู ้ ครูอรอนงค์   4,000       

  2. วิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพนักเรียน ครูธนิตา        3,000        

ผู้รับผิดชอบ    ครูธนิตา สูงติวงศ์ 3. ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ ครูนภัสรา        2,000        

      4. พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูธนิตา        4,000        

102 

โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความส าเร็จ 

20,800 

1. การรับนักเรียน ครูชรินรัตน์   4,000       

  2. วันแห่งความส าเร็จ ครูธนิตา        8,400        

ผู้รับผิดชอบ    ครูธนิตา สูงติวงศ์ 3. วันปัจฉิมนิเทศ ครูอรุณีย์        8,400        

103 

โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว 

26,000 

1. พัฒนางานแนะแนว ครูอรุณีย์        4,000        

  2. แนะแนวสูโ่ลกกว้าง ครูอรุณีย์        4,000        

ผู้รับผิดชอบ  ครูอรุณีย์  กองนาค 3. ค่ายพี่พบนอ้ง ครูอรุณีย์      10,000        

  4. แนะแนวศึกษาต่อ ครูวิชัย        4,000        

  5.พัฒนางานกองทุนกู้ยืมเพือ่การศึกษา ครูเบญญทิพย์        2,000        

      6. พัฒนางานนักเรียนเรียนร่วม ครูเบญญทิพย์        2,000        

104 

โครงการสนองตามพระราชด าร ิ

21,120 

1. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครูเพ็ญศรี   3,000       

และสนองนโยบายรัฐบาล 2. งานเศรษฐกิจพอเพียงและอารยธรรมฯ ครูอัมไพพรรณ        6,000        

  "โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง"             

ผู้รับผิดชอบ    ครูอัมไพพรรณ  ไวทย์เวทย ์ 3. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์ ครูกิตติวรา        9,120        

    4. งานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล รองฯจิณณ์ณิชา   3,000       

      และโรงเรียนดีประจ าต าบล             

  รวมงบประมาณ 80,920       80,920       
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สรุปโครงการโรงเรยีนประชารัฐธรรมคณุ ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65)    

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มบริหารวิชาการ 

รหัส ชื่อโครงการ /ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
   งบประมาณ  

งบกลาง  อุดหนุน   กพร  รายได้สถานศึกษา ระดมทรัพยากร 

105 

โครงการพัฒนาส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

20,000 

  
ครูอาทิติพร 

  20,000       

และการประกันคุณภาพกลุ่มบริหารวิชาการ             

106 โครงการพัฒนากระบวนการการบริหารจัดการหลักสูตร 6,000   ครูกรรณิศา   6,000       

107 โครงการพัฒนางานวัดผลประเมินและงานทะเบียน 60,000   ครูอรอนงค์   60,000       

108 โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 3,000   รองฯจิณณ์ฯณิชา   3,000       

116 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 10,000   ครูอรพิน   10,000       

  รวมงบประมาณ 99,000       99,000       

                    

109 โครงการ ICT สร้างโอกาสทางการศึกษา 143,500   ครูมนตรี     143,500     

110 โครงการกิจรรมพัฒนาผู้เรียน 164,000   ครูวิชัย     164,000     

111 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู ้ 164,000   ครูวิชัย     164,000     

112 โครงการเปิดบ้านวิชาการ 63,325   ครูธนิตา     63,325     

113 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระฯ 68,910   ครูวิชัย     68,910     

  รวมงบประมาณ 603,735         603,735     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปโครงการโรงเรยีนประชารัฐธรรมคณุ ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65)    

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

รหัส ชื่อโครงการ /ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
   งบประมาณ  

งบกลาง  อุดหนุน  
 

กพร  
รายได้สถานศึกษา ระดมทรัพยากร 

201 โครงการพัฒนาส านักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 33,010   ครูนาฎหทัย   33,010       

และการประกันคุณภาพกลุ่มบริหารงบประมาณ               

202 โครงการพัฒนาระบบงานการเงินและบญัชี 10,000   ครูเพ็ญศรี   10,000       

203 โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุและสินทรัพย์ 10,000   ครูเกษมณี   10,000       

204 โครงการพัฒนางานสาธารณูปโภค 800,000   ครูวาทิณี 800,000         

205 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 150,000   ครูอมรภัค 150,000         

206 โครงการจัดหาน้ ามันเชื้อเพลิง 300,000   ครูอมรภัค 300,000         

207 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 300,000   ครูเพ็ญศรี 300,000         

