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ยุทธศาสตร์ชาติ   
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

 

ทิศทางโรงเรียนสตรีภูเก็ต 

วิสัยทัศน์ 
(Vision) 

มุ่งพัฒนาผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี 
สู่มาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง 

พันธกิจ 
(Mission) 

 

1. ส่งเสริมและพัฒนา
ให้ผู้เรียนเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้                 
ควบคู่คุณธรรม                  
บนวิถีพอเพียง 

 

2. ส่งเสริมและพัฒนา 
ครู บุคลากรให้
จัดการเรียน           
การสอนตาม
มาตรฐานสากลและ
สามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีใน                    
การจัดการเรียนรู้ 

 

3. ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ                     
การบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ
ตามหลักธรรมา                  
ภิบาล 

 

4. ส่งเสริมให้
ชุมชนและ
หน่วยงาน
ภายนอกเข้ามา           
มีส่วนร่วมใน             
การจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 
(Purpose) 

 

1. ผู้เรียนมีความรู้                  
มีทักษะ มีคุณธรรม
และคุณลักษณะ                   
อันพึงประสงค์ 

 

2. ครูและบุคลากร                
มีการพัฒนาความรู้   
เจตคต ิสามารถใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการจัด 
การเรียนรู้ได้อย่าง                 
มีคุณภาพ 

 

3. มีระบบประกัน
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

 

4. มีเครือข่าย
สนับสนุนจาก
สถาบันการศึกษา               
และหน่วยงานอ่ืน
ทั้งในประเทศและ
ในระดับ
นานาชาติ 

กลยุทธ์ 
(Strategy) 

 

1. ยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนให้เป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ และ                 
มีคุณธรรม 

 

2. พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มี
สมรรถนะ ในการใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใน                
การจัดการเรียนรู้                    
ในศตวรรษท่ี 21 

 

3. พัฒนาระบบ                
การบริหารจัดการ          
ด้วยระบบคุณภาพ                 
ตามมาตรฐานสากล 

 

4. สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือ
พัฒนาการจัด
การศึกษาท้ังใน
ประเทศและใน
ระดับนานาชาติ 
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นโยบายโรงเรียนสตรีภูเก็ต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเน้นโรงเรียนสตรีภเูก็ต   

111  ปีแห่งความเป็นเลิศ  “Year of Excellence” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาท้ังหลักสูตร คุณภาพครูผู้สอน/บุคลากร คุณภาพผู้เรียน 
และเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการวิจัย นวัตกรรม               
สู่ความเป็นพลเมืองโลก 

3. สร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล                             
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดหลักปรัชญา              
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

5. เสริมสร้างการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะอาชีพ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอย่างหลากหลาย สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล                 
สร้างเครือข่ายทางสังคม และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีความสุข  

2. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดอุปนิสัยพอเพียง  

3. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
สุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา สุขภาพและสื่อสารความเป็นภูเก็ต  

4. การบริหารจัดการศึกษาภายใต้ 10 ระบบ เพื่อพัฒนาผู้เรียนไปสู่คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา            
เพ่ือบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

6. มีระบบนิเทศติดตามรายงานผลเพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของการศึกษา                         
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7. ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน และมีประสิทธิภาพในทุกมิติ 

8. เป็นศูนย์กลางพัฒนาศักยภาพบุคคล เพ่ือความเป็นเลิศทางภาษาและดิจิทัล ( HCEC ) 
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มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
  ประเด็นพิจารณาที่ 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และแก้ปัญหา 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  ประเด็นพิจารณาที่ 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
7. การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

  

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  ประเด็นพิจารณาที่                               

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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โครงสร้างแผนงานและโครงการ ปีงบประมาณ 2564 -2565 
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ประเภทรายจ่าย 
 

งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายใน
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึงรายจ่ายที่
ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 
งบด าเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ าได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน ค่า ใช้ สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค  รวมถึ งรายจ่ ายที่ ก าหนดให้จ่ ายจาก                     
งบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

