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……………………………………………......................................... 

โรงเรียนโพนพิทยาคม  ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาชาติ 
นโยบายการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษสกลนคร และยุทธศาสตร์ของโรงเรียนโพนพิทยาคม  เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจและพัฒนาการศึกษา 
สู่ความส าเร็จ ประกอบด้วย  

1.  เห็นชอบการจัดสรรสัดส่วนเงินงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ประจ าปีการศึกษา 2564 
จ านวนเงินทั้งสิ้น  1,113,500 บาท  ดังนี้ 

- งบบริหารงานวิชาการ    เป็นจ านวนเงิน   441,660 บาท   
- งบบริหารงานทั่วไป     เป็นจ านวนเงิน   220,830 บาท 
- งบส ารองจ่าย      เป็นจ านวนเงิน    73,610  บาท 
-  งบค่าสาธารณูปโภค    เป็นจ านวนเงิน   200,400 บาท 
- งบค่าจ้างครูและคนสวน   เป็นจ านวนเงิน   152,000 บาท 
- งบค่าชุดพื้นเมืองนักเรียน   เป็นจ านวนเงิน     25,000  บาท 

รวมทั้งสิ้น   เป็นจ านวนเงิน 1,113,500 บาท 
2.  เห็นชอบในการจัดสรรสัดส่วนเงินงบประมาณ ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

จ านวนเงินทั้งสิ้น  886,884 บาท  แยกเป็นประเภทการจัดสรร ดังนี้ 
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 2 ชุด/ปี  เป็นจ านวนเงิน 144,650 บาท 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน      เป็นจ านวนเงิน 134,140 บาท 
- ค่าหนังสือเรียน (8 กลุ่มสาระ)    เป็นจ านวนเงิน 328,834 บาท 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      เป็นจ านวนเงิน 279,260 บาท 

  

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีมติเห็นชอบให้โรงเรียนโพนพิทยาคม ด าเนินการได้   
ทั้งนี้ สามารถปรับโครงการและกิจกรรมตลอดจนงบประมาณได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อสถานการณ์  
โดยมอบให้ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนพิทยาคม พิจารณาอนุมัติเป็นรายกรณี เพ่ือประโยชน์สูงสุดของทางการ  
 
 

 
(นายสิทธิพงษ ์ จันทร์สว่าง) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนโพนพิทยาคม 



บทสรุปผู้บริหาร 
 

จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงเรียนโพนพิทยาคม เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียนโพนพิทยาคม พบว่า ปัจจัยแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนทั้งด้านสังคมวัฒนธรรมด้านเทคโนโลยี 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและกฎหมาย มีสถานภาพเป็นโอกาสที่เอ้ือต่อการพัฒนา สภาพแวดล้อมภายใน 
ซึ่งศึกษามาจาก ปัจจัยด้านโครงสร้าง และนโยบายของโรงเรียนด้านการบริการและผลผลิต ด้านบุคลากร 
ด้านการเงิน ด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ และด้านบริหารการจัดการ โดยภาพรวม มีลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนา 
จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ดังนี้ 

ภายในปี 2565  โรงเรียนโพนพิทยาคม เป็นโรงเรียนดี  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
มุ่งพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทัน 
สังคมโลก บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

ทั้งได้ก าหนด พันธกิจ เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ คือ  
ปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนานักเรียนให้นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู้ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และสร้างความตระหนักในชุมชน เน้นความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษา ซึ่งเป้าประสงค์ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนคือ ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขภายใต้
สภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี นักเรียนมีความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา นักเรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันได้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานักเรียน 
ให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนในอันที่จะน าโรงเรียนไปสู่เป้าประสงค์ในทิศทางที่ต้องการอยู่ในรูปของ 
การขยาย ส่งเสริม การสนับสนุน คือ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ ปรับปรุง พัฒนาระบบการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้สอดคล้อง และบรรลุ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการ และบริการด้านสื่อการเรียนการสอน และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีคุณภาพ มีการน ามาใช้ในการวัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนา
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุนและประสานให้ผู้ปกครอง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารการจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม และความเหมาะสมของบุคลากรกับภาระงาน 
พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นระบบ พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 
 
 



 

ค าน า 
 
 

จากการที่รัฐบาลได้มีนโยบายปฏิรูประบบราชการ ท าให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมี 
การปรับเปลี่ยนและก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน  สถานศึกษาเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ต้องจัดท า
แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณเกิดผลคุ้มค่าต่อผู้เรียน
มากที่สุด อีกท้ังยังเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของครู เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน 
แผนปฏิบัติการจึงเปรียบเสมือนเข็มทิศในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ให้มีเอกภาพและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
พุทธศักราช 2564 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการบริหารงบประมาณของงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
โดยบุคลากรทุกท่านมีส่วนร่วมคิด ร่วมท า เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดศึกษาของโรงเรียน 

ขอให้บุคลากรปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้  เพื่อยังผลให้องค์กรมีการพัฒนา มี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์บรรลุเป้าหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ในที่สุด  ขอขอบคุณบุคลากรทุก
คนที่มีส่วนร่วมคิด ร่วมท าให้แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา พุทธศักราช 2564 ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไว้ ณ 
โอกาสนี้ 
 

งานจัดท าและเสนอของบประมาณ 
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