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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

วิสัยทัศน์  
ฝ่ายบริหารทั่วไปมุ่งบรหิารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามหลักธรรมาภิบาล   
 
พันธกิจ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยหลกัธรรมาภิบาล 
 
เป้าหมาย 
1.บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ทีเ่น้นมาตรฐาน โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล  
2.สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 
 
ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศกึษาดว้ยหลักธรรมาภิบาล 

2. ยกระดับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 
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 ตารางท่ี 3.4 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน / งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2559 
         ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 

ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
หน้า
อ้างอิง ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

1 งานนโยบายและแผน 2 นางจริน นิยมจ้อย    395 
1.1 การจัดท าคู่มือบรหิารสถาน   2,000   399 

 ศึกษา       
1.2 โครงการร่วมปลูกจิตส านึก   5,000   400 

 ธรรมมาภิบาล       
 -กิจกรรมเสริมสร้าง       
 มาตรฐาน       
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม       
 ให้แก่บคุลากรได้มีจิต       
 ส านึกธรรมมาภิบาล       
2 งานงบประมาณ 2 นางสาวสุพรรณี วุฒิไล    403 
 การเงิน การบัญช ี       

2.1 การจัดท าเอกสารงาน   30,000   407 
 งบประมาณการเงิน การ       
 บัญชี        

2.2 การส่งเสริม สนับสนุน     1,000   408 
 ประสานงานเพื่อใหก้าร        
 ด าเนินงานด้าน        
 งบประมาณ การเงิน การ       
 บัญชเีกิดประสิทธิภาพ       
3 งานธุรการ 2 นางสาวเกียมจิต วงษาพัด    409 

3.1 การจัดระบบเอกสาร   5,000   412 
 สารบรรณ       

3.2 การให้บรกิารส าเนา    3,000   413 
 เอกสาร และแบบฟอร์ม       
 ต่างๆ       

3.3 การจัดท าปฏิทินปฏิบัตกิาร   2,000   414 
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ท่ี 
แผนงานหน่วยงาน 
งาน / โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ หน้า
อ้างอิง 

ด าเนินการ พัฒนา ลงทุน 

4 งานจัดซ้ือ 2 นางสาวนัยนา  รัชตขจรกิจ    415 
4.1 ก าหนดวิธีและกระบวนการ   2,000   419 

 ในการจัดซื้อ จดัจ้าง และ       
 คุณลักษณะและมาตรฐาน       
 ของผลิตภัณฑ์และบริการที ่       
 ต้องการ       

4.2 เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ใน   1,000   420 
 ด้านราคาคุณลักษณะและ       
 มาตรฐานของผลิตภัณฑ ์       
5 งานประชาสัมพันธ ์ 2 นางสาวนิลยา พิเนตร    421 

5.1 ประกาศ/ประชาสัมพนัธ์    20,000   424 
 ข่าวสาร เกี่ยวกับกจิกรรม       
 ต่างๆ       

5.2 ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ    2,000   425 
 ใน โรงเรียน เพื่อน าข้อมูลที ่       
 เกี่ยวกบักจิกรรมมาใช ้       
 ในการประชาสัมพันธ ์       
6 งานชั้นเรียนคุณภาพ 2 นางพัฒนา   โปร่งมะณี    426 
 การพฒันาห้องเรียน        
 แหล่งเรียนรู้คุณภาพ       

6.1 การพัฒนาห้องเรยีน   22,000    
 แหล่งเรียนรู้คุณภาพ       

รวม 95,000    

 
 

ลงชื่อ..................................................ผู้รับรอง 
                                                                                   (  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์  ) 

              ผู้อ านวยการ 
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ตารางท่ี 4.4 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศกึษา 2559 
ของ  ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 

 
ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

1 งานนโยบายและแผน      

1.1 การจัดท าคู่มือบรหิารสถานศกึษา 2 2,000  2,000 2,000 

1.2 โครงการร่วมปลูกจิตส านึกธรรม 2 5,000  5,000 5,000 
 มาภิบาล      
 -กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐาน      
 ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก ่      
 บุคลากรได้มีจิตส านึกธรรมมาภิบาล      
2 งานงบประมาณ การเงิน       
 การบัญช ี      

2.1 การจัดท าเอกสารงานงบประมาณ 2 30,000  30,000 30,000 

 การเงิน การบัญช ี      

2.2 การส่งเสริม สนับสนุน  ประสานงาน 2 1,000  1,000 1,000 

 เพื่อใหก้ารด าเนนิงานด้าน      

 งบประมาณ การเงิน การบญัช ี      

 เกิดประสิทธิภาพ      
3 งานธุรการ      

3.1 การจัดระบบเอกสาร 2 5,000  5,000 5,000 

3.2 การให้บรกิารส าเนาเอกสาร และ 2 3,000  3,000 3,000 

 แบบฟอร์มต่างๆ      

3.3 การจัดท าปฏิทินปฏิบัตกิาร 2 2,000  2,000 2,000 

 ภายในและภายนอก      
4 งานจัดซ้ือ 2     

4.1 ก าหนดวิธีและกระบวนการในการ 2 2,000  2,000 2,000 

 จัดซื้อ จดัจ้าง และควบคุมดูแล      
 คุณลักษณะและมาตรฐานของ      

 ผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการ      

4.2 เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา 2 1,000  1,000 1,000 
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ท่ี 

 
แผนงานหน่วยงาน 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จาก

โรงเรียน 
จากท่ีอ่ืน รวม 

 คุณลักษณะและมาตรฐานของ      

 ผลิตภัณฑ ์      

5 งานประชาสัมพันธ ์      

5.1 ประกาศ/ประชาสัมพนัธ์ ข่าวสาร  2 20,000  20,000 20,000 

 เกี่ยวกบักจิกรรมต่างๆ      

5.2 ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน  2 2,000  2,000 2,000 

 เพื่อน าข้อมูลที่เกี่ยวกบักิจกรรมมาใช ้      

 ในการประชาสัมพันธ ์      
6 งานชั้นเรียนคุณภาพ      

 การพัฒนาห้องเรยีน แหลง่เรียนรู ้ 2 22,000  22,000 22,000 
 คุณภาพ      

       

 95,000  95,000 95,000 

 
 
 

                                                          ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง 
                                               ( นางจริน  นิยมจ้อย ) 

                                                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
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ตารางท่ี 5.4 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2559 
ของ ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

5.4.1 แผนงานหน่วยงาน      งานนโยบายและแผน    ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

5.4.2 แผนงานหน่วยงาน   งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี       ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

5.4.3 แผนงานหน่วยงาน   งานธุรการ      ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1. การจัดท าคู่มือบรหิารสถาน 2 2,000   2,000 

ศึกษา      

2. โครงการร่วมปลูกจิตส านึก 2 5,000   5,000 

ธรรมมาภิบาล      
-กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐาน      
ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก ่      
บุคลากรได้มีจิตส านึกธรรม      
มาภิบาล      

รวม 7,000   7,000 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1. การจัดท าเอกสารงาน 2 30,000   30,000 

งบประมาณการเงิน การบัญช ี      

2. การส่งเสริม สนับสนุน   2 1,000   1,000 

ประสานงานเพื่อใหก้าร      
ด าเนินงานด้านงบประมาณ       
การเงิน การบัญชีเกดิ      
ประสิทธิภาพ      

รวม 31,000   31,000 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1. การจัดระบบเอกสาร 2 5,000   5,000 

การให้บรกิารส าเนาเอกสาร  2 3,000   3,000 

และแบบฟอร์มต่างๆ      
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5.4.4 แผนงานหน่วยงาน   งานประชาสัมพันธ์       ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

5.4.5 แผนงานหน่วยงาน    งานจัดซ้ือ      ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

 
 
 

2. การจัดท าปฏิทินปฏิบัตกิาร 2 2,000   2,000 

ภายในและภายนอก      
      

รวม 10,000   10,000 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1. ประกาศ/ประชาสัมพนัธ์  2 20,000   20,000 

ข่าวสาร เกี่ยวกับกจิกรรม      

ต่างๆ      

2. ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆ ใน  2 2,000   2,000 

โรงเรียน เพื่อน าข้อมูลที ่      
เกี่ยวกบักจิกรรมมาใช ้      
ในการประชาสัมพันธ ์      
      

รวม 22,000   22,000 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1. ก าหนดวิธีและกระบวนการใน 2 2,000   2,000 

การจัดซื้อ จัดจ้าง และ      

คุณลักษณะและมาตรฐาน      

ของผลิตภัณฑ์และบริการที ่      

ต้องการ      

2. เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้าน 2 1,000   1,000 

ราคาคุณลักษณะและ      
มาตรฐานของผลิตภัณฑ ์      
      

รวม 3,000   3,000 
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5.4.6 แผนงานหน่วยงาน    งานชั้นเรียนคุณภาพ    ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

      
 
                                                       

                                                          ลงชื่อ...................................................ผู้รับรอง 
                                               ( นางจริน  นิยมจ้อย ) 

                                                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
งาน/กิจกรรม/โครงการ 

แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

สรุปรายรบั 
สรุปรายจ่าย จากโรงเรียน จากท่ี

อ่ืน 
รวม 

1. การพัฒนาห้องเรยีน แหลง่ 2 22,000   22,000 

เรียนรู้คณุภาพ      

รวม 22,000   22,000 
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ล าดบัท่ี 1   แผนงานหน่วยงาน  งานนโยบายและแผน 
แผนงานตามโครงสร้าง           ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นางจริน    นิยมจ้อย 
ตอบสนอง            พันธกิจท่ี  2    ยุทธศาสตร์ท่ี   2     กลยุทธ์ท่ี   2.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  8 , 9  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี 8.1-8.2, 8.4,8.6, 
9.1-9.2  ร่วม………………… ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั 8.3.2 , 9.1.1ร่วม …………. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม.................. 
                                 เกณฑ์ท่ี........................................................................................................ 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ ภาวะผู้น าและ 1.1  ก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการ พ.ค. 59 

ความคิดริเริ่มทีเ่นน้การพัฒนาผู้เรียน(8.1) 1.2  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อการพัฒนางาน พ.ค. 59 

2.เพื่อให้ผู้บริหารใชห้ลักการบริหารแบบม ี 1.3 ร่วมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประสิทธิผล พ.ค. 59 

ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ        ยั่งยืน  

ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวชิาการและ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  

การจัดการ(8.2) งานร่วม/โครงการ)  

3.เพื่อให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา 2.1 ภาระงานประจ า  

ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย 1.พัฒนาระบบบริหารจัดการ พ.ค.59 

อ านาจ(8.4) 1) การก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ พ.ค.59 

4.เพื่อสร้างความพึงพอใจแกน่ักเรียน ชุมชน    2)การน าระบบเทคโนโลยเีพื่อการพัฒนา ตลอดปีการศึกษา 

ผู้ปกครอง ในผลการบริหารจดัการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการ  

(8.5) 2.น าหลักธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหาร ตลอดปีการศึกษา 

5.ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง จัดการ  

วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศกึษาเต็ม 3. ประสานความร่วมมือเพื่อใหเ้กิด ตลอดปีการศึกษา 

ศักยภาพและเต็มเวลา(8.6) ประสิทธิภาพที่ดีต่อสถานศึกษา  

6.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิ - หน่วยงานภายใน  

หน้าที่ตามที่ระเบยีบก าหนด ( 9.1 ) - หน่วยงานภายนอก  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
7.เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  

ติดตาม ดูแล ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ 1.ส่งเสริม สนับสนนุผู้บริหารในการพัฒนา ตลอดปีการศึกษา 

สถานศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ เพื่อน ามาพัฒนาผู้เรยีน
(8.1) 

 

(9.2) 1) การแสดงทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา  

 2. การส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ ตลอดปีการศึกษา 

เปา้หมายเชิงปริมาณ ผู้บริหาร ( 8.2)  

1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 3. การใช้ข้อมูลผลการประเมนิเป็นฐานคิดใน ต.ค.59 / มี.ค.60 

2.คูมือการบริหารสถานศึกษา การปรับปรุงคณุภาพการศึกษา  

 4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดปีการศึกษา 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ เพื่อพร้อมรับการกระจายอ านาจ ( 8.4 )  

1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ 5. การสนับสนุนให้ผู้บรหิารได้เสนอแนะค า ตลอดปีการศึกษา 

ความคิดริเริ่มทีเ่นน้การพัฒนาผู้เรียน(8.1) ปรึกษาทางวิชาการและการบริหารจัดการ  

2.ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม เต็มศักยภาพและเต็มเวลา ( 8.6 )  

และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย  6. การส่งเสริมและสนับสนนุให้คณะกรรมการ ตลอดปีการศึกษา 

เป็นฐานคิดทั้งด้านวชิาการและการจัดการ สถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบยีบได ้  

(8.2) ก าหนด (9.1 )  

3.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพ 1) การก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนนิ ปีละ 4 ครั้ง 

บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ(8.4) งานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผูเ้รียน   

4.เพื่อสร้างความพึงพอใจแกน่ักเรียน ชุมชน เอกลักษณ์สถานศึกษา   

ผู้ปกครอง ในผลการบริหารจดัการศึกษา      2) การพิจารณาการใหค้วามเหน็ชอบ ปีละ 4 ครั้ง 

5.ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น  

วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศกึษาเต็ม 3) การก ากับ ติดตามและสนับสนุนในการ ตลอดปีการศึกษา 

ศักยภาพและเต็มเวลา(8.6) ปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด  

5.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิ 4) การบริหารจัดการประชุมไมน่้อยกว่า ปีละ 4 ครั้ง 

หน้าที่ตามที่ระเบยีบก าหนด ( 9.1 ) 4 ครั้ง/ปี มีกรรมการเข้าประชมุไม่น้อยกว่าร้อย  

6.เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ ละ 70  

ติดตาม ดูแล ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ      5) การน าผลการประเมินไปปรบัปรุง ตลอดปีการศึกษา 

สถานศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย คุณภาพการศึกษา  

(9.2) 7. การก ากับ ตดิตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ ตลอดปีการศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ ด าเนินงานให้บรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย  

1.สถานศึกษามีด าเนินการอย่างมีส่วนร่วม 1) การมีส่วนร่วมในการก าหนดอัตลักษณ ์ พ.ค. 59 

ของบุคลากร  ร้อยละ  81 นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศกึษา  

2.บุคลากร ผู้มีส่วนเกีย่วข้องร้อยละ 81 พึง 2) การก ากับ ติดตามการด าเนินงานตาม ตลอดปีการศึกษา 

พอใจในการบรหิารจัดการ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  

3.สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการ 3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะในการ ตลอดปีการศึกษา 

ด าเนินการที่สนบัสนุนสง่เสริมผู้เรียนที ่ จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม กระบวนการ  

บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรชัญาและ รู้ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

จุดเน้นของสถานศึกษาร้อยละ 81 8. โครงการร่วมปลูกจิตส านกึธรรมาภิบาล ตลอดปีการศึกษา 

4.ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม -กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม  

และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย  จริยธรรม ให้แก่บุคลากรได้มีจิตส านกึธรรมมา  

เป็นฐานคิดทั้งด้านวชิาการและการจัดการ ภิบาล  

5.มีการจัดการบริหารความเสี่ยง 2.3  การจัดท าคู่มือบรหิารสถานศกึษา  

6.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา 2.4 โครงการร่วมปลูกจิตส านึกธรรมาภิบาล  

ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้   

7.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนนิงานตาม เดือนละ 1 ครั้ง 

8.ผูเ้รียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล ระบบการบริหารจัดการ   

บริหารการจัดการศึกษา ร้อยละ 81 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานที่ยังไม ่ ตลอดปีการศึกษา 

9.ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชา สมบูรณ ์  

การและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเต็ม  3.3 ประเมินผลการบริหารจัดการ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ศักยภาพ 3.4 ประเมินผลโครงการ ต.ค. 59/ มี.ค.60 

10.คณะกรรมการสถานศกึษารู้และปฏิบัต ิ   

หน้าที่ตามที่ระเบยีบก าหนดร้อยละ 81 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

11.คณะกรรมการสถานศกึษาก ากบัติดตาม  4.1 สรุปผลการด าเนินงาน ต.ค. 59/ มี.ค.60 

ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนนิงานของ 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ต.ค. 59/ มี.ค.60 

ให้บรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายร้อยละ 90 ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  

เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล 4.3 น าผลการประเมนิมาปรับปรุงและ พ.ค. 60 

1.แบบสรุปผลการจัดท าแผนงาน โครงการ พัฒนาใน ปีการศึกษาต่อไป  

2.แบบรายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ   
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

3.แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร   

ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 
แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.4.1 แผนงานหน่วยงาน  งานนโยบายและแผน   ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. การจัดท าคู่มือบรหิารสถานศกึษา 2 2,000 - ด าเนินการ 
2. โครงการร่วมปลูกจิตส านึกธรรมมาภิบาล     
 -กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม 2 5,000 - พัฒนา 
 จริยธรรมให้แก่บุคลากรได้มีจิตส านึกธรรมมา     

 ภิบาล     

      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( เจด็พันบาทถ้วน ) 

 
7,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 7,000 บาท       งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท  

 
 

           ลงชื่อ.......................................................             ลงชื่อ....................................................... 
               (  นางจริน    นยิมจ้อย  )                                  (  นางจริน    นิยมจ้อย  ) 

                                   ผู้เสนองาน                                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทั่วไป 
 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 
แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.4.1.1  งาน/กิจกรรม   การจดัท าคู่มือบริหารสถานศึกษา 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานนโยบายและแผน    ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 2,000 2,500 3,000 3,500 

รวม 2,000 2,500 3,000 3,500 

รายจ่าย     
1.ค่าวัสดุ      

             -ค่ากระดาษ 800 1,000 1,200 1,400 
2.ค่าใช้สอย     

             -ค่าเข้าเล่มเอกสาร 1,000 1,200 1,400 1,600 
3.ค่าตอบแทน     
-      

4.ค่าพาหนะ     
             -ค่าบริการรถมอเตอร์ไซด ์ 200 300 400 500 

5.ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 2,000 2,500 3,000 3,500 

 
           ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

               (  นางจริน    นยิมจ้อย  )                                     (  นางจริน    นยิมจ้อย  ) 
                                   ผู้เสนองาน                                          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 
แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.4.1.1  งาน/กิจกรรม   การจดัท าคู่มือบริหารสถานศึกษา 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานนโยบายและแผน    ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 2,000 2,500 3,000 3,500 

รวม 2,000 2,500 3,000 3,500 

รายจ่าย     
1.ค่าวัสดุ      

             -ค่ากระดาษ 800 1,000 1,200 1,400 
2.ค่าใช้สอย     

             -ค่าเข้าเล่มเอกสาร 1,000 1,200 1,400 1,600 
3.ค่าตอบแทน     
-      

4.ค่าพาหนะ     
             -ค่าบริการรถมอเตอร์ไซด ์ 200 300 400 500 

5.ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 2,000 2,500 3,000 3,500 

 
           ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

               (  นางจริน    นยิมจ้อย  )                                     (  นางจริน    นยิมจ้อย  ) 
                                   ผู้เสนองาน                                          ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน   
                                         แผนงานด้านการจัดการศึกษา 

 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภบิาล)  
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  

ชื่อโครงการ  ร่วมปลกูจติส านึกธรรมาภิบาล    
ลักษณะโครงการ  ประจ า ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน           นโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ  นางจริน   นิยมจ้อย 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี  2    ยุทธศาสตร์ท่ี   2     กลยุทธ์ท่ี   2.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA : มาตรฐานท่ี  8 , 9  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี 8.1-8.2, 8.4,8.6, 
9.1-9.2  ร่วม - ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก8.3.2 , 9.1.1ร่วม - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน : มาตรฐานท่ี ……………….ตัวบ่งชี้หลัก
ท่ี…………………….. ร่วม ………………….....  เกณฑ์………………………………………………… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
1. หลักการและเหตุผล 

ฝ่ายบริหารทั่วไป  ได้มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
ฝ่ายบริหารทั่วไปจึงได้ประชุมเพื่อร่วมกันก าหนดแนวทางและแสวงหาความร่วมมือในการร่วมกันขับเคลื่อน
โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูกจิตส านึกธรรมาภิบาลขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมไทยซึ่งหันมา
ให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตมากขึ้น     โดย เด็กๆซึ่งเป็นอนาคตของชาติจะมีบทบาทหน้าที่
ส าคัญในการพัฒนาสังคมโดยรวมของประเทศไทย 

ฝ่ายบริหารทั่วไป  ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องนี้โดยเห็นว่าควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้าง
จิตส านึกค่านิยมคุณธรรม  จริยธรรม หลักธรรมาธิบาลและปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่พระราชทานแนวทางเป็นหลักในการด าเนินชีวิต      ฝ่ายบริหารทั่วไปจึงได้จัดท า
โครงการร่วมปลูกจิตส านึกธรรมาภิบาล  เพื่อให้บุคคลากรครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิ
บาลเพื่อให้บุคคลากรครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล และปลูกจิตส านึกให้ผู้เรียน
ประพฤติและปฏิบัติตนโดยใช้หลักธรรมาภิบาลโดยมีหลักธรรมาภิบาล  10 องค์ประกอบดังนี้    1 หลัก
ประสิทธิผล    2 หลักประสิทธิภาพ  3  หลักการตอบสนอง   4 หลักภาระรับผิดชอบ 5 หลักความโปร่งใส    
6 หลักการมีส่วนรวม    7 หลักการกระจายอ านาจ    8 หลักนิติธรรม     9 หลักความเสมอภาค   10 หลัก
มุ่งเน้นฉันทามติ 
2.วัตถุประสงค์ 
2.1เพื่อให้บุคคลากรครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลกัธรรมาภิบาล 

2.2  เพื่อให้ครปูลูกจิตส านึกให้ผูเ้รียนประพฤติและปฏิบัตตินโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 
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3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
 บุคคลากรครู  และบุคลากรสนับสนนุ  จ านวน   67   คน   
       3.2 เชิงคุณภาพ 
 บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนมีความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาลและน าไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ประจ าวัน 
   3.3 ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
 1. บุคลากรครูและบคุลากรสนบัสนุน ร้อยละ  81   มีความรู้ความเข้าใจ   ประพฤติและปฏิบัตติน
โดยใชใ้นหลักธรรมาภิบาล 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
-ประชุมชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกนั พ.ค.59 นางจริน นิยมจ้อย 
-ประชาสัมพนัธ ์ พ.ค.59 นางจริน นิยมจ้อย 

-สร้างความตระหนกั พ.ค.59 นางจริน นิยมจ้อย 

2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
-จัดท าคู่มือการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา พ.ค.59 นางจริน นิยมจ้อย 

-สร้างความเข้าใจพร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัต ิ พ.ค.59 นางจริน นิยมจ้อย 

-ก ากับ ตดิตามเป็นระยะๆ ตลอดปี หัวหน้าสายชั้น 

-มอบรางวัลสายชัน้ที่ปฏิบัตเิปน็เลิศ 2 เดือน/ครั้ง นางจริน นิยมจ้อย 

3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
-จัดท าแบบประเมิน ก.ย.59 นางจริน นิยมจ้อย 

-แต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิ ต.ค.59 นางจริน นิยมจ้อย 

-ประเมนิและรายงานผล ต.ค.59 คณะกรรมการ 

   
 
5. สถานท่ีด าเนินงาน 
    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
     ตลอดปีการศึกษา 
7. งบประมาณ 
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8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 1. แบบสอบถาม 
 2. แบบประเมิน 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.บุคลากรครูและบุคลากรสายสนับสนนุมีความรู้ ความเขา้ใจในเรื่องธรรมาภิบาลและน าไปใชใ้น
การปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน 
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 

ผู้เสนอโครงการ   
      

……………………………………                                              
( นางจรนิ  นิยมจ้อย ) 

ผู้พิจารณาโครงการ  
 

……………………………………                                              
(นางจรนิ  นิยมจ้อย) 

 
 
 
 

 
 
 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากโรงเรยีน 5,000 5,500 6,000 6,500 

รวม 5,000 5,500 6,000 6,500 

รายจ่าย     
- ค่าวัสดุ 500 600 700 800 
- ค่าจัดท าสรุปรายงานของแต่ละสายชั้น 2,000 2,200 2,400 2,600 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 2,000 2,100 2,200 2,300 

รวม 5,000 5,500 6,000 6,500 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

…………………………………… 
( เซอรเ์รมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 
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ล าดบัท่ี   2   แผนงานหน่วยงาน งานงบประมาณ การเงิน การบัญช ี
แผนงานตามโครงสร้าง           ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)  
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นางสาวสพุรรณี  วุฒิไล 
ตอบสนอง             พันธกิจท่ี  2    ยุทธศาสตร์ท่ี   2     กลยุทธท่ี์   2.1  
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBAมาตรฐานท่ี  8 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั  8.3    ร่วม…….  
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั  ………….  ร่วม ……………………. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม...................                                 
เกณฑ์ที…่…………………………………………… 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อให้มีแผนการใชจ้่ายงบประมาณ 1.1จัดเตรียมข้อมูลงบประมาณแผนงาน พ.ย. 58 
ประจ าปีเพื่อจัดสรรงบประมาณส่วนต่างๆ และงบประมาณโครงการเพื่อจดัท า  
2.เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนม ี งบประมาณรวมของโรงเรียน  
ประสิทธิภาพและมีการรายงานผลด้าน 1.2จัดเตรียมข้อมูลการเงินของนกัเรียนแต ่ พ.ค. 59 
งบประมาณ การเงินการบัญช ี ระดับชั้น  
3.เพื่อให้มีระบบการท าบญัชทีี่ถูกต้องตาม 1.3 จัดเตรียมข้อมูลทางบญัชีของปกีาร พ.ค. 59– เม.ย. 
สากล ศึกษา2558 เพื่อโอนข้อมูลมาบันทึก 60 
4.เพื่อให้โรงเรยีนมีทรพัยากรเพียงพอต่อ บัญชใีหม่ปกีารศึกษา2559  
การพัฒนาคุณภาพโรงเรยีน 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
5.เพื่อให้ระบบการเงนิ การบัญชีม ี งานร่วม/โครงการ)  
ประสิทธิภาพตามระบบ 2.1 ภาระงานประจ า  
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 1.จัดท างบประมาณโรงเรียน ธ.ค. 58 
6.เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารจดัการ 2. ด าเนินการจัดท าเอกสารและข้อมูลทาง ธ.ค. 58 
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที ่ การเงิน  
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัตกิาร (8.3) 3. ด าเนินการจัดท าเอกสารและข้อมูล ธ.ค. 58 

 ทางการบัญช ี  
 4.จัดซื้อวัสดุ ส าหรับงานงบประมาณ ธ.ค. 58 
 การเงิน การบัญช ี  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

เป้าหมายเชงิปริมาณ 5. จัดท างบรายการทางการเงนิส่งตน้สังกัด ธ.ค. 58 

1.งบประมาณการเงินของโรงเรียนประจ าปี    

2.ข้อมูลการเงิน การบัญช ี   

 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
เป้าหมายเชงิคุณภาพ -  

1. มีแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าป ี   
เพื่อจัดสรรงบประมาณส่วนต่างๆอย่าง   
ถูกต้อง   
2.การด าเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมนิผล  
และมีการรายงานผลด้านงบประมาณ  1.เอกสารการอนุมัติงบประมาณประจ าป ี ก.พ.59 
การเงินการบัญชีอย่างเป็นระบบ 2.ตรวจสอบ ติดตามเอกสารการเงินการ ตลอดปีการศึกษา 
3.มีระบบการท าบัญชีทีถู่กต้องตามหลัก บัญช ี  
สากล 3.จากการนิเทศจากหน่วยงานตน้สังกดั ต.ค,59 
4.โรงเรียนมีทรัพยากรเพยีงพอต่อการพัฒนา 4.จากรายงานการตรวจบัญชีของ พ.ย.59 
คุณภาพโรงเรียน ส านักงานตรวจบัญชีที่ตน้สังกดัก าหนด  
5.ระบบการเงิน การบัญชีมีประสิทธิภาพ 5.ปรับปรุงแก้ไข เอกสาร การบันทึกบญัช ี พ.ย.59 
ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ที่ผิดพลาดให้สมบูรณ ์  
6.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา   
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน   
แผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน 1.จากผลการนิเทศ ต.ค.59 
แผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 2.จากการปรับปรุงแก้ไข ต.ค.59 
   
   
ตัวชี้วัดความส าเรจ็   
1.มีแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปีเพื่อ   
จัดสรรงบประมาณส่วนต่างๆ   
2.การด าเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ   
และมีการรายงานผลด้านงบประมาณ    
การเงินการบัญชีร้อยละ 81   
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

