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ฝ่ายบริหารทั่วไป
วิสัยทัศน์
ฝ่ายบริหารทั่วไปมุ่งบริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากลตามหลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย
1.บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ทีเ่ น้นมาตรฐาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

2.สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล
2. ยกระดับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ตารางที่ 3.4 สรุปงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน / งาน / โครงการ ปีการศึกษา 2559
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ที่

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ

1 งานนโยบายและแผน
1.1 การจัดทาคู่มือบริหารสถาน
ศึกษา
1.2 โครงการร่วมปลูกจิตสานึก
ธรรมมาภิบาล
-กิจกรรมเสริมสร้าง
มาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่บคุ ลากรได้มีจิต
สานึกธรรมมาภิบาล
2 งานงบประมาณ
การเงิน การบัญชี
2.1 การจัดทาเอกสารงาน
งบประมาณการเงิน การ
บัญชี
2.2 การส่งเสริม สนับสนุน
ประสานงานเพื่อให้การ
ดาเนินงานด้าน
งบประมาณ การเงิน การ
บัญชีเกิดประสิทธิภาพ
3 งานธุรการ
3.1 การจัดระบบเอกสาร
สารบรรณ
3.2 การให้บริการสาเนา
เอกสาร และแบบฟอร์ม
ต่างๆ
3.3 การจัดทาปฏิทินปฏิบัตกิ าร
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2

2

2

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ดาเนินการ พัฒนา ลงทุน

หน้า
อ้างอิง

2,000

395
399

5,000

400

นางจริน นิยมจ้อย

403

นางสาวสุพรรณี วุฒิไล

30,000

407

1,000

408

5,000

409
412

3,000

413

2,000

414

นางสาวเกียมจิต วงษาพัด

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ที่

แผนงานหน่วยงาน
งาน / โครงการ

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน
2

4 งานจัดซื้อ
4.1 กาหนดวิธีและกระบวนการ
ในการจัดซื้อ จัดจ้าง และ
คุณลักษณะและมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์และบริการที่
ต้องการ
4.2 เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ใน
ด้านราคาคุณลักษณะและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์
5 งานประชาสัมพันธ์
5.1 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆ
5.2 ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
ใน โรงเรียน เพื่อนาข้อมูลที่
เกี่ยวกับกิจกรรมมาใช้
ในการประชาสัมพันธ์
6 งานชั้นเรียนคุณภาพ
การพัฒนาห้องเรียน
แหล่งเรียนรู้คุณภาพ
6.1 การพัฒนาห้องเรียน
แหล่งเรียนรู้คุณภาพ
รวม

2

2

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ดาเนินการ พัฒนา ลงทุน

2,000

415
419

1,000

420

20,000

421
424

2,000

425

นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ

นางสาวนิลยา พิเนตร

426

นางพัฒนา โปร่งมะณี

22,000
95,000

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

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

หน้า
อ้างอิง

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ตารางที่ 4.4 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน ปีการศึกษา 2559
ของ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่

แผนงานหน่วยงาน

1 งานนโยบายและแผน
1.1 การจัดทาคู่มือบริหารสถานศึกษา
1.2 โครงการร่วมปลูกจิตสานึกธรรม
มาภิบาล
-กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
บุคลากรได้มีจิตสานึกธรรมมาภิบาล
2 งานงบประมาณ การเงิน
การบัญชี
2.1 การจัดทาเอกสารงานงบประมาณ
การเงิน การบัญชี
2.2 การส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน
เพื่อให้การดาเนินงานด้าน
งบประมาณ การเงิน การบัญชี
เกิดประสิทธิภาพ
3 งานธุรการ
3.1 การจัดระบบเอกสาร
3.2 การให้บริการสาเนาเอกสาร และ
แบบฟอร์มต่างๆ
3.3 การจัดทาปฏิทินปฏิบัตกิ าร
ภายในและภายนอก
4 งานจัดซื้อ
4.1 กาหนดวิธีและกระบวนการในการ
จัดซื้อ จัดจ้าง และควบคุมดูแล
คุณลักษณะและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการ
4.2 เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
จาก
จากที่อื่น
มาตรฐาน โรงเรียน

รวม

สรุปรายจ่าย

2
2

2,000
5,000

2,000
5,000

2,000
5,000

2

30,000

30,000

30,000

2

1,000

1,000

1,000

2
2

5,000
3,000

5,000
3,000

5,000
3,000

2

2,000

2,000

2,000

2
2

2,000

2,000

2,000

2

1,000

1,000

1,000

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ที่

แผนงานหน่วยงาน

คุณลักษณะและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์
5 งานประชาสัมพันธ์
5.1 ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร
เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ
5.2 ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน
เพื่อนาข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมมาใช้
ในการประชาสัมพันธ์
6 งานชั้นเรียนคุณภาพ
การพัฒนาห้องเรียน แหล่งเรียนรู้
คุณภาพ

