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ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านตาเปียง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านตาเปียง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ
ที่
/ 2562
วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
เรื่อง ขอความเห็นชอบและการอนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2562

เขต 3

โรงเรียนบ้านตาเปียง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาเปียง
โรงเรียนบ้านตาเปียง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3
มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภารกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปี 2561 ขึ้น โดยให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียน
คุณ ภาพ โรงเรีย นคุ ณธรรม โรงเรี ยนปลอดบุห รี่แ ละสารเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ เพื่อ เป็ นแนวทางในการ
บริหารงานโครงการ/กิจกรรม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้บรรลุวัตถุประสงค์
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2562 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา เป็นอย่างดี จึงขอความเห็นชอบและการอนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจาปี 2561 คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านตาเปียง เพื่อนาแผนปฏิบัติราชการ มาใช้เป็นเครื่องมือสาคัญ ในการ
บริหารงานสถานศึกษาต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
(ลงชื่อ)
(นายไพรี มังษะชาติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตาเปียง

ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตาเปียง
( ) เห็นชอบ
( ) ไม่เห็นชอบ
( ) อนุมัติให้ใช้ได้
( ) ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
(นายสมหมาย กรกรรณ์)

(ลงชื่อ)
กรรมการสถานศึกษา
(นายทองสุข แสนละเอียด)
(ลงชื่อ)
กรรมการสถานศึกษา
(นายปรีชา จาปาพันธ์)
(ลงชื่อ)
กรรมการสถานศึกษา
(นายสุนันท์ ตรีแก้ว)
(ลงชื่อ)
กรรมการสถานศึกษา
(นายเพ็ง
โมลา)

(ลงชื่อ)

คณะกรรมการสถานศึกษา
(นายนิโรจน์ สมสนิท)
(ลงชื่อ)
คณะกรรมการสถานศึกษา
(นายไชยยา ยกพล)
(ลงชื่อ)
คณะกรรมการสถานศึกษา
(นายจาปา ชนะสงคราม)
(ลงชื่อ)
คณะกรรมการสถานศึกษา
(นายไพรี มังษะชาติ)

คานา
แผนปฏิบัติการประจาปีเป็นแผนที่เกี่ยวเนื่องมาจากการวางแผนที่มีการกาหนดจุดหมายระยะสั้น
หรือประมาณหนึ่งปี ซึ่งถ่ายทอดมาจากแผนกลยุทธ์ในระดับกลยุทธ์แผนงานหรือกลยุทธ์ริเริ่มออกเป็นรายการ
ต่างๆที่ เรี ยกว่า “กิจ กรรม” สาหรับ ใช้ ปฏิ บัติ การซึ่ง มีค วามส าคั ญ ต่อ การพั ฒนาคุ ณภาพการศึก ษาของ
สถานศึกษา เพราะแผนปฏิบัติการจะช่วยให้การปฏิบัติงานตรงกับทิศทางและเป้าหมายของสถานศึกษาและ
สนองนโยบายองค์กรในระดับต่างๆซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด
คู่มือประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีเล่มนี้ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงานได้จัดทาขึ้น
เพื่อให้คณะกรรมการของการบริหารงานสี่แผนงาน /กลุ่มสาระการเรียนรู้ไ ด้นาไปใช้เป็นแนวทางการวาง
แผนการเขีย นโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ ให้เหมาะสมและเกิ ดประสิทธิภ าพและประสิทธิผลโดยมี
สาระส าคั ญ ประกอบด้ ว ย การจั ด วางทิ ศ ทางโรงเรี ย น วิ ธี คิ ด และแนวทางการพั ฒ นาโรงเรี ย น ภาพ
ความส าเร็ จ การวิ เ คราะห์ ทิ ศทางการพัฒ นา แนวทางการจัด ท าโครงการ ตัว อย่า งโครงการ ตั วอย่ า ง
แบบฟอร์ ม โครงการ และตั ว อย่ า งแบบฟอร์ ม การรายงานผลปฏิ บั ติ ก ารตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
งบประมาณ
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2561 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา เป็นอย่างดียิ่ง จึงใคร่ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ
ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานสถานศึกษาตามโครงการ/กิจกรรมและและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลักสูตร อันส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไป
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ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

หน้า

1
1
3
12
17
18
18
19
19
19
20
20
22
23
25
26
26
28
28
29
31
33
36
40
45
51
56
59
62

สารบัญ(ต่อ)
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2562
พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
นิเทศภายใน
พัฒนาหลักสูตร
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในโรงเรียน
ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
ควบคุมการใช้สาธารณูปโภคในโรงเรียน
พัฒนาบุคลากร
ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ภาคผนวก
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
ผลการประเมินของ สมศ.(รอบ 3)
ผลการทดสอบระดับชาติ ปี 2556 - 2557
ความเห็นชอบของกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน

65
68
70
74
76
79
82
84
87
89
92
94
95
107
109
110
111