3.มีระบบการท าบัญชีทีถู่กต้องตามหลัก   

สากลร้อยละ 100   
4.โรงเรียนมีทรัพยากรเพยีงพอต่อการพัฒนา   
คุณภาพโรงเรียนร้อยละ 81   
5.ระบบการเงิน การบัญชีมีประสิทธิภาพ   
ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน   
ร้อยละ 100   
6.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา   
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน   
แผนปฏิบัติการร้อยละ 81   
   
   
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล   
1. เอกสารการอนุมัติงบประมาณโรงเรียน   
2. แบบนิเทศงานบญัชจีากหน่วยงานต้น   
สังกัด   
ร้อยละ 100   
6.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา   
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน   
แผนปฏิบัติการร้อยละ 81   
   
   
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล   
1. เอกสารการอนุมัติงบประมาณโรงเรียน   
2. แบบนิเทศงานบญัชจีากหน่วยงานต้น   
สังกัด   
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 
แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.4.2 แผนงานหน่วยงาน  งานงบประมาณ การเงิน การบัญช ี ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. การจัดท าเอกสารงานงบประมาณ  2 30,000 - ด าเนินการ 

 การเงินการบัญช ี     

2. การส่งเสริม สนับสนุน   2 1,000 - ด าเนินการ 

 ประสานงานเพื่อให้การ     

 ด าเนินงานด้านงบประมาณ      
 การเงิน การบัญช ี     

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( สามหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน ) 

 
31,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 31,000 บาท      งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท  

 
 

           ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

          ( นางสาวสุพรรณี  วุฒไิล )                                 (  นางจริน    นิยมจ้อย  ) 

                                   ผู้เสนองาน                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทัว่ไป 
 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.4.2.1  งาน/กิจกรรม   การจดัท าเอกสารงานงบประมาณ การเงิน การบญัชี 
              แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 

  แผนงานหน่วยงาน  งานงบประมาณ การเงิน การบญัชี  ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 30,000 30,150 30,200 30,250 

รวม 30,000 30,150 30,200 30,250 
รายจ่าย     
           1.ค่าวัสดุ      

               -ค่าเอกสาร 3,000 3,500 4,000 4,500 
               -ค่าสมุดบัญชี แฟ้ม 6,000 6,000 6,000 6,000 

2.ค่าใช้สอย     

             -ค่าตรวจบัญช ี 20,000 20,000 20,000 20,000 
3.ค่าตอบแทน     

-      

4.ค่าพาหนะ     

               -ค่าพาหนะ 1,000 1,000 1,000 1,000 
5.ค่าครุภัณฑ์     

-      

รวม 30,000 30,150 30,200 30,250 
 

 
          ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

               (นางสาวสุพรรณี  วุฒิไล)                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 
                                   ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.4.2.2  งาน/กิจกรรม  การส่งเสริม สนับสนุน  ประสานงานเพื่อให้การด าเนินงานดา้น
งบประมาณ การเงิน การบญัชีเกิดประสิทธิภาพ      
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานงบประมาณ การเงิน การบญัชี ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 1,000 1,500 2,000 2,500 

รวม 1,000 1,500 2,000 2,500 
รายจ่าย     
           1.ค่าวัสดุ      

- ค่าเอกสาร 500 750 1000 1250 
2.ค่าใช้สอย     

- ค่าติดต่อประสานงานแฟกซ ์ 500 750 1000 1250 
3.ค่าตอบแทน     

-      

4.ค่าพาหนะ     

-      

5.ค่าครุภัณฑ์     

-      

รวม 1,000 1,500 2,000 2,500 
 

          ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 
               ( นางสาวสุพรรณี  วุฒิไล)                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 

                                    ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ล าดบัท่ี   3   แผนงานหน่วยงาน   ธุรการ 
แผนงานตามโครงสร้าง           ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นางสาวเกียมจติ   วงษาพัด 
ตอบสนอง              พันธกิจท่ี  2    ยุทธศาสตร์ท่ี   2     กลยุทธท่ี์   2.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBAมาตรฐานท่ี    8  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์หลกั  8.3.3 ข้อ 5   ร่วม  – 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั  …………….. ร่วม ……………………….. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน   : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม................... 
                                 เกณฑ์ท่ี....................................................................................................... 
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อให้การรับ ส่งหนังสือราชการ และ 1.จัดเตรียมแฟม้แยกประเภท พ.ค.59 
หน่วยงานเกีย่วข้องเปน็ปัจจุบนั 2.จัดเตรียมระบบงานเพื่อความคล่องตัว พ.ค.59 
2.เพื่อให้ งานเอกสาร สารบรรณ เป็นระบบ  3.จัดเตรียมข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียน พ.ค.59 
มีประสิทธิภาพ   
3.เพื่อให้การปฏิบัตงิานธุรการที่มคีวามถูก- 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
ต้อง สมบูรณ์เปน็ปจัจบุัน และตรวจสอบได ้ งานร่วม/โครงการ)  
4.เพื่อแบ่งเบาภาระงานธุรการของคร ู 2.1 ภาระงานประจ า  

 1.คัดแยกเอกสาร ตลอดปี 
 2.จัดท าทะเบียนรับหนังสือเข้าและออกให ้ การศึกษา 

 เป็นปจัจุบัน  

 3.พัฒนาระบบงานเอกสาร สารบรรณ ตลอดปี 

เปา้หมายเชิงปริมาณ 4.เพิ่มประสิทธิภาพงานเอกสาร สารบรรณ การศึกษา 
ผู้บริหารจ านวน  8 คน 5.จัดท าทะเบียนครู  นักเรียนและพนักงาน พ.ค. 59 
บุคลากรครู จ านวน  67 คน   
บุคลากรสนับสนุน จ านวน  6   คน 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
 -  
 2.3 ภาระงานร่วม  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

เปา้หมายเชิงคุณภาพ -  
1.การรับ ส่งหนังสือราชการ และหน่วยงาน 2.4 งาน /โครงการ /กิจกรรม ตลอดปี 
ที่เกีย่วข้องเปน็ปัจจุบนั - การศึกษา 
2.งานเอกสาร สารบรรณ เปน็ระบบม ี 3. ขั้นตรวจสอบ/ตดิตาม/ประเมินผล ตลอดปีการศึกษา 
ประสิทธิภาพ 1..ตรวจสอบความถกูต้องของระบบ   ตลอดปีการศึกษา 
3.การปฏิบัติงานธุรการที่มีความถูกต้อง   เอกสารในระบบบริหาร ตลอดปีการศึกษา 
สมบูรณ์เป็นปจัจบุัน และตรวจสอบได ้ 2.ตรวจสอบทะเบยีนหนังสือเข้า ออก  
4.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา 3.ตรวจสอบหนังสือเข้า ออก  
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน  4.ตรวจสอบเอกสารภายใน ค าสั่งแต่งตั้ง  
แผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ จดหมายเวียน จดหมายออก  
   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.การรับ ส่งหนังสือราชการ และหน่วยงาน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
ที่เกีย่วข้องเปน็ปัจจุบนั 1.มีการรายงานสรุปผลให้ผูบ้ริหาร ตลอดปีการศึกษา 
2.งานเอกสาร สารบรรณ เปน็ระบบม ี รับทราบในแต่ละเดือน  
ประสิทธิภาพร้อยละ 81 2.เก็บเอกสารแยกตามหมวดหมู่เพื่อสะดวก ตลอดปีการศึกษา 
3.การปฏิบัติงานธุรการที่มีความถูกต้อง  ในการคน้หาย้อนหลัง  
สมบูรณ์เป็นปจัจบุัน และตรวจสอบได ้   

4.ผู้บรหิารสามารถบริหารจัดการการศึกษา   

ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน    

แผนปฏิบัติการร้อยละ 81   

   

เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   

1.ทะเบียนหนงัสือเข้า – ออก   

2.ทะเบียนค าส่ังแต่งตั้ง จดหมายเวียน   

3.ผลประเมินความคล่องตัวของระบบการ   

ท างาน   
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.4.3 แผนงานหน่วยงาน  งานธุรการ     ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. การจัดระบบงานเอกสารสารบรรณ 2 5,000 - ด าเนินการ 
2. การให้บรกิารส าเนาเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ 2 3,000 - ด าเนินการ 
3. จัดท าปฎิทนิปฎิบัตกิาร 2 2,000 - ด าเนินการ 
      

      

      
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( หน่ึงหมื่นบาทถ้วน ) 

 
10,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 10,000 บาท         งบลงทุน................บาท  งบพัฒนา..................บาท  

 
 

           ลงชื่อ.........................................................           ลงชื่อ.......................................................... 

          (นางสาวเกียมจิต   วงษาพัด)                                  (  นางจริน    นิยมจ้อย  ) 
                                      ผู้เสนองาน                                              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทั่วไป 
 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ.......................... ............................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 
แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.4.3.1  งาน/กิจกรรม   การจดัระบบเอกสารสารบรรณ 
              แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 

  แผนงานหน่วยงาน  งานธุรการ    ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 5,000 5,500 6,000 6,500 

รวม 5,000 5,500 6,000  6,500 
รายจ่าย     
           1.ค่าวัสดุ      

- ค่าเอกสาร 3,000 3,200 3,300 3,500 
- อุปกรณ ์ 1,000 1,200 1,300 1,500 
2.ค่าใช้สอย     

-      

3.ค่าตอบแทน     

-      

4.ค่าพาหนะ     

- ค่าพาหนะส่งทางไปรษณยี ์ 1,000 1,100 1,400 1,500 
5.ค่าครุภัณฑ์     

-      

รวม 5,000 5,500 6,000  6,500 
 

          ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 
             (  นางสาวเกยีมจติ   วงษาพัด )                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 

                                      ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผูอ้ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 
แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.4.3.2  งาน/กิจกรรม   การให้บริการส าเนาเอกสาร และแบบฟอร์มตา่งๆ 
              แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 

  แผนงานหน่วยงาน  งานธุรการ    ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 3,000 3,500 4,000 4,500 

รวม 3,000 3,500 4,000 4,500 
รายจ่าย     
           1.ค่าวัสดุ      

- ค่าเอกสาร 2,000 2,250 ,2,500 2,750 
- ค่าอุปกรณ ์ 1,000 1,250 1,500 1,750 
2.ค่าใช้สอย     

-      
3.ค่าตอบแทน     

-      

4.ค่าพาหนะ     

-      

5.ค่าครุภัณฑ์     

-      

รวม 3,000 3,500 4,000 4,500 
 

          ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 
               (นางสาวเกยีมจติ   วงษาพัด)                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 

                                   ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 
แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.4.3.3  งาน/กิจกรรม การจดัท าปฏิทินปฏิบตัิการ  
              แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 

 แผนงานหน่วยงาน  งานธุรการ    ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 2,000 2,500 3,000 3,500 

รวม 2,000 2,500 3,000 3,500 
รายจ่าย     
           1.ค่าวัสดุ      

- ค่าเอกสาร 1,000 1,200 1,400 1,600 
2.ค่าใช้สอย     

- ค่าเข้าเล่ม 500 600 700 800 
- ค่าหมึก 500 700 900 1,100 
3.ค่าตอบแทน     

-      

4.ค่าพาหนะ     

-      

5.ค่าครุภัณฑ์     

-      

รวม 2,000 2,500 3,000 3,500 
 

          ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 
               (นางสาวเกยีมจติ   วงษาพัด)                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 

                                      ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ล าดบัท่ี   4   แผนงานหน่วยงาน จัดซ้ือ 
แผนงานตามโครงสร้าง           ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ             นางสาวนัยนา   รัชตขจรกิจ 
ตอบสนอง            พันธกิจท่ี  2    ยุทธศาสตร์ท่ี   2     กลยุทธท่ี์   2.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBAมาตรฐานท่ี …………….ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั…………….
ร่วม……. ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั  ………….  ร่วม ……………………. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม................... 
                                 เกณฑ์ท่ี....................................................................................................... 
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อให้การจัดซื้อ เป็นไปอย่างมีระบบม ี 1.ส ารวจความต้องการ ตลอดปี 
ขั้นตอนชัดเจน ตรงตามแผนปฏิบัติการของ 2.สรุปผลการส ารวจว่าสินค้าประเภทใดที่ม ี การศึกษา 
โรงเรียน ความต้องการใช้มากที่สุด  
2.เพื่อให้มีการตรวจสอบเอกสารซื้อ/จ้าง 3.ผลการส ารวจเสนอผู้บริหาร  
ชัดเจน   

3.เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน   
ต่างๆเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  

4.เพื่อการประสานงานกบัหน่วยงาน งานร่วม/โครงการ)  

ภายนอกสอดคล้องกับเป้าหมาย 2.1 ภาระงานประจ า ตลอดปี 

เพื่อการจัดซื้อ/จ้าง 1.วางแผนการจัดซื้อ การศึกษา 

5.เพื่อให้มีการตรวจสอบราคาเอ้ือประโยชน ์ 2.ส ารวจราคาและเปรียบเทียบ  
สูงสุดต่อโรงเรียน 3.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าทีน่ ามาส่ง  
6.เพื่อให้มีการจัดท าเอกสารเพื่อท าข้อตกลง 4.ปะเมินการใช้สินค้า  
ซื้อ/จ้าง/เช่าที่ถกูต้อง   
 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
 -  
 2.3 ภาระงานร่วม  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

 -  

เปา้หมายเชิงปริมาณ 2.4 งาน /โครงการ /กิจกรรม  

1.วัสดุ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา -  
2.ครูจ านวน  67 คน   
3.พนักงานจ านวน 31 คน   
 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

เปา้หมายเชิงคุณภาพ 1.ตรวจสอบ ติดตามการจัดซื้อตามแผน ตลอดปีการศึกษา 
1.การจัดซื้อ จัดหาเปน็ไปอย่างมีระบบม ี 2.ปรับปรุง แก้ไขการจัดซื้อที่ยังไม่ตรงตาม  
ขั้นตอนชัดเจน ตรงตามแผนปฏิบัติการ ความต้องการ  

ของโรงเรียน 3. สรุปยอดการจัดซื้อ ตลอดปีการศึกษา 

2.มีการตรวจสอบเอกสารเสนอซื้อ/จ้าง   

ชัดเจน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

3.การประชาสัมพันธ์ไปยงัหน่วยงานต่างๆ 1. จากประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  