208 โครงการพัฒนาแผนงาน 3,000   ครูดานุมาศ   3000       

209 โครงการพัฒนาระบบบริหารการศึกษา 106,020   ครูเสน่ห์   106,020       

  ส ารองจ่าย 10%                 

210 โครงการพัฒนาส านักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 29,010   ครูดานุมาศ   29,010       

  และการประกันคุณภาพงานแผนงานและสารสนเทศ                 

  รวมงบประมาณ 1,741,040     1,550,000 191,040       

211 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 1,903,129.77   ครูวาทิณี   1,903,129.77       

  รวมงบประมาณ 1,903,129.77       1,903,129.77       
   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

สรุปโครงการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65)    
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุม่บริหารงานบุคคล 

รหัส ชื่อโครงการ /ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
   งบประมาณ  

งบกลาง  อุดหนุน  
 

กพร  
รายได้สถานศึกษา 

ระดม
ทรัพยากร 

301 โครงการพัฒนาส านักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 28,010   ครูฐิต ิ   28,010       

และการประกันคณุภาพกลุ่มบริหารงานบุคคล           

302 โครงการสร้างสัมพันธไมตรีในสถานศึกษา 10,000   ครูสกาวรัตน ์   10,000       

  รวมงบประมาณ 38,010       38,010       

303 โครงการพัฒนาข้าราชการครูบคุลากรทางการศึกษา 200,000   ครูฐิต ิ 200,000         

304 โครงการศึกษาดูงานสรา้งขวัญก าลังใจ 100,000   ครูนงนุช 100,000         

306 โครงการจ้างครูและบุคลากรปฏิบตัิงานในสถานศึกษา 1,944,000   ครูนงนุช         1,944,000 

  รวมงบประมาณ 2,244,000     300,000         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สรุปโครงการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65)    

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มบริหารทั่วไป 

รหัส ชื่อโครงการ /ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
   งบประมาณ  

งบกลาง  อุดหนุน   กพร  รายได้สถานศึกษา ระดมทรัพยากร 

401 
โครงการพัฒนาส านักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

20,000 
  ครูอนุธิตา   20,000       

และการประกันคุณภาพกลุ่มบริหารท่ัวไป               

402 โครงการโภชนาการ 2,000   ครูสุภาพรรณ   2,000       

403 โครงการระบบโสตทัศนูปกรณ์ 40,000   ครูภูวนาถ   40,000       

404 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานท่ี 44,020   ครูรัตนวัชร์   44,020       

405 โครงการบ ารุงรักษายานพาหนะ 100,000   ครูสนธยา   100,000       

406 โครงการจัดบริการงานปฏิคม 5,000   ครูอนุธิตา   5,000       

407 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยครูบุคลากรและนักเรียน 10,000   ครูภัชษนัญท์   10,000       

408 โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน 3,000   ครูพินิจ   3,000       

409 โครงการงานสารสนเทศพื้นฐาน 3,000   ครูเกรียงศักดิ์   3,000       

410 โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5,000   ครูพินิจ   5,000       

426 โครงการธนาคารโรงเรียน     ครูภัทรพล           

427 โครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียน 162,000   ครูภัชษนัญท์         162,000 

  รวมงบประมาณ 232,020       232,020       
 
 
 
  
 
 



 
 

สรุปโครงการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.64 - 30 ก.ย.65)    

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มบริหารทั่วไป 

รหัส ชื่อโครงการ /ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
   งบประมาณ  

งบ
กลาง 

 
อุดหนุน  

 กพร  
รายได้

สถานศึกษา 
ระดม

ทรัพยากร 

411 
โครงการพัฒนาส านักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

10,000 
  ครูอธิฐาน   10,000       

และการประกันคุณภาพกลุ่มบริหารท่ัวไป (กิจการนักเรียน)               

412 โครงการสถานศึกษาสีขาว 5,000   ครูอชิรวิษศ์   5,000       

413 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 16,400   ครูธนากร   16,400       

414 

โครงการป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

2,000 

1. งานดูแลพฤติกรรนักเรียน ครูภัทิรา   2,000       
ผู้รับผิดชอบ    ครูภัทิรา  กาวินันท์  2. งานหัวหน้าระดับชั้น             

  
3. เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและการมีส่วน
ร่วม             

415 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

5,500 
1. วันงดสูบบุหรี่โลก             

ผู้รับผิดชอบ    ครูดุสิต  กันทะมา 2. TO be number one ต้านยาเสพติด ครูดุสิต   5,500       
  3. วันต่อต้านยาเสพติด             

416 
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

5,500 
1. วันเยาวชนแห่งชาติ             

ผู้รับผิดชอบ    ครูสมพงษ์  อินต๊ะเสน  2. การเลือกตั้งคณะกรรมการสมัชชานักเรียน ครูสมพงษ์   5,500       

