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คำนำ
แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2559 ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบของการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน โดยได้บรรจุผลการปฏิบัติราชการของปีที่ผ่านมาไว้เพื่อ เป็นแนวทางของการพัฒนาและปรับปรุง
นอกจากนั้นได้แสดงประมาณการรายจ่าย ในการดาเนินการของโรงเรียนในปีงบประมาณ 2559 รวมถึงการ
นาข้อมูลไปใช้ในการคานวณต้นทุนผลผลิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการนี้จะเป็นกรอบและแนวทางไปสู่
วิสัยทัศน์ ที่กาหนด ดาเนินการตามพันธกิจ และสู่เป้าประสงค์อย่างมีคุณภาพ

คณะทางาน
งานนโยบายและแผนงาน

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
โครงสร้างการบริหารงาน
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษาระยะ 4 ปี
สรุปผลการพัฒนาปีงบประมาณ 2558
ผลการประเมินตนเอง
ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา
มาตรการ นโยบายของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
โครงการกิจกรรมด้านอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต
สภาพทั่วไป
บุคลากร
สถานที่
แผนการดาเนินงาน
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตารางประมาณการรายจ่ายและแผนการดาเนินการ
สรุปงบประมาณแยกตามฝ่าย/กลุ่มงาน

1
1
1
2
3
5
6
7
16
17
18
19
21
23
24
23
55

1

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เป็นองค์กรพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจของโรงเรียน
1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ ตามเกณฑ์
มาตรฐานของโรงเรียนและมาตรฐานสากล
2. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพสู่สากล โดยมุ่งเน้นด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยี
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ โดยใช้หลักการบริหารเชิงระบบและการมีส่วนร่วม
4. พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีให้ทันสมัย มุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้
5. พัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย โดยยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. สร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ และเป็นพลโลกที่ดี
2. บุคลากรในสถานศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีในการสื่อสาร
3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการเชิงระบบและการมีส่วนร่วม
4. ใช้สื่อ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ดาเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสาน
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
6. มีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งปีงบประมาณ 2559
ผู้อานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
1)
2)
3)
4)

วหน้า่มกลุ
บริหารงานวิ
งานสานักหังานกลุ
บริห่มารงานวิ
ชาการ ชาการ
งานส่งเสริมและจัดการศึกษา
งานหลักสูตรสถานศึกษา
งานสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี โสตทัศนูปกรณ์ และการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานทะเบียนนักเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน
งานวัดผลและประเมินผลการเรียน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานนิเทศการศึกษา
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
งานห้องสมุด
งานแนะแนวการศึกษา
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานธนาคารโรงเรียน
โครงการและงานพิเศษกลุ่มบริหารงานวิชาการ

รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
1)
2)
3)
4)
5)
6)

หัวหน้่มบริ
ากลุ
่มบริหคารงานบุ
คคล
งานสานักงานกลุ
หารงานบุ
คล
งานวางแผนอัตรากาลัง สรรหา และบรรจุแต่งตั้ง
งานการลาและการลงเวลาปฏิบัตริ าชการ
งานวินัยและการรักษาวินัย
งานธุรการและงานสารบรรณ
งานส่งเสริมวิชาชีพ วิทยฐานะ จรรยาบรรณวิชาชีพ
และยกย่องเชิดชูเกียรติ

7)
8)
9)
10)
11)

งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
งานประชาสัมพันธ์
งานสื่อสัมพันธ์
งานเวรรักษาการณ์

รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
1)
2)
3)
4)
5)

หน้ากลุ
หารงานงบประมาณ
งานสานัหักวงานกลุ
่มบริ่มหบริ
ารงานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานการเงินและการบัญชี
งานพัสดุและสินทรัพย์
งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการ

6)
7)
8)
9)

งานเอกสารสิ่งพิมพ์
งานควบคุมภายใน
งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
งานปฏิคม

o โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ“เยาวชนไทยทาดีถวายในหลวง”

o โครงการธีรกานท์ รักถิ่นเกิด รักษ์สิ่งแวดล้อม
o โครงการโรงเรียนมุ่งสูค่ าร์บอนต่า
o โครงการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล

รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
วหน้านัากลุ
่มบริ่มหบริารงานทั
ไปและกิ
จการนั
1) หังานส
กงานกลุ
หารงานทั่ว่วไปและกิ
จการนั
กเรียนกเรียน
2) งานพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
3) งานสาธารณูปโภค
4) งานพัฒนาความสะอาด
5) งานนักปฏิบัตกิ าร คนสวน แม่บ้าน
6) งานยานพาหนะ
7) งานโภชนาการ
8) งานอนามัยและประกันอุบัตเิ หตุนักเรียน
9) งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
10) งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
11) งานส่งเสริมระเบียบวินัย
12) งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
13) งานสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตย
14) งานหัวหน้าระดับและงานครูเวรประจาวัน
15) งานชุมชนสัมพันธ์
16) งานบ้านพักครู
17) โครงการและงานพิเศษกลุ่มบริหารงานทั่วไป
o งานทูบีนัมเบอร์วัน
o โครงการสถานีตารวจจาลองในโรงเรียน
o งานภาคีเครือข่ายสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู
สมาคมศิษย์เก่า
o งานศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
o โครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา

o โครงการสถานศึกษาพอเพียง
o โครงงานทั้งระบบโรงเรียน

เลขานุการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

เลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล

เลขานุการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

เลขานุการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและกิจการนักเรียน

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน

2

3
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา ระยะ 4 ปี (2559-2562)
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
โรงเรียนมาตรฐานสากล
กลยุทธ์
การดาเนินการ/กิจกรรมสาคัญ
1. ส่งเสริมกระบวนการการจัดการเรียนรู้ 1. โรงเรียนมีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับแนวทางของโรงเรียน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล
มาตรฐานสากล
2. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เป็นภาษาอังกฤษ โดยครูชาวต่างชาติให้กับ
นักเรียนทุกคน
3. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนวิชา IS1,
IS2, IS3 ตามแนวทางของโรงเรียน
มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรใช้ภาษาอังกฤษ 1. จัดระบบการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งด้าน
ภาษาและเทคโนโลยี
และสื่อเทคโนโลยี เพื่อการจัดการ
2. ครูมีสื่อเทคโนโลยีที่ผลิตด้วยตัวเอง
เรียนรู้และการบริหาร
3. ครูมีเทคนิคในการจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ
4. ครูสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้
5. ทุกฝุายงานมีคอมพิวเตอร์ใช้เพื่อเชื่อมโยง
กับระบบเครือข่ายอย่างทั่วถึง
3. พัฒนาการบริหารจัดการเชิงระบบและ 1. มี TKB Model
การมีส่วนร่วม
2. มีระบบ PDRA
3. ใช้ระบบมุมมอง BSC(Balance ScoreCard)
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้การ
วิจัย สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมและการ
บริหาร

1. ครูและผู้บริหารโรงเรียนมีการทาวิจัยในทุก ๆ
ภาคเรียน สามารถที่จะแก้ปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของนักเรียนได้ทุกคน
2. ส่งเสริมครู นักเรียน ใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม
ผ่านระบบ DLIT

5. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
ในการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

1. สร้างความสัมพันธ์กันในทางสังคมเป็นตัว
เชื่อมโยงกิจกรรมในชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม เข้าไว้ด้วยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน ตามสามเสาหลักคู่สังคมไทย นั่นก็คือ บ้าน
วัด โรงเรียน (บวร)
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่าง
แท้จริง

4
กลยุทธ์

6. พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

การดาเนินการ/กิจกรรมสาคัญ
3. ครูผู้สอนทุกคนมีการสอดแทรกสาระเศรษฐกิจ
พอเพียงในหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ใน
ห้องเรียน
4. โรงเรียนมีโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิต
ที่พอเพียง เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ฝึก
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และ
แบ่งปัน มีจิตสานึกรักษาสิ่งแวดล้อมและเห็น
คุณค่าของวัฒนธรรมไทย
-

คณะกรรมการสถานศึกษา
สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครู
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับห้องเรียน
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนระดับโรงเรียน
คู่พัฒนาความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษาระหว่างโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งและ
โรงเรียนน้าดิบวิทยาคม
- เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน กลุ่มศรีวิชัย
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1. สรุปผลการพัฒนาของโรงเรียนจากปีงบประมาณ 2558
1.1 ผลการประเมินตนเองของปีงบประมาณ 2558
มาตรฐาน

น้าหนัก คะแนน ระดับ
แปล
คะแนน ที่ได้ คุณภาพ คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
5
4.37
4
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
5
4.63
5
ที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
5
4.85
5
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
5
4.69
4
ระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรูแ้ ละทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
5
4.01
4
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
5
4.73
5
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ม มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
10
10
5
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
10
9.40
5
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง
5
4.40
4
ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
10
10.00
5
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
10
10.00
5
การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
5
4.90
5
ของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
10
10.00
5
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย
5
4.60
5
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น
5
4.00
4
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
สรุป โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระดับคุณภาพ 5
(ดีเยี่ยม)

ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีมาก
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1.2 วิเคราะห์สภาพปัญหาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปัจจัยภายในสถานศึกษา
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
1. โครงสร้างการบริหารงานชัดเจน กาหนด
1. ระบบการทางานของบุคลากรให้มีการบูรณา
ผู้รับผิดชอบได้ครบถ้วน มีการกาหนด
การและประสานสัมพันธ์กันให้มากขึ้น
ภาระหน้าที่บทบาทและความรับผิดชอบไว้
2. การจัดระบบการใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้
ชัดเจน
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
2. บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้
ความสามารถ และให้ความร่วมมือในการ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
3. โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ สื่อ
อุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ ทาให้ระบบการ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการ
เรียนรู้ของ ผู้เรียน
ปัจจัยภายนอกสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.

โอกาส
นักเรียนและผู้ปกครองเห็นว่าโรงเรียนใกล้
บ้านมีความสะดวก ปลอดภัย ค่าใช้จ่ายน้อย
และประสานสัมพันธ์ได้ง่ายรวดเร็วทันเวลา
สภาพแวดล้อมในชุมชนห่างไกลจากสถาน
บันเทิง ลดความเสี่ยงด้านยาเสพติด
อาชญากรรม เกิดความปลอดภัยในชีวิต
ชุมชน ผู้ปกครองและหน่วยงานในท้องถิ่นให้
ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และปราชญ์ชาวบ้าน
หลากหลายสาขาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาให้มีสื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย และผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

1.

2.

3.
4.

อุปสรรค
นักเรียนและผู้ปกครองบางคนมีค่านิยมที่เชื่อ
ว่าโรงเรียนที่มีชื่อเสียง และขนาดใหญ่ ดีกว่า
โรงเรียนขนาดเล็ก และนิยมส่งลูกไปเรียนใน
เมือง
ภาวะเศรษฐกิจตกต่า ทาให้รายได้ผู้ปกครอง
น้อย มีรายจ่ายเพิ่มสูงขึ้น จึงทาให้การ
สนับสนุน ด้านงบประมาณในการจัด
การศึกษาลดลง
ประชากรในวัยเรียนลดลง ส่งผลให้จานวน
นักเรียนลดลง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้
นักเรียนเกิดพฤติกรรมการเลียนแบบที่ไม่
เหมาะสม
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1.3 มาตรการ นโยบายของโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ด้านนักเรียน
ที่
ปัญหา
มาตรการการแก้ปัญหา
1 เด็กมาสาย
1. ให้ครูประจาชั้น ครูที่ปรึกษา เช็คนักเรียนมาโรงเรียนตอน
เข้าแถวหน้าเสาธง ในแบบบันทึกของฝุายกิจการนักเรียน
ฝุายกิจการนักเรียนจะเช็คนักเรียนมาสายทุกสัปดาห์
เด็กมาสาย 2 ครั้ง/สัปดาห์ มีหนังสือถึงผู้ปกครอง
2. หักคะแนนความประพฤติ และบาเพ็ญประโยชน์
3. ครูที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือโดยหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วร่วมมือ
กับทุกฝุายที่เกี่ยวข้องปูองกันและแก้ปัญหา
2 การเข้าแถวหน้าเสาธง
1. ครูเวร ครูประจาชั้นและครูที่ปรึกษาต้องคอยควบคุมดูแลอย่าง
ไม่เป็นระเบียบ
ใกล้ชิด
2. กาหนดรูปแบบการเข้าแถวตามระดับชั้นเพื่อสะดวกในการ
ควบคุมดูแล
3. มีมาตรการลงโทษห้องที่ไม่เรียบร้อยและมอบรางวัลให้กับ
ห้องเรียนที่ปฏิบัติได้ดี
3 การลาของนักเรียน
1. ให้นักเรียนเขียนใบลาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยใช้รูปแบบ
ที่ถูกต้องและมีคารับรองของผู้ปกครองลาทุกครั้ง
2. ชี้แจงวันประชุมผู้ปกครอง ให้ทราบถึงแนวทางการลา
ที่ถูกต้อง
4 การเข้าห้องเรียนช้า
1. ครูผู้สอน ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษา และครูกิจการนักเรียน
เกิน 10 นาที
ประสานงาน และร่วมมือแก้ไขปัญหา
2. ครูผู้สอนปล่อยตรงเวลา
3. ครูไม่ใช้งานนักเรียนในช่วงเวลาเรียน
5 การหนีเรียน/ขาดเรียน
1. ครูผู้สอนแจ้งครูที่ปรึกษา ฝุายกิจการนักเรียน และฝุายวิชาการ
(เขียนลงใบ นร.) ให้รับทราบและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
2. ครูผู้สอน ร่วมกับครูที่ปรึกษา ฝุายกิจการนักเรียน
หาสาเหตุที่แท้จริง และร่วมมือกันแก้ปัญหาเช่นให้คาแนะนา
ตักเตือน ลงโทษ หรือบาเพ็ญประโยชน์กรณีเป็นปัญหาเรื้อรัง
และปัญหาเกิดจากตัวนักเรียนเองครูที่ปรึกษา ควรส่งต่อให้ครู
แนะแนวหรือผู้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางใช้หลัก
จิตวิทยาในการให้คาแนะนาและ ให้คาปรึกษาแก่นักเรียน
3. แจ้งให้ผู้ปกครองทราบทุกครั้ง
6 ไม่มีความรับผิดชอบ
1. การติดตามโดยครูประจาวิชาประสานผู้ปกครอง
ในการส่งงาน
และถ้าพฤติกรรมยังเหมือนเดิมให้ส่งต่อไปที่วิชาการ
2. วิชาการ ร่วมมือกับครูที่ปรึกษา และครูผู้สอนกากับติดตามและ
วางมาตรการลงโทษ
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ที่
ปัญหา
7 การทิ้งขยะไม่เป็นที่