เป็นไปในทศิทางเดียวกนั 2. จากการตอบรับเอกสารของผู้ใช้บรกิาร  

4.มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 3. จากการประเมนิความพึงพอใจในการ  

สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการจัดซื้อ/จ้าง รับบริการของบุคลากรทัง้ภายในและ  

5.การตรวจสอบราคาเอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อ ภายนอก  

โรงเรียน   

6.มีการจัดท าเอกสารเพื่อท าข้อตกลงซื้อ/   

จ้าง/เช่าที่ถูกต้อง   

7.การส่งต่อเอกสารให้งานพัสดุครุภัณฑ์เ   

เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ   

8.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา   

ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน แผน   

ปฏิบัติการ   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ   

1.การจัดซื้อ จัดหาเปน็ไปอย่างมีระบบม ี   

ขั้นตอนชัดเจน ตรงตามแผนปฏิบัติการของ   

โรงเรียน   
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

2.มีการตรวจสอบเอกสารเสนอซื้อ/จ้าง   

ชัดเจน   

3.การประชาสัมพันธ์ไปยงัหน่วยงานต่างๆ   

เป็นไปในทศิทางเดียวกนัร้อยละ 81   

4.มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก   

สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการจัดซื้อ/จ้าง   

5.การตรวจสอบราคาเอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อ   

โรงเรียนร้อยละ 100   

6.มีการจัดท าเอกสารเพื่อท าข้อตกลงซื้อ/   

จ้าง/เช่าที่ถูกต้อง   

7.การส่งต่อเอกสารให้งานพัสดุครุภัณฑ ์   

เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพร้อยละ 81   

8.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา   

ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน แผน   

ปฏิบัติการร้อยละ81   

   

เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   

1. แบบส ารวจความต้องการสินค้า   

2. แบบประเมินการใช้สนิค้า   
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.4.4 แผนงานหน่วยงาน  งานจัดซ้ือ    ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. การจัดซื้อจัดจ้างควบคุมดูแล 2 2,000 - ลงทุน 
 คุณลักษณะและมาตรฐาน     
 ของผลิตภัณฑ์และบริการทีต่้องการ     

2. การประสานเพื่อเจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้าน 2 1,000 - ด าเนินการ 
 ราคาคุณลักษณะและ     

 มาตรฐานภัณฑ์และบริการที ่     

 ต้องการ     

      

      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( สามพันบาทถ้วน ) 

 
3,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 3,000 บาท        งบลงทุน..................บาท   งบพัฒนา..................บาท  

 
 

           ลงชื่อ..........................................................  ลงชือ่.......................................................... 

          ( นางสาวนัยนา  รัชตขจรกจิ )                               (  นางจริน    นิยมจ้อย  ) 
                                   ผู้เสนองาน                                                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝา่ยบริหารทั่วไป 
 
 
                                             ผู้อนุมัติ 

ลงชือ่......................................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักด์ิ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.4.4.1  งาน/กิจกรรม   ก าหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซ้ือ จดัจา้ง และควบคุมดูแล
คุณลักษณะ และมาตรฐานของผลิตภณัฑ์และบริการท่ีต้องการ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานจัดซ้ือ    ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 2,000 2,500 3,000 3,500 

รวม 2,000 2,500 3,000 3,500 
รายจ่าย     
           1.ค่าวัสดุ      

- ค่าเอกสาร 1,000 1,250 1,500 1,750 
2.ค่าใช้สอย     

-      

3.ค่าตอบแทน     

- ค่าติดต่อประสานงาน แฟกซ ์ 1,000 1,250 1,500 1,750 
4.ค่าพาหนะ     

-      

5.ค่าครุภัณฑ์     

-      

รวม 2,000 2,500 3,000 3,500 
 

 
          ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

          (  นางสาวนัยนา  รัชตขจรกจิ )                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 
                                   ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.4.4.2  งาน/กิจกรรม เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในดา้นราคาคุณลักษณะและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์   แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานจัดซ้ือ    ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 1,000 1,500 2,000 2,500 

รวม 1,000 1,500 2,000 2,500 
รายจ่าย     
           1.ค่าวัสดุ      

- ค่าเอกสาร 500 750 1,000 1,250 
2.ค่าใช้สอย     

- ค่าติดต่อประสานงาน แฟกซ ์ 500 750 1,000 1,250 
3.ค่าตอบแทน     

-      

4.ค่าพาหนะ     

-      

5.ค่าครุภัณฑ์     

-      

รวม 1,000 1,500 2,000 2,500 
 
 

          ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 
          (  นางสาวนัยนา  รัชตขจรกจิ )                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 

                                   ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ล าดบัท่ี   5   แผนงานหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ ์
แผนงานตามโครงสร้าง           ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นางสาวนิลยา   พิเนตร 
ตอบสนอง              พันธกิจท่ี  2    ยุทธศาสตร์ท่ี   2     กลยุทธท่ี์   2.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBAมาตรฐานท่ี …………….ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก…………….ร่วม…….  
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั  ………………….  ร่วม …………………………. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม................... 
                                 เกณฑ์ท่ี....................................................................................................... 
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบงาน 1.ศึกษาข้อมูล แนวปฏิบัติจากปฏิทินประจ าป ี เม.ย. 59 
ประชาสัมพันธท์ี่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 2.จัดท าแนวปฏิบัติและขอบข่ายงาน เม.ย. 59 
2.เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ของแต่ละ 3.ประชุมชี้แจง เม.ย. 59 
หน่วยงาน 4.จัดท าปฏิทินงาน         พ.ค.59 
3.เพื่อให้สื่อประชาสัมพนัธ์ได้รับการพัฒนา   

   

เปา้หมายเชิงปริมาณ   

1. ครูจ านวน 67 คน   

2. ผู้เรียนจ านวน 1,0 70 คน 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  

3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง งานร่วม/โครงการ)  

 2.1 ภาระงานประจ า  

 1.ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการ ทุกเดือน 
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  
 2.ออกแบบและจัดท าเอกสาร จดหมาย ตลอดปีการศึกษา 
 ในการประชาสัมพันธ ์  
 3.ตรวจสอบ และเผยแพร่ข้อมูล ตลอดปีการศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

เปา้หมายเชิงคุณภาพ 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  

1.สถานศึกษามีระบบงานประชาสัมพันธท์ี ่ -  

รวดเร็วมีประสิทธิภาพ   

2.การประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานม ี 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

ความคล่องตัว 1.ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตาม ทุกเดือนและ 
3.สื่อประชาสัมพันธ์ได้รับการพัฒนา แผนประชาสัมพนัธ ์ ตลอดปีการศึกษา 
 2.สอบถามผู้เกี่ยวข้อง การรับเอกสาร  

 ประชาสัมพันธ ์  

 3.ติดตามสถิติ ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  

   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

1.สถานศึกษามีระบบงานประชาสัมพันธท์ี ่ 1.จากประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ทุกเดือนและ 
รวดเร็วมีประสิทธิภาพร้อยละ 81 2.จากการตอบรับเอกสารของผู้ใช้บรกิาร ตลอดปีการศึกษา 

2.การประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานม ี 3.จากการประเมนิความพึงพอใจในการ  

ความคล่องตัวร้อยละ 81 รับบริการของบุคลากรทัง้ภายในและ  

3.สื่อประชาสัมพันธ์ได้รับการพัฒนา ภายนอก  

ร้อยละ 81   

   

เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   

1.แบบประเมินความพึงพอใจ บุคลากร   

ภายในและผู้มาติดต่อ   

2.แบบบันทึกสถิตจิากเอกสารรายเดือน   

ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน แผน   

ปฏิบัติการ   
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 
แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.4.5 แผนงานหน่วยงาน  งานประชาสัมพันธ์    ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. การจัดระบบงานเอกสารสารบรรณ 2 20,000 - ด าเนินการ 
 การให้บรกิารส าเนาเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ     

2. ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆในโรงเรยีนเพื่อน า 2 2,000 - ด าเนินการ 
 ข้อมูลที่เกี่ยวกับกจิกรรมมาใช้ในการ     

 ประชาสัมพันธ ์     

      

      

      

      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( สองหมื่นสองพันบาทถ้วน ) 

 
22,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 

 ด าเนินการ 22,000 บาท    งบลงทุน..................บาท   งบพัฒนา..................บาท
  

 
 

           ลงชื่อ..........................................................  ลงชือ่.......................................................... 

           (นางสาวนิลยา   พิเนตร)                                       (  นางจริน    นิยมจ้อย  ) 
                              ผู้เสนองาน                                                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 

                                              ผู้อนุมัติ 
    ลงชื่อ................... ...................................... 

(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 
                                                                    ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 
แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.4.5.1  งาน/กิจกรรม  ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารเกี่ยวกบักิจกรรมตา่งๆ 
              แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 

 แผนงานหน่วยงาน  งานประชาสัมพันธ์   ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 20,000 20,500 21,000 21,500 

รวม 20,000 20,500 21,000 21,500 
รายจ่าย     
           1.ค่าวัสดุ      

            -ค่าเอกสาร 3,200 3,300 3,400 3,500 
            -ค่าอุปกรณ์ในการท าบอร์ดประชาสัมพันธ ์ 1,200 1,300 1,400 1,500 
           -ค่าจัดท าไวนิว 10,200 10,300 10,400 10,500 

2.ค่าใช้สอย     

           -ค่าหมึก 4,200 4,300 4,400 4,500 
3.ค่าตอบแทน     

-      

4.ค่าพาหนะ     

            -ค่าพาหนะในการท าไวนิว 1,200 1,300 1,400 1,500 
5.ค่าครุภัณฑ์     

-      

รวม 20,000 20,500 21,000 21,500 
 

          ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 
               (นางสาวนิลยา   พิเนตร)                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 

                                   ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
      
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 
แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.4.5.2  งาน/กิจกรรม  ประสานงานกบัฝ่ายตา่งๆ ในโรงเรียนเพื่อน าข้อมูลท่ีเกี่ยวกบักิจกรรมมา
ใชใ้นการประชาสมัพันธ์   แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานประชาสัมพันธ์   ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 2,000 2,500 3,000 3,500 

รวม 2,000 2,500 3,000 3,500 
รายจ่าย     
           1.ค่าวัสดุ      

- ค่าเอกสาร 1,000 1,250 1,500 1,750 
2.ค่าใช้สอย     

-      

3.ค่าตอบแทน     

-      

4.ค่าพาหนะ     

- ค่าพาหนะในการประชาสัมพันธ ์ 1,000 1,250 1,500 1,750 
5.ค่าครุภัณฑ์     

-      

รวม 2,000 2,500 3,000 3,500 
 

 
          ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

               (นางสาวนิลยา   พิเนตร)                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 
                                   ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ.............. ........................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ล าดบัท่ี   6   แผนงานหน่วยงาน งานชั้นเรียนคุณภาพ 
แผนงานตามโครงสร้าง           ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นางพัฒนา   โปร่งมะณ ี
ตอบสนอง            พันธกิจท่ี  2    ยุทธศาสตร์ท่ี   5    กลยุทธ์ท่ี   5.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBAมาตรฐานท่ี    7   ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั  7.3   ร่วม –  
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั 7.3.2 ข้อ 1,2  ร่วม - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม.................. 
                                 เกณฑ์ท่ี....................................................................................................... 
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการ 1 .ศึกษาเกณฑ์เกี่ยวกบัคุณภาพชั้นเรียน พ.ค.59 
วางแผนพัฒนาชัน้เรียนให้เกิดคณุภาพ 2.จัดท าเอกสารฉบบัร่าง พ.ค. 59 
2.เพื่อให้มีระบบการบริหารเป็นทีมในสายชัน้ 3. น าเสนอในที่ประชมุฝ่าย พ.ค. 59 
3.เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการ 4.ปรับแก้เพื่อความเหมาะสม พ.ค. 59 
สอนที่มีคุณภาพผลสัมฤทธิ์ให้สูงข้ึน   
4.เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
พัฒนา งานร่วม/โครงการ)  
5.เพื่อให้ครูผู้สอนและผู้เรียน ปฏิบัติตาม 2.1ภาระงานประจ า  

อัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับของสังคม   1 .ประชุมชี้แจงหัวหน้าสายชัน้ มิ.ย. 59 
6. เพื่อให้ครูทกุคนมจีิตส านกึที่มีส่วนร่วม 2.แจกเกณฑ์การประเมนิ มิ.ย. 59 

พัฒนองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 3 .จัดท าแผนงาน ระยะเวลาการประเมิน มิ.ย. 59 

7. เพื่อให้ครูผู้สอนและนักเรียนจัดแหล่ง  4 .ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสายชัน้ มิ.ย. 59 

เรียนรู้ ในสายชั้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ  ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ตลอดปีการศึกษา 

 ดูแล รักษาอย่างดี ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ สายชั้น  

8.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่าง 5 . รับการตรวจจากคณะกรรมการ ตลอดปีการศึกษา 

ครูผู้สอนในทุกสายชั้นดีจาก   
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

9.เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 1.ส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่ง  

10.เพื่อให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี เรียนรู้คุณภาพ(7.3.2 ข้อ 1,2)  

ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ  

ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ   

การจัดการ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

11.เพื่อให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา 1. หัวหน้าสายชัน้รับทราบผล ตลอดปีการศึกษา 
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย  2. คณะกรรมการประเมินเสนอแนะ ตลอดปีการศึกษา 
อ านาจ เพื่อการพัฒนา  
12.ส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่ง 3. ปรับและพัฒนาคุณภาพของสายชัน้ ตลอดปีการศึกษา 
เรียนรู้คุณภาพ(7.3.2 ข้อ 1,2)   

เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

 1. สรุปผลการประเมินชั้นเรียนคณุภาพเปน็ ตลอดปีการศึกษา 

เปา้หมายเชิงปริมาณ สายชั้นเรียนและภาพรวม  
1. ครูผู้สอนจ านวน 65 คน  2. จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานคณุภาพ สิ้นปีการศึกษา 
2. ผู้เรียนจ านวน 1260 คน ชั้นเรยีน  
 3. น าผลการประเมินมาปรบัปรุงและพัฒนา พ.ค. 60 

เปา้หมายเชิงคุณภาพ ในปีการศกึษาต่อไป  

1.ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน   

พัฒนาร้อยละ 81   

2.มีระบบ การบริหารงานเป็นทีมในสายชั้น   

PDCA ร้อยละ 81   

3.ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนที่มี   

คุณภาพผลสัมฤทธิใ์ห้สูงข้ึน ร้อยละ 81   

4.ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา   

โรงเรียนและปฏิบัติตนตาม ระเบียบ      

วินัยอย่างดีร้อยละ 81   

5.ครูผู้สอนและผู้เรียน ปฏิบัติตามอัตลักษณ์   

เป็นที่ยอมรับของสังคม  ร้อยละ 81   
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