  3. ศึกษาดูงานคณะกรรมการสมัชชานักเรียน             

417 โครงการวันส าคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 8,610 1. วันส าคัญทางชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ครูสมพงษ์   8,610       
และประเพณีส าคัญ 2. วันไหว้ครู             

  ผู้รับผิดชอบ  ครูสมพงษ์  อินต๊ะเสน   
 

            

  รวมงบประมาณ 53,010       53,010       

                    

418 
โครงการค่ายวิถีพุทธเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

73,245 
1.อบรมนักเรียนตามวิถีประชารัฐ(ค่ายวิถีพุทธ) ครูเชาวน์วัศ     73,245     

และค่านิยมมาตรฐานสังคมชุมชนสู่การเป็นผู้น า 2. ค่านิยม 12 ประการ             
แก่นักเรียน 3. คนดีศรีประชารัฐฯ             

419 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาและสุขภาพ 82,000   ครูพรชัย     82,000     

  รวมงบประมาณ 155,245         155,245     
   
 



 
 
 

โครงการงบอุดหนุนเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2564 
งบอุดหนุนเหลือจ่ายทั้งหมด 1,245,000 บาท 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

รหัส ชื่อโครงการ /ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 งบประมาณ  

 อุดหนุนเหลือจ่าย  หมายเหตุ 

420 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 400,000 ครูรัตนวัชร์ 400,000   

421 โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ 100,000 ครูสนธยา 100,000   
  รวมงบประมาณ 500,000   500,000   

      กลุ่มบริหารงบประมาณ 

รหัส ชื่อโครงการ /ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 งบประมาณ  

 อุดหนุนเหลือจ่าย  หมายเหตุ 

212 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ 100,000 ครูผ่องพรรณ 100,000   

213 โครงการพิเศษสนองนโยบายทางการศึกษา 100,000 ครูเกรียงศักดิ์ 100,000   

214 โครงการบริหารจัดการคุณภาพผู้เรียน 420,000 ครูเสน่ห์ 420,000   

215 โครงการห้องเรียนสีเขียว 10,000 ครูเสน่ห์ 10,000   
  รวมงบประมาณ 630,000   630,000   

      
      
      
      
      

 

 
 
 
 

 
 
 

   



      
      
      โครงการงบอุดหนุนเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2564 

งบอุดหนุนเหลือจ่ายทั้งหมด 1,245,000 บาท 
กลุ่มบริหารทั่วไป 

รหัส ชื่อโครงการ /ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 งบประมาณ  

 อุดหนุนเหลือจ่าย  หมายเหตุ 

422 โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา 15,000 รองฯอดิศร 15,000   
  

 
  ครูธนากร     

      ครูอชิรวิษศ์     
  รวมงบประมาณ 15,000   15,000   

      กลุ่มบริหารวิชาการ 

รหัส ชื่อโครงการ /ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 งบประมาณ  

 อุดหนุนเหลือจ่าย  หมายเหตุ 

115 โครงการพัฒนาระบบงาน ICT 100,000 ครูมนตรี 100,000   
  รวมงบประมาณ 100,000   100,000   

      

      

      

      

      

      

      

  

 
 
 
 

   

      

   

 
 
 

  



 
 
 

      โครงการงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2564 
งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเหลือจ่ายท้ังหมด 60,000 บาท 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

รหัส ชื่อโครงการ /ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  งบประมาณ  
 กพร.เหลือจ่าย  หมายเหตุ 

423 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง 50,000 ครูสมพงษ์ 50,000   
424 โครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพนักเรียน 10,000 ครูเทอดพงษ์ 10,000   

  รวมงบประมาณ 60,000   60,000   

      โครงการงบบ ารุงการศึกษาเหลือจ่ายปีงบประมาณ 2564 
งบบ ารุงการศึกษาเหลือจ่ายทั้งหมด 1,050,000 บาท 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

รหัส ชื่อโครงการ /ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  งบประมาณ  
 งบบ ารงการศึกษา  หมายเหตุ 

305 โครงการสรรหาบุคลากรตามนโยบายมาตรฐานสากล 850,000 ครูนงนุช 850,000   
กลุ่มบริหารวิชาการ 

114 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 200,000 ครูธนิตา 200,000   
  รวมงบประมาณ 1,050,000   1,050,000   

      โครงการงบรายได้สถานศึกษาหลือจ่ายปีงบประมาณ 2564 
งบรายได้สถานศึกษาเหลือจ่ายทั้งหมด 200,000 บาท 

กลุ่มบริหารทั่วไป 

รหัส ชื่อโครงการ /ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ  งบประมาณ  
 งบรายได้  หมายเหตุ 

425 โครงการปรับปรุงโรงอาหารและระบบน้ าดื่ม 200,000 ครูจีรารัตน์ 200,000   
            
  รวมงบประมาณ 200,000   200,000   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

                                                  ค าสั่งโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 
                                                           ที่  ๒๓๙  /256๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
............................................................................... 