1.
2.
3.
4.
5.

8 การทาลายทรัพย์สิน
ของโรงเรียน

1.
2.
3.
4.
5.

9 การแต่งกายไม่เรียบร้อย

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
10 การเสพยาเสพติด

1.
2.
3.

มาตรการการแก้ปัญหา
ทามาตรการการใช้ห้องเรียนโดยครูประจาชั้น ครูที่ปรึกษา
รวมถึงครูผู้สอนดูแลและตรวจสอบความเรียบร้อยอย่าง
สม่าเสมอ
กาหนดขอบเขตพื้นที่ในการรับประทานอาหาร และบังคับใช้
อย่างเคร่งครัด
มีถังขยะตามจุดต่างๆอย่างเพียงพอและทั่วถึง
มีกิจกรรมรณรงค์ ปลูกฝังการรักษาความสะอาดและการทิ้งขยะ
ให้ทุกที่อย่างต่อเนื่อง
มีการประกวดเขตพื้นที่รับผิดชอบ/ห้องเรียน และให้รางวัลห้อง
ที่รับผิดชอบได้ดี ลงโทษห้องที่ไม่ให้ความร่วมมือ
(โดยกาหนดข้อตกลงในการลงโทษร่วมกัน)
การติดกล้องวงจรปิดเพื่อให้เป็นหูเป็นตาแทนคณะครูและต้อง
วางจุดยุทธศาสตร์ของกล้องให้เห็นทุกมุม
หากทรัพย์สินเสียหายให้ชดใช้โดยการให้ซ่อมหรือออกค่าซ่อม
การทากิจกรรมทุกอย่างของนักเรียนให้สิ้นสุดในเวลา 18.00 น.
ยกเว้นกรณีที่มีครูผู้ควบคุม
การขอนักเรียนทากิจกรรมนอกเวลาให้มีการบันทึกข้อความขอ
อนุญาตและมีหนังสือถึงผู้ปกครองให้รับทราบและครู
ผู้รับผิดชอบต้องคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
ปลูกฝังและสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีความรักโรงเรียน
รักทรัพย์สมบัติของโรงเรียน และช่วยกันดูแลรักษา
ตรวจเครื่องแต่งกายของนักเรียนทุกๆสัปดาห์แรกของเดือน
ครูประจาชั้น ครูที่ปรึกษา และครูทุกคนต้องกากับดูแลให้อยู่ใน
ระเบียบของโรงเรียน
การตรวจเครื่องแต่งกายของนักเรียนต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ตามระเบียบของโรงเรียน
ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการกากับดูแลการแต่งกายของ
นักเรียนตั้งแต่ออกจากบ้าน โดยให้รายละเอียดระเบียบและ
รูปภาพที่ถูกต้องในการแต่งกายแก่ผู้ปกครองเพื่อจะให้เห็นภาพ
ที่ชัดเจน
มีมาตรการลงโทษและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
จัดกิจกรรมการประกวดการแต่งกายและมารยาท
มีรูปการแต่งกายที่ถูกต้องและการแสดงมารยาทที่ดี ติดตาม
บอร์ดต่างๆ ภายในโรงเรียน
จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
ให้นักเรียนเห็นโทษของยาเสพติด
สร้างเครือข่ายในการดูแลสอดส่องร่วมกันระหว่างโรงเรียน
ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน
จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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ปัญหา
4.
5.

11 การทะเลาะวิวาทในและ
นอกโรงเรียน

6.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
12 ชู้สาวและการมีเพศสัมพันธ์ 1.
ก่อนวัยอันควร
2.
3.
4.
5.
6.

มาตรการการแก้ปัญหา
ครูสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองโดยแนะนาการใช้ชีวิตและ
สร้างความสุขภายในครอบครัว
ครูที่ปรึกษาดูแล กากับ ติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอย่าง
ใกล้ชิดและดูแลตามขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนมีมาตรการลงโทษและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
จัดทาข้อมูลประวัติของนักเรียนทุกคนเป็นรายบุคคลโดยเฉพาะ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่จะกระทาความผิดต้องมีข้อมูลเชิงลึกพร้อม
ภาพถ่ายและประวัติผู้ปกครองจัดส่งให้สถานีตารวจในพื้นที่
ศูนย์เสมารักษ์รวมทั้งแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบและร่วมกัน
แก้ไขปัญหา รวมทั้งเป็นการปูองปราม
จัดให้มีการติดตามเฝูาระวังจุดเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงที่นักเรียนจะ
กระทาความผิด ทั้งนี้ให้ตารวจท้องที่เจ้าหน้าที่ศูนย์เสมารักษ์
ประสานงานร่วมกันในการสุ่มตรวจตรวจจุดเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยง
หากปรากฏพบว่ามีนักเรียนนักศึกษาที่กระทาความผิดให้
ดาเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
จัดตั้งภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือในการพัฒนา
นักเรียน
จัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ภาคี
เครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาการ
ทะเลาะวิวาทของนักเรียน
ฝุายกิจการนักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองติดตาม
และกาหนดมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทของ
นักเรียน
จัดให้มีกิจกรรมเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างนักเรียนในโรงเรียน
และต่างสถาบัน
ครูให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการคบเพื่อนต่าง
เพศและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
ร่วมมือกับผู้ปกครองเฝูาระวังนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่าง
ใกล้ชิด
ครูเข้าไปมีส่วนร่วมส่งเสริมบทบาทและความสาคัญของ
ผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว
สร้างเครือข่ายความร่วมมือช่วยเหลือระหว่างผู้ปกครอง
นักเรียน โรงเรียนและชุมชน
โรงเรียนมีระบบควบคุม ดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกให้อยู่ในกรอบของความถูกต้อง
เหมาะสมและปลอดภัย
มีมาตรการการลงโทษและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
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ที่
ปัญหา
มาตรการการแก้ปัญหา
13 การแสดงกริยา ท่าทาง
1. ครูที่ปรึกษา ร่วมกับครูแนะแนวและผู้มีความรู้ ความสามารถ
อารมณ์ หรือการใช้คาพูดที่
เฉพาะทางให้ความรู้ คาแนะนาและ ให้คาปรึกษาแก่นักเรียน
ไม่เหมาะสม
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกที่ถูกต้อง เช่นการประกวด
มารยาทการจัดปูายนิเทศตามจุดต่างๆ
3. ครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนปลูกฝังให้นักเรียนแสดงกริยา ท่าทาง
และการใช้คาพูดให้ถูกต้องอยู่สม่าเสมอ
4. มีวิธีการลงโทษที่ถูกต้องและเหมาะสมเช่นการตาหนิ ติเตียน
พร้อมกับให้แรงเสริม
14 นักเรียนไม่สวมหมวกนิรภัย 1. ร่วมมือกับทางเจ้าหน้าจราจรให้มีการตั้งด่านตรวจบริเวณหน้า
โรงเรียน
2. จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักให้นักเรียนสวมหมวกนิรภัยและ
เคารพกฎจราจร
ด้านวิชาการ
ที่
ปัญหา
1 หลักสูตรสถานศึกษา
- ครูบางกลุ่ม
ยังไม่เข้าใจหลักสูตร
สถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล
- การจัดทาหลักสูตร
กลุ่มสาระฯยังเข้าใจ
ไม่ตรงกัน
- คาอธิบายรายวิชา
บางกลุ่มสาระยังต้อง
ปรับปรุงแก้ไข
งานวิชาการ
- การนิเทศ กากับ
ติดตาม ขาดความ
ชัดเจน และต่อเนื่อง
2 การวัดและประเมินผล

มาตรการการแก้ปัญหา
- จัดการอบรมครูทั้งโรงเรียนเพื่อให้เข้าใจหลักสูตรสถานศึกษา
และนาไปปรับใช้ในการจัดหลักสูตร

- จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจนและทาอย่างเป็นระบบ
- มีหลักฐานในการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้
1. กาหนดอัตราส่วนคะแนนระหว่างภาคต่อปลายภาคของแต่ละ
กลุ่มสาระฯ
- ภาษาไทย
80 : 20
- คณิตศาสตร์
80 : 20
- วิทยาศาสตร์
80 : 20
- สังคมฯ
80 : 20
- ภาษาต่างประเทศ
80 : 20
- การงานอาชีพฯ
90 : 10
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ปัญหา
2.

3 การยกระดับผลสัมฤทธิ์
4 การประกันคุณภาพ

5 การทดเวลาเรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่
ปัญหา
1 การจัดสรรงบประมาณ
ในแต่ละกิจกรรม

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.

มาตรการการแก้ปัญหา
- สุขศึกษาและพลศึกษา 90 : 10
- ศิลปะ
90 : 10
ครูผู้สอนกาหนดและวัดผลตามเกณฑ์การวัดและประเมินผล
นักเรียน LD
ปรับพื้นฐานของนักเรียน ม.1 กับ ม.4
พัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนทั้งระบบ
สอนเสริมนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี SAR ของโรงเรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน
จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีของครูผู้สอนทุกคน
มีเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละมาตรฐาน
การจัดเก็บข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม คือ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ต้องเขียนบันทึกแจ้งการทดเวลาเรียน และบันทึกลงในสมุดคุม
การทดเวลาเรียน

มาตรการการแก้ปัญหา
งบประมาณรายหัว ม.ต้น คนละ 880 บาท/ปี
งบประมาณรายหัว ม.ปลาย คนละ 950 บาท/ปี
โดยจัดสรรรายหัวตามกิจกรรมดังนี้ (บาท/ปี)
* ค่ายคุณธรรม + ลูกเสือ ม.1
วิชาการ + ปรับพื้นฐาน ค่ายคุณธรรม
80 บาท
ลูกเสือ
150 บาท
ค่ายวิชาการ
200 บาท
ค่ายปรับพื้นฐาน
120 บาท
ทัศนศึกษา
150 บาท
ICT
180 บาท
ม.2
ลูกเสือ
200 บาท
ค่ายวิชาการ
200 บาท
ทัศนศึกษา
200 บาท
ICT
280 บาท
ม.3
ลูกเสือ
200 บาท
ค่ายวิชาการ
200 บาท
ทัศนศึกษา
200 บาท
ICT
280 บาท
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ปัญหา

มาตรการการแก้ปัญหา
ม.4
ค่ายคุณธรรม
80 บาท
ค่ายสังคมและสาธารณประโยชน์
ค่ายวิชาการ
200 บาท
ค่ายปรับพื้นฐาน
120 บาท
ทัศนศึกษา
200 บาท
ICT
150 บาท
ม.5
ค่ายสังคมและสาธารณประโยชน์
ค่ายวิชาการ
200 บาท
ทัศนศึกษา
200 บาท
ICT
350 บาท
ม.6
ค่ายสังคมและสาธารณประโยชน์
ค่ายวิชาการ
200 บาท
ทัศนศึกษา
200 บาท
ICT
350 บาท

