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คำส่ังโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 

ท่ี           /2562 
เรื่องแต่งต้ังกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2563 

........................................................................................................................................... 
 เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ  2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สำเร็จตามวัตถุประสงค์จึงอาศัยความในมาตรา39แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ข้อ 13  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมการท่ีปรึกษาประกอบด้วย 

1. นายประชุม  พันธุ์พงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
2. นายวิชัย  อำไธสง   ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองประธานกรรมการ 
3. นายสมพงษ์  รุ่งแจ้ง   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
4. นางมะลิฉัตร  หว่างวิวัฒน ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
5. นางผกามาศ  สันสา   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
6. นายพิชิต  พงษ์พิชิตกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
7. นายเกรียงศักดิ์  พิมพิสาร  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
8. พระครูนิวิฐธรรมานุยุต  ฐาวะโร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์  กรรมการ 
9. พระวิวฒัน์  ภทฺทราวุโธ  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์  กรรมการ 
10. นายปรีชา  วันแพ   ผู้แทนครู   กรรมการ 
11. นางเจษฎี  เหลืองประเสริฐ ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
12. นายอนันต์  จันทาสี  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
13. นางศศิการ  ล้อวิโรภาส  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ 
14. นางภาคินี  ต้ังตรงเวชกิจ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
15. นายณรงค์ศักดิ์  รักพร้า  ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ 
16. นางธนูรัตน์  พิมพ์บุญญามาศ ครู     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา  เสนอแนะ  สนับสนุน  เห็นชอบ  อนุมัติ  กำกับติดตามการดำเนินงานตาม
โครงการ  กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ 
 
 



2.  คณะกรรมการอำนวยการ  ประกอบด้วย 
 1. นายณรงค์ศักดิ์  รักพร้า  ผู้อำนวยการ  ประธานกรรมการ 
 2. นายอกรณ์เชฐ  จันทร์โสดา รองผู้อำนวยการ  รองประธานกรรมการ 
 3. นางขจร  ไพรแสงอรุณ  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 4. นางเสาวคนธ์  บุญชู  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
 5. นางสาวเมณิศา  ประนามะกา รองผู้อำนวยการ  กรรมการเลขานุการ 
 6. นางสุดารัตน์  คงศรี  ครู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ สนับสนุน  ให้ขวัญกำลังใจ ร่วมแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 
3.  คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 

1. นางสาวเมณิศา  ประนามะกา รองผู้อำนวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นายศรุติพงศ์  ดังคูณพิพัฒน์   หัวหน้างานงบประมาณ  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววรัญพร  สุรทิพย์   หัวหน้างานวิชาการ   กรรมการ 
4. นางสาวมัตติกา  ไชยสุวรรณ หัวหน้างานบุคคล   กรรมการ 
5. นายวิเชียร  หาฉวี  หัวหน้างานบริหารท่ัวไป   กรรมการ 
6. นางสลับ  เดิมทำรัมย์  หน.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   กรรมการ 
7. นายสิทธิพร  เนียมชำนาญ หน.งานกิจการนักเรียน/หน.กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ กรรมการ 
8. นายอารีย์  ไพรแสงอรุณ  หน.กลุ่มสาระฯ  คณิตศาสตร์  กรรมการ 
9. นายอัครชัย  รัตนศิลป์  หน.กลุ่มสาระฯ  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  กรรมการ 
10. นางมาลีรัตน์  อรรคบาล หน.กลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
11. นายยศวรรธ์  วิชิตพันธ์  หน.กลุ่มสาระฯ  สังคมศึกษาฯ  กรรมการ 
12. นางจันทร์เพ็ญ  วิลาศ  หน.กลุ่มสาระฯ  ศิลปะ   กรรมการ 
13. นางสาวอังคณา  พลพงษ์ หน.กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย/หัวหน้างานการเงิน กรรมการและเลขานุการ 
14. นายพงค์พัฒน์  คัดทะจันทร์ หน.กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวบุหลัน  เฉียดไธสง ครูชำนาญการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  จัดทำแผนงาน/โครงการของกลุ่มสาระฯ/กิจกรรม  และร่วมประชุมตกลงสรุป 
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้เสร็จเรียบร้อย 
 