สรุปรายรับ
แผนงาน
ตาม
จาก
จากที่อื่น
มาตรฐาน โรงเรียน

รวม

สรุปรายจ่าย

2

20,000

20,000

20,000

2

2,000

2,000

2,000

2

22,000

22,000

22,000

95,000

95,000

95,000

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

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ตารางที่ 5.4 สรุปรายรับ-รายจ่ายตามแผนงานหน่วยงาน (งาน/กิจกรรม/โครงการ) ปีการศึกษา 2559
ของ ฝ่ายบริหารทั่วไป
5.4.1 แผนงานหน่วยงาน งานนโยบายและแผน ฝ่าย บริหารทั่วไป
สรุปรายรับ
แผนงาน
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตาม
สรุปรายจ่าย
จากโรงเรียน จากที่
รวม
มาตรฐาน
อื่น
2,000
1. การจัดทาคู่มือบริหารสถาน
2
2,000
ศึกษา
5,000
2. โครงการร่วมปลูกจิตสานึก
2
5,000
ธรรมมาภิบาล
-กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
บุคลากรได้มีจิตสานึกธรรม
มาภิบาล
รวม
7,000
7,000
5.4.2 แผนงานหน่วยงาน งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี
ฝ่าย บริหารทั่วไป
สรุปรายรับ
แผนงาน
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตาม
สรุปรายจ่าย
จากโรงเรียน จากที่
รวม
มาตรฐาน
อื่น
30,000
2
30,000
1. การจัดทาเอกสารงาน
งบประมาณการเงิน การบัญชี
1,000
2
1,000
2. การส่งเสริม สนับสนุน
ประสานงานเพื่อให้การ
ดาเนินงานด้านงบประมาณ
การเงิน การบัญชีเกิด
ประสิทธิภาพ
รวม
31,000
31,000
5.4.3 แผนงานหน่วยงาน งานธุรการ ฝ่าย บริหารทั่วไป
สรุปรายรับ
แผนงาน
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตาม
สรุปรายจ่าย
จากโรงเรียน จากที่
รวม
มาตรฐาน
อื่น
5,000
2
5,000
1. การจัดระบบเอกสาร
3,000
การให้บริการสาเนาเอกสาร
2
3,000
และแบบฟอร์มต่างๆ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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2. การจัดทาปฏิทินปฏิบัตกิ าร
ภายในและภายนอก

2

รวม
10,000
5.4.4 แผนงานหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ฝ่าย บริหารทั่วไป
สรุปรายรับ
แผนงาน
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตาม
จากโรงเรียน จากที่
มาตรฐาน
อื่น
2
20,000
1. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร เกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆ
2
2,000
2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ใน
โรงเรียน เพื่อนาข้อมูลที่
เกี่ยวกับกิจกรรมมาใช้
ในการประชาสัมพันธ์
รวม
22,000
5.4.5 แผนงานหน่วยงาน งานจัดซื้อ ฝ่าย บริหารทั่วไป
สรุปรายรับ
แผนงาน
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตาม
จากโรงเรียน จากที่
มาตรฐาน
อื่น
1. กาหนดวิธีและกระบวนการใน
2
2,000
การจัดซื้อ จัดจ้าง และ
คุณลักษณะและมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์และบริการที่
ต้องการ
2. เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้าน
2
1,000
ราคาคุณลักษณะและ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์
รวม

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

2,000

2,000

10,000

รวม

สรุปรายจ่าย
20,000

2,000

22,000

รวม

สรุปรายจ่าย
2,000

1,000

3,000

ฝ่ายบริหารทั่วไป

3,000

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

8

5.4.6 แผนงานหน่วยงาน งานชั้นเรียนคุณภาพ ฝ่าย บริหารทั่วไป
สรุปรายรับ
แผนงาน
ที่
งาน/กิจกรรม/โครงการ
ตาม
จากโรงเรียน จากที่
มาตรฐาน
อื่น
1. การพัฒนาห้องเรียน แหล่ง
2
22,000
เรียนรู้คณ
ุ ภาพ
รวม
22,000

รวม

สรุปรายจ่าย
22,000
22,000

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

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ลาดับที่ 1 แผนงานหน่วยงาน งานนโยบายและแผน
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางจริน นิยมจ้อย
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 8 , 9 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 8.1-8.2, 8.4,8.6,
9.1-9.2 ร่วม………………… ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 8.3.2 , 9.1.1ร่วม ………….
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม..................
เกณฑ์ที่........................................................................................................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
พ.ค. 59
1.เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสยั ทัศน์ ภาวะผู้นาและ 1.1 กาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ
ความคิดริเริ่มทีเ่ น้นการพัฒนาผูเ้ รียน(8.1)
พ.ค. 59
1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อการพัฒนางาน
พ.ค. 59
2.เพื่อให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
1.3 ร่วมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประสิทธิผล
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ยั่งยืน
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
งานร่วม/โครงการ)
การจัดการ(8.2)
3.เพื่อให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อานาจ(8.4)
4.เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นักเรียน ชุมชน