2 การจัดค่ายวิชาการ

3 การไปทัศนศึกษา

200 บาท

200 บาท

200 บาท

จัดภาคเรียนที่ 1
- ม.1 คณิตศาสตร์
- ม.2 การงาน ศิลปะ
- ม.3 วิชาการ
- ม.4 อังกฤษ พละ
- ม.5 ไทย สังคม
- ม.6 วิชาการ
1. จัดภาคเรียนที่ 2
2. ครูผู้ควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษา คือ ครูประจาชั้น
3. ม.ต้น และ ม.อื่น ๆ ไปวันศุกร์ของการสอบกลางภาค หรือ
เสาร์-อาทิตย์เพื่อไม่ให้กระทบการเรียน
4. ม.5 ไปวันตามกาหนดการของหน่วยงานที่จัดซึ่งอาจจะเป็น
วันธรรมดาก็ได้
5. ให้จัดทัศนศึกษาตามสถานที่ ดังนี้
- ม.1 ตามรอยครูบา -> ลี้
- ม.2 จังหวัดของฉัน -> พิพิธภัณฑ์ วัดที่สาคัญในลาพูน
- ม.3 แม่เมาะลาปาง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
- ม.4 พิพิธภัณฑ์สามกษัตริย์ ถนนคนเดิน
- ม.5 ทัศนศึกษาเชิงวิชาการ
- ม.6 สวนพฤกษศาสตร์ เวียงกุมกาม

13
ที่
ปัญหา
4 กิจกรรมบังคับ

มาตรการการแก้ปัญหา
1. จัดภาคเรียนที่ 2 กาหนดการ 3 วัน คือ วันที่ 7- 9 ธ.ค. 59
2. การจัดสถานที่เข้าค่าย
- ลูกเสือ ม.1 ม.2 และ เนตรนารี ->ค่ายวังหลวง
- ลูกเสือ ม.3 ->ค่ายหริภุญชัย
- กิจกรรมอื่นให้เข้าค่ายตามหลักสูตร
3. กิจกรรมบังคับของ ม.ปลาย ไม่ต้องแต่งยูนิฟอร์มแต่จะมี
สัญลักษณ์แทน
- บาเพ็ญประโยชน์จะติดเข็มผู้บาเพ็ญประโยชน์
- ยุวกาชาด จะติดเข็มยุวกาชาด
4. ครูแต่ละกิจกรรมต้องแต่งชุดเต็มรูปแบบทั้งม.ต้น และ ม.ปลาย
5. ถ้าวันพระตรงกับวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ ไม่ต้องใส่ชุดขาว ให้ใส่ชุด
ตามกิจกรรมที่กาหนดของโรงเรียน
วันจันทร์ -> ชุดข้าราชการ สาหรับครูอัตราจ้างเจ้าหน้าที่สวม
เสื้อสีม่วง
วันอังคาร -> ชุดสีชมพู
วันพุธ -> ชุดกิจกรรมบังคับ
วันพฤหัสบดี -> ชุดสุภาพ
วันศุกร์ -> ชุดพื้นเมือง
6. การประกาศงดแต่งชุดกิจกรรม ให้ผู้รับผิดชอบประกาศตอนเช้า
หน้าเสาธง ช่องทางสื่อออนไลน์ และเสียงตามสาย
ประชาสัมพันธ์ ให้รับทราบโดยทั่วกัน
7. นักเรียนแต่งชุดตามการจัดการเรียนรู้

การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น
ที่
ปัญหา
มาตรการการแก้ปัญหา
1 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1. ค่าฝึกซ้อมให้ใส่ลงในโครงการของกลุ่มสาระโดยประมาณ การ
ไปจนถึงระดับภาค ถ้าไม่ได้เขียนในโครงการแล้วมาบันทึก ขอ
นอกรอบทางบริหารจะไม่พิจารณา
2. ในการแข่งขันปีนี้ให้รวมการแข่งขันของทุกโรงเรียนในจังหวัด
ลาพูนแข่งร่วมกัน ทั้งรัฐบาลและเอกชนเพราะฉะนั้นถ้าได้ 1
ใน 5 ของจังหวัดลาพูน ให้ไปต่อในระดับภาคแต่ถ้าไม่ได้ให้ฝุาย
บริหารพิจารณาเป็นกรณีไป
3. การของบในระดับจังหวัดไม่ให้ค่าอาหารแต่ในระดับภาค จะ
พิจารณาเป็นรายๆไป
4. การส่งรายการเข้าร่วมแข่งขัน ถ้าไม่พร้อม ไม่ได้ซ้อม ไม่ให้เข้า
ร่วม
5. ถ้าส่งเข้าแข่งขันและไม่มีคู่แข่ง ให้มีคณะกรรมการประเมินผล
งาน ถ้าผ่านเกณฑ์สามารถไปต่อได้

14
ที่

ปัญหา
6.

2 เงินรางวัลที่ได้จากการ
แข่งขัน

1.

2.
3.
4.

การเสนอบันทึก
ที่
ปัญหา
1 การไปราชการ

มาตรการการแก้ปัญหา
แต่ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์บริหารจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป
การแข่งขันกีฬา ถ้าได้ที่ 1-2 ของจังหวัดให้สามารถไปต่อ
ระดับอื่นได้
ถ้าได้รับเงินรางวัลเป็นเงินสดตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
แล้วมีการเบิกงบประมาณจากทางโรงเรียน
(เบี้ยเลี้ยง + พาหนะ) ให้นาเงินรางวัลนากลับมาคืนให้
ทางโรงเรียนตามที่เบิกไป แต่ถ้าไม่ได้ขอเบิกงบประมาณจาก
ทางโรงเรียน ครูสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตัวเอง
เงินที่กลับคืนให้โรงเรียนหักจากเงินรางวัลที่จะให้นักเรียน
แต่ถ้ามีการระบุให้โรงเรียนเงินนั้นต้องเข้าบัญชีของโรงเรียน ให้
ครูผู้ควบคุมศึกษาเอกสารและตรวจสอบให้แน่ชัด
ให้มีการรายงานการแข่งขันทุกครั้ง
หากจะไปแข่งขันต้องขออนุญาตผ่านทางหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ส่งต่อวิชาการก่อน ถ้าไปก่อนแล้วไม่ได้ขออนุญาต แล้วมาขอ
เบิกงบประมาณทีหลังไม่ได้

มาตรการการแก้ปัญหา
1. การนารถส่วนตัวไปเพื่อเบิกค่าพาหนะ
- ลาพูน 200 บาท
- เชียงใหม่ 300 บาท
- ลาปาง 500 บาท
- นอกจากนี้ เบิกจ่ายตามจริงโดยประหยัด
2. กรณีที่ไปราชการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ให้ขอใช้รถโรงเรียนก่อน
3. การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ ถ้าไปอบรม ประชุม สัมมนาให้
แนบกาหนดการด้วยทุกครั้ง ซึ่งเวลาจะเป็นไปตามกาหนดการ
3.1 เบี้ยเลี้ยงไปราชการต่างจังหวัด
ครู 240 บาท ครูอัตราจ้าง 180 บาท ลูกจ้างชั่วคราว
180 บาท ลูกจ้างประจา 180 บาท นักเรียน 180 บาท
3.2 เบี้ยเลี้ยงไปราชการภายในจังหวัด
ครู 120 บาท ครูอัตราจ้าง 90 บาท ลูกจ้างชั่วคราว
90 บาท ลูกจ้างประจา 90 บาท นักเรียน 90 บาท
* กรณี พักแรม 24 ชั่วโมงนับเป็น 1 วัน เศษเกิน 12 ชั่วโมงนับเป็น
1 วัน
* กรณีไม่พักแรม ไม่ถึง 24 ชั่วโมงและส่วนที่ไม่ถึงนั้นเกิน 12
ชั่วโมง นับเป็น 1 วัน หากไม่เกิน 12 ชั่วโมง แต่เกิน 6 ชั่วโมง ขึ้น
ไป นับเป็นครึ่งวัน

15
ที่

ปัญหา

2 การแจ้งข่าวสาร
3 การลงเวลาราชการ

1.
2.
3.
1.
2.

4 การอยู่เวรยาม

1.
2.
3.

มาตรการการแก้ปัญหา
4. การบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ และให้แนบ
หนังสือเข้า(ต้นเรื่อง) หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง(กรณีนา
นักเรียนไป) ของบขอรถ (ถ้าเป็นรถส่วนตัวให้เขียน
รายละเอียดขอรถไว้ในบันทึกข้อความเลย)
5. การใช้รถไปราชการ-> ถ้าใช้รถส่วนตัวให้เขียนรายละเอียด
การใช้รถและการเบิกค่าพาหนะไว้ในบันทึกข้อความด้วย
6. การขอใช้รถโรงเรียนไปราชการต้องกรอกแบบขออนุญาต
ใช้รถล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน และแนบหนังสือเข้า(ต้น
เรื่อง) ด้วย ยกเว้นในกรณีไปราชการเร่งด่วน ให้โทรแจ้ง
ผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง
7. การไปราชการภายในเขต โรงเรียนเป็นผู้อนุมัติสั่งการไป
ราชการ
- การไปราชการภายนอกเขต สานักเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นผู้อนุมัติสั่งการไปราชการและโรงเรียนออกคาสั่ง
ให้ไปราชการตามการอนุมัติของสานักงานเขตพื้นที่
ภายหลัง
8. ในกรณีที่ไปงานทั่วๆไปจะให้เป็นค่าอาหารสาหรับ
คนขับรถแทน เป็นจานวนเงิน 50 บาท ให้คนขอรถ
ไปขอเบิกที่สวัสดิการโรงเรียน เฉพาะที่คาบเกี่ยว
ช่วงอาหารกลางวันเท่านั้น
ติดไว้ที่บอร์ดหน้าห้องธุรการ
ช่องทางสื่อออนไลน์
หนังสือเวียน
มาปฏิบัติราชการ 07.45 น – 16.30 น.สายไม่เกิน
08.10 น.กรณีกลับก่อนให้เขียนขออนุญาตและเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเป็นรายๆ ไป
การขออนุญาตกลับก่อนให้อยู่ในช่วงไม่มากกว่า 3 ชั่วโมงแต่
ควรอยู่ในช่วงเวลา 1-2 ชั่วโมง ถ้ามากกว่า 3 ชั่วโมง ต้องเขียน
ลา
ให้มาปฏิบัติหน้าที่เวรยามในวันหยุดเวลา
08.00 น.-16.00 น. แต่ในการลงเวลา
ในสมุดบันทึกเวรยามให้ลงเวลาเป็น 06.00 -18.00 น.
ผู้อยู่เวรต้องอยู่ตามเวลาทั้งวัน ไม่มีการแบ่งเวลากัน
การอยู่เวลายามกลางคืน ให้มาปฏิบัติหน้าที่เวลา 18.00 น.06.00 น. ลงเวลาในสมุดบันทึกเวรยามให้ลงเวลาเป็น 18.00 06.00 น.

16
ที่
ปัญหา
5 การประชาสัมพันธ์

มาตรการการแก้ปัญหา
บันทึกลงในแบบฟอร์ม (ใช้บริการวันเกียรติยศ) ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 วัน

โครงการ/กิจกรรม ด้านอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม
1. โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ“เยาวชนไทยทาดีถวายในหลวง”
2. โครงการโครงงานคุณธรรมทั้งระบบ
3. โครงการทูบีนัมเบอร์วัน
4. โครงการเรียนรู้ให้ครบจบช่วงชั้นด้วยโครงงาน
5. โครงการธีรกานท์ รักถิ่นเกิด รักษ์สิ่งแวดล้อม
6. โครงการโรงเรียนมุ่งสู่คาร์บอนต่า
7. โครงการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
8. โครงการสถานีตารวจจาลองในโรงเรียน
9. โครงการสถานศึกษาพอเพียง
10. โครงการสถานศึกษาสีขาว
11. โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย
12. งานภาคีเครือข่ายสถานศึกษาสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า
ผลสาเร็จที่เป็นจุดเด่น
1. ผู้เรียนมีมารยาทในการไหว้และการทักทายเมื่อพบผู้ใหญ่
2. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการสร้างโครงงาน
3. การให้บริการทางวิชาการ สถานที่ และอุปกรณ์
จุดที่ควรปรับปรุงและพัฒนา
ควรจัดกิจกรรมที่เน้นการส่งเสริมวินัยให้แก่ผู้เรียน ควรส่งเสริมด้านเอกลักษณ์ไทย
การแต่งกาย การใช้ภาษาไทย และการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
รณรงค์การใช้แหล่งเรียนรู้สื่อออนไลน์ ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธี การพัฒนาทุกด้านให้คานึงถึงหลัก
ประหยัดและคุ้มค่า ทุกกิจกรรมให้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลจากยาเสพติด
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
1. การนามาตรฐานมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการนาผลการประเมินมาตรฐานมา
พิจารณาจัดทาแผนงาน/โครงการให้ครบทุกมาตรฐาน
2. การจัดทาแผนงาน/โครงการ ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น
3. ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ครบทุกสาระโดยเฉพาะ
ปราชญ์ชาวบ้าน

แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
กระบวนการปฏิบัติงาน/
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
โครงการ/กิจกรรม
1. พัฒนาบุคลากร
1. การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง
1.1 การสรรหา บรรจุ ไม่ตรงตามความต้องการของ
และแต่งตั้ง
โรงเรียนเนื่องจากครูบางกลุ่ม
สาระการเรียนรู้มีจานวนมาก
บางกลุ่มสาระการเรียนรู้มี
จานวนน้อย การจัดอัตรากาลัง
ไม่ครบตามกลุ่มสาระฯ ทาให้
การจัดครูในการสอนไม่ตรงตาม
วิชาเอก
2. เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ระบบการติดต่อสื่อสาร
และการสื่อสาร
ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
3. บริหารทั่วไป
3.1 แนวทางการ
ปฏิบัติงาน

1. ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เนื่องจาก
การประชุมชี้แจงก่อนการ
ปฏิบัติงานไม่ชัดเจน

งวด/เวลาที่พบ
จุดอ่อน
งวดสิ้นสุด
30 กันยายน
2558

การปรับปรุงการควบคุม
1. กาหนดหลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากรให้ชัดเจน ทั้งนี้ต้อง
ให้ครบทุกกลุ่มสาระฯ รวมทั้งมีการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

งวดสิ้นสุด
30 กันยายน
2558

1. จัดระบบการส่งสัญญาณ ให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในโรงเรียน

งวดสิ้นสุด
30 กันยายน
2558

1. มีการประชุมชี้แจงให้ชัดเจนและ
ครอบคลุมก่อนปฏิบัติงาน

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
30 กันยายน 2559
งานบุคลากร

หมายเหตุ

30 กันยายน 2559
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่อสาร
30 กันยายน 2559
งานบริหารทั่วไป
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ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษาในอนาคต
1. การพัฒนาระบบ KM
2. พัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อพัฒนานักเรียนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล
3. พัฒนานักเรียนให้ได้รับการฝึกฝนด้านทักษะ การคิดวิเคราะห์ การแสวงหาความรู้
ด้วยตัวเอง
4. ทุกกลุ่มสาระพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบมาตรฐานสากล
5. ส่งเสริมบุคลากรในการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองและการ
จัดการเรียนรู้สู่สากล
6. ส่งเสริมบุคลากรให้มีสมรรถนะในการใช้ภาษาที่เป็นสากล
7. สร้างและพัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ ให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดการเรียน
8. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน และสร้างโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชนส่งเสริมนักเรียนให้ได้เรียนรู้จาก
สื่อและเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น
9. พัฒนาระบบเน็ตเวิร์คและสังคมแห่งการเรียนรู้ให้สามารถควบคุมการใช้งานได้อย่างเป็น
ระบบ
10. พัฒนาครูและผู้เรียนในการจัดทาวิจัย นวัตกรรม โครงงานสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์
11. ควรพั ฒ นาห้ อ งเรี ย นทุ ก ห้ อ งให้ ดี มี คุ ณ ภาพ มี ค วามทั น สมั ย สวยงามน่ า เรี ย นรู้
ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ จะส่งผลให้ผู้เรี ยนรักการเรียน รักห้องเรียน และ รัก
โรงเรียน ไม่กล้าทาลายสมบัติของส่วนรวม
12. พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความต้องการ การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
1. โรงเรียนจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ให้เพียงพอ ทั้งจาก
งบประมาณจากทางโรงเรียน และจากหน่วยงานภายนอกมาสนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระฯ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัยและพร้อมสาหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่
เสมอ
2. ปรับปรุงห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมในการให้บริการแก่นักเรียนและ
คณะครูภายในกลุ่มสาระฯ
3. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน และสร้างโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของชุมชน
4. การสนับสนุน ส่งเสริมและให้โอกาสจากฝุายบริหารของโรงเรียนพิจารณางบประมาณ การทา
โครงการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ตามความเหมาะสม การจัดสื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ กระจายให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มสาระให้เพียงพอต่อความต้องการ
5. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากมีอายุการใช้งาน ที่
ยาวนาน ควรได้รับการพัฒนาหรือเปลี่ยนใหม่
6. ปรับปรุงอาคารเรียน รวมทั้งภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบให้เหมาะสมต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน
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2. สภาพทั่วไป
2.1 บุคลากร
2.1.1 นักเรียน
ระดับ
ม. 1

รวม
ม. 2

รวม
ม. 3

รวม
รวม

มัธยมศึกษาตอนต้น
ห้องเรียน ชาย หญิง
1/1
21
12
1/2
15
18
1/3
15
17
1/4
12
22
1/5
11
24
5
74
93
2/1
24
15
2/2
24
14
2/3
24
15
2/4
5
33
2/5
12
25
5
89
102
3/1
17
13
3/2
17
13
3/3
17
13
3/4
9
22
3/5
10
22
5
70
84
15
233
279
รวมทั้งสิ้น

รวม
33
33
32
34
35
167
39
38
39
38
37
191
30
30
30
31
32
154
512

* ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559

ระดับ
ม. 4

รวม
ม. 5

รวม
ม. 6

รวม
รวม

มัธยมศึกษาตอนปลาย
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
4/1
10
17
4/2
9
19
4/3
22
17
4/4
20
10
4/5
23
13
5
84
76
5/1
5
23
5/2
16
20
5/3
14
18
5/4
17
11
5/5
21
10
5
73
82
6/1
11
18
6/2
10
18
6/3
4
19
6/4
15
8
6/5
14
14
5
55
78
15
212
236
30
445
515

รวม
27
28
39
30
36
160
28
36
32
28
31
155
29
28
23
23
28
133
448
960
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3.1.2 ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงานราชการ
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ

วิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ

ขั้น
เงินเดือน
คศ. 3
คศ. 3
คศ. 2
คศ. 3
คศ. 2
คศ. 1

รวม

ชาย
1
0
0
12
8
2
0
1
23

จานวน
หญิง
0
0
2
18
13
4
0
0
37

รวม
1
0
2
30
21
6
0
1
60

หมายเหตุ

3.1.3 ครูอัตราจ้าง นักการภารโรง ลูกจ้างชั่วคราว นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ตาแหน่ง
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3
พนักงานขับรถ
ครูอัตราจ้าง
ครูต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่สานักงาน
คนงาน /ยาม
พนักงานทาความสะอาด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
รวม

ชาย
2
1
1
1
2
3
0
1
11

จานวน
หญิง
1
0
3
2
8
0
6
6
26

รวม
3
1
4
3
10
3
6
7
37

หมายเหตุ
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2.2 อาคารสถานที่
อาคาร
อาคารเรียน
- อาคาร 424 ล. (พิเศษ)
- อาคาร 318 ล./30 พิเศษ
- อาคาร 216
- อาคาร 212
อาคารประกอบ
- อาคาร 50 ปี
- ห้องแนะแนว
- พลศึกษา
- คหกรรม
- เกษตรกรรม
- อุตสาหกรรม
- หอประชุม 101 ล./27
พิเศษ
- โรงอาหาร
- ถนนคอนกรีต
- สนามฟุตบอล

ลักษณะอาคาร

ปีที่สร้าง

ราคา

ประเภทเงิน

คสล.
คสล.
ไม้
ไม้

2541 - 2543
2538 – 2539
2520, 2522
2513, 2516

20,960,000
10,570,000
2,290,000
990,000

คสล.
ไม้
ครึ่งตึกครึ่งไม้
คสล.
คสล.
คสล.
คสล.

2554
2537
2519
2514
2514
2545
2543 – 2544

800,000
25,743
90,000
70,000
120,000
5,505,716

รายได้
บารุงการศึกษา
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
บริจาค
งบประมาณ

ครึ่งตึกครึ่งไม้
ก 4 x 815.50 ม.
แบบ 1/42

2514
2537
2558

200,000
489,300
740,000

งบประมาณ
บริจาค
งบประมาณ

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
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2.2.1 การใช้ประโยชน์

1
1
1
1
1
1
1
1
10

3
1
1
1
2
2

19
11
3
6

3
1
7
1

1

1

1*

2*
1

สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง
สนามวอลเล่ย์บอล
สนามบาสเกตบอล
สนามตะกร้อ
สนามเปตอง
สนามแฮนด์บอล
สนามเทเบิลเทนนิส
สนามฟุตบอลหน้าอาคาร 3

1
1

1
1
1
1
1
2

39

9

5

1

13

1

3

1

1

2.2.2 สนามกีฬา
ประเภท

อื่น ๆ

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการ

ห้องสมุด
1*

2
2
1
3

ห้องโสตฯ

24
18
16
12

พยาบาล

1
1
1
1

จริยศึกษา

อาคารเรียน
อาคาร 424 ล.
อาคาร 318 ล.
อาคาร 216
อาคาร 212
อาคารประกอบ
- อาคาร 50 ปี
- ห้องแนะแนว
- พลศึกษา
- คหกรรม
- เกษตรกรรม
- อุตสาหกรรม
- หอประชุม
- โรงอาหาร
- บ้านพักครู
รวม

ห้องพักครู

หลัง ห้อง

สานักงาน

อาคาร

การใช้ประโยชน์ (จานวนห้อง)

ห้องเรียน

จานวน

จานวนสนาม
1
1
1
1
1
1

ขนาดสนาม (เมตร)
กว้าง
ยาว
68.40
105.40
16
28
16
28
12
22
7.30
13.75
54
69

1

3
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2.2.3 ห้องน้านักเรียน
สถานที่
อาคาร 424 ล.
อาคาร 318 ล.
ด้านหลังอาคาร 3
ด้านหลังอาคาร 2
รวม

ชาย
24
14
2
2
42

ห้องส้วม
หญิง
24
14
2
2
42

ที่ปัสสาวะชาย
รวม
48
28
4
4
84

24
16
40

2.2.4 ห้องน้าครู
สถานที่
อาคาร 424 ล.
อาคาร 318 ล.
อาคาร 216
อาคาร 212
อาคารประกอบ
- ห้องปกครอง
- ห้องแนะแนว
- พลศึกษา
- คหกรรม
- เกษตรกรรม
- อุตสาหกรรม
- หอประชุม
- โรงอาหาร
รวม

ชาย
4
4
2
1

ห้องส้วม
หญิง
ชาย - หญิง
4
4
2
1
2
2
1
1
1
1

1
1
13

2
1
14

8

3. แผนการดาเนินงานของโรงธีรกานท์บ้านโฮ่ง ปีงบประมาณ 2559
3.1 แผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
3.2 แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้
3.3 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.4 แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รวม
8
8
4
2
2
2
1
1
1
1
4
2
36