 
 



4.  คณะกรรมการรวบรวมโครงการ  จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการ  ประกอบด้วย 
 1.  นางสุดารัตน์  คงศรี  ครู     ประธานกรรมการ 
 2.  นางสาวบุหลัน  เฉียดไธสง ครู   กรรมการ 
 3.  นายมีพล  ทรงศิลา  พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
  
 มีหน้าที่  จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ  โครงการ  จัดทำรูปเล่มรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป 

ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการต่อไป 
 

ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี   1   เดือน   ตุลาคม   พุทธศักราช 2562 

    ส่ัง ณ วันท่ี   1   เดือน   ตุลาคม   พุทธศักราช 2562 
 
 
 

          ลงช่ือ 
           (นายณรงค์ศักดิ์  รักพร้า) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนกลยุทธ์โรงเรียน 
1.  พัฒนาระบบนิเทศ 
2.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
3.  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ 
5.  เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษา 

 
ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ข้อ 

1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ 
   แข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 
พันธกิจของโรงเรียน 

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  ศีลธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
2.  เพื่อพัฒนาผู้เรียน  ให้ได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษา  โดยเน้นการปฏิบัติการ 

    เรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     3.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
     4.  พัฒนาส่ิงแวดล้อมให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
     5.  ส่งเสริมอาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน 
     6.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
     7.  อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

จุดเน้นโรงเรียน 
   1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น (วิชาการ,  ศิลปะ,  ดนตรี,  กีฬา, คุณธรรม, 
จริยธรรม) 
   2. โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศน่าอยู่ 
   3. ครูพร้อมสอน 
 



สรุปการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม  ประจำปีงบประมาณ  2563 
ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2562 

จำนวนนักเรียน ม.ต้น  680 คน  ม.ปลาย  396 คน  รวมทั้งส้ิน  1,076 คน 
นำมาคำนวณเพื่อจัดสรรงบประมาณ  คือ 

นักเรียน  ม.ต้น        660  คน     คนละ  3,500  บาท   เป็นเงิน   2,310,000  บาท 
นักเรียน  ม.ปลาย     340  คน      คนละ  3,800  บาท   เป็นเงิน  1,292,000  บาท 

รวม  ได้รับจัดสรร  3,602,000  บาท 
ค่าใช้จ่ายจำเป็น   
 1.  สำรองจ่าย  10  %       360,200 บาท  
 2.  ค่าน้ำมันเช้ือเพลิง       80,000 บาท 
 3.  ค่าสาธารณูปโภค  ( ไฟฟ้า + โทรศัพท์)    750,000 บาท 
 4.  ค่าซ่อมบำรุงรถ       50,000 บาท 
 5.  ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว     743,240 บาท 
 6. ค่าเงินประกันสังคมส่วนนายจ้าง      37,162 บาท  
 7. ค่าไปราชการ       
                          รวมทั้งส้ิน   2,020,602 บาท 
        คงเหลือ   3,602,000 –2,020,602 = 1,581,398 บาท 
 
จำนวนที่นำมาจัดสรร  1,581,398 บาท 
1.  งบบริหารท่ัวไป  40%      =   632,559 บาท 
 1.1  ฝ่ายบริหารท่ัวไป      432,559 บาท 
 1.2  ฝ่ายบริหารงานบุคคล     100,000 บาท 
 1.3  ฝ่ายบริหารงบประมาณ     100,000 บาท 
 
2.  งบบริหารงานวิชาการ  60%  =  948,839 บาท 
 2.1  งานวิชาการ     617,700 บาท 
 2.2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   45,000 บาท 
 2.3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   20,000 บาท 
 2.4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     20,000 บาท 
 2.5  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ     32,000 บาท 
 2.6  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      35,000 บาท 
 2.7  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   22,000 บาท 



2.8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   25,000 บาท 
2.9  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ   20,000 บาท 

          2.10 งานสวนพฤกษศาสตร์    20,000  บาท  
2.11 งานแนะแนว     25,000 บาท 
2.12 งานห้องสมุด     87,500 บาท 
2.13  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     5,000 บาท 
 

 
14. สรุปการจัดสรรงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม   
ประจำปีงบประมาณ  2563 
 

ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2562 
จำนวนนักเรียน ม.ต้น  680 คน  ม.ปลาย  396 คน  รวมทั้งส้ิน  1,076 คน 

นำมาคำนวณเพื่อจัดสรรงบประมาณ  คือ 
นักเรียน  ม.ต้น         660   คน   คนละ   880  บาท  เป็นเงิน    580,800  บาท 
นักเรียน  ม. ปลาย     340   คน   คนละ   950  บาท   เป็นเงิน   323,000  บาท 

รวม  ได้รับจัดสรร  903,800  บาท 
 

โดยจัดสรรดังนี้ 
 

รายการ 
รายหัว 

ม.ต้น/คน 
รวม 

(บาท) 
รายหัว 

ม.ปลาย/คน 
รวม 

(บาท) 
รวมทั้งสิ้น 

(บาท) 

กิจกรรมวิชาการ (ทักษะวิชาการ+กีฬา) 300 198,000 300 102,000 300,000 
กิจกรรมบังคับและคุณธรรม จริยธรรม 100 66,000 100 34,000 100,000 
ทัศนศึกษา 200 132,000 200 68,000 200,000 
ICT 280 184,800 350 119,000 303,800 

รวม 880 580,800 950 323,000 903,800 
 
 
 
 

 



ปฏิทินการติดตาม/ส่งงาน ของงานแผนงานประจำปีงบประมาณ  2563 
 

วัน/เดือน/ป ี รายการ ผู้รับผิดชอบ 

ก.ย.-ต.ค. 62 
วางแผนการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2562 

ครูและบุคลากรทุกคน 

ธ.ค.62 
ประชุม วางแผนการจัดทำโครงการ/งาน ให้ตรงตามนโยบาย  
แผนกลยุทธ์พิจารณาการจัดสรรงบประมาณ 

ครูและบุคลากรทุกคน 

29 ต.ค. 63 
จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของทุกฝ่าย  
ประจำปีงบประมาณ 2563 

ครูและบุคลากรทุกคน 

ม.ค. 63 
ติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของทุก
ฝ่าย ของเดือน ตุลาคม 62–มกราคม 63 

ฝ่ายบริหารและงานแผนงาน 

มี.ค. 63 
ติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของทุก
ฝ่าย ของเดือน มกราคม 63-มีนาคม 63 

ฝ่ายบริหารและงานแผนงาน 

ก.ค. 63 
ติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของทุก
ฝ่าย ของเดือน เมษายน 63- มิถุนายน  63 

ฝ่ายบริหารและงานแผนงาน 

ก.ย. 63 
ติดตามการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของทุก
ฝ่าย ของเดือน กรกฎาคม 63-กันยายน  63 

ฝ่ายบริหารและงานแผนงาน 

ต.ค.63 
รวบรวมสรุปงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2563 จากทุกฝ่าย /ติดตามการดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  

งานแผนงาน 

ต.ค.63 
จัดทำรูปเล่มสรุปรายงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 

ทุกฝ่ายและงานแผนงาน 

พ.ย. 63 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

งานแผนงาน 

ธ.ค.63 จัดทำรายงานประจำปี งานแผนงาน 
 

หมายเหตุ : วัน/เดือน/ปี รายการกิจกรรมต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2563 
 
 
 

 
 

หน่วยงานย่อย
สำรวจความ

ต้องการและความ
จำเป็น 

นโยบายและจุดเน้นของชาติ 

มาตรฐานการศึกษา 

บริบทสังคม 

กลยุทธ์และเป้าประสงค์ 

ผลการดำเนินการท่ีผ่านมา 

นโยบายและจุดเน้นของโรงเรียน 

วิเคราะห์ความสอดคล้อง 
กับมาตรฐานการศึกษา 

จัดทำแผนงาน จัดทำโครงการ 

จัดทำรายการวัสดุครุภัณฑ์ 

จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน 

พิจารณาแผนปฏิบัติการ 
ประจำป ี ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

จัดทำปฏิทินปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 
 ท่ีได้รับอนุมัติ 