2.1 ภาระงานประจา
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการ
1) การกาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ
2)การนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา

ผู้ปกครอง ในผลการบริหารจัดการศึกษา
(8.5)
5.ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา(8.6)
6.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด ( 9.1 )

เพื่อการบริหารจัดการ
2.นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
จัดการ
3. ประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดีต่อสถานศึกษา
- หน่วยงานภายใน
- หน่วยงานภายนอก

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

พ.ค.59
พ.ค.59
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
7.เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษากากับ
ติดตาม ดูแล ขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
(9.2)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
2.คูมือการบริหารสถานศึกษา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและ
ความคิดริเริ่มทีเ่ น้นการพัฒนาผูเ้ รียน(8.1)
2.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
(8.2)
3.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ(8.4)
4.เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นักเรียน ชุมชน
ผู้ปกครอง ในผลการบริหารจัดการศึกษา
5.ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา(8.6)
5.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด ( 9.1 )
6.เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษากากับ
ติดตาม ดูแล ขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
(9.2)
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1.ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหารในการพัฒนา
ภาวะผู้นา วิสัยทัศน์ เพื่อนามาพัฒนาผู้เรียน
(8.1)
1) การแสดงทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา
2. การส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร ( 8.2)
3. การใช้ข้อมูลผลการประเมินเป็นฐานคิดใน
การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อพร้อมรับการกระจายอานาจ ( 8.4 )
5. การสนับสนุนให้ผู้บริหารได้เสนอแนะคา
ปรึกษาทางวิชาการและการบริหารจัดการ
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา ( 8.6 )
6. การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบได้
กาหนด (9.1 )
1) การกาหนดนโยบาย แนวทางการดาเนิน
งานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผเู้ รียน
เอกลักษณ์สถานศึกษา
2) การพิจารณาการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น
3) การกากับ ติดตามและสนับสนุนในการ
ปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนด
4) การบริหารจัดการประชุมไม่น้อยกว่า
4 ครั้ง/ปี มีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70
5) การนาผลการประเมินไปปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา
7. การกากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา
ต.ค.59 / มี.ค.60
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

ปีละ 4 ครั้ง

ปีละ 4 ครั้ง
ตลอดปีการศึกษา
ปีละ 4 ครั้ง

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.สถานศึกษามีดาเนินการอย่างมีส่วนร่วม
ของบุคลากร ร้อยละ 81
2.บุคลากร ผู้มีส่วนเกีย่ วข้องร้อยละ 81 พึง
พอใจในการบริหารจัดการ
3.สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการ
ดาเนินการที่สนับสนุนส่งเสริมผูเ้ รียนที่
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษาร้อยละ 81
4.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
5.มีการจัดการบริหารความเสี่ยง
6.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
7.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
8.ผูเ้ รียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
บริหารการจัดการศึกษา ร้อยละ 81
9.ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชา
การและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพ
10.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนดร้อยละ 81
11.คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
1) การมีส่วนร่วมในการกาหนดอัตลักษณ์
นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
2) การกากับ ติดตามการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะในการ
จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม กระบวนการ
รู้ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. โครงการร่วมปลูกจิตสานึกธรรมาภิบาล
-กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้แก่บุคลากรได้มีจิตสานึกธรรมมา
ภิบาล
2.3 การจัดทาคู่มือบริหารสถานศึกษา
2.4 โครงการร่วมปลูกจิตสานึกธรรมาภิบาล
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตาม
ระบบการบริหารจัดการ
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงานที่ยังไม่
สมบูรณ์
3.3 ประเมินผลการบริหารจัดการ
3.4 ประเมินผลโครงการ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)
พ.ค. 59
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

เดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดปีการศึกษา
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ต.ค. 59/ มี.ค.60

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
4.1 สรุปผลการดาเนินงาน

ต.ค. 59/ มี.ค.60

ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของ

4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน

ต.ค. 59/ มี.ค.60

ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 90
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล

ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาใน ปีการศึกษาต่อไป

พ.ค. 60

1.แบบสรุปผลการจัดทาแผนงาน โครงการ
2.แบบรายงานผลการดาเนินงานของฝ่ายต่างๆ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

3.แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.4.1 แผนงานหน่วยงาน งานนโยบายและแผน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. การจัดทาคู่มือบริหารสถานศึกษา
2
2,000
ดาเนินการ
2. โครงการร่วมปลูกจิตสานึกธรรมมาภิบาล
-กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม
2
5,000
พัฒนา
จริยธรรมให้แก่บุคลากรได้มีจิตสานึกธรรมมา
ภิบาล
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( เจ็ดพันบาทถ้วน )

7,000

-

สรุปประเภทงบประมาณ

 ดาเนินการ 7,000 บาท

 งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท

ลงชื่อ.......................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ.......................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.1.1 งาน/กิจกรรม การจัดทาคูม่ ือบริหารสถานศึกษา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานนโยบายและแผน ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
2,000
2,500
3,000
3,500
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ
2.ค่าใช้สอย
-ค่าเข้าเล่มเอกสาร
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่าบริการรถมอเตอร์ไซด์
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้เสนองาน

2,000

2,500

3,000

3,500

800

1,000

1,200

1,400

1,000

1,200

1,400

1,600

200

300

400

500

2,000

2,500

3,000

3,500

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.1.1 งาน/กิจกรรม การจัดทาคูม่ ือบริหารสถานศึกษา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานนโยบายและแผน ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
2,000
2,500
3,000
3,500
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ
2.ค่าใช้สอย
-ค่าเข้าเล่มเอกสาร
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่าบริการรถมอเตอร์ไซด์
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้เสนองาน

2,000

2,500

3,000

3,500

800

1,000

1,200

1,400

1,000

1,200

1,400

1,600

200

300

400

500

2,000

2,500

3,000

3,500

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
ร่วมปลูกจิตสานึกธรรมาภิบาล
ลักษณะโครงการ
ประจา
ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
นโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบ
นางจริน นิยมจ้อย
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 8 , 9 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 8.1-8.2, 8.4,8.6,
9.1-9.2 ร่วม - ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก8.3.2 , 9.1.1ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ ……………….ตัวบ่งชี้หลัก
ที…
่ ………………….. ร่วม …………………..... เกณฑ์…………………………………………………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ฝ่ายบริหารทั่วไปจึงได้ประชุมเพื่อร่วมกันกาหนดแนวทางและแสวงหาความร่วมมือในการร่วมกันขับเคลื่อน
โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูกจิตสานึกธรรมาภิบาลขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมไทยซึ่งหันมา
ให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต มากขึ้น โดย เด็กๆซึ่งเป็นอนาคตของชาติจะมีบทบาทหน้าที่
สาคัญในการพัฒนาสังคมโดยรวมของประเทศไทย
ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้เ ล็งเห็นความสาคัญ ในเรื่องนี้โดยเห็นว่าควรเริ่มต้น ด้วยการปลูกฝังสร้าง
จิตสานึก ค่านิยมคุณ ธรรม จริย ธรรม หลักธรรมาธิบาลและปฏิบั ติตามรอยเบื้ องพระยุคลบาทพระบท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแนวทางเป็นหลักในการดาเนินชีวิต ฝ่ายบริหารทั่วไปจึงได้จัดทา
โครงการร่วมปลูกจิตสานึกธรรมาภิบาล เพื่อให้บุคคลากรครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิ
บาลเพื่อให้บุ คคลากรครูผู้สอนเกิ ด ความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิ บาล และปลูกจิตสานึกให้ผู้เรีย น
ประพฤติและปฏิบัติตนโดยใช้หลักธรรมาภิ บาลโดยมีหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบดังนี้ 1 หลัก
ประสิทธิผล 2 หลักประสิทธิภาพ 3 หลักการตอบสนอง 4 หลักภาระรับผิดชอบ 5 หลักความโปร่งใส
6 หลักการมีส่วนรวม 7 หลักการกระจายอานาจ 8 หลักนิติธรรม 9 หลักความเสมอภาค 10 หลัก
มุ่งเน้นฉันทามติ
2.วัตถุประสงค์
2.1เพื่อให้บุคคลากรครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล
2.2 เพื่อให้ครูปลูกจิตสานึกให้ผเู้ รียนประพฤติและปฏิบัตติ นโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
บุคคลากรครู และบุคลากรสนับสนุน จานวน 67 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนมีความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาลและนาไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ประจาวัน
3.3 ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน ร้อยละ 81 มีความรู้ความเข้าใจ ประพฤติและปฏิบัตติ น
โดยใช้ในหลักธรรมาภิบาล
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
-ประชุมชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
พ.ค.59
นางจริน นิยมจ้อย
-ประชาสัมพันธ์
พ.ค.59
นางจริน นิยมจ้อย
-สร้างความตระหนัก

พ.ค.59

นางจริน นิยมจ้อย

2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
-จัดทาคู่มือการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