ที่ปัสสาวะชาย
4
4
1
1

4
14
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นโยบายของนายกรัฐมนตรี
ในคาแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2557 นโยบายด้านการศึกษากาหนดไว้ในข้อที่ 4 การศึกษาและ
เรียนรู้การ ทะนุบารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม และนโยบายด้านวิจัย ข้อที่ 8 การพัฒนาและ
ส่งเสริมในการใช้ ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จาก
นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน คือ
1) การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
3) การลด ความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุง ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
6) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการ
ใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืน
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการ
ทุจริต และ ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อสร้าง สังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ และคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้
- จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน
- ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณและการเรียนรู้ สนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
จาเป็นของผู้เรียน และลักษณะของพื้นที่ของโรงเรียน ปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืม
เพื่อการศึกษาให้มี ประสิทธิภาพ
- ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มี
โอกาสจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้ กระจายอานาจการ
บริหารจัด การศึกษา สู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พัฒนาคนในทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะตรงตาม
ความต้องการท้องถิ่นและตลาดแรงงาน
- พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ส่งเสริม ให้
ครูมีวุฒิตามวิชาที่สอน ให้สามารถน าเทคโนโลยีและเครื่องมือมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยครูหรือ
เพื่อการเรียนรู้ ด้วยตนเอง
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- ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สนับสนุนให้ทุกองค์กรมีบทบาทในการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต
- อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของอาเซียน
และประชาคมโลก
- ปลูกฝังค่านิยม และจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เปิดพื้นที่สาธารณะ ให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อนาไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย
- สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่เปูาหมายให้ไม่ต่า
กว่า ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 เพื่อให้ประเทศ
สามารถแข่งขันและ ก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่น
- เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน
เชื่อมโยง ระหว่างการเรียนรู้กับการท่องจา อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทาง
ในการใช้เทคโนโลยี ระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษา
- การปฏิรูประบบให้สิ่งจูงใจ ระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทางานวิจัยและพัฒนา
ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาค หรือ
กลุ่มจังหวัดให้ สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น และนาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้
- ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม โดยให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เอื้ออานวย
สร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ
- ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาในการต่อยอดสู่การใช้เชิง
พาณิชย์ของ ภาคอุตสาหกรรม นอกจากนโยบายด้านการศึกษาสองข้อของรัฐบาลแล้ว
นายกรัฐมนตรียังได้ให้นโยบายด้านการศึกษาไว้ อีก 10 ข้อ คือ
1) ทาให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์ภายในเดือนกันยายน 2559 ให้มากที่สุด ที่เหลือส่งต่อให้รัฐบาล
ต่อไป
2) ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ
3) ปรับลดภาระงานที่ไม่จาเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง
4) เร่งปรับหลักสูตร/ตาราแต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ตาราต้องคุ้มราคา
5) ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานทา เข้าทางาน AEC ให้
ทันปีนี้ ช่วยแก้ไขปัญหาว่างงาน และปัญหาสังคมได้
6) ปรับหลักสูตรทาให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข
7) ใช้สื่อการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้กับเด็ก
8) ลดความเหลื่อมล้า จัดการศึกษาให้ทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
9) นาระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง
10) เรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิต อยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน
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นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แถลงนโยบายด้าน การศึกษา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 โดยมีจุดเน้นและแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย 2 ส่วน ดังนี้
1. กระแสพระราชดารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”
“ให้ครูสอนเด็กให้มีน้าใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง”
“ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า”
“ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทาร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี”
2. นโยบายนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 10 ข้อ จากจุดเน้นและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ได้กาหนดเป็นนโยบายด้านการศึกษา ดังนี้ นโยบายทั่วไป
1) การจัดทาแผนงาน/โครงการเริ่มใหม่ เข้าใจจุดหมาย ลงรายละเอียด งานหลัก งานรอง เพื่อให้
บรรลุผลงานหลัก มีฐานข้อมูลที่แน่น
2) การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมที่ไม่สัมฤทธิ์ผล หาปัญหาที่ผ่านมาทาไมทาไม่ส าเร็จ
3) แผนงาน/โครงการพระราชดาริโครงการอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบโดยตรง เป็น ดาริ
ของพระองค์ใด กระทรวงศึกษาธิการให้การสนับสนุนอย่างไร
4) งบประมาณ งบลงทุนให้วางแผนโครงการในไตรมาสแรก การเสนอของบกลางให้เฉพาะที่
จาเป็น การบริหารงบประมาณโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการบูรณาการงบประมาณ
5) เน้นการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร จัดให้มีช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นระบบ นา
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย มีแผนการประชาสัมพันธ์
6) อานวยการเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน มีผู้รับผิดชอบ มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ระยะสั้น และ
ระยะยาว รายงานการเกิดเหตุการณ์ด่วน
7) การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้ครบ วงจร
8) ให้ความสาคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นที่ต่างๆ ของแต่ละแท่ง เข้ามา ทางาน
ทบทวนบทบาทหน้าที่สิ่งใดที่ต้องรู้และยังไม่รู้ มีสิ่งอานวยความสะดวกพอเพียงหรือไม่
9) โครงการจัดอบรมสัมมนา ต้องตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ ใครควรเข้าร่วมการสัมมนา ผลลัพธ์ที่ ต้องการ
เนื้อหาต้องสัมพันธ์กับเวลา
10) ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
11) ให้มีการนา ICT เข้ามาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงอย่างกว้างขวาง ดาเนินการศูนย์ ศึกษา
ทางไกล (DL Thailand) ให้บูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
(ETV)
12) ให้ความสาคัญกับเทคนิคการสอน และการสื่อความหมาย
13) ให้ความสาคัญกับบรรยากาศในการทางาน ให้ความสาคัญกับธงชาติความสาคัญในพื้นที่
รับผิดชอบทุกระดับในเขตพื้นที่ การรักษาความปลอดภัยแผนเผชิญเหตุ
14) ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู เพื่อให้ครูมีเวลาทุ่มเทให้กับการ เรียน
การสอนของนักเรียนอย่างจริงจัง
15) การประเมินเพื่อความก้าวหน้าต้องสอดคล้องกับผลการพัฒนาผู้เรียนทั้งความรู้และ
คุณลักษณะ และทักษะชีวิต
16) การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
17) ให้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การนาเด็กนักเรียน ครูออกนอกห้องเรียน
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นโยบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
1. การแก้ไขปัญหาเด็กประถม อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน เช่น การสอนแบบแจกลูกสะกดคา
โดย ใช้แนวการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการสมอง (BBL)
- กาหนดเปูาหมายให้นักเรียนชั้น ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.2 ขึ้นไปต้องอ่านคล่อง
เขียนคล่อง เป็นต้น
2. การดูแลเด็กออกกลางคัน
- การดูแลเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาภาคบังคับ เช่น ต้องมีฐานข้อมูลเรื่องนี้ หาก
เด็ก จบออกไปต้องมีระบบติดตามดูแล และหากเด็กออกไปท างานที่ใด ต้องสนับสนุนให้
เรียนต่อในสถานศึกษาของ กศน.
3. ปรับปรุงหลักสูตร
- การลดเวลาเรียน ลดการบ้านนักเรียน ให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข แต่ไม่ใช่เวลาเหลือ
แล้วไปจัดกิจกรรมที่เพิ่มภาระหรือเพิ่มการบ้านให้นักเรียนอีก
- ไม่ใช่การเรียนเพื่อมาสอบอย่างเดียว
- ต้องสร้างภูมิต้านทานให้กับเด็กในยุคโลกไร้พรมแดน ให้นักเรียนคิด/ปฏิบัติมากกว่าท่องจา
4. การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก
- การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูสอนไม่ครบชั้นเรียน
- ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) อย่างจริงจังเต็มรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุน
โรงเรียนไกลกังวลให้เป็นโรงเรียนต้นทางที่มีคุณภาพ
5. การลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
- การใช้โครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทางไกล DLTV และผ่าน ICT ด้วย DLTV
6. การประเมินครู/ นักเรียน/ โรงเรียน
- การประเมินครู/ นักเรียน/ โรงเรียน หาความสมดุล ระหว่างการควบคุมคุณภาพทางการ
ศึกษากับภาระงานของครูที่ต้องเพิ่มขึ้น ตลอดจนปรับปรุงการคัดสรรครู ผู้บริหาร การ
ประเมินวิทยฐานะให้ เหมาะสม อาจจัดโมบายทีมจากส่วนกลาง เพื่อลดภาระครูหรือนา
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
7. การดูแลรักษาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ในหน่วยงานและสถานศึกษา
- ควรจัดให้มีระบบในการดูแลรักษาสิ่งของทั้งหมดอย่างแน่นหนา ไม่ว่าจะเป็นอาคาร
สถานที่ ยานพาหนะ ตลอดจนครุภัณฑ์ต่างๆ ประกอบด้วย
1) ระบบการจัดหา
- แจกจ่าย โดยจะต้องมีตรรกะ
- มีเหตุ มีผลในการแจกจ่าย ไม่ใช่แจกจ่ายตามความเสน่หา จะทาให้เกิดความเลีย
แข้งเลียขากัน เป็นเรื่องที่ไม่ดี
2) ระบบการซ่อมบารุง ควรตั้งทีมเฉพาะขึ้นมาเพื่อบารุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องทุกวงรอบ
การใช้งาน พร้อมทั้งมีการรายงานผลการตรวจด้วย โดยเฉพาะยานพาหนะจะต้องมี
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้การบารุงรักษา มีความต่อเนื่อง
3) การจาหน่าย เพื่อที่จะได้จัดซื้อทดแทน
8. การดูแลเรื่องสวัสดิการ
- ให้ความสาคัญกับการบรรจุ โยกย้าย เลื่อนตาแหน่ง วิทยฐานะ
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- การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูจานวนกว่าล้านล้านบาท ขณะนี้ได้มีการวางแนวทางและ
จัดระบบ แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ร่วมกับธนาคารออมสินแล้ว จึงขอฝากให้ครูใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนิน ชีวิต รู้จักใช้ รู้จักเก็บ ไม่แก่งแย่งแข่งขันกัน ขอให้ครู
พยายามลดหนี้ลง ในขณะเดียวกันต้องสร้างจิตสานึกใน การใช้จ่ายให้กับลูกหลานของ
ตัวเองด้วย
9. การขยายโครงการธนาคารขยะในสถานศึกษา
- ปลูกฝังการคัดแยกขยะ และทิ้งขยะให้ถูกที่แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษาในทุกระดับ
การศึกษา และทุกสังกัด
- ขยายโครงการธนาคารขยะในโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
38,000 แห่งทั่วประเทศ โดยมอบ สพฐ.ศึกษารายละเอียดเพื่อหาแนวทางขยายโครงการ
ธนาคารขยะให้ครบ ทุกโรงเรียน แนวทางการทางาน เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาใน
3 ลักษณะ ดังนี้
1)Hit the Point ฉีกปัญหาให้ขาด ตีโจทย์ให้แตกเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด
2)Dynamic ขับเคลื่อนงานตลอดเวลา
3)Lively ทางานแบบมีชีวิตจิตใจ
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จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนด จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. ครู เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น สอนไม่ตรงเอก ภาระงานเยอะ ขาดขวัญและกาลังใจ โดยมี
แนวทางดาเนินงาน อาทิ โครงการคุรุทายาท ทุนครูระดับอุดมศึกษา ราชภัฎเป็นเลิศ (ด้านครู)
มหาวิทยาลัย พี่เลี้ยงพัฒนาครูช่วงปิดภาคเรียน ปรับปรุงเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะ ปรับปรุง
บ้านพักครู เป็นต้น
2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้โจทย์เด็กเรียนมาก ไม่มีความสุข และผลสัมฤทธิ์ ต่า
โดยใช้แนวทางการปฏิรูปหลักสูตรสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา การตั้งกรมวิชาการ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
STEM Education กระบวนการ BBL ทวิศึกษา การจัดทามาตรฐานภาษาอังกฤษ Bootcamp เป็นต้น
3. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ เพื่อการผลิตพัฒนากาลังคนและงานวิจัย ที่
สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ เพื่อส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่
เป็นความ ต้องการของประเทศ ยกระดับมาตรฐานฝีมือ แก้ปัญหาขาดแคลนกาลังแรงงานสาย
วิชาชีพ และงานวิจัยที่ไม่ สามารถนาไปใช้ได้จริง โดยใช้แนวทางการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
ทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ ทวิศึกษา ทวิภาคี อาชีวศึกษาสู่สากล ปรับเกณฑ์การสรรหาและ
บรรจุครูอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่เป็นเลิศ ทุนให้ยืมสาขา ขาดแคลน เช่นภาษาอังกฤษ เป็น
ต้น
4. การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการประเมินครูการศึกษาต่อ ใน
แต่ละระดับ การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนและสถานศึกษา โดยการสร้างกรอบมาตรฐานการ
ประเมิน กาหนดแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การทดสอบผ่าน
หรือซ้าชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พัฒนาแบบทดสอบ
การศึกษามาตรฐานระดับชาติสร้าง เครื่องมือ ระบบวิธีประเมินหรือประกันคุณภาพ เป็นต้น
5. ICT เพื่อการศึกษา เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบ การ
จัดการเนื้อหาสาระหรือองค์ความรู้ โดยใช้แนวทางการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน มีการบูรณา
การงบประมาณ ICT และ โครงการ DLTV เป็นต้น
6. การบริหารจัดการ เพื่อให้มีระบบงบประมาณที่สอดคล้องกับการดาเนินงาน การกากับดูแล ที่
มีประสิทธิภาพ ที่มีการบูรณาการและกระจายอานาจ โดยใช้แนวทางของระบบคูปองเพื่อ
การศึกษา การจัดสรรงบประมาณตามกรอบปฏิรูปการศึกษา จัดกลุ่ม Cluster การปรับ
โครงสร้าง และปรับปรุงระเบียบ ในการเข้าสู่ตาแหน่งและความก้าวหน้าในตาแหน่งผู้บริหารใน
พื้นที่
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นโยบาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หัวใจสาคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การสร้างและพัฒนาคนไทยเพื่ออนาคตของ
ประเทศ สร้างคนไทยให้เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น สามารถ
สร้างวิสัยทัศน์และวางแผนอนาคตที่ดีของตนเองได้ รวมถึงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนั ดงามของ
คนไทย และคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นหลัก สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จึงกาหนดนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดังนี้
1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สาเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม
2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ
และด้อยโอกาส มีความรู้และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และ
การคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการทางาน
3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสาน
สัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน
หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มี
ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความสามารถ ในการบริหารจัดการและเป็นผู้นาทางวิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน
ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
5. เร่งสร้างระบบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ง และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานได้เป็นอย่างดี
6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูล สารสนเทศ
และข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม
8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทางาน ให้มีประสิทธิภาพเพื่อการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เร่งรัดการกระจายอานาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมปรับปรุงระบบของโรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทาการมีส่วนร่วมและการ
ประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น
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9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุคคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจาก
คอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัยหนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะ
จูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบในความสาเร็จตามภาระหน้าที่
10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทาให้การศึกษา
นาการแก้ปัญหาสาคัญของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น
11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็กที่
ไม่ได้คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
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ตารางแสดงการประมาณการจัดสรรงบประมาณรวมในการทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ 2559
แหล่ง
งบประมาณ