ค่ าตอบแทน  หมายถึ ง  เ งิ นที่ จ่ า ยค่ าตอบแทนให้ แก่ ผู้ ที่ ปฏิบั ติ ง าน ให้ทางร าชการ                             
ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด เช่น 

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
(2) เงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา 
(3) เงินค่าตอบแทนการสอบ 
(4) ค่าพาหนะเหมาจ่าย 
(5) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 

ฯลฯ 
ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและ

โทรคมนาคม)รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการและรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น 

(1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้ง
หม้อแปลงเครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 

(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม รวมถึงการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
หรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมก าลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า 

(3) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการน้ าประปารวมถึงค่า
ติดตั้งมาตรวัดน้ าและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 

(4) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติม รวมถึงการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
หรือปรับปรุงระบบประปา 

(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์พ้ืนฐาน 
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน รวมถึงเงินที่ต้องจ่ายพร้อมกับการเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่ารถยนต์               

ค่าเช่าอาคารสิ่งปลูกสร้าง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่ารับล่วงหน้า ยกเว้นค่าเช่าบ้านและค่าเช่าตู้
ไปรษณีย์ 

(7) ค่าภาษี เช่น ค่าภาษาโรงเรือน เป็นต้น 
(8) ค่าธรรมเนียม ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
(9) ค่าเบี้ยประกัน 
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้

รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(11) ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน  ให้จ่ายจากค่าใช้สอย  ส่วนกรณีที่ส่วน
ราชการเป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้ 

 1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
 2. ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เช่น 

1) ค่ารับรอง หมายถึง รายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ 
2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม 
3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย อ่ืนๆ เช่น 
 (1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก                    
     ค่าพาหนะ เป็นต้น 
 (2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร หรือต ารวจ 
 (3) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหา 
 (4) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล 
 (5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา 
 (6) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงานราชการ 
 (7) เงินรางวัลต ารวจคุ้มกันทรัพย์สินของทางราชการ 
 (8) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ 
 (9) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง) 
 (10) ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา 
 (11) ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา 
 (12) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน 
รายจ่ายค่าใช้สอยต่อไปนี้มิให้เบิกจ่าย 
(1) ค่าจัดท าสมุดบันทึก สมุดฉีก หรือของช าร่วยเนื่องในโอกาสต่างๆ 
(2) ค่าจัดพิมพ์ ค่าจัดส่ง ค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ส าหรับบัตรอวยพรในเทศกาลต่างๆ

และค่าจัดพิมพ์นามบัตรให้กับบุคลากรภายในส่วนราชการ 
(3) ค่าพวงมาลัย ดอกไม้ ของขวัญ หรือของเยี่ยมผู้ป่วย เพ่ือมอบให้กับส่วนราชการ 

หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน บุคคล เองในโอกาสต่างๆ 
(4) ค่าทิป 
(5) เงินหรือสิ่งของบริจาค 
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในส่วนราชการ 

ค่าวัสดุ หมายถึง  รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
 (1) รายจ่ายเพ่ือจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คง

สภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่งค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 

 (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
 (3) รายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท 

ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท 
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 (4) รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงินไม่เกิน 
5,000 บาท 

 (5) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
ค่าสาธารณูปโภค  หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึง

ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตามรายการ ดังนี้ 
(1) ค่าไฟฟ้า 
(2) ค่าประปา ค่าน้ าบาดาล 
(3) ค่าโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  
(4) ค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร  ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็คทรอนิกส์ (GFMIS) 
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร                     
ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต  รวมถึงอินเทอร์เน็ต
การ์ด และค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น 

งบลงทุน  หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์        
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

ค่าครุภัณฑ์  หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
 (1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 

5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ ต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท 
 (3) รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มี

วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท  
(4) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล

ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่า ซ่อมกลาง 
(5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 

         ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่าง ๆ 
ซ่ึงติดตรงึกับท่ีดินและหรอืส่ิงก่อสรา้ง เชน่ อาคาร บ้านพัก สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สนามบิน สระว่ายน้ า 
สะพาน ถนน รั้ว บ่อน้ า อ่างเก็บน้ า เขื่อน เป็นต้น 

รวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
(1) คา่ติดตั้งระบบไฟฟ้า หรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร

หรอืสถานที่ราชการ ทั้งท่ีเป็นการด าเนินการพร้อมการก่อสร้าง อาคารหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร 
(2) รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ที่มี วงเงินเกิน

กว่า 50,000 บาท เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน เป็นต้น 
(3) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน หรือนิติบุคคล 
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหา หรือปรับปรุง ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
(5) รายจ่ายที่เก่ียวเนื่องกับท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืน ที่ดินค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น 
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ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี    
   งบประมาณ 2565 

19 ก.ค.64 กลุ่มนโยบายและแผนงาน 

2. จัดท าคู่มือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   งบประมาณ 2565 

20 – 23 ก.ค.64 กลุ่มนโยบายและแผนงาน 

3. ประชุมหัวหน้าหน่วยงานย่อย เพื่อชี้แจงแนวทาง        
    การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 

2-3 ก.ค.64 กลุ่มนโยบายและแผนงาน, 
ทุกหน่วยงานย่อย 

4. กลุ่มบริหารแต่ละกลุ่มประชุมหน่วยงานภายในกลุ่ม   
    เพ่ือชี้แจงการจัดสรรงบประมาณและก าหนดส่งงาน  
    ในแต่ละกลุ่ม 

4-6 ส.ค.64 หน่วยงานย่อย 

5. หน่วยงานย่อยจัดท า งาน/โครงการ งบประมาณ 2565     
   ตามแบบฟอร์ม ย.01-08 เพ่ือเสนอพิจารณา 

9-13 ส.ค.64 หน่วยงานย่อย 

6. ก าหนดส่งงาน/โครงการ ย.01-08 ที่เลขานุการแต่ละกลุ่ม  16 ส.ค.64 หน่วยงานย่อย 
7. เลขานุการแต่ละกลุ่มรวบรวม ย.01-08 (เอกสาร)                  
   ทุกหน่วยงานส่งคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และ    
   ประเมินผลฯ  

17 ส.ค.64 เลขานุการแต่ละกลุ่ม
บริหารฯ 

8. คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลฯ     
   ตรวจสอบความสอดคล้องของแต่ละงาน/โครงการ  

18 – 24 ส.ค.64 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลฯ     

9. คณะกรรมการตรวจสอบฯ ส่งเอกสารที่ตรวจสอบและ    
   ต้องปรับแก้ไข กลับยังเลขานุการแต่ละกลุ่มเพ่ือส่งให้           
   แต่ละหน่วยงานปรับแก้ไข 

25 ส.ค.64 คณะกรรมการตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลฯ     

10. ก าหนดส่งเอกสารที่ปรับแก้ไขเสร็จแล้วของแต่ละ   
     หน่วยงานให้เลขานุการกลุ่ม 

27 ส.ค.64 หน่วยงานย่อย 

11. เลขานุการแต่ละกลุ่มส่งเอกสาร ย.01-08 ของทุก  
     หน่วยงานให้กลุ่มนโยบายละแผนงาน  

30 ส.ค.64 เลขานุการแต่ละกลุ่ม
บริหารฯ 

12. กลุ่มนโยบายและแผนงานรวบรวมเอกสาร ย.01-08 ของ 
     ทุกหน่วยงานเพื่อเตรียมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 

31 ส.ค.64 กลุ่มนโยบายและแผนงาน 

13. พิจารณาจัดสรรงบประมาณ งาน/โครงการที่แต่ละ                      
     กลุ่มเสนอ 

 
 

ฝ่ายบริหาร/ 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน 

/หน่วยงานย่อย      1. กลุ่มบริหารวิชาการ 1-2 ก.ย.64 
     2. กลุ่มบริหารทั่วไป 3 ก.ย.64 
     3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 6 ก.ย.64 
     4. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 7 ก.ย.64 
     5. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 