6.ครูร้อยละ 81 มีจิตส านึกที่มีส่วนร่วม   

พัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม   

7.ครูผู้สอนและผู้เรียนจัดแหล่งเรียนรู้ในสาย    

ชั้น  ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดูแล  รักษา    

อย่างดี ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ร้อยละ 81   

8.ผู้เรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจาก   

ครูผู้สอนในทุกสายชั้น ร้อยละ 81   

9.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ   

ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน   

10.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน   

ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน   

หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน   

วิชาการและการจัดการ ร้อยละ 81   

11.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ   

บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ   

(7.3.2 ข้อ 1,2) ร้อยละ 81   

   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ   

1.ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน   

พัฒนาชั้นเรียนให้เกดิคุณภาพร้อยละ 81   

2.มีระบบ การบริหารงานเป็นทีมในสายชั้น   

PDCA   

3.ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนที่มี   

คุณภาพผลสัมฤทธิ์ให้สูงข้ึน   

4.ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา   

โรงเรียนและปฏิบัติตนตาม ระเบียบวินัย   

อย่างดี   

5.ครูผู้สอนและผู้เรียน ร้อยละ 81 ปฏิบัติ   

ตามอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับของสังคม    

6.ครูผู้สอนทุกคนมจีิตส านกึที่มีส่วนร่วม   
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

พัฒนา   

7.ครูผู้สอนและผู้เรียนจัดแหล่งเรียนรู้ ในสาย     

ชั้นตลอดจนมีส่วนร่วมในการดูแล     

รักษาอย่างดี ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   

ร้อยละ 81   

8.ผู้เรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจาก   

ครูในทุกสายชั้น   

9.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ   

ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน   

10.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน   

ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ   

ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ   

การจัดการ   

11.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ   

บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ   

12.ส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์ห้องเรียน   

/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ   

   

เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   

1. เอกสารประกอบการจัดท าโครงการ/งาน   

2. แบบประเมินผล   

3. แบบสรุปโครงการ   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.4.6 แผนงานหน่วยงาน  งานชั้นเรียนคุณภาพ ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. การพัฒนาห้องเรยีน แหลง่เรียนรู้คุณภาพ 2 22,000 - ด าเนินการ 
      

      

      

      

      

      

      

      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( สองหมื่นสองพันบาทถ้วน ) 

 
22,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 22,000 บาท       งบลงทนุ..................บาท  งบพัฒนา..................บาท  

 
                        
           ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

            (นางพัฒนา   โปร่งมะณี)                                            (  นางจริน    นยิมจ้อย  ) 
                                  ผู้เสนองาน                                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทั่วไป 
 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

                                                                     ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.4.6.1  งาน/กิจกรรม  การพฒันาห้องเรียน แหล่งเรียนรู้คุณภาพ  
              แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 

  แผนงานหน่วยงาน  งานชั้นเรียนคุณภาพ    ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 22,000 23,000 24,000 25,000 

รวม 22,000 23,000 24,000 25,000 

รายจ่าย     
           1.ค่าวัสดุ      

- ค่าอุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน 15,000 16,000 17,000 18,000 

    (  แผ่นป้ายนิเทศ  ป้ายสมาชิก ป้ายเวรประจ าวัน )     
- ค่าอุปกรณ์ตกแต่งแหลง่เรียนรู้สายชั้น 5,000 5,000 5,000 5,000 
2.ค่าใช้สอย     

-      

3.ค่าตอบแทน     

- ค่าของรางวลัจากการประกวด 2,000 2,000 2,000 2,000 

4.ค่าพาหนะ     

-      

5.ค่าครุภัณฑ์     

-      

รวม 22,000 23,000 24,000 25,000 

 
 
          ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

               (นางพัฒนา   โปร่งมะณี)                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 
                                   ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ....................... .................................. 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี 1   แผนงานหน่วยงาน  งานนโยบายและแผน 
แผนงานตามโครงสร้าง           ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นางจริน    นิยมจ้อย 
ตอบสนอง            พันธกิจท่ี  2    ยุทธศาสตร์ท่ี   2     กลยุทธ์ท่ี   2.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA :  มาตรฐานท่ี  8 , 9  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี 8.1-8.2, 8.4,8.6, 
9.1-9.2  ร่วม………………… ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั 8.3.2 , 9.1.1ร่วม …………. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม.................. 
                                 เกณฑ์ท่ี........................................................................................................ 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสยัทัศน์ ภาวะผู้น าและ 1.1  ก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการ พ.ค. 59 

ความคิดริเริ่มทีเ่นน้การพัฒนาผู้เรียน(8.1) 1.2  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อการพัฒนางาน พ.ค. 59 

2.เพื่อให้ผู้บริหารใชห้ลักการบริหารแบบม ี 1.3 ร่วมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประสิทธิผล พ.ค. 59 

ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ        ยั่งยืน  

ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวชิาการและ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  

การจัดการ(8.2) งานร่วม/โครงการ)  

3.เพื่อให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา 2.1 ภาระงานประจ า  

ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย 1.พัฒนาระบบบริหารจัดการ พ.ค.59 

อ านาจ(8.4) 2) การก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ พ.ค.59 

4.เพื่อสร้างความพึงพอใจแกน่ักเรียน ชุมชน    2)การน าระบบเทคโนโลยเีพื่อการพัฒนา ตลอดปีการศึกษา 

ผู้ปกครอง ในผลการบริหารจดัการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการ  

(8.5) 2.น าหลักธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหาร ตลอดปีการศึกษา 

5.ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง จัดการ  

วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศกึษาเต็ม 3. ประสานความร่วมมือเพื่อใหเ้กิด ตลอดปีการศึกษา 

ศักยภาพและเต็มเวลา(8.6) ประสิทธิภาพที่ดีต่อสถานศึกษา  

6.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิ - หน่วยงานภายใน  

หน้าที่ตามที่ระเบยีบก าหนด ( 9.1 ) - หน่วยงานภายนอก  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
7.เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  

ติดตาม ดูแล ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ 1.ส่งเสริม สนับสนนุผู้บริหารในการพัฒนา ตลอดปีการศึกษา 

สถานศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ เพื่อน ามาพัฒนาผู้เรยีน  

(9.2) 1) การแสดงทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา  

 2. การส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ ตลอดปีการศึกษา 

เปา้หมายเชิงปริมาณ ผู้บริหาร  

1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 3. การใช้ข้อมูลผลการประเมนิเป็นฐานคิดใน ต.ค.59 / มี.ค.60 

2.คูมือการบริหารสถานศึกษา การปรับปรุงคณุภาพการศึกษา  

 4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดปีการศึกษา 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ เพื่อพร้อมรับการกระจายอ านาจ  

1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ 5. การสนับสนุนให้ผู้บรหิารได้เสนอแนะค า ตลอดปีการศึกษา 

ความคิดริเริ่มทีเ่นน้การพัฒนาผู้เรียน(8.1) ปรึกษาทางวิชาการและการบริหารจัดการ  

2.ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม เต็มศักยภาพและเต็มเวลา  

และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย  6. การส่งเสริมและสนับสนนุให้คณะกรรมการ ตลอดปีการศึกษา 

เป็นฐานคิดทั้งด้านวชิาการและการจัดการ สถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบยีบได ้  

(8.2) ก าหนด  

3.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพ 1) การก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนนิ ปีละ 4 ครั้ง 

บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ งานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผูเ้รียน   

(8.4) เอกลักษณ์สถานศึกษา   

4.ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง      2) การพิจารณาการใหค้วามเหน็ชอบ ปีละ 4 ครั้ง 

วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศกึษาเต็ม หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น  

ศักยภาพและเต็มเวลา(8.6) 3) การก ากับ ติดตามและสนับสนุนในการ ตลอดปีการศึกษา 

5.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิ ปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด  

หน้าที่ตามที่ระเบยีบก าหนด ( 9.1 ) 4) การบริหารจัดการประชุมไมน่้อยกว่า ปีละ 4 ครั้ง 

6.เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ 4 ครั้ง/ปี มีกรรมการเข้าประชมุไม่น้อยกว่าร้อย  

ติดตาม ดูแล ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ ละ 70  

สถานศึกษาใหบ้รรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย      5) การน าผลการประเมินไปปรบัปรุง ตลอดปีการศึกษา 

(9.2) คุณภาพการศึกษา  

 7. การก ากับ ตดิตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ ตลอดปีการศึกษา 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ด าเนินงานให้บรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย  
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 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

1.สถานศึกษามีด าเนินการอย่างมีส่วนร่วม 2) การมีส่วนร่วมในการก าหนดอัตลักษณ ์ พ.ค. 59 

ของบุคลากร  ร้อยละ  81 นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศกึษา  

2.บุคลากร ผู้มีส่วนเกีย่วข้องร้อยละ 81 พึง 2) การก ากับ ติดตามการด าเนินงานตาม ตลอดปีการศึกษา 

พอใจในการบรหิารจัดการ แผนพัฒนาการจัดการศึกษา  

3.สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการ 3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะในการ ตลอดปีการศึกษา 

ด าเนินการที่สนบัสนุนสง่เสริมผู้เรียนที ่ จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม กระบวนการ  

บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรชัญาและ รู้ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

จุดเน้นของสถานศึกษาร้อยละ 81 8. โครงการร่วมปลูกจิตส านกึธรรมาภิบาล ตลอดปีการศึกษา 

4.ผู้บริหารใช้หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม -กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม  

และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย  จริยธรรม ให้แก่บุคลากรได้มีจิตส านกึธรรมมา  

เป็นฐานคิดทั้งด้านวชิาการและการจัดการ ภิบาล  

5.มีการจัดการบริหารความเสี่ยง 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

6.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา 3.1 ตรวจสอบ ติดตามการด าเนนิงานตาม เดือนละ 1 ครั้ง 

ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ ระบบการบริหารจัดการ   

7.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพ 3.2 ปรับปรุง แก้ไข การด าเนินงานที่ยังไม ่ ตลอดปีการศึกษา 

บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ สมบูรณ ์  

8.ผูเ้รียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล 3.3 ประเมินผลการบริหารจัดการ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

บริหารการจัดการศึกษา ร้อยละ 81 3.4 ประเมินผลโครงการ ต.ค. 59/ มี.ค.60 

9.ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชา   

การและเอาใจใส่การจดัการศึกษาเต็ม  4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

ศักยภาพ 4.1 สรุปผลการด าเนินงาน ต.ค. 59/ มี.ค.60 

10.คณะกรรมการสถานศกึษารู้และปฏิบัต ิ 4.2 จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ต.ค. 59/ มี.ค.60 

หน้าที่ตามที่ระเบยีบก าหนดร้อยละ 81 ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  

11.คณะกรรมการสถานศกึษาก ากบัติดตาม  4.3 น าผลการประเมนิมาปรับปรุงและ พ.ค. 60 

ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนนิงานของ พัฒนาใน ปีการศึกษาต่อไป  

ให้บรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายร้อยละ 90   

เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   

1.แบบสรุปผลการจัดท าแผนงาน โครงการ   

2.แบบรายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายต่างๆ   



52 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 วัตถุประสงค์ / เปา้หมาย กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

3.แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร   

ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.4.1 แผนงานหน่วยงาน  งานนโยบายและแผน   ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ล าดบั
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. การจัดท าคู่มือบรหิารสถานศกึษา 2 2,000 - ด าเนินการ 
2. โครงการร่วมปลูกจิตส านึกธรรมมาภิบาล     
 -กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม 2 5,000 - ด าเนินการ 
 จริยธรรมให้แก่บุคลากรได้มีจิตส านึกธรรมมา     

 ภิบาล     

      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( เจด็พันบาทถ้วน ) 

 
7,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 7,000 บาท       งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท  

 
 

           ลงชื่อ.......................................................             ลงชื่อ....................................................... 
               (  นางจริน    นยิมจ้อย  )                                  (  นางจริน    นิยมจ้อย  ) 

                                   ผู้เสนองาน                                        ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทั่วไป 
 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.4.1.1  งาน/กิจกรรม   การจดัท าคู่มือบริหารสถานศึกษา 

แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานนโยบายและแผน    ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 2,000 2,500 3,000 3,500 

รวม 2,000 2,500 3,000 3,500 

รายจ่าย     
1.ค่าวัสดุ      

             -ค่ากระดาษ 800 1,000 1,200 1,400 
2.ค่าใช้สอย     

             -ค่าเข้าเล่มเอกสาร 1,000 1,200 1,400 1,600 
3.ค่าตอบแทน     
-      

4.ค่าพาหนะ     
             -ค่าบริการรถมอเตอร์ไซด ์ 200 300 400 500 

5.ค่าครุภัณฑ์     
-      

รวม 2,000 2,500 3,000 3,500 

 
           ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

               (  นางจริน    นยิมจ้อย  )                                     (  นางจริน    นยิมจ้อย  ) 
                                   ผู้เสนองาน                                          ผูช้่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แผนงานตามโครงสร้าง  ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
แผนงานตามมาตรฐาน  แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน   
                                         แผนงานด้านการจัดการศึกษา 

 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จติตาภบิาล)  
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม  

ชื่อโครงการ  ร่วมปลกูจติส านึกธรรมาภิบาล    
ลักษณะโครงการ  ประจ า ต่อเน่ือง    ใหม่  
หน่วยงาน           นโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ  นางจริน   นิยมจ้อย 
ตอบสนอง   พันธกิจท่ี  2    ยุทธศาสตร์ท่ี   2     กลยุทธ์ท่ี   2.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBA : มาตรฐานท่ี  8 , 9  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกัท่ี 8.1-8.2, 8.4,8.6, 
9.1-9.2  ร่วม - ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก8.3.2 , 9.1.1ร่วม - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน : มาตรฐานท่ี ……………….ตัวบ่งชี้หลัก
ท่ี…………………….. ร่วม ………………….....  เกณฑ์………………………………………………… 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
1. หลักการและเหตุผล 

ฝ่ายบริหารทั่วไป  ได้มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
ฝ่ายบริหารทั่วไปจึงได้ประชุมเพื่อร่วมกันก าหนดแนวทางและแสวงหาความร่วมมือในการร่วมกันขับเคลื่อน
โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูกจิตส านึกธรรมาภิบาลขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมไทยซึ่งหันมา
ให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริตมากขึ้น     โดย เด็กๆซึ่งเป็นอนาคตของชาติจะมีบทบาทหน้าที่
ส าคัญในการพัฒนาสังคมโดยรวมของประเทศไทย 

ฝ่ายบริหารทั่วไป  ได้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องนี้โดยเห็นว่าควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้าง
จิตส านึกค่านิยมคุณธรรม  จริยธรรม หลักธรรมาธิบาลและปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่พระราชทานแนวทางเป็นหลักในการด าเนินชีวิต      ฝ่ายบริหารทั่วไปจึงได้จัดท า
โครงการร่วมปลูกจิตส านึกธรรมาภิบาล   โดยมีหลักธรรมาภิบาล  10 องค์ประกอบดังนี้    1 หลัก
ประสิทธิผล    2 หลักประสิทธิภาพ  3  หลักการตอบสนอง   4 หลักภาระรับผิดชอบ 5 หลักความโปร่งใส    
6 หลักการมีส่วนรวม    7 หลักการกระจายอ านาจ    8 หลักนิติธรรม     9 หลักความเสมอภาค   10 หลัก
มุ่งเน้นฉันทามติ 
2.วัตถุประสงค์ 
2.1เพื่อให้บุคคลากรครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลกัธรรมาภิบาล 

2.2  เพื่อให้ครปูลูกจิตส านึกให้ผูเ้รียนประพฤติและปฏิบัตตินโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ   
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 บุคคลากรครู  และบุคลากรสนับสนนุ  จ านวน   67   คน   
       3.2 เชิงคุณภาพ 
 บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนมีความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาลและน าไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ประจ าวัน 
   3.3 ตัวชี้วดัความส าเร็จ 
 1. บุคลากรครูและบคุลากรสนบัสนุน ร้อยละ  81   มีความรู้ความเข้าใจ   ประพฤติและปฏิบัตติน
โดยใชใ้นหลักธรรมาภิบาล 
4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ   
-ประชุมชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกนั พ.ค.59 นางจริน นิยมจ้อย 
-ประชาสัมพนัธ ์ พ.ค.59 นางจริน นิยมจ้อย 

-สร้างความตระหนกั พ.ค.59 นางจริน นิยมจ้อย 

2. ขั้นด าเนินการ/กิจกรรมที่จดั   
-จัดท าคู่มือการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา พ.ค.59 นางจริน นิยมจ้อย 

-สร้างความเข้าใจพร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัต ิ พ.ค.59 นางจริน นิยมจ้อย 

-ก ากับ ตดิตามเป็นระยะๆ ตลอดปี หัวหน้าสายชั้น 

-มอบรางวัลสายชัน้ที่ปฏิบัตเิปน็เลิศ 2 เดือน/ครั้ง นางจริน นิยมจ้อย 

3. ขั้นติดตามและประเมนิผล   
-จัดท าแบบประเมิน ก.ย.59 นางจริน นิยมจ้อย 

-แต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิ ต.ค.59 นางจริน นิยมจ้อย 

-ประเมนิและรายงานผล ต.ค.59 คณะกรรมการ 

   
 
5. สถานท่ีด าเนินงาน 
    โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
6. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
     ตลอดปีการศึกษา 
7. งบประมาณ 
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8. เคร่ืองมือการติดตามและประเมินผล 
 1. แบบสอบถาม 
 2. แบบประเมิน 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1.บุคลากรครูและบุคลากรสายสนับสนนุมีความรู้ ความเขา้ใจในเรื่องธรรมาภิบาลและน าไปใชใ้น
การปฏิบัติหน้าที่ประจ าวัน 
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 

ผู้เสนอโครงการ   
      

……………………………………                                              
( นางจรนิ  นิยมจ้อย ) 

ผู้พิจารณาโครงการ  
 

……………………………………                                              
(นางจรนิ  นิยมจ้อย) 

 
 
 
 

 
 
 
 

รายการ 
งบประมาณ 

2559 
ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
- จากโรงเรยีน 5,000 5,500 6,000 6,500 

รวม 5,000 5,500 6,000 6,500 

รายจ่าย     
- ค่าวัสดุ 500 600 700 800 
- ค่าใช้สอย 2,000 2,200 2,400 2,600 

- ค่าตอบแทน 2,000 2,100 2,200 2,300 

รวม 5,000 5,500 6,000 6,500 

ผู้อนุมัติโครงการ 

 

…………………………………… 
( เซอรเ์รมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 
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ล าดบัท่ี   2   แผนงานหน่วยงาน งานงบประมาณ การเงิน การบัญช ี
แผนงานตามโครงสร้าง           ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)  
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นางสาวสพุรรณี  วุฒิไล 
ตอบสนอง             พันธกิจท่ี  2    ยุทธศาสตร์ท่ี   2     กลยุทธท่ี์   2.1  
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBAมาตรฐานท่ี …………….ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั………….ร่วม…….  
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั  ………….  ร่วม ……………………. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม...................                                 
เกณฑ์ที…่…………………………………………… 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อให้มีแผนการใชจ้่ายงบประมาณ 1.1จัดเตรียมข้อมูลงบประมาณแผนงาน พ.ย. 58 
ประจ าปีเพื่อจัดสรรงบประมาณส่วนต่างๆ และงบประมาณโครงการเพื่อจดัท า  
2.เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนม ี งบประมาณรวมของโรงเรียน  
ประสิทธิภาพและมีการรายงานผลด้าน 1.2จัดเตรียมข้อมูลการเงินของนกัเรียนแต ่ พ.ค. 59 
งบประมาณ การเงินการบัญช ี ระดับชั้น  
3.เพื่อให้มีระบบการท าบญัชทีี่ถูกต้องตาม 1.3 จัดเตรียมข้อมูลทางบญัชีของปกีาร พ.ค. 59– เม.ย. 
สากล ศึกษา2558 เพื่อโอนข้อมูลมาบันทึก 60 
4.เพื่อให้โรงเรยีนมีทรพัยากรเพียงพอต่อ บัญชใีหม่ปกีารศึกษา2559  
การพัฒนาคุณภาพโรงเรยีน 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
5.เพื่อให้ระบบการเงนิ การบัญชีม ี งานร่วม/โครงการ)  
ประสิทธิภาพตามระบบ 2.1 ภาระงานประจ า  
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 1.จัดท างบประมาณโรงเรียน ธ.ค. 58 
6.เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารจดัการ 2. ด าเนินการจัดท าเอกสารและข้อมูลทาง ธ.ค. 58 
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที ่ การเงิน  
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัตกิาร (8.3) 3. ด าเนินการจัดท าเอกสารและข้อมูล ธ.ค. 58 

 ทางการบัญช ี  
 4.จัดซื้อวัสดุ ส าหรับงานงบประมาณ ธ.ค. 58 
 การเงิน การบัญช ี  



59 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

เป้าหมายเชงิปริมาณ 5. จัดท างบรายการทางการเงนิส่งตน้สังกัด ธ.ค. 58 

1.งบประมาณการเงินของโรงเรียนประจ าปี    

2.ข้อมูลการเงิน การบัญช ี   

 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
เป้าหมายเชงิคุณภาพ -  

1. มีแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าป ี   
เพื่อจัดสรรงบประมาณส่วนต่างๆอย่าง   
ถูกต้อง   
2.การด าเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมนิผล  
และมีการรายงานผลด้านงบประมาณ  1.เอกสารการอนุมัติงบประมาณประจ าป ี ก.พ.59 
การเงินการบัญชีอย่างเป็นระบบ 2.ตรวจสอบ ติดตามเอกสารการเงินการ ตลอดปีการศึกษา 
3.มีระบบการท าบัญชีทีถู่กต้องตามหลัก บัญช ี  
สากล 3.จากการนิเทศจากหน่วยงานตน้สังกดั ต.ค,59 
4.โรงเรียนมีทรัพยากรเพยีงพอต่อการพัฒนา 4.จากรายงานการตรวจบัญชีของ พ.ย.59 
คุณภาพโรงเรียน ส านักงานตรวจบัญชีที่ตน้สังกดัก าหนด  
5.ระบบการเงิน การบัญชีมีประสิทธิภาพ 5.ปรับปรุงแก้ไข เอกสาร การบันทึกบญัช ี พ.ย.59 
ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ที่ผิดพลาดให้สมบูรณ ์  
6.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา   
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน   
แผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน 1.จากผลการนิเทศ ต.ค.59 
แผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 2.จากการปรับปรุงแก้ไข ต.ค.59 
   
   
ตัวชี้วัดความส าเรจ็   
1.มีแผนการใชจ้่ายงบประมาณประจ าปีเพื่อ   
จัดสรรงบประมาณส่วนต่างๆ   
2.การด าเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ   
และมีการรายงานผลด้านงบประมาณ    
การเงินการบัญชีร้อยละ 81   
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

3.มีระบบการท าบัญชีทีถู่กต้องตามหลัก   

สากลร้อยละ 100   
4.โรงเรียนมีทรัพยากรเพยีงพอต่อการพัฒนา   
คุณภาพโรงเรียนร้อยละ 81   
5.ระบบการเงิน การบัญชีมีประสิทธิภาพ   
ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน   
ร้อยละ 100   
6.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา   
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน   
แผนปฏิบัติการร้อยละ 81   
   
   
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล   
1. เอกสารการอนุมัติงบประมาณโรงเรียน   
2. แบบนิเทศงานบญัชจีากหน่วยงานต้น   
สังกัด   
ร้อยละ 100   
6.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา   
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน   
แผนปฏิบัติการร้อยละ 81   
   
   
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล   
1. เอกสารการอนุมัติงบประมาณโรงเรียน   
2. แบบนิเทศงานบญัชจีากหน่วยงานต้น   
สังกัด   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.4.2 แผนงานหน่วยงาน  งานงบประมาณ การเงิน การบัญช ี ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. การจัดท าเอกสารงานงบประมาณ  2 30,000 - ด าเนินการ 

 การเงินการบัญช ี     

2. การส่งเสริม สนับสนุน   2 1,000 - ด าเนินการ 

 ประสานงานเพื่อให้การ     

 ด าเนินงานด้านงบประมาณ      
 การเงิน การบัญช ี     

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( สามหมื่นหน่ึงพันบาทถ้วน ) 

 
31,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 31,000 บาท      งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท  

 
 

           ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

          ( นางสาวสุพรรณี  วุฒไิล )                                 (  นางจริน    นิยมจ้อย  ) 

                                   ผู้เสนองาน                                       ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทัว่ไป 
 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.4.2.1  งาน/กิจกรรม   การจดัท าเอกสารงานงบประมาณ การเงิน การบญัชี 
              แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 

  แผนงานหน่วยงาน  งานงบประมาณ การเงิน การบญัชี  ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 30,000 30,150 30,200 30,250 

รวม 30,000 30,150 30,200 30,250 
รายจ่าย     
           1.ค่าวัสดุ      

               -ค่าเอกสาร 3,000 3,500 4,000 4,500 
               -ค่าอุปกรณ ์ 6,000 6,000 6,000 6,000 

2.ค่าใช้สอย     

             -ค่าตรวจบัญช ี 20,000 20,000 20,000 20,000 
3.ค่าตอบแทน     

-      

4.ค่าพาหนะ     

               -ค่าพาหนะ 1,000 1,000 1,000 1,000 
5.ค่าครุภัณฑ์     

-      

รวม 30,000 30,150 30,200 30,250 
 

 
          ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

               (นางสาวสุพรรณี  วุฒิไล)                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 
                                   ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.4.2.2  งาน/กิจกรรม  การส่งเสริม สนับสนุน  ประสานงานเพื่อให้การด าเนินงานดา้น
งบประมาณ การเงิน การบญัชีเกิดประสิทธิภาพ      
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานงบประมาณ การเงิน การบญัชี ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 1,000 1,500 2,000 2,500 

รวม 1,000 1,500 2,000 2,500 
รายจ่าย     
           1.ค่าวัสดุ      

- ค่าเอกสาร 500 750 1000 1250 
2.ค่าใช้สอย     

- ค่าติดต่อประสานงานแฟกซ ์ 500 750 1000 1250 
3.ค่าตอบแทน     

-      

4.ค่าพาหนะ     

-      

5.ค่าครุภัณฑ์     

-      

รวม 1,000 1,500 2,000 2,500 
 

          ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 
               ( นางสาวสุพรรณี  วุฒิไล)                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 

                                    ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี   3   แผนงานหน่วยงาน   ธุรการ 
แผนงานตามโครงสร้าง           ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นางสาวเกียมจติ   วงษาพัด 
ตอบสนอง              พันธกิจท่ี  2    ยุทธศาสตร์ท่ี   2     กลยุทธท่ี์   2.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBAมาตรฐานท่ี    8  ตัวบ่งชี้/เกณฑ์หลกั  8.3.3 ข้อ 5   ร่วม  – 
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั  …………….. ร่วม ……………………….. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน   : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม................... 
                                 เกณฑ์ท่ี....................................................................................................... 
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อให้การรับ ส่งหนังสือราชการ และ 1.จัดเตรียมแฟม้แยกประเภท พ.ค.59 
หน่วยงานเกีย่วข้องเปน็ปัจจุบนั 2.จัดเตรียมระบบงานเพื่อความคล่องตัว พ.ค.59 
2.เพื่อให้ งานเอกสาร สารบรรณ เป็นระบบ  3.จัดเตรียมข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียน พ.ค.59 
มีประสิทธิภาพ   
3.เพื่อให้การปฏิบัตงิานธุรการที่มคีวามถูก- 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
ต้อง สมบูรณ์เปน็ปจัจบุัน และตรวจสอบได ้ งานร่วม/โครงการ)  
4.เพื่อแบ่งเบาภาระงานธุรการของคร ู 2.1 ภาระงานประจ า  

 1.คัดแยกเอกสาร ตลอดปี 
 2.จัดท าทะเบียนรับหนังสือเข้าและออกให ้ การศึกษา 

 เป็นปจัจุบัน  

 3.พัฒนาระบบงานเอกสาร สารบรรณ ตลอดปี 

เปา้หมายเชิงปริมาณ 4.เพิ่มประสิทธิภาพงานเอกสาร สารบรรณ การศึกษา 
ผู้บริหารจ านวน  8 คน 5.จัดท าทะเบียนครู  นักเรียนและพนักงาน พ.ค. 59 
บุคลากรครู จ านวน  67 คน   
บุคลากรสนับสนุน จ านวน  6   คน 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
 -  
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

เปา้หมายเชิงคุณภาพ 3. ขั้นตรวจสอบ/ตดิตาม/ประเมินผล  
1.การรับ ส่งหนังสือราชการ และหน่วยงาน 1..ตรวจสอบความถกูต้องของระบบ   ตลอดปี 
ที่เกีย่วข้องเปน็ปัจจุบนั  เอกสารในระบบบริหาร การศึกษา 
2.งานเอกสาร สารบรรณ เปน็ระบบม ี 2.ตรวจสอบทะเบยีนหนังสือเข้า ออก ตลอดปีการศึกษา 
ประสิทธิภาพ 3.ตรวจสอบหนังสือเข้า ออก ตลอดปีการศึกษา 
3.การปฏิบัติงานธุรการที่มีความถูกต้อง  4.ตรวจสอบเอกสารภายใน ค าสั่งแต่งตั้ง ตลอดปีการศึกษา 
สมบูรณ์เป็นปจัจบุัน และตรวจสอบได ้ จดหมายเวียน จดหมายออก  
4.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา   
ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน    
แผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ   
   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
1.การรับ ส่งหนังสือราชการ และหน่วยงาน 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  
ที่เกีย่วข้องเปน็ปัจจุบนั 1.มีการรายงานสรุปผลให้ผูบ้ริหาร ตลอดปีการศึกษา 
2.งานเอกสาร สารบรรณ เปน็ระบบม ี รับทราบในแต่ละเดือน  
ประสิทธิภาพร้อยละ 81 2.เก็บเอกสารแยกตามหมวดหมู่เพื่อสะดวก ตลอดปีการศึกษา 
3.การปฏิบัติงานธุรการที่มีความถูกต้อง  ในการคน้หาย้อนหลัง  
สมบูรณ์เป็นปจัจบุัน และตรวจสอบได ้   

4.ผู้บรหิารสามารถบริหารจัดการการศึกษา   

ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน    

แผนปฏิบัติการร้อยละ 81   

   

เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   

1.ทะเบียนหนงัสือเข้า – ออก   

2.ทะเบียนค าส่ังแต่งตั้ง จดหมายเวียน   

3.ผลประเมินความคล่องตัวของระบบการ   

ท างาน   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.4.3 แผนงานหน่วยงาน  งานธุรการ     ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. การจัดระบบงานเอกสารสารบรรณ 2 5,000 - ด าเนินการ 
2. การให้บรกิารส าเนาเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ 2 3,000 - ด าเนินการ 
3. จัดท าปฎิทนิปฎิบัตกิาร 2 2,000 - ด าเนินการ 
      

      

      
      
      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( หน่ึงหมื่นบาทถ้วน ) 

 
10,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 10,000 บาท         งบลงทุน................บาท  งบพัฒนา..................บาท  

 
 

           ลงชื่อ.........................................................           ลงชื่อ.......................................................... 

          (นางสาวเกียมจิต   วงษาพัด)                                  (  นางจริน    นิยมจ้อย  ) 
                                      ผู้เสนองาน                                              ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทั่วไป 
 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ.......................... ............................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.4.3.1  งาน/กิจกรรม   การจดัระบบเอกสารสารบรรณ 
              แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 

  แผนงานหน่วยงาน  งานธุรการ    ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 5,000 5,500 6,000 6,500 

รวม 5,000 5,500 6,000  6,500 
รายจ่าย     
           1.ค่าวัสดุ      

- ค่าเอกสาร 3,000 3,200 3,300 3,500 
- อุปกรณ ์ 1,000 1,200 1,300 1,500 
2.ค่าใช้สอย     

-      

3.ค่าตอบแทน     

-      

4.ค่าพาหนะ     

- ค่าพาหนะส่งทางไปรษณยี ์ 1,000 1,100 1,400 1,500 
5.ค่าครุภัณฑ์     

-      

รวม 5,000 5,500 6,000  6,500 
 

          ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 
             (  นางสาวเกยีมจติ   วงษาพัด )                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 

                                      ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผูอ้ านวยการ 
 
 



68 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 
แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.4.3.2  งาน/กิจกรรม   การให้บริการส าเนาเอกสาร และแบบฟอร์มตา่งๆ 
              แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 

  แผนงานหน่วยงาน  งานธุรการ    ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 3,000 3,500 4,000 4,500 

รวม 3,000 3,500 4,000 4,500 
รายจ่าย     
           1.ค่าวัสดุ      

- ค่าเอกสาร 2,000 2,250 ,2,500 2,750 
- ค่าอุปกรณ ์ 1,000 1,250 1,500 1,750 
2.ค่าใช้สอย     

-      
3.ค่าตอบแทน     

-      

4.ค่าพาหนะ     

-      

5.ค่าครุภัณฑ์     

-      

รวม 3,000 3,500 4,000 4,500 
 

          ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 
               (นางสาวเกยีมจติ   วงษาพัด)                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 

                                   ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.4.3.3  งาน/กิจกรรม การจดัท าปฏิทินปฏิบตัิการ  
              แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 

 แผนงานหน่วยงาน  งานธุรการ    ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 2,000 2,500 3,000 3,500 

รวม 2,000 2,500 3,000 3,500 
รายจ่าย     
           1.ค่าวัสดุ      

- ค่าเอกสาร 1,000 1,200 1,400 1,600 
- ค่าหมึก 500 700 900 1,100 
2.ค่าใช้สอย     

- ค่าเข้าเล่ม 500 600 700 800 
3.ค่าตอบแทน     

-      

4.ค่าพาหนะ     

-      

5.ค่าครุภัณฑ์     

-      

รวม 2,000 2,500 3,000 3,500 
 

          ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 
               (นางสาวเกยีมจติ   วงษาพัด)                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 

                                      ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
 
 

ล าดบัท่ี   4   แผนงานหน่วยงาน จัดซ้ือ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

แผนงานตามโครงสร้าง           ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ             นางสาวนัยนา   รัชตขจรกิจ 
ตอบสนอง            พันธกิจท่ี  2    ยุทธศาสตร์ท่ี   2     กลยุทธท่ี์   2.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBAมาตรฐานท่ี …………….ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั…………….
ร่วม……. ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั  ………….  ร่วม ……………………. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม................... 
                                 เกณฑ์ท่ี....................................................................................................... 
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อให้การจัดซื้อ เป็นไปอย่างมีระบบม ี 1.ส ารวจความต้องการ ตลอดปี 
ขั้นตอนชัดเจน ตรงตามแผนปฏิบัติการของ 2.สรุปผลการส ารวจว่าสินค้าประเภทใดที่ม ี การศึกษา 
โรงเรียน ความต้องการใช้มากที่สุด  
2.เพื่อให้มีการตรวจสอบเอกสารซื้อ/จ้าง 3.ผลการส ารวจเสนอผู้บริหาร  
ชัดเจน   

3.เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน   
ต่างๆเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  

4.เพื่อการประสานงานกบัหน่วยงาน งานร่วม/โครงการ)  

ภายนอกสอดคล้องกับเป้าหมาย 2.1 ภาระงานประจ า ตลอดปี 

เพื่อการจัดซื้อ/จ้าง 1.วางแผนการจัดซื้อ การศึกษา 

5.เพื่อให้มีการตรวจสอบราคาเอ้ือประโยชน ์ 2.ส ารวจราคาและเปรียบเทียบ  
สูงสุดต่อโรงเรียน 3.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าทีน่ ามาส่ง  
6.เพื่อให้มีการจัดท าเอกสารเพื่อท าข้อตกลง 4.ปะเมินการใช้สินค้า  
ซื้อ/จ้าง/เช่าที่ถกูต้อง   
 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
 -  
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

   

เปา้หมายเชิงปริมาณ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

1.วัสดุ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา 1.ตรวจสอบ ติดตามการจัดซื้อตามแผน ตลอดปี 
2.ครูจ านวน  67 คน 2.ปรับปรุง แก้ไขการจัดซื้อที่ยังไม่ตรงตาม การศึกษา 
3.พนักงานจ านวน 31 คน ความต้องการ  
 3. สรุปยอดการจัดซื้อ  

เปา้หมายเชิงคุณภาพ   

1.การจัดซื้อ จัดหาเปน็ไปอย่างมีระบบม ี 4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

ขั้นตอนชัดเจน ตรงตามแผนปฏิบัติการ 1. จากประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ตลอดปีการศึกษา 

ของโรงเรียน 2. จากการตอบรับเอกสารของผู้ใช้บรกิาร  

2.มีการตรวจสอบเอกสารเสนอซื้อ/จ้าง 3. จากการประเมนิความพึงพอใจในการ  

ชัดเจน รับบริการของบุคลากรทัง้ภายในและ  

3.การประชาสัมพันธ์ไปยงัหน่วยงานต่างๆ ภายนอก  

เป็นไปในทศิทางเดียวกนั   

4.มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก   

สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการจัดซื้อ/จ้าง   

5.การตรวจสอบราคาเอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อ   

โรงเรียน   

6.มีการจัดท าเอกสารเพื่อท าข้อตกลงซื้อ/   

จ้าง/เช่าที่ถูกต้อง   

7.การส่งต่อเอกสารให้งานพัสดุครุภัณฑ์เ   

เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ   

8.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา   

ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน แผน   

ปฏิบัติการ   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ   

1.การจัดซื้อ จัดหาเปน็ไปอย่างมีระบบม ี   

ขั้นตอนชัดเจน ตรงตามแผนปฏิบัติการของ   

โรงเรียน   
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

2.มีการตรวจสอบเอกสารเสนอซื้อ/จ้าง   

ชัดเจน   

3.การประชาสัมพันธ์ไปยงัหน่วยงานต่างๆ   

เป็นไปในทศิทางเดียวกนัร้อยละ 81   

4.มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก   

สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการจัดซื้อ/จ้าง   

5.การตรวจสอบราคาเอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อ   

โรงเรียนร้อยละ 100   

6.มีการจัดท าเอกสารเพื่อท าข้อตกลงซื้อ/   

จ้าง/เช่าที่ถูกต้อง   

7.การส่งต่อเอกสารให้งานพัสดุครุภัณฑ ์   

เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพร้อยละ 81   

8.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา   

ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน แผน   

ปฏิบัติการร้อยละ81   

   

เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   

1. แบบส ารวจความต้องการสินค้า   

2. แบบประเมินการใช้สนิค้า   
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 
แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 

6.4.4 แผนงานหน่วยงาน  งานจัดซ้ือ    ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. ก าหนดวิธีและกระบวนการใน 2 2,000 - ด าเนินการ 
 การจัดซื้อจัดจ้างควบคุมดูแล     
 คุณลักษณะและมาตรฐาน     
 ของผลิตภัณฑ์และบริการที ่     
 ต้องการ     

2. เจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้าน 2 1,000 - ด าเนินการ 
 ราคาคุณลักษณะและ     

 มาตรฐานภัณฑ์และบริการที ่     

 ต้องการ     

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( สามพันบาทถ้วน ) 

 
3,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 3,000 บาท        งบลงทุน..................บาท   งบพัฒนา..................บาท  

 
 

           ลงชื่อ..........................................................  ลงชือ่.......................................................... 

          ( นางสาวนัยนา  รัชตขจรกจิ )                               (  นางจริน    นิยมจ้อย  ) 
                                   ผู้เสนองาน                                                   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝา่ยบริหารทั่วไป 
 
 
                                             ผู้อนุมัติ 

ลงชือ่......................................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักด์ิ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 
แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.4.4.1  งาน/กิจกรรม   ก าหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซ้ือ จดัจา้ง และควบคุมดูแล
คุณลักษณะ และมาตรฐานของผลิตภณัฑ์และบริการท่ีต้องการ 
แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานจัดซ้ือ    ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 2,000 2,500 3,000 3,500 

รวม 2,000 2,500 3,000 3,500 
รายจ่าย     
           1.ค่าวัสดุ      

- ค่าเอกสาร 1,000 1,250 1,500 1,750 
2.ค่าใช้สอย     

-      

3.ค่าตอบแทน     

- ค่าติดต่อประสานงาน แฟกซ ์ 1,000 1,250 1,500 1,750 
4.ค่าพาหนะ     

-      

5.ค่าครุภัณฑ์     

-      

รวม 2,000 2,500 3,000 3,500 
 

 
          ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

          (  นางสาวนัยนา  รัชตขจรกจิ )                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 
                                   ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

 
แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 

7.4.4.2  งาน/กิจกรรม เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในดา้นราคาคุณลักษณะและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์   แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานจัดซ้ือ    ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 1,000 1,500 2,000 2,500 

รวม 1,000 1,500 2,000 2,500 
รายจ่าย     
           1.ค่าวัสดุ      

- ค่าเอกสาร 500 750 1,000 1,250 
2.ค่าใช้สอย     

- ค่าติดต่อประสานงาน แฟกซ ์ 500 750 1,000 1,250 
3.ค่าตอบแทน     

-      

4.ค่าพาหนะ     

-      

5.ค่าครุภัณฑ์     

-      

รวม 1,000 1,500 2,000 2,500 
 
 

          ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 
          (  นางสาวนัยนา  รัชตขจรกจิ )                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 

                                   ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปี 2559      ฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                 โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 
 

ล าดบัท่ี   5   แผนงานหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ ์
แผนงานตามโครงสร้าง           ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นางสาวนิลยา   พิเนตร 
ตอบสนอง              พันธกิจท่ี  2    ยุทธศาสตร์ท่ี   2     กลยุทธท่ี์   2.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBAมาตรฐานท่ี …………….ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก…………….ร่วม…….  
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั  ………………….  ร่วม …………………………. 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม................... 
                                 เกณฑ์ท่ี....................................................................................................... 
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบงาน 1.ศึกษาข้อมูล แนวปฏิบัติจากปฏิทินประจ าป ี เม.ย. 59 
ประชาสัมพันธท์ี่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 2.จัดท าแนวปฏิบัติและขอบข่ายงาน เม.ย. 59 
2.เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ของแต่ละ 3.ประชุมชี้แจง เม.ย. 59 
หน่วยงาน 4.จัดท าปฏิทินงาน         พ.ค.59 
3.เพื่อให้สื่อประชาสัมพนัธ์ได้รับการพัฒนา   

   

เปา้หมายเชิงปริมาณ   

1. ครูจ านวน 67 คน   

2. ผู้เรียนจ านวน 1,0 70 คน 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  

3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง งานร่วม/โครงการ)  

 2.1 ภาระงานประจ า  

 1.ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการ ทุกเดือน 
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูล  
 2.ออกแบบและจัดท าเอกสาร จดหมาย ตลอดปีการศึกษา 
 ในการประชาสัมพันธ ์  
 3.ตรวจสอบ และเผยแพร่ข้อมูล ตลอดปีการศึกษา 
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

เปา้หมายเชิงคุณภาพ 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  

1.สถานศึกษามีระบบงานประชาสัมพันธท์ี ่ -  

รวดเร็วมีประสิทธิภาพ   

2.การประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานม ี 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

ความคล่องตัว 1.ตรวจสอบติดตามการด าเนินงานตาม ทุกเดือนและ 
3.สื่อประชาสัมพันธ์ได้รับการพัฒนา แผนประชาสัมพนัธ ์ ตลอดปีการศึกษา 
4.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา 2.สอบถามผู้เกี่ยวข้อง การรับเอกสาร  

ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน แผน ประชาสัมพันธ ์  

ปฏิบัติการ 3.ติดตามสถิติ ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  

   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

1.สถานศึกษามีระบบงานประชาสัมพันธท์ี ่ 1.จากประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ทุกเดือนและ 
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 2.จากการตอบรับเอกสารของผู้ใช้บรกิาร ตลอดปีการศึกษา 

2.การประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานม ี 3.จากการประเมนิความพึงพอใจในการ  

ความคล่องตัวร้อยละ 81 รับบริการของบุคลากรทัง้ภายในและ  

3.สื่อประชาสัมพันธ์ได้รับการพัฒนา ภายนอก  

ร้อยละ 81   

4.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา   

ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน แผน   

ปฏิบัติการ   

   

เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   

1.แบบประเมินความพึงพอใจ บุคลากร   

ภายในและผู้มาติดต่อ   

2.แบบบันทึกสถิตจิากเอกสารรายเดือน   

ให้บรรลเุป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน แผน   

ปฏิบัติการ   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.4.5 แผนงานหน่วยงาน  งานประชาสัมพันธ์    ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. การจัดระบบงานเอกสารสารบรรณ 2 20,000 - ด าเนินการ 
 การให้บรกิารส าเนาเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ     

2. ประสานงานกบัฝ่ายต่างๆในโรงเรยีนเพื่อน า 2 2,000 - ด าเนินการ 
 ข้อมูลที่เกี่ยวกับกจิกรรมมาใช้ในการ     

 ประชาสัมพันธ ์     

      

      

      

      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( สองหมื่นสองพันบาทถ้วน ) 

 
22,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 

 ด าเนินการ 22,000 บาท    งบลงทุน..................บาท   งบพัฒนา..................บาท
  

 
 

           ลงชื่อ..........................................................  ลงชือ่.......................................................... 

           (นางสาวนิลยา   พิเนตร)                                       (  นางจริน    นิยมจ้อย  ) 
                              ผู้เสนองาน                                                 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
                                              ผู้อนุมัติ 

    ลงชื่อ................... ...................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

                                                                    ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.4.5.1  งาน/กิจกรรม  ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารเกี่ยวกบักิจกรรมตา่งๆ 
              แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 

 แผนงานหน่วยงาน  งานประชาสัมพันธ์   ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 20,000 20,500 21,000 21,500 

รวม 20,000 20,500 21,000 21,500 
รายจ่าย     
           1.ค่าวัสดุ      

            -ค่าเอกสาร 3,200 3,300 3,400 3,500 
            -ค่าอุปกรณ์ในการท าบอร์ดประชาสัมพันธ ์ 1,200 1,300 1,400 1,500 
           -ค่าหมึก 4,200 4,300 4,400 4,500 
           -ค่าจัดท าไวนิว 10,200 10,300 10,400 10,500 

2.ค่าใช้สอย     

-      

3.ค่าตอบแทน     

-      

4.ค่าพาหนะ     

            -ค่าพาหนะในการท าไวนิว 1,200 1,300 1,400 1,500 
5.ค่าครุภัณฑ์     

-      

รวม 20,000 20,500 21,000 21,500 
 

          ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 
               (นางสาวนิลยา   พิเนตร)                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 

                                   ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
      
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.4.5.2  งาน/กิจกรรม  ประสานงานกบัฝ่ายตา่งๆ ในโรงเรียนเพื่อน าข้อมูลท่ีเกี่ยวกบักิจกรรมมา
ใชใ้นการประชาสมัพันธ์   แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 
แผนงานหน่วยงาน  งานประชาสัมพันธ์   ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 2,000 2,500 3,000 3,500 

รวม 2,000 2,500 3,000 3,500 
รายจ่าย     
           1.ค่าวัสดุ      

- ค่าเอกสาร 1,000 1,250 1,500 1,750 
2.ค่าใช้สอย     

-      

3.ค่าตอบแทน     

-      

4.ค่าพาหนะ     

- ค่าพาหนะในการประชาสัมพันธ ์ 1,000 1,250 1,500 1,750 
5.ค่าครุภัณฑ์     

-      

รวม 2,000 2,500 3,000 3,500 
 

 
          ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

               (นางสาวนิลยา   พิเนตร)                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 
                                   ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ.............. ........................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 
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ล าดบัท่ี   6   แผนงานหน่วยงาน งานชั้นเรียนคุณภาพ 
แผนงานตามโครงสร้าง           ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
แผนงานตามมาตรฐาน   แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน  

 แผนงานด้านการจัดการศึกษา  
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จติตาภบิาล)   
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม 

ผู้รับผิดชอบ            นางพัฒนา   โปร่งมะณ ี
ตอบสนอง            พันธกิจท่ี  2    ยุทธศาสตร์ท่ี   5    กลยุทธ์ท่ี   5.1 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษา EDBAมาตรฐานท่ี    7   ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลกั  7.3   ร่วม –  
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลกั 7.3.2 ข้อ 1,2  ร่วม - 
ตอบสนองมาตรฐานการศกึษาโรงเรียน    : มาตรฐานท่ี...........ตัวบ่งชี้หลักท่ี............ร่วม.................. 
                                 เกณฑ์ท่ี....................................................................................................... 
 

 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 
วัตถุประสงค์ 1. ขั้นวางแผน  

1.เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการ 1 .ศึกษาเกณฑ์เกี่ยวกบัคุณภาพชั้นเรียน พ.ค.59 
วางแผนพัฒนาชัน้เรียนให้เกิดคณุภาพ 2.จัดท าเอกสารฉบบัร่าง พ.ค. 59 
2.เพื่อให้มีระบบการบริหารเป็นทีมในสายชัน้ 3. น าเสนอในที่ประชมุฝ่าย พ.ค. 59 
3.เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการ 4.ปรับแก้เพื่อความเหมาะสม พ.ค. 59 
สอนที่มีคุณภาพผลสัมฤทธิ์ให้สูงข้ึน   
4.เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ 2. ขั้นด าเนินการ (ภาระงานประจ า/ภาระ  
พัฒนา งานร่วม/โครงการ)  
5.เพื่อให้ครูผู้สอนและผู้เรียน ปฏิบัติตาม 2.1ภาระงานประจ า  

อัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับของสังคม   1 .ประชุมชี้แจงหัวหน้าสายชัน้ มิ.ย. 59 
6. เพื่อให้ครูทกุคนมจีิตส านกึที่มีส่วนร่วม 2.แจกเกณฑ์การประเมนิ มิ.ย. 59 

พัฒนองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 3 .จัดท าแผนงาน ระยะเวลาการประเมิน มิ.ย. 59 

7. เพื่อให้ครูผู้สอนและนักเรียนจัดแหล่ง  4 .ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสายชัน้ มิ.ย. 59 

เรียนรู้ ในสายชั้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ  ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ตลอดปีการศึกษา 

 ดูแล รักษาอย่างดี ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ สายชั้น  

8.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่าง 5 . รับการตรวจจากคณะกรรมการ ตลอดปีการศึกษา 

ครูผู้สอนในทุกสายชั้นดีจาก   
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

9.เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ 2.2  ภาระงานตาม ตบช.  
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 1.ส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่ง  

10.เพื่อให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี เรียนรู้คุณภาพ(7.3.2 ข้อ 1,2)  

ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ  

ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ   

การจัดการ 3.  ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล  

11.เพื่อให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา 1. หัวหน้าสายชัน้รับทราบผล ตลอดปีการศึกษา 
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย  2. คณะกรรมการประเมินเสนอแนะ ตลอดปีการศึกษา 
อ านาจ เพื่อการพัฒนา  
12.ส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่ง 3. ปรับและพัฒนาคุณภาพของสายชัน้ ตลอดปีการศึกษา 
เรียนรู้คุณภาพ(7.3.2 ข้อ 1,2)   

เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา  

 1. สรุปผลการประเมินชั้นเรียนคณุภาพเปน็ ตลอดปีการศึกษา 

เปา้หมายเชิงปริมาณ สายชั้นเรียนและภาพรวม  
1. ครูผู้สอนทุกคน  2. จัดท ารายงานผลการด าเนนิงานคณุภาพ สิ้นปีการศึกษา 
2. ผู้เรียนทุกคน ชั้นเรยีน  
 3. น าผลการประเมินมาปรบัปรุงและพัฒนา พ.ค. 60 

เปา้หมายเชิงคุณภาพ ในปีการศกึษาต่อไป  

1.ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน   

พัฒนา   

2.มีระบบ การบริหารงานเป็นทีมในสายชั้น   

PDCA   

3.ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนที่มี   

คุณภาพผลสัมฤทธิใ์ห้สูงข้ึน   

4.ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา   

โรงเรียนและปฏิบัติตนตาม ระเบียบ      

วินัยอย่างดี   

5.ครูผู้สอนและผู้เรียน ปฏิบัติตามอัตลักษณ์   

เป็นที่ยอมรับของสังคม     
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 วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

6.ครูผู้สอนทุกคนมจีิตส านกึที่มีส่วนร่วม   

พัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม   

7.ครูผู้สอนและผู้เรียนจัดแหล่งเรียนรู้ในสาย    

ชั้น  ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดูแล  รักษา    

อย่างดี ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   

8.ผู้เรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจาก   

ครูผู้สอนในทุกสายชั้น   

9.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ   

ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน   

10.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน   

ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน   

หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน   

วิชาการและการจัดการ   

11.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ   

บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ   

(7.3.2 ข้อ 1,2)   

   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ   

1.ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน   

พัฒนาชั้นเรียนให้เกดิคุณภาพร้อยละ 81   

2.มีระบบ การบริหารงานเป็นทีมในสายชั้น   

PDCA   

3.ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนที่มี   

คุณภาพผลสัมฤทธิ์ให้สูงข้ึน   

4.ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา   

โรงเรียนและปฏิบัติตนตาม ระเบียบวินัย   

อย่างดี   

5.ครูผู้สอนและผู้เรียน ร้อยละ 81 ปฏิบัติ   

ตามอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับของสังคม    

6.ครูผู้สอนทุกคนมจีิตส านกึที่มีส่วนร่วม   
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ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ป)ี 

พัฒนา   

7.ครูผู้สอนและผู้เรียนจัดแหล่งเรียนรู้ ในสาย     

ชั้นตลอดจนมีส่วนร่วมในการดูแล     

รักษาอย่างดี ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   

ร้อยละ 81   

8.ผู้เรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจาก   

ครูในทุกสายชั้น   

9.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ   

ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน   

10.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน   

ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ   

ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ   

การจัดการ   

11.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ   

บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ   

12.ส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์ห้องเรียน   

/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ   

   

เคร่ืองมือการติดตาม/ประเมินผล   

1. เอกสารประกอบการจัดท าโครงการ/งาน   

2. แบบประเมินผล   

3. แบบสรุปโครงการ   
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน 
6.4.6 แผนงานหน่วยงาน  งานชั้นเรียนคุณภาพ ฝ่ายบริหารท่ัวไป 

ล าดับ
ท่ี 

รายการ 
แผนงาน
ตาม

มาตรฐาน 

จ านวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ บาท ส.ต. 

1. การพัฒนาห้องเรยีน แหลง่เรียนรู้คุณภาพ 2 22,000 - ด าเนินการ 
      

      

      

      

      

      

      

      

รวมประมาณการค่าใช้จา่ย 
( สองหมื่นสองพันบาทถ้วน ) 

 
22,000 - 

 
สรุปประเภทงบประมาณ 
 ด าเนินการ 22,000 บาท       งบลงทนุ..................บาท  งบพัฒนา..................บาท  

 
                        
           ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

            (นางพัฒนา   โปร่งมะณี)                                            (  นางจริน    นยิมจ้อย  ) 
                                  ผู้เสนองาน                                                  ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบรหิารทั่วไป 
 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ......................................................... 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

                                                                     ผู้อ านวยการ 
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แบบแสดงประมาณคา่ใช้จ่ายงาน/กจิกรรม 
7.4.6.1  งาน/กิจกรรม  การพฒันาห้องเรียน แหล่งเรียนรู้คุณภาพ  
              แผนงานตามมาตรฐานท่ี 1 234 5 

  แผนงานหน่วยงาน  งานชั้นเรียนคุณภาพ    ฝ่าย บริหารท่ัวไป 

รายการ 
งบประมาณ 
ปี 2559 

ประมาณการงบประมาณ 
2560 2561 2562 

รายรับ     
-จากโรงเรียน 22,000 23,000 24,000 25,000 

รวม 22,000 23,000 24,000 25,000 

รายจ่าย     
           1.ค่าวัสดุ      

- ค่าอุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน 15,000 16,000 17,000 18,000 

- ค่าอุปกรณ์ตกแต่งแหลง่เรียนรู้สายชั้น 5,000 5,000 5,000 5,000 
2.ค่าใช้สอย     

-      

3.ค่าตอบแทน     

- ค่าของรางวลัจากการประกวด 2,000 2,000 2,000 2,000 

4.ค่าพาหนะ     

-      

5.ค่าครุภัณฑ์     

-      

รวม 22,000 23,000 24,000 25,000 

 
 
          ลงชื่อ.......................................................... ลงชื่อ.......................................................... 

               (นางพัฒนา   โปร่งมะณี)                                   (  นางจรนิ    นิยมจ้อย  ) 
                                   ผู้เสนองาน                                         ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
                                         ผู้อนุมัต ิ

ลงชื่อ....................... .................................. 
(  เซอร์เรมอนด์  พิเศษศักดิ์ ) 

ผู้อ านวยการ 