เงินอุดหนุน

ม.ต้น

ม.ปลาย

3,418,400.00 1,792,000 1,626,400
หักค่าใช้จ่าย
รายการ
ซ่อมแซมวัสดุ
กลาง
ไปราชการ
ค่าสาธารณูปโภค
เอกสารสิ่งพิมพ์
น้ามันเชื้อเพลิง
รวมหัก

รายการ
ยอดเงิน100%
สารอง 10%
บริหาร 30%

วิชาการ 60%
รวมเงินทั้งหมด

*หมายเหตุ

ใช้จริง ปี
59

จานวนเงิน

คงเหลือ

36,324
400,000
700,000
400,000
200,000
1,728,500

จานวน
นักเรียน
ม.1
ม.2

166
193

ม.3

153

512
ม.4 150
ม.5 152
ม.6 126
428
รวม 940
รวมทั้งหมด
เงิน
ยอดรวม
1,689,900.00 168,990.00 168,990.00
506,970.00 499,236.00

เงินรายหัว

1750.00

1,792,000.00

เงินรายหัว 1,900.00
1,626,400.00
3,418,400.00

เกิน

(ยอดที่เหลือรวม
ซ่อมแซมวัสดุ
กลาง)
7,734.00 บาท*
1,013,940.00 1,095,910.00 81,970
1,689,900.00 1,764,136.00 81,970

1. ยอดจานวนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 คือยอดประมาณการ โดยอ้างอิงจากยอด
เดิมในปีงบประมาณ 2558
2. ยอดเงินที่เหลือจากบริหาร 3 กลุ่มงาน จานวน 7,734.00 บาท นาไปรวมกับค่า
ซ่อมแซมวัสดุกลาง เดิม 28,500.00+7734.00 = 36,324.00

ตารางประมาณการรายจายงบประมาณจําแนกตาม ฝาย/ กลุมงาน

แผนงาน / งาน / โครงการ

ประมาณการรายจายเงินงบประมาณ
งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน

ประมาณการรายจายเงินนอกงบประมาณ
รวม

งบบุคลากร งบดําเนินการ

งบลงทุน

รวม

รวมทั้งสิ้น

1. กลุมบริหารวิชาการ
1.1 งานพัฒนางานวิชาการ

386,521

386,521

386,521

1.2.1 คณิตศาสตร

68,674

68,674

87,000

87,000

155,674

1.2.2 วิทยาศาสตร

129,600

129,600

80,000

80,000

209,600

1.2.3 ภาษาไทย

74,863

74,863

74,863

1.2.4 ภาษาตางประเทศ

48,795

48,795

48,795

1.2.5 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

85,675

85,675

85,675

1.2.6 ศิลปะ

65,058

65,058

65,058

1.2.7 สุขศึกษาและพลศึกษา

71,754

71,754

1.2.8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

130,352

130,352

130,352

1.2.9 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

250,115

250,115

250,115

1.3 งานวัดผลประเมินผล/งาน GPA

31,710

31,710

31,710

1.4 งานทะเบียน

22,262

22,262

22,262

1.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา
1.6 งานหองสมุด

8,485
54,196

8,485
54,196

8,485
54,196

1.7 งานแนะแนว

5,206

5,206

5,206

1.8 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

6,834

6,834

6,834

1.9 งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2,085

2,085

2,085

16,025

16,025

16,025

1.2 งานกลุมสาระ/การจัดการเรียนรู

1.10โครงการสงเสริมคุณภาพผูเรียนคุณธรรมจริยธรรม
(โครงงานคุณธรรม)

50,000

50,000

121,754

ตารางประมาณการรายจายงบประมาณจําแนกตาม ฝาย/ กลุมงาน

แผนงาน / งาน / โครงการ

ประมาณการรายจายเงินงบประมาณ
งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน
3,300

ประมาณการรายจายเงินนอกงบประมาณ
รวม

งบบุคลากร งบดําเนินการ

งบลงทุน

รวม

รวมทั้งสิ้น

3,300

3,300

11,000

11,000

11,000

157,300

157,300

157,300

1.14 พัฒนาศักยภาพผูเรียนสูมาตรฐานสากล

243,200

243,200

243,200

1.15 ศึกษาแหลงเรียนรู
1.16 คายวิชาการ

188,300

188,300

188,300

200,000

200,000

200,000

1.17 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

607,880

607,880

607,880

1.11 งานพัฒนาแหลงเรียนรู
1.12 โครงการธีรกานทรักษถิ่นเกิด
1.13 งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี โสตทัศนูปกรณ
และการสื่อสาร

-

2. กลุมบริหารงบประมาณ
2.1 งานนโยบายและแผนงาน

40,713

40,713

40,713

2.2 งานบริหารการเงินและบัญชี

13,977

13,977

13,977

2.3 งานบริหารพัสดุและสินทรัพย

9,679

9,679

9,679

2.4 งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ
2.5 งานควบคุมภายใน

8,600
1,575

8,600
1,575

8,600
1,575

2.6 งานเอกสารสิ่งพิมพ/คาเชาเครื่องถายเอกสาร

405,156

405,156

405,156

3. กลุมบริหารงานบุคคล
3.1 งานบุคลากร /ไปราชการ

437,831

437,831

437,831

19,930

19,930

19,930

3.2 งานสารบรรณ

ตารางประมาณการรายจายงบประมาณจําแนกตาม ฝาย/ กลุมงาน

แผนงาน / งาน / โครงการ
3.3 งานประชาสัมพันธ

ประมาณการรายจายเงินงบประมาณ
งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน
29,840

ประมาณการรายจายเงินนอกงบประมาณ
รวม
งบบุคลากร งบดําเนินการ
29,840

งบลงทุน

รวม

รวมทั้งสิ้น
29,840

4. กลุมบริหารงานทั่วไป
4.1 งานบํารุงรักษาและซอมแซมอาคารสถานที่

44,500

44,500

44,500

4.2 งานตกแตงอาคารสถานที่ในวันสําคัญตาง ๆ

5,450

5,450

5,450

4.3 งานสารสนเทศฝายบริหารทั่วไป

1,389

1,389

1,389

4.4 งานยานพาหนะ/น้ํามันเชื้อเพลิง

250,000

250,000

250,000

4.5 งานสาธารณูปโภค/ไฟฟา ประปา

720,000

720,000

720,000

6,180

6,180

6,180

14,000

14,000

4.8 งานภูมิทัศน

7,250

7,250

7,250

4.9 งานอนามัยโรงเรียน

7,017

7,017

7,017

4.10 งานปองกันภัยพิบัติ

4,000

4,000

4,000

4.11 งานสงเสริมระเบียบวินัย
4.12 งานสภานักเรียน

1,582

1,582

1,582

85,517

85,517

85,517

4.13 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

30,600

30,600

30,600

4.14 งานคุณธรรม จริยธรรม

3,660

3,660

3,660

4.15 งานพัฒนาสถานีตํารวจในโรงเรียน

4,050

4,050

4,050

2,320
58,342

2,320

2,320

4.6 งานโภชนาการ
4.7 งานความสะอาด/คาจางพนักงานทําความสะอาด

4.16 งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
4.17 งาน To be number one

58,342

412,000

100,000

412,000

100,000

426,000

158,342

ตารางประมาณการรายจายงบประมาณจําแนกตาม ฝาย/ กลุมงาน

แผนงาน / งาน / โครงการ
4.18 งานจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ

ประมาณการรายจายเงินงบประมาณ
งบบุคลากร งบดําเนินการ งบลงทุน
17,774

ประมาณการรายจายเงินนอกงบประมาณ
รวม
งบบุคลากร งบดําเนินการ
17,774

4.19 ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย
4.20 งานชุมชนสัมพันธ

รวม

งบลงทุน

รวม

17,774

8,320
1,263,631

-

1,263,631

-

520,320

รวมทั้งสิ้น

-

8,320

8,320

520,320

1,783,951

ตารางประมาณการรายจายงบประมาณจําแนกตาม ฝาย/ กลุมงาน

ตารางประมาณการรายจายงบประมาณจําแนกตาม ฝาย/ กลุมงาน

แผนงาน/งาน/จุดประสงค
1. กลุมบริหารวิชาการ
1.1 งานพัฒนางานวิชาการ

1.2 งานกลุมสาระ/การจัดการเรียนรู
1.2.1 คณิตศาสตร

สอดคลอง
มาตรฐาน
ของโรงเรียน

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เปาหมาย

งบประมาณ

สถานที่/
ระยะเวลา

7,10
8
3
8
3,4
3,4,13
7

1. สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน
2. แผนงานสารสนเทศและสารบรรณวิชาการ
3. ดาวรุงมุงอุดมศึกษา
4. พัฒนางานรับนักเรียน
5. แขงขันทักษะวิชาการและจัดนิทรรศการ
6. มหกรรมวิชาการ
7. พัฒนาบุคลากรครูในการจัดการเรียนรู
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ครูและ
นักเรียน
ทุกคน

13,365
ตลอด
9,651 ปการศึกษา
13,000
15,905
188,400
80,900
65,300

3,5,10

1.โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสู
ความเปนเลิศ
- Math Gifted

นักเรียน
ทุกคน

ตลอดป
การศึกษา

- Math Star
2.โครงการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร
- สัปดาหคณิตศาสตร
- Math Station

3,120
26,200

6,932
1,430

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด/เกณฑ
การประเมินของ
งาน/โครงการ

วิชาการ

เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่
3,4,7,8,10,13

กลุมสาระ
คณิตศาสตร

เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่
3,5,10

ตารางประมาณการรายจายงบประมาณจําแนกตาม ฝาย/ กลุมงาน

แผนงาน/งาน/จุดประสงค

1.2.2 วิทยาศาสตร

สอดคลอง
มาตรฐาน
ของโรงเรียน

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- พัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ
3.โครงการบริหารจัดการกลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร
- จัดปายนิเทศเพื่อการเรียนรู
- การบริหารงานกลุมสาระ
1,2,3,4,5,6,7, 1. โครงการบริหารกลุมสาระการเรียนรู
11,12
วิทยาศาสตร
2. โครงการการจัดการเรียนรูกลุมสาระ
วิทยาศาสตร
- วิทยาศาสตร ม.1
- วิทยาศาสตร ม.2
- วิทยาศาสตร ม.3
- วิชาฟสิกส
- วิชาเคมี
- วิชาชีววิทยา
- วิชาวิทยาศาสตรกายภาพฯ
3. โครงการสงเสริม เสริมสราง ปรับปรุง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกลุมสาระ

เปาหมาย

งบประมาณ

สถานที่/
ระยะเวลา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ตลอด
ปการศึกษา

กลุมสาระ
วิทยาศาสตร

ตัวชี้วัด/เกณฑ
การประเมินของ
งาน/โครงการ

19,258

4,329
7,405
นักเรียน
ทุกคน

6,521

19,229
5,300
4,970
3,000
8,595
2,230
4,340

เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน
ของโรงเรียนที่
1,2,3,4,5,6,7,11,12

ตารางประมาณการรายจายงบประมาณจําแนกตาม ฝาย/ กลุมงาน

แผนงาน/งาน/จุดประสงค

1.2.3 ภาษาไทย

สอดคลอง
มาตรฐาน
ของโรงเรียน

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วิทยาศาสตร
- บุคคลแหงการเรียนรู
- สงเสริมอัจฉริภาพทางวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรรวมกับสถาบันและหนวยงานอื่น
- สัปดาหวิทยาศาสตร
- พัฒนาหองสมุดกลุมสาระวิทยาศาสตร
- คายวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 17
- สงเสริมความเปนเลิศทางวิทยาศาสตร
- การนิทรรศการรวมกับฝายวิชาการ
- พัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรโดยใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นสู
ความเปนสากล
4. โครงการพิเศษกลุมสาระวิทยฯและคณิตฯ
- คาย พื่เพื่อนอง หนุนฝน สูวันสําเร็จ ครั้งที่ 8
1,2,3,4,7,11 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน
12
สูความเปนเลิศ
- วันสุนทรภู
- วันภาษาไทยแหงชาติ

เปาหมาย

งบประมาณ

สถานที่/
ระยะเวลา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ตลอดป
การศึกษา

กลุมสาระ
ภาษาไทย

ตัวชี้วัด/เกณฑ
การประเมินของ
งาน/โครงการ

4875
2,680
4,500
11,400
48,360
3,600
80,000
นักเรียน
ทุกคน
2,463
4,370

เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน
ของโรงเรียนที่
1,2,3,4,7,11,12