พ.ค.59

นางจริน นิยมจ้อย

-สร้างความเข้าใจพร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ

พ.ค.59

นางจริน นิยมจ้อย

-กากับ ติดตามเป็นระยะๆ

ตลอดปี

หัวหน้าสายชั้น

-มอบรางวัลสายชัน้ ที่ปฏิบัตเิ ป็นเลิศ

2 เดือน/ครั้ง

นางจริน นิยมจ้อย

3. ขั้นติดตามและประเมินผล
-จัดทาแบบประเมิน

ก.ย.59

นางจริน นิยมจ้อย

-แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

ต.ค.59

นางจริน นิยมจ้อย

-ประเมินและรายงานผล

ต.ค.59

คณะกรรมการ

5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา
7. งบประมาณ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป
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งบประมาณ
2559

รายการ
รายรับ
- จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
- ค่าวัสดุ
- ค่าจัดทาสรุปรายงานของแต่ละสายชั้น
- ค่าตอบแทนวิทยากร
รวม

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

5,000

5,500

6,000

6,500

5,000

5,500

6,000

6,500

500
2,000

600

700

800

2,200

2,000
5,000

2,100
5,500

2,400
2,200
6,000

2,600
2,300
6,500

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมิน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.บุคลากรครูและบุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาลและนาไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ประจาวัน
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

……………………………………
( นางจริน นิยมจ้อย )

……………………………………
(นางจริน นิยมจ้อย)

ผู้อนุมัติโครงการ

……………………………………
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป
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ลาดับที่ 2 แผนงานหน่วยงาน งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุพรรณี วุฒิไล
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBAมาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 8.3 ร่วม…….
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก …………. ร่วม …………………….
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม...................

เกณฑ์ท…
ี่ ……………………………………………
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีเพื่อจัดสรรงบประมาณส่วนต่างๆ
2.เพื่อให้การดาเนินงานของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและมีการรายงานผลด้าน
งบประมาณ การเงินการบัญชี
3.เพื่อให้มีระบบการทาบัญชีที่ถูกต้องตาม
สากล
4.เพื่อให้โรงเรียนมีทรัพยากรเพียงพอต่อ
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
5.เพื่อให้ระบบการเงิน การบัญชีมี
ประสิทธิภาพตามระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
6.เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กาหนดไว้ในแผนปฏิบัตกิ าร (8.3)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1. ขั้นวางแผน
1.1จัดเตรียมข้อมูลงบประมาณแผนงาน
และงบประมาณโครงการเพื่อจัดทา
งบประมาณรวมของโรงเรียน
1.2จัดเตรียมข้อมูลการเงินของนักเรียนแต่
ระดับชั้น
1.3 จัดเตรียมข้อมูลทางบัญชีของปีการ
ศึกษา2558 เพื่อโอนข้อมูลมาบันทึก
บัญชีใหม่ปกี ารศึกษา2559
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.จัดทางบประมาณโรงเรียน
2. ดาเนินการจัดทาเอกสารและข้อมูลทาง
การเงิน
3. ดาเนินการจัดทาเอกสารและข้อมูล
ทางการบัญชี
4.จัดซื้อวัสดุ สาหรับงานงบประมาณ
การเงิน การบัญชี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

พ.ย. 58

พ.ค. 59
พ.ค. 59– เม.ย.
60

ธ.ค. 58
ธ.ค. 58
ธ.ค. 58
ธ.ค. 58
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

5. จัดทางบรายการทางการเงินส่งต้นสังกัด

ธ.ค. 58

1.งบประมาณการเงินของโรงเรียนประจาปี
2.ข้อมูลการเงิน การบัญชี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
เพื่อจัดสรรงบประมาณส่วนต่างๆอย่าง
ถูกต้อง
2.การดาเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
และมีการรายงานผลด้านงบประมาณ
การเงินการบัญชีอย่างเป็นระบบ
3.มีระบบการทาบัญชีทถี่ ูกต้องตามหลัก
สากล
4.โรงเรียนมีทรัพยากรเพียงพอต่อการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน
5.ระบบการเงิน การบัญชีมีประสิทธิภาพ
ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
6.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 ภาระงานตาม ตบช.
-

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1.เอกสารการอนุมัติงบประมาณประจาปี
2.ตรวจสอบ ติดตามเอกสารการเงินการ
บัญชี
3.จากการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัด
4.จากรายงานการตรวจบัญชีของ
สานักงานตรวจบัญชีที่ตน้ สังกัดกาหนด
5.ปรับปรุงแก้ไข เอกสาร การบันทึกบัญชี
ที่ผิดพลาดให้สมบูรณ์

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
1.จากผลการนิเทศ
2.จากการปรับปรุงแก้ไข

ก.พ.59
ตลอดปีการศึกษา
ต.ค,59
พ.ย.59
พ.ย.59

ต.ค.59
ต.ค.59

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีเพื่อ
จัดสรรงบประมาณส่วนต่างๆ
2.การดาเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
และมีการรายงานผลด้านงบประมาณ
การเงินการบัญชีร้อยละ 81
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