8 ก.ย.64 
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กิจกรรม ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 
14. เลขานุการแต่ละกลุ่มหลอมงบประมาณ (ย.01-03)                      
     จากเอกสาร ย.01-08  ของแต่ละหน่วยงานภายในกลุ่ม  
     ให้ถูกต้องตามงบประมาณท่ีจัดสรรแล้ว 

9 ก.ย.64 เลขานุการ                   
แต่ละกลุ่มบริหาร 

15. ส่งเอกสารและไฟล์ ย.01-08  ของหน่วยงานทั้งหมด       
     ภายในกลุ่ม พร้อมทั้งตัวหลอมงบประมาณ (ย.01-03) 
     ให้กลุ่มนโยบายและแผนงาน                           

10 ก.ย.64 เลขานุการ                   
แต่ละกลุ่มบริหาร 

16. เสนอขออนุมัติงาน/โครงการ ทั้งหมดของแต่ละกลุ่ม 
     บริหารต่อผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 

13 ก.ย.64 กลุ่มนโยบายและแผนงาน 

17. กลุ่มนโยบายและแผนด าเนินการหลอมแผนปฏิบัติ   
     การประจ าปีงบประมาณ 2565 

14-17 ก.ย.64 กลุ่มนโยบายและแผนงาน 

18. เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565    
     ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

20 ก.ย.64 ฝ่ายบริหาร/ 
กลุ่มนโยบายและแผนงาน 

19. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565    
     ฉบับสมบูรณ์และประกาศใช้แผน 

21-24 ก.ย.64 กลุ่มนโยบายและแผนงาน 

20. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศแผนปฏิบัติการ   
     ประจ าปีงบประมาณ 2565   ลงระบบที่เกี่ยวข้อง 

- ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- ระบบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

27-30 ก.ย.64 กลุ่มนโยบายและแผนงาน 
กลุ่มพัสดุฯ 

กลุ่มงานการเงินฯ 

21. หน่วยงานย่อยด าเนินการตามปฏิทินปฏิบัติงานตามแผน   
     ปฏิบัติการที่แต่ละหน่วยงานก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ปีงบประมาณ 
2565 

หน่วยงานย่อย 

 
การพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

 เพ่ือทบทวนวางแผนจัดท า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  ดังนี้ 
1. ทบทวนวิเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 
2. ทบทวนวิเคราะห์ แผนกลยุทธ์ ปี 2565 
3. น านโยบายต้นสังกัดสู่การปฏิบัติ 
4. วิเคราะห์ความจ าเป็นเร่งด่วนของโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
5. ผลการประเมินแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
6. นโยบายจุดเน้นของโรงเรียนสตรีภูเก็ต ให้โรงเรียนเป็นอย่างไรและให้นักเรียนเป็นแบบไหนเพื่อให้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “ผู้เรียน มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล                         
บนวิถีพอเพียง” 

7. ให้หน่วยงาน/กลุ่มสาระ วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค/จุดด้อย/จุดพัฒนา ของตนเอง จากที่กล่าวมา                   
เพ่ือวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานย่อย 
ส ารวจความต้องการ 

และความจ าเป็น 

กลยุทธ์และเป้าประสงค์ 

ผลการด าเนินการที่ผ่านมา(SAR) 

นโยบายและจุดเน้นของโรงเรียน 

นโยบายและจุดเน้นของชาติ 

มาตรฐานการศึกษา 

บริบทสังคม 

วิเคราะห์ความสอดคล้อง 
กับมาตรฐานการศึกษา(ย.00/04) 

จัดท าแผนงาน(ย.00/05) จัดท าโครงการ(ย.00/06) 

จัดท ารายการวัสดุครุภัณฑ์ 
(ย.00/08) 

จัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน (ย.00/07) 

 ไม่อนุมัติ 

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2562 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565                    
ที่ได้รับอนุมัติ 

อนุมัติ 

พิจารณาแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี (ย.00/01-03) 

 



26 

 

 

 

 

 