ตารางประมาณการรายจายงบประมาณจําแนกตาม ฝาย/ กลุมงาน

แผนงาน/งาน/จุดประสงค

1.2.4 ภาษาตางประเทศ

สอดคลอง
มาตรฐาน
ของโรงเรียน

7

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- รักการอาน
- สงเสริมสูความเปนเลิศ
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู
- ผลิตสื่อการสอน
- ปรับปรุงและพัฒนาหองศูนยภาษาไทย
3. โครงการบริหารจัดการกลุมสาระการเรียนรู
- งานพัฒนาการเรียนการสอนพัสดุ
1.โครงการบริหารกลุมสาระการเรียนรู
- กิจกรรม การพัฒนางานสํานักงาน
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู
- กิจกรรม การพัฒนาการเรียนการสอน
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ
- กิจกรรม แขงขันทักษะตางประเทศ
- กิจกรรม Christmas Day
- กิจกรรม จัดกิจกรรมวันตรุษจีนสารทจีน
- กิจกรรม แขงขันทักษะ อบรม สัมมนา
(คาเบี้ยงเลี้ยง คาเดินทาง)

เปาหมาย

งบประมาณ

สถานที่/
ระยะเวลา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด/เกณฑ
การประเมินของ
งาน/โครงการ

15,000
16,610
4,107
27,700
4,613
นักเรียน
ทุกคน

ตลอด
3,950 ปการศึกษา
15,561
3,300
7,252
4,122
14,610

กลุมสาระ เปนไปตามเกณฑ
ภาษา
มาตรฐาน
ตางประเทศ
ของโรงเรียนที่ 7

ตารางประมาณการรายจายงบประมาณจําแนกตาม ฝาย/ กลุมงาน

แผนงาน/งาน/จุดประสงค
1.2.5 สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

สอดคลอง
มาตรฐาน
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน
2,3,4,5, 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน
7,10
- จัดนิทรรศการรวมกับวิชาการ
- คนดีศรีธีรกานท
- อนุรักษสืบสานงานยี่เปง
- พัฒนาศึกยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ
ทางสังคมศึกษา
- เศรษฐกิจพอเพียง
- การจัดการเรียนรูวันสําคัญ
2.โครงการการจัดการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษาฯ
- การจัดการเรียนรูศูนยอาเซียนศึกษา
- พัฒนาหลักสูตร
- สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
3. โครงการบริหารจัดการเรียนรูสังคมศึกษาฯ
- การปรับปรุงแหลงเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษาฯ
- ปรับปรุงหองเรียนกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษาฯ

เปาหมาย
นักเรียน
ทุกคน

สถานที่/
ระยะเวลา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ตลอด
- ปการศึกษา
3,000
25,800
1,025

สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

งบประมาณ

500
5,600

6,200
3,926
1,124
2,000
36,500

ตัวชี้วัด/เกณฑ
การประเมินของ
งาน/โครงการ
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน
ของโรงเรียนที่
2,3,4,5,7,10

ตารางประมาณการรายจายงบประมาณจําแนกตาม ฝาย/ กลุมงาน

แผนงาน/งาน/จุดประสงค
1.2.6 ศิลปศึกษา

1.2.7 สุขศึกษาและพลศึกษา

1.2.8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สอดคลอง
มาตรฐาน
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน
1,3,4,6 1. โครงการบริหารจัดการกลุมสาระการเรียนรู
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู
- จัดซื้ออุปกรณเครื่องดนตรีสากล
- จัดซื้อวัสดุฝกทัศนศิลป
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ
1,3,7,11,13 1. โครงการบริหารจัดการกลุมสาระการเรียนรู
- จัดซื้อวัสดุสํานักงาน
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู
- การจัดการเรียนรูกลุมสาระสุขศึกษา พลศึกษา
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ
- กีฬาภายใน
- กีฬาระหวางหองเรียน
- กีฬาระดับจังหวัด /เขต /ภาค (สมาคมฯ สนับสนุน
4. สงเสริมสุขบัญญัติแหงชาติในสถานศึกษา
3,4,5,6 1. โครงการ บริหารกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- พัฒนาหองพักครูกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เปาหมาย
นักเรียน
ทุกคน

สถานที่/
ระยะเวลา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ตลอด
ปการศึกษา

ศิลปศึกษา

ตัวชี้วัด/เกณฑ
การประเมินของ
งาน/โครงการ
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน
ของโรงเรียนที่
1,3,4,6

ตลอด
กลุมสาระฯ
2,010 ปการศึกษา สุขศึกษาและ
พลศึกษา
37,970

เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน
ของโรงเรียนที่
1,3,7,11,13

งบประมาณ
5,648
56,320
1,090
2,000

นักเรียน
ทุกคน

26,500
2,430
47,410
2,844
นักเรียน
ทุกคน

ตลอด
ปการศึกษา
2,540

กลุมสาระฯ
การงานอาชีพ

เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่
3,4,5,6

ตารางประมาณการรายจายงบประมาณจําแนกตาม ฝาย/ กลุมงาน

แผนงาน/งาน/จุดประสงค

สอดคลอง
มาตรฐาน
ของโรงเรียน

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- บริหารวัสดุสํานักงานกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. โครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู
- วันแสดงโครงงาน รายวิชา การงานอาชีพ
- ตลาดนัดหัดขาย
- การจัดการเรียนรูงานคอมพิวเตอร
- พัฒนาการเรียนการสอนหุนยนต
- การจัดการเรียนรูการซอมคอมพิวเตอร
- การจัดการเรียนรูงานประดิษฐ
- การจัดการเรียนรูงานบาน
- การจัดการเรียนรูงานเกษตร
- การจัดการเรียนรูงานชาง (ครูบันดาล)
- การจัดการเรียนรูงานชาง (ครูพรหม)
- การจัดการเรียนรูงานชาง (ครูบรรจบ)
- ปรับปรุงหองเรียนคอมพิวเตอร

เปาหมาย

สถานที่/
ระยะเวลา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ตลอด
6,712 ปการศึกษา

กลุมสาระฯ
การงานอาชีพ

งบประมาณ

10,145
1,750
5,920
11,620
4,820
2,260
11,265
15,120
7,715
11,880
5,405
3,200

ตัวชี้วัด/เกณฑ
การประเมินของ
งาน/โครงการ
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่
3,4,5,6

ตารางประมาณการรายจายงบประมาณจําแนกตาม ฝาย/ กลุมงาน

แผนงาน/งาน/จุดประสงค

1.2.9 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

1.3 งานวัดผลประเมินผล/งาน GPA

สอดคลอง
มาตรฐาน
ของโรงเรียน

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. โครงการ พัฒนาศักยภาพผูเรียน
- ประกวดสื่อสรางสรรค ทันเทคโนโลยี
- อัจฉริยะการออกแบบเทคโนโลยี
- การเขารวมแขงขันทักษะวิชาการ
1,2,3,7,10 1. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
15
2. ลูกเสือ
- การแขงขันทักษะลูกเสือ
- งานชุมนุมลูกเสือ
- ลูกเสือ ม.1
- ลูกเสือ ม.2
- ลูกเสือ ม.3
- ลูกเสือ ม.ปลาย
3. การเขาคายกิจกรรมบังคับ (เงินเรียนฟรี)
4. นักศึกษาวิชาทหาร
- เขาคาย นศท. ณ กองพันสัตวตาง (เงินเรียนฟรี)
ฝกภาคสนาม ป 2 และ 3 มทบ 33
5
1. พัฒนางานวัดผล

เปาหมาย

กิจกรรม
พัฒนา
ผูเรียน
ทุกกิจกรรม

นักเรียนและ
ครูทุกคน

งบประมาณ

3,200
4,000
22,800
5,240

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ตลอด
ปการศึกษา

วิชาการ

เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่
1,2,3,7,10,15

ตลอด
ปการศึกษา

งานวัดผล

เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน
ของโรงเรียนที่ 5

6,675
8,440
1,440
3,240
3,720
1,440
188,300
8,760
7,320
31,710

ตัวชี้วัด/เกณฑ
การประเมินของ
งาน/โครงการ

สถานที่/
ระยะเวลา

ตารางประมาณการรายจายงบประมาณจําแนกตาม ฝาย/ กลุมงาน

แผนงาน/งาน/จุดประสงค
1.4 งานทะเบียน

สอดคลอง
มาตรฐาน
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน
5,10,12 1. พัฒนางานทะเบียนนักเรียน

เปาหมาย

งบประมาณ

สถานที่/
ระยะเวลา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

นักเรียน
ทุกคน

22,262

ตลอด
ปการศึกษา

งานทะเบียน

ทุกกลุมงาน

8,485

ตลอด
ปการศึกษา

วิชาการ

1.5 งานประกันคุณภาพการศึกษา

12,14,15

1. พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

1.6 งานหองสมุด

3,11,13

1. เสริมสรางบุคคลแหงการเรียนรู
2. พัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรู

นักเรียน
ทุกคน

1,2,7,10,11 1. สงเสริมและพัฒนางานแนะแนว
13,15

นักเรียน

5,206

ตลอด
ปการศึกษา

งาน
แนะแนว

ทุกกลุมงาน

6,834

ตลอด
ปการศึกษา

วิชาการ

1.7 งานแนะแนว

1.8 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

7,8,10

1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ตลอด
54,196 ปการศึกษา

งานหองสมุด

ตัวชี้วัด/เกณฑ
การประเมินของ
งาน/โครงการ
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน
ของโรงเรียนที่
5,10,12
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่
12,14,15
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 3,11,13
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่
1,2,7,10,11,13,15
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 7,8,10

ตารางประมาณการรายจายงบประมาณจําแนกตาม ฝาย/ กลุมงาน

แผนงาน/งาน/จุดประสงค
1.9 งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ

สอดคลอง
มาตรฐาน
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน
7,10
1. พัฒนางานวิจัย

เปาหมาย

งบประมาณ
2,085

ตลอด
ปการศึกษา

วิชาการ

นักเรียน
ชั้น ม.2 และ
ครูทุกคน
นักเรียนและ
ครูทุกคน

16,025

ตลอดป
การศึกษา

วิชาการ

3,300

ตลอดป
การศึกษา

วิชาการ

12

1. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

3,4,14

1.พัฒนาศูนยการเรียนรูและขยายผล
พระราชดําริในสถานศึกษา

7

1. พัฒนาสถานศึกษาธรรมชาติใกลตัว

นักเรียนและ
ครูทุกคน

11,000

ตลอด
ปการศึกษา

วิชาการ

นักเรียน
และบุคลากร
ทุกคน
นักเรียน
ทุกคน

247,880
360,000

ตลอดป
การศึกษา

งาน ICT

67,000
ตลอด
38,600 ปการศึกษา
30,600

วิชาการ

ดานคุณธรรม จริยธรรม (โครงานคุณธรรม)
1.11 งานพัฒนาแหลงเรียนรู

1.12 โครงการธีรกานทรักถิ่นเกิด

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ครูทุกคน

การศึกษา
1.10 โครงการสงเสริมคุณภาพผูเรียน

สถานที่/
ระยะเวลา

รักษสิ่งแวดลอม
1.13 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT)

7,11

1. เงินเรียนฟรีกิจกรรม ICT
2. เงินรายไดสถานศึกษา

1.14 พัฒนาศักยภาพผูเรียน
สูมาตรฐานสากล
(เงินเรียนฟรี)

3,10

1. ม.1 คายปรับพื้นฐานและคายคณิตศาสตร
2. ม.2 คายวิชาการ
3. ม.3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(เตรียมความพรอม O-Net)

ตัวชี้วัด/เกณฑ
การประเมินของ
งาน/โครงการ
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 7,10
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 12
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 3,4,14
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 7
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 7,11
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 3,10

ตารางประมาณการรายจายงบประมาณจําแนกตาม ฝาย/ กลุมงาน

แผนงาน/งาน/จุดประสงค

1.15 ศึกษาแหลงเรียนรู
(เงินเรียนฟรี)

สอดคลอง
มาตรฐาน
ของโรงเรียน

3

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. ม.4 คายปรับพื้นฐานและคายภาษา
English Day Camp
5. ม.5 คายวิชาการ
6. ม.6 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(เตรียมความพรอม O-Net)
1. ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา ม.1
2. ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา ม.2
3. ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา ม.3
4. ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา ม.4
5. ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา ม.5
6. ครูประจําชั้น/ครูที่ปรึกษา ม.6

2. กลุมบริหารงบประมาณ
2.1 งานนโยบายและแผนงาน

12

1. พัฒนางานแผนงาน
2. ปรับปรุงหองบริหารงานงบประมาณ

2.2 งานบริหารการเงินและบัญชี

6,13

1. พัฒนางานการเงิน

เปาหมาย

งบประมาณ

สถานที่/
ระยะเวลา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด/เกณฑ
การประเมินของ
งาน/โครงการ

51,200
30,400
25,200
นักเรียน
ทุกคน

ทุกกลุมงาน

ทุกกลุมงาน

31,500
ตลอด
38,600 ปการศึกษา
30,600
32,000
30,400
25,200

วิชาการ

เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 3

เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 12
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 6,13

32,173
8,000

ตลอดป
การศึกษา

งานแผนงาน

13,977

ตลอดป
การศึกษา

งานการเงิน

ตารางประมาณการรายจายงบประมาณจําแนกตาม ฝาย/ กลุมงาน

แผนงาน/งาน/จุดประสงค
2.3 งานบริหารพัสดุและสินทรัพย

สอดคลอง
มาตรฐาน
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน
8,13
1. พัฒนาสํานักงานงานพัสดุ

เปาหมาย

งบประมาณ

สถานที่/
ระยะเวลา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ทุกกลุมงาน

9,679

ตลอดป
การศึกษา

งานพัสดุ

2.4 งานพัฒนาระบบเครือขาย
ขอมูลสารสนเทศ

12

1. พัฒนางานสารสนเทศ

ทุกกลุมงาน

8,600

ตลอดป
การศึกษา

งาน
สารสนเทศ

2.5 งานควบคุมภายใน

12

1. พัฒนางานควบคุมภายใน

ทุกกลุมงาน

1,575

ตลอดป
การศึกษา

งานควบคุม
ภายใน

2.6 งานเอกสารสิ่งพิมพ

12

1. เอกสารสิ่งพิมพ

ทุกกลุมงาน

405,156

ตลอดป
การศึกษา

งานเอกสาร
สิ่งพิมพ

3. กลุมบริหารงานบุคคล
3.1 งานบุคลากร

7,8

1. พัฒนางานบุคลากร
2. ไปราชการ

บุคลากร
ทุกคน

37,831
400,000

ตลอดป
การศึกษา

งานบุคลากร

3.2 งานสารบรรณ

6,13

1. งานสารบรรณ

ทุกสวนงาน

19,930

ตลอดป
การศึกษา

งาน
สารบรรณ

ตัวชี้วัด/เกณฑ
การประเมินของ
งาน/โครงการ
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 8,13
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 12
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 12
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 12
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 7,8
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ

ตารางประมาณการรายจายงบประมาณจําแนกตาม ฝาย/ กลุมงาน

แผนงาน/งาน/จุดประสงค

3.3 งานประชาสัมพันธ

สอดคลอง
มาตรฐาน
ของโรงเรียน
13

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. สงเสริมงานประชาสัมพันธ
- วารสาร แผนพับ บัตรอวยพร
- พัฒนางานประชาสัมพันธ
- ปรับปรุงระบบเสียง

เปาหมาย

งบประมาณ

ทุกกลุมงาน

สถานที่/
ระยะเวลา

ตลอดป
การศึกษา
9,360
10,200
6,480
3,800

2. ปรับปรุงหองประชาสัมพันธ
3 พัฒนานักประชาสัมพันธ

ตัวชี้วัด/เกณฑ
การประเมินของ
งาน/โครงการ
โรงเรียนที่ 6,13
ประชาสัมพันธ
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 13
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

4. กลุมบริหารงานทั่วไป
4.1 งานอาคารสถานที่

11

1. บํารุงรักษา และซอมแซมอาคารสถานที่

นักเรียน
และครู

44,500

ตลอดป
การศึกษา

งานอาคาร
สถานที่

เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 11

4.2 งานตกแตงอาคารสถานที่

11

1. ตกแตงอาคารสถานที่ในวันสําคัญตาง ๆ

นักเรียน

5,450

ตลอดป

งานตกแตง

เปนไปตามเกณฑ

การศึกษา

อาคาร

มาตรฐานของ

ในวันสําคัญ

โรงเรียนที่ 11

ในวันสําคัญตาง ๆ

และครู

ตารางประมาณการรายจายงบประมาณจําแนกตาม ฝาย/ กลุมงาน

แผนงาน/งาน/จุดประสงค
4.3 งานสารสนเทศฝายบริหารทั่วไป

สอดคลอง
มาตรฐาน
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน
12
1. สารสนเทศฝายบริหารทั่วไป

4.4 งานยานพาหนะ

11

1. ซอมบํารุง
2. คาน้ํามันเชื้อเพลิง

4.5 งานสาธารณูปโภค

11

1. วัสดุอุปกรณประปา
2. วัสดุอุปกรณไฟฟา

4.6 งานโภชนาการ

11

4.7 งานทําความสะอาด

11

4.8 งานภูมิทัศน

11,13

3. คาสาธารณูปโภค
1. โภชนาการ

เปาหมาย
การบริการ
อยางเปน
ระบบ
รถ 5 คัน

ทุกระบบ
ในโรงเรียน

1. รักโรงเรียนรักความสะอาด
2. จางแมบานทําความสะอาด (เงินรายได)

ผูจําหนาย
อาหารใน
โรงอาหาร
นักเรียน
และครู

1. ซอมบํารุงเครื่องมือ
2. การดูแลรักษาภูมิทัศน

นักเรียน
และครู

สถานที่/
ระยะเวลา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1,389

ตลอดป
การศึกษา

บริหารทั่วไป

50,000
200,000

ตลอดป
การศึกษา

งาน
ยานพาหนะ

10,000
10,000
700,000
6,180

ตลอดป
การศึกษา

งาน
สาธารณูปโภค

ตลอดป
การศึกษา

งานโภชนาการ

14,000
412,000

ตลอดป
การศึกษา

งานอาคาร
สถานที่

7,250

ตลอดป
การศึกษา

งานภูมิทัศน

งบประมาณ

ตัวชี้วัด/เกณฑ
การประเมินของ
งาน/โครงการ
เปนไปตามเกณฑ
โรงเรียนที่ 12
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 11
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 11
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 11
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 11
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 11,13

ตารางประมาณการรายจายงบประมาณจําแนกตาม ฝาย/ กลุมงาน

แผนงาน/งาน/จุดประสงค
4.9 งานอนามัยโรงเรียน

4.10 งานปองกันภัยพิบัติ

4.11 งานสงเสริมระเบียบวินัย

4.12 งานสภานักเรียน

สอดคลอง
มาตรฐาน
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน
3,4,5,11 1. เฝาระวังและปองกันโรค
2. งานบริการสุขภาพ
3. พัฒนางานสารสนเทศอนามัยโรงเรียน
4. อย.นอย
3,10,11,13,15 1. การอบรมและประชาสัมพันธการปองกัน
ภัยพิบัติในสถานศึกษา

2

1,4,6

เปาหมาย
นักเรียนและ
บุคลากรใน
โรงเรียน
นักเรียน
และครู

งบประมาณ
1500
3,980
878
659
4,000

สถานที่/
ระยะเวลา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ตลอดป
การศึกษา

งานอนามัย

ตลอดป
การศึกษา

บริหารทั่วไป

1. สงเสริมระเบียบวินัย

นักเรียน
และครู

1,582

ตลอดป
การศึกษา

กิจการ
นักเรียน

1. วัสดุสํานักงาน
2. รดน้ําดําหัวครู-อาจารย
3. พี่พบนอง
4. วันไหวครู
5. วันเยาวชนแหงชาติ
6. วันแมแหงชาติ
7. วันพอแหงชาติ

นักเรียน
และครู

5,317
6,400
1,000
6,000
600
2,000
2,000

ตลอดป
การศึกษา

กิจการ
นักเรียน

ตัวชี้วัด/เกณฑ
การประเมินของ
งาน/โครงการ
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 3,4,5,11
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่
3,10,11,13,15
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 2
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 1,4,6

ตารางประมาณการรายจายงบประมาณจําแนกตาม ฝาย/ กลุมงาน

แผนงาน/งาน/จุดประสงค

สอดคลอง
มาตรฐาน
ของโรงเรียน

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

เปาหมาย

8. สงทายปเกาตอนรับปใหม
9. เลือกตั้งคณะกรรมการสภาชุดใหม
10. อบรมตนกลาประชาธิปไตย
11. ปจฉิมนิเทศ
12. เด็กดีวีสตาร (คายคุณธรรมความดี เงินเรียนฟรี)
4.13 งานระบบดูแลนักเรียน

10

4.14 งานคุณธรรมจริยธรรม

งบประมาณ
17,500
3,300
6,500
8,900
26,000
27,000
3,600

สถานที่/
ระยะเวลา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ตลอดป
การศึกษา

กิจการ
นักเรียน

นักเรียน
และครู

10,12

1. กิจกรรมรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
2. กิจกรรมการปองกันและแกไข
3. กิจกรรมนิเทศติดตาม
1. คุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน
และครู

3,660

ตลอดป
การศึกษา

กิจการ
นักเรียน

4.15 งานพัฒนาสถานีตํารวจในโรงเรียน

4,13

1. พัฒนาสถานีตํารวจในโรงเรียน

นักเรียน
และครู

4,050

ตลอดป
การศึกษา

กิจการ
นักเรียน

4.16 งานปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด

4,13

1. งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

นักเรียน
และครู

2,320

ตลอดป
การศึกษา

กิจการ
นักเรียน

ตัวชี้วัด/เกณฑ
การประเมินของ
งาน/โครงการ

เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 10
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 10,12
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 4,13
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 4,13

ตารางประมาณการรายจายงบประมาณจําแนกตาม ฝาย/ กลุมงาน

แผนงาน/งาน/จุดประสงค
4.17 งาน To be number one

4.18 งานจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ

สอดคลอง
มาตรฐาน
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน
1,4,6
1. วัสดุสํานักงาน
2. อบรมขยายเครือขายแกนนําการเสริมสราง
ภูมิคุมกันทางจิต to be number one
3. ประกวดรองเพลงลูกทุงพรอมหางเครื่อง
ตานยาเสพติด "to be number one"
เติมฝนคนรักลูกทุง
4. กิจกรรมสงใจถึงที่ ทูบีอาสาตานภัยยาเสพติด
5. TK สรางสรรค สานสัมพันธทูบี
6. กิจกรรมบานแสนสุขหลังเรียน
7. กิจกรรมประกวดโคเวอรบีบอย
8. การประกวดเดือนดาว ชาวทูบีนัมเบอรวัน idol
9. อบรมทักษะการใหคําปรึกษา
10. จัดนิทรรศการแสดงผลงาน to be number one
สถานศึกษาตนแบบทองระดับประเทศ
10,12
1. จัดเก็บขอมูลสารสนเทศ

เปาหมาย
ชมรม

งบประมาณ
6,485
100,000

สถานที่/
ระยะเวลา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ตลอดป

งาน To be

ตลอดป
การศึกษา

กิจการ
นักเรียน

ตัวชี้วัด/เกณฑ
การประเมินของ
งาน/โครงการ
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 1,4,6

10,000

2,500
10,000
3,000
3,000
4,800
8,000
35,000
นักเรียน
และครู

17,774

เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 10,12

ตารางประมาณการรายจายงบประมาณจําแนกตาม ฝาย/ กลุมงาน

แผนงาน/งาน/จุดประสงค
4.19 ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย

4.20 งานชุมชนสัมพันธ

สอดคลอง
มาตรฐาน
โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียน
10,12
1. ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย

9

1.ชุมชนสัมพันธ

เปาหมาย

งบประมาณ
8,320

นักเรียน
และครู
โรงเรียนกับ
ชุมชน

-

สถานที่/
ระยะเวลา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ตลอดป
การศึกษา

กิจการ
นักเรียน

ตลอดป
การศึกษา

งานชุมชน
สัมพันธ

ตัวชี้วัด/เกณฑ
การประเมินของ
งาน/โครงการ
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 10,12
เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานของ
โรงเรียนที่ 9

สรุปงบประมาณจําแนกตามกลุมงาน

แผนงาน/ งาน / โครงการ
1. กลุมบริหารวิชาการ

ประมาณการรายจายเงินงบประมาณ
งบบุคลากร

งบดําเนินการ

งบลงทุน

ประมาณการรายจายเงินนอกงบประมาณ
รวม

งบบุคลากร

งบดําเนินการ

งบลงทุน

2,869,190.00

2,869,190.00

2. กลุมบริหารงบประมาณ

479,700.00

479,700.00

3. กลุมบริหารงานบุคลากร

487,601.00

487,601.00

-

-

487,601.00

1,263,631.00

1,263,631.00

520,320.00

520,320.00

1,783,951.00

168,990.00

168,990.00

5,269,112.00

5,269,112.00

4. กลุมบริหารงานทั่วไป
5. งบสํารอง
รวมทั้งสิ้น

217,000.00

รวมทั้งสิ้น

รวม
-

217,000.00

3,086,190.00
479,700.00

168,990.00
737,320.00

* หมายเหตุ โรงเรียนไดงบประมาณสนับสนุนโครงการชมรม To be number one จํานวน 100,000 บาท จากองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน

737,320.00

6,006,432.00