21

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

3.มีระบบการทาบัญชีทถี่ ูกต้องตามหลัก
สากลร้อยละ 100
4.โรงเรียนมีทรัพยากรเพียงพอต่อการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนร้อยละ 81
5.ระบบการเงิน การบัญชีมีประสิทธิภาพ
ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ร้อยละ 100
6.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการร้อยละ 81

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. เอกสารการอนุมัติงบประมาณโรงเรียน
2. แบบนิเทศงานบัญชีจากหน่วยงานต้น
สังกัด
ร้อยละ 100
6.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการร้อยละ 81

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. เอกสารการอนุมัติงบประมาณโรงเรียน
2. แบบนิเทศงานบัญชีจากหน่วยงานต้น
สังกัด

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.4.2 แผนงานหน่วยงาน งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป
ลาดับ
ที่
1.
2.

รายการ

การจัดทาเอกสารงานงบประมาณ
การเงินการบัญชี
การส่งเสริม สนับสนุน
ประสานงานเพื่อให้การ
ดาเนินงานด้านงบประมาณ
การเงิน การบัญชี
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

จานวนเงิน
บาท

ส.ต.

ประเภท
งบประมาณ

2

30,000

-

ดาเนินการ

2

1,000

-

ดาเนินการ

31,000

-

สรุปประเภทงบประมาณ

 งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท

 ดาเนินการ 31,000 บาท

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

( นางสาวสุพรรณี วุฒไิ ล )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทัว่ ไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.2.1 งาน/กิจกรรม การจัดทาเอกสารงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
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
20,000
20,000
20,000
20,000
-ค่าตรวจบัญชี
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..........................................................
(นางสาวสุพรรณี วุฒิไล)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.2.2 งาน/กิจกรรม การส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานเพื่อให้การดาเนินงานด้าน
งบประมาณ การเงิน การบัญชีเกิดประสิทธิภาพ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
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
- ค่าติดต่อประสานงานแฟกซ์
500
750
1000
1250
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
1,000
1,500
2,000
2,500
ลงชื่อ..........................................................
( นางสาวสุพรรณี วุฒิไล)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ลาดับที่ 3 แผนงานหน่วยงาน ธุรการ
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเกียมจิต วงษาพัด
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBAมาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์หลัก 8.3.3 ข้อ 5 ร่วม –
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก …………….. ร่วม ………………………..
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม...................
เกณฑ์ที่.......................................................................................................
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การรับ ส่งหนังสือราชการ และ
หน่วยงานเกีย่ วข้องเป็นปัจจุบนั
2.เพื่อให้ งานเอกสาร สารบรรณ เป็นระบบ
มีประสิทธิภาพ
3.เพื่อให้การปฏิบัตงิ านธุรการที่มคี วามถูกต้อง สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบได้
4.เพื่อแบ่งเบาภาระงานธุรการของครู

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้บริหารจานวน 8 คน
บุคลากรครู จานวน 67 คน
บุคลากรสนับสนุน จานวน 6 คน

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1. ขั้นวางแผน
1.จัดเตรียมแฟ้มแยกประเภท
2.จัดเตรียมระบบงานเพื่อความคล่องตัว
3.จัดเตรียมข้อมูลพืน้ ฐานของโรงเรียน

พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.คัดแยกเอกสาร
2.จัดทาทะเบียนรับหนังสือเข้าและออกให้
เป็นปัจจุบัน

ตลอดปี
การศึกษา

3.พัฒนาระบบงานเอกสาร สารบรรณ
4.เพิ่มประสิทธิภาพงานเอกสาร สารบรรณ
5.จัดทาทะเบียนครู นักเรียนและพนักงาน

ตลอดปี
การศึกษา
พ.ค. 59

2.2 ภาระงานตาม ตบช.
2.3 ภาระงานร่วม
ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.การรับ ส่งหนังสือราชการ และหน่วยงาน
ที่เกีย่ วข้องเป็นปัจจุบนั
2.งานเอกสาร สารบรรณ เป็นระบบมี
ประสิทธิภาพ
3.การปฏิบัติงานธุรการที่มีความถูกต้อง
สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบได้
4.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.การรับ ส่งหนังสือราชการ และหน่วยงาน
ที่เกีย่ วข้องเป็นปัจจุบนั
2.งานเอกสาร สารบรรณ เป็นระบบมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 81
3.การปฏิบัติงานธุรการที่มีความถูกต้อง
สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบได้
4.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

2.4 งาน /โครงการ /กิจกรรม
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1..ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ
เอกสารในระบบบริหาร
2.ตรวจสอบทะเบียนหนังสือเข้า ออก
3.ตรวจสอบหนังสือเข้า ออก
4.ตรวจสอบเอกสารภายใน คาสั่งแต่งตั้ง
จดหมายเวียน จดหมายออก

ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
1.มีการรายงานสรุปผลให้ผบู้ ริหาร
รับทราบในแต่ละเดือน
2.เก็บเอกสารแยกตามหมวดหมู่เพื่อสะดวก
ในการค้นหาย้อนหลัง

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

แผนปฏิบัติการร้อยละ 81
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.ทะเบียนหนังสือเข้า – ออก
2.ทะเบียนคาสั่งแต่งตั้ง จดหมายเวียน
3.ผลประเมินความคล่องตัวของระบบการ
ทางาน

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.4.3 แผนงานหน่วยงาน งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายการ

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

การจัดระบบงานเอกสารสารบรรณ
การให้บริการสาเนาเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ
จัดทาปฎิทนิ ปฎิบัตกิ าร

2
2
2

ลาดับ
ที่
1.
2.
3.

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )

จานวนเงิน
บาท

ส.ต.

5,000
3,000
2,000

-

10,000

-

-

ประเภท
งบประมาณ

ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ

สรุปประเภทงบประมาณ

 งบลงทุน................บาท  งบพัฒนา..................บาท

 ดาเนินการ 10,000 บาท

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

(นางสาวเกียมจิต วงษาพัด)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.......................... ...............................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.3.1 งาน/กิจกรรม การจัดระบบเอกสารสารบรรณ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานธุรการ ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
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
- อุปกรณ์
1,000
1,200
1,300
1,500
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
- ค่าพาหนะส่งทางไปรษณีย์
1,000
1,100
1,400
1,500
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
5,000
5,500
6,000
6,500
ลงชื่อ..........................................................
( นางสาวเกียมจิต วงษาพัด )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผูอ้ านวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.3.2 งาน/กิจกรรม การให้บริการสาเนาเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานธุรการ ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
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
- ค่าอุปกรณ์
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..........................................................
(นางสาวเกียมจิต วงษาพัด)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.3.3 งาน/กิจกรรม การจัดทาปฏิทินปฏิบตั ิการ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานธุรการ ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
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..........................................................
(นางสาวเกียมจิต วงษาพัด)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป
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ลาดับที่ 4 แผนงานหน่วยงาน จัดซื้อ
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBAมาตรฐานที่ …………….ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก…………….
ร่วม……. ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก …………. ร่วม …………………….
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม...................
เกณฑ์ที่.......................................................................................................
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การจัดซื้อ เป็นไปอย่างมีระบบมี
ขั้นตอนชัดเจน ตรงตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน
2.เพื่อให้มีการตรวจสอบเอกสารซื้อ/จ้าง
ชัดเจน
3.เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน
ต่างๆเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4.เพื่อการประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกสอดคล้องกับเป้าหมาย

1. ขั้นวางแผน
1.สารวจความต้องการ
2.สรุปผลการสารวจว่าสินค้าประเภทใดที่มี
ความต้องการใช้มากที่สุด
3.ผลการสารวจเสนอผู้บริหาร

เพื่อการจัดซื้อ/จ้าง
5.เพื่อให้มีการตรวจสอบราคาเอื้อประโยชน์
สูงสุดต่อโรงเรียน
6.เพื่อให้มีการจัดทาเอกสารเพื่อทาข้อตกลง
ซื้อ/จ้าง/เช่าที่ถกู ต้อง

1.วางแผนการจัดซื้อ
2.สารวจราคาและเปรียบเทียบ
3.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าทีน่ ามาส่ง
4.ปะเมินการใช้สินค้า

ตลอดปี
การศึกษา

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา

ตลอดปี
การศึกษา

2.2 ภาระงานตาม ตบช.
2.3 ภาระงานร่วม
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

2.4 งาน /โครงการ /กิจกรรม
-

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.วัสดุ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา
2.ครูจานวน 67 คน
3.พนักงานจานวน 31 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.การจัดซื้อ จัดหาเป็นไปอย่างมีระบบมี
ขั้นตอนชัดเจน ตรงตามแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียน
2.มีการตรวจสอบเอกสารเสนอซื้อ/จ้าง

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1.ตรวจสอบ ติดตามการจัดซื้อตามแผน
2.ปรับปรุง แก้ไขการจัดซื้อที่ยังไม่ตรงตาม
ความต้องการ
3. สรุปยอดการจัดซื้อ

ชัดเจน

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา

3.การประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ

1. จากประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2. จากการตอบรับเอกสารของผู้ใช้บริการ

4.มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

3. จากการประเมินความพึงพอใจในการ

สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการจัดซื้อ/จ้าง

รับบริการของบุคลากรทัง้ ภายในและ

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

5.การตรวจสอบราคาเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อ ภายนอก
โรงเรียน
6.มีการจัดทาเอกสารเพื่อทาข้อตกลงซื้อ/
จ้าง/เช่าที่ถูกต้อง
7.การส่งต่อเอกสารให้งานพัสดุครุภัณฑ์เ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
8.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน แผน
ปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.การจัดซื้อ จัดหาเป็นไปอย่างมีระบบมี
ขั้นตอนชัดเจน ตรงตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