 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา

ให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ 6 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่าย
รายหัวจัดสรรให้สถานศึกษาเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน ทางโรงเรียน
ป ร ะ ช า รั ฐ ธ ร ร ม คุ ณ  จึ ง ไ ด้ มี ก า ร จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 ๕  ขึ้ น  
และเพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ เรียน 
และโรงเรียน จึงขอแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 256๕ ดังนี้ 

 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ จัดสรรงบประมาณ วางแผน ก าหนดแนวทางและวิธีด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน 
ให้ค าแนะน า ดูแล ก ากับติดตาม และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดข้ึน ประกอบด้วย 

1.1 นายบรรจง   สอนสมบูรณ์   ประธานกรรมการ 
1.2 นายอดิศร  โยธา   รองผู้อ านวยการสถานศึกษางานกิจการนักเรียน 
๑.๓ นางสาวจิณณ์ณิชา ศักดิ์สิริภาพร  รองผู้อ านวยการสถานศึกษางานวิชาการ 
1.๔ นางธนิตา  สูงติวงศ ์  หัวหน้าส านักงานบริหารวิชาการ  
1.๕ นางจีรารัตน์  แก้วบุญเรือง           หัวหน้าส านักงานบริหารทั่วไป 

1.๖ นางเพ็ญศร ี  รุ่งฉัตร   หัวหน้าส านักงานบริหารงบประมาณ 
๑.๗ นายเสน่ห์  ชุมแสน   หัวหน้าส านักงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 
๑.๘ นายดุสิต  กันทะมา  หัวหน้าส านักงานบริหารกิจการนักเรียน 
๑.๙ นายฐิติ  นครสุวรรณ์  หัวหน้าส านักงานอ านวยการ 
๑.๑๐ นางสาวดานุมาศ   ทิยาว   กรรมการและเลขานุการ  
1.๑๑ นายเกรียงศักดิ์     จ าปาอูป   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 



 
 

 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ ศึกษา ท าความเข้าใจ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 256๕  
ประสานงาน ปรับปรุง ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประกอบด้วย 

2.1 ส านักงานบริหารวิชาการ        
2.1.๑   นางธนิตา  สูงติวงศ ์  ประธานกรรมการ 

 2.1.๒   นางกรรณิศา    ธิปทา   รองประธานกรรมการ 
 2.1.๓   นางสาวอรุณีย์  กองนาค   รองประธานกรรมการ 
 2.1.๔   นางสาวอรอนงค์    นามวงค ์  กรรมการ 
 2.1.๕   นายวิชัย   วงค์ไชย   กรรมการ 

2.1.๖   นางเบญญทิพย์  ธิกานนท ์  กรรมการ  
 ๒.๑.๗  นายมนตรี  รุ่งฉัตร   กรรมการ   

  ๒.๑.๘   นางชรินรัตน์  สิขิวัฒน์   กรรมการ 
๒.๑.๙   นางสาวอาทิติพร  แสนจักร  กรรมการ 
๒.๑.๑๐ นางอัมไพพรรณ  ไวทย์เวทย์  กรรมการ 
๒.๑.๑๑ นางสาวนภัสรา  นัดดากุล  กรรมการ  
2.1.๑๒ นางสาวกิติวรา  เมืองมูล   กรรมการ 
๒.๑.๑๓ นางระพีพร  อักษร   กรรมการ 
๒.๕.๑๔ นางพนารุ้ง  ดุลยธรรม  กรรมการ 

  2.1.1๕ นางสาวชฎาพร  ยินดี   กรรมการและเลขานุการ 
 

2.2 ส านักงานบริหารงบประมาณ 
 2.2.๑  นางเพ็ญศร ี  รุ่งฉัตร   ประธานกรรมการ 
 2.2.๒  นางวาทิณี  ท้าวใจยา  รองประธานกรรมการ 

2.2.๓  นางสาวนาฎหทัย  สิทธิบุญ   รองประธานกรรมการ   
2.2.๔  นางอมรภัค      ธรรมสุภา  กรรมการ 

 ๒.๒.๕  นางเกษมณี   อธิรัตนมงคล  กรรมการ 
2.2.๖  นางสาวประภาภรณ์ พวงเพชร   กรรมการและเลขานุการ 
2.2.๗  นางสาวปพิชญา   ราชค า    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.3 ส านักงานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๒.๓.๑ นายเสน่ห์   ชุมแสน   ประธานกรรมการ 
 ๒.๓.๒ นางอรพิน   ควรสุวรรณ  รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓.๓ นายเกรียงศักดิ์  จ าปาอูป   รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓.๔ นางผ่องพรรณ  จิตสง่า   กรรมการ 
 ๒.๓.๕ นายพินิจ   ตาจีน   กรรมการ 

๒.๓.๖ นางสาวดานุมาศ    ทิยาว   กรรมการและเลขานุการ 
 

2.4 ส านักงานอ านวยการ 
2.4.๑ นายฐิติ   นครสุวรรณ์  ประธานกรรมการ 
2.4.๒ นางสาวนงนุช  จิตตา   รองประธานกรรมการ 
2.๔.๓ นางสาวพัชราภรณ์  บุญเรือง   รองประธานกรรมการ 
๒.๔.๔ นายมาณพ  ปิยะชาติวัฒนกุล  กรรมการ 

 ๒.๔.๕ นางสาวภัชษนัญฑ์  พรมเกศา  กรรมการ 
 ๒.๔.๖ นางสกาวรัตน์  เชียงทอง  กรรมการ 
 ๒.๔.๗ นางทัศนพร  นามวงค ์  กรรมการ 

๒.๔.๘ นางสาวเบญจมาภรณ์     จิตมนตรี  กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๒.๕ ส านักงานบริหารทั่วไป 
                     ๒.๕.๑ นางจีรารัตน์  แก้วบุญเรือง  ประธานกรรมการ 

๒.๕.๒ นางสาวอนุธิตา  ปวงแก้ว   รองประธานกรรมการ    
๒.๕.๓ นายรัตนวัชร์   บุญลิขิตไชยยา  รองประธานกรรมการ    
๒.๕.๔ นางสุภาพรรณ  คงสนุ่น   กรรมการ 
๒.๕.๕ นางรจนา   จันทร์ทิพย ์  กรรมการ 
๒.๕.๖ นายทรงฤทธิ์  ใหม่คาม ิ  กรรมการ 
๒.๕.๗ นายสนธยา  บุญค า   กรรมการ 
๒.๕.๘ นายภัทรพล  ควรสุวรรณ  กรรมการ 
๒.๕.๙ นางสมบูรณ์  ใจเอ้ือน   กรรมการ 
๒.๕.๑๐ นายภูวนาถ  สร้อยทอง  กรรมการ 
๒.๕.๑๑ นายอดุลย์  ราชค า   กรรมการ 
๒.๕.๑๒ นายทวีศักดิ์  บุญทา   กรรมการ 
๒.๕.๑๓ นายวรัญญู  จิตมานนท์  กรรมการ 
๒.๕.๑๔ นายณฤทธิ์  อินสัน   กรรมการ 
 



 
 
 
๒.๕.๑๕ นางวรรณา  พรมสูตร  กรรมการ 
๒.๕.๑๖ นายสมาน  อุไชยา   กรรมการ 
๒.๕.๑๗ นายละคนธ์  กันทะวงค ์  กรรมการ 
๒.๕.๑๘ นางนิภา  เชียงทอง  กรรมการ 
๒.๕.๑๙ นางวรีรัตน์  กันทา   กรรมการและเลขานุการ  
 

 ๒.๖ ส านักงานบริหารกิจการนักเรียน 
  ๒.๖.๑ นายดุสิต   กันทะมา  ประธานกรรมการ 
  ๒.๖.๒ ว่าที่ร.ต.เชาวน์วัศ  ร่วมชาติ   รองประธานกรรมการ 
  ๒.๖.๓ นางสาวภัทิรา  กาวินันท์  รองประธานกรรมการ 
  ๒.๖.๔ นายสมพงษ์    อินต๊ะเสน  กรรมการ 

๒.๖.๕ นายเทอดพงษ ์  ไวทย์เวทย์  กรรมการ 
๒.๖.๖ นายอชิรวิษศ์  เหลืองวัฒนะโชติ  กรรมการ 
๒.๖.๗ นายพรชัย  ศรีวิชัย   กรรมการ 
๒.๖.๘ นายธนากร  คันใจ   กรรมการ 

  ๒.๖.๙ นายผดุงศักดิ์  จิตมนตรี  กรรมการ 
  ๒.๖.๑๐ นางสาวอธิฐาน  ปันงาม   กรรมการและเลขานุการ 
   
 
 
 
 

              

 
 
 
 
 
 



 



 


