
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2565 (แบบ KM1) 

ล าดับ 
กระบวนการ 

(KM Process) 
วิธีการสู่ความส าเร็จ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

1 การก าหนดประเด็นความรู้/การก าหนด
เป้าหมายการจัดการความรู้ 

1. ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
2. แจ้งแนวทางการยื่นค าร้องขอรับเงินอุดหนุน
ให้โรงเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนแต่ละประเภท 

พฤษภาคม 
2565 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้  จัดท าแนวปฏิบัติการขอรับเงินอุดหนุนประเภท
ต่าง ๆ ตามระเบียบและแนวทางท่ี สช.ก าหนด 

พฤษภาคม 
2565 

3 การรวบรวมความรู้ให้เป็นระบบ แจ้งแนวปฏิบัติการยื่นค าร้องขอรับเงินอุดหนุนแต่
ละประเภท โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการ
ยื่นค าร้อง โดยก าหนดไว้แต่ละประเภท 

พฤษภาคม 
2565 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ มีการรวบรวมรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนแต่ละประเภท ให้เป็นระบบ จัดท า
ปฏิทิน/แนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายที่
ชัดเจนและถูกต้อง 

พฤษภาคม 
2565 

5 การเข้าถึงความรู้ -คู่มือของด าเนินการของ สช.  
- แจ้งแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนแต่ละ
ประเภทผ่านทางหนังสือสั่งการและการประชุม
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 

พฤษภาคม 
2565 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน -ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
ด้วยรูปแบบการจัดส่งแนวทางการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนและการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา/ 
แลกเปลี่ยนความรู้/ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติ 

กรกฎาคม – 
สิงหาคม 
2565 

7 การเรียนรู้ ประเมินผลการแบบสรุปการตรวจติดตามการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุน 

กันยายน 
2565 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2565 (แบบ KM2) 
ประเด็นความรู้ : การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกประเภท 
สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยงาน : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
ประเด็นความรู้ : การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกประเภท 
เป้าหมาย KM : 1. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                    2. สถานศึกษาเอกชนสามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทได้อย่างถูกต้อง 
ตัวบ่งชี้ : 1. นักเรียนที่ยื่นค าขอได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากรัฐ ทุกคน 
            2. สถานศึกษาเอกชนที่ยื่นค าร้องขอ ทุกโรง รับเงินอุดหนุนสามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนได้อย่างถูกต้อง 
สนับสนุนนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ : …………………………………………………………………….. 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา :  
           1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
           2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
           3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ 
          √   4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
           5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2565 (แบบ KM3) 
ประเด็นความรู้ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกประเภท 

 

ล าดับ รายการ 
บุคคล 

กลุ่มเป้าหมาย 

วิธีการสู่ความส าเร็จ  
(โครงการ/กิจกรรม/รูปแบบ 

การด าเนินงาน) 

ระยะเวลา 
ในการ

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดประเด็น
ความรู้ 

ผู้บริหาร
โรงเรียนและ
เจ้าหน้าที่
ผู้ด าเนินการ
ขอเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนทุก
ประเภท 

การประชุม 
การแจ้งแนวปฏิบัติ 
การออกตรวจติดตามการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุน 

พฤษภาคม 
2565 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

2 การแสวงหา/การ
รวบรวมความรู้ 

สช. แนวปฏิบัติการขอรับเงินอุดหนุน
ทุกประเภทของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 

พฤษภาคม 
2565 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

3 การแบ่งปันและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ผู้บริหาร
โรงเรียนและ
เจ้าหน้าที่
ผู้ด าเนินการ
เบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนทุก
ประเภท 

-ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ
การจัดการความรู้ด้วยรูปแบบ
การจัดส่งแนวทางการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนและการตรวจ
เยี่ยมสถานศึกษา/ แลกเปลี่ยน
ความรู้/ตรวจสอบข้อมูล
รายละเอียดที่เก่ียวข้องกับแนว
ปฏิบัติ 

สิงหาคม – 
กันยายน 2565 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

4 การรวบรวมและ
สังเคราะห์ความรู้ 

สช. รับทราบแนวปฏิบัติการขอรับเงิน
อุดหนุน 

พฤษภาคม 
2565 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 
 

5 การจัดเก็บความรู้ให้
เป็นระบบและการ
เผยแพร่ 

สช.  
ศธจ.พะเยา 

-การจัดท าคู่มือการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน 
-แจ้งแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน 
อุดหนุน ทุกประเภท 
 

พฤษภาคม 
2565 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 

6 การเรียนรู้และน า
ความรู้ไปใช้ 

ผู้บริหาร 
โรงเรียนและ
เจ้าหน้าที่

-น าคู่มือและแนวปฏิบัติการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุน ทุกประเภทไปใช้
ในการจัดท าเรื่องการขอรับเงิน

มิถุนายน – 
กันยายน 2565 

กลุ่มส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน 



ผู้ด าเนินการ
เบิกจ่ายเงิน
อุดหนุนทุก
ประเภทและผู้
ที่สนใจ 

อุดหนุนทุกประเภท เพ่ือให้การ
เบิกจ่ายท าได้ถูกต้องและนักเรียน
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุก
คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2565 (แบบ KM4) 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน     ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

ประเด็น :  การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกประเภท 
 
เป้าหมายการจัดการความรู้(KM) :  1. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                            2. สถานศึกษาเอกชนสามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทได้อย่าง 
                                                ถูกต้อง 
 
ตัวบ่งชี้ : นักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ 100 
 
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย : 1. ผู้บริหาร 
                               2. เจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียน 
 
สนับสนุนนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ : …………………………………………………………………….. 
 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา : สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 
รูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้: การศึกษาเอกสารและแนวปฏิบัติจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/
การตรวจติดตามการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทของโรงเรียนเอกชนในสังกัด 
 
องค์ความรู้ที่ได้ : การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทที่ถูกต้องตามกฎและระเบียบ 
 
การรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ : เว็บไซต์ขอส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 
การน าความรู้ไปปรับใช้ : การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ : การตรวจติดตามการเบิกจ่าย/การตรวจสอบเอกสาร 
 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน :1.  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19  
                                                2. โรงเรียนเอกชนมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่บ่อย  
แนวทางการแก้ไข : ด าเนินการจัดประชุมให้ความรู้และแนวปฏิบัติแก่โรงเรียนทุกปี 
 
 

 

 