2.มีการตรวจสอบเอกสารเสนอซื้อ/จ้าง
ชัดเจน
3.การประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันร้อยละ 81
4.มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการจัดซื้อ/จ้าง
5.การตรวจสอบราคาเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อ
โรงเรียนร้อยละ 100
6.มีการจัดทาเอกสารเพื่อทาข้อตกลงซื้อ/
จ้าง/เช่าที่ถูกต้อง
7.การส่งต่อเอกสารให้งานพัสดุครุภัณฑ์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 81
8.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน แผน
ปฏิบัติการร้อยละ81
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. แบบสารวจความต้องการสินค้า
2. แบบประเมินการใช้สนิ ค้า

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.4.4 แผนงานหน่วยงาน งานจัดซื้อ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ลาดับ
ที่
1.

2.

รายการ

การจัดซื้อจัดจ้างควบคุมดูแล
คุณลักษณะและมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์และบริการทีต่ ้องการ
การประสานเพื่อเจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้าน
ราคาคุณลักษณะและ
มาตรฐานภัณฑ์และบริการที่
ต้องการ

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

บาท

ส.ต.

ประเภท
งบประมาณ

2

2,000

-

ลงทุน

2

1,000

-

ดาเนินการ

3,000

-

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( สามพันบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 3,000 บาท

จานวนเงิน

 งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท

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

( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ )
ผู้เสนองาน

ลงชือ่ ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชือ่ .........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.4.1 งาน/กิจกรรม กาหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อ จัดจ้าง และควบคุมดูแล
คุณลักษณะ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานจัดซื้อ ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
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 แฟกซ์
1,000
1,250
1,500
1,750
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
2,000
2,500
3,000
3,500

ลงชื่อ..........................................................
( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.4.2 งาน/กิจกรรม เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคาคุณลักษณะและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานจัดซื้อ ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
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 แฟกซ์
500
750
1,000
1,250
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
1,000
1,500
2,000
2,500

ลงชื่อ..........................................................
( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ลาดับที่ 5 แผนงานหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนิลยา พิเนตร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBAมาตรฐานที่ …………….ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก…………….ร่วม…….
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก …………………. ร่วม ………………………….
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม...................
เกณฑ์ที่.......................................................................................................
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบงาน
ประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ของแต่ละ
หน่วยงาน
3.เพื่อให้สื่อประชาสัมพันธ์ได้รับการพัฒนา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ครูจานวน 67 คน
2. ผู้เรียนจานวน 1,0 70 คน
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

1. ขั้นวางแผน
1.ศึกษาข้อมูล แนวปฏิบัติจากปฏิทินประจาปี
2.จัดทาแนวปฏิบัติและขอบข่ายงาน
3.ประชุมชี้แจง
4.จัดทาปฏิทินงาน

เม.ย. 59
เม.ย. 59
เม.ย. 59
พ.ค.59

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
2.ออกแบบและจัดทาเอกสาร จดหมาย
ในการประชาสัมพันธ์
3.ตรวจสอบ และเผยแพร่ข้อมูล

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ทุกเดือน
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.สถานศึกษามีระบบงานประชาสัมพันธ์ที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
2.การประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานมี
ความคล่องตัว
3.สื่อประชาสัมพันธ์ได้รับการพัฒนา

2.2 ภาระงานตาม ตบช.
-

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.สถานศึกษามีระบบงานประชาสัมพันธ์ที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพร้อยละ 81

4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
1.จากประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
2.จากการตอบรับเอกสารของผู้ใช้บริการ

2.การประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานมี

3.จากการประเมินความพึงพอใจในการ

ความคล่องตัวร้อยละ 81

รับบริการของบุคลากรทัง้ ภายในและ

3.สื่อประชาสัมพันธ์ได้รับการพัฒนา

ภายนอก

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1.ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตาม
แผนประชาสัมพันธ์
2.สอบถามผู้เกี่ยวข้อง การรับเอกสาร
ประชาสัมพันธ์
3.ติดตามสถิติ ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ทุกเดือนและ
ตลอดปีการศึกษา

ทุกเดือนและ
ตลอดปีการศึกษา

ร้อยละ 81
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินความพึงพอใจ บุคลากร
ภายในและผู้มาติดต่อ
2.แบบบันทึกสถิตจิ ากเอกสารรายเดือน
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน แผน
ปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.4.5 แผนงานหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ลาดับ
ที่
1.
2.

รายการ

การจัดระบบงานเอกสารสารบรรณ
การให้บริการสาเนาเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในโรงเรียนเพื่อนา
ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมมาใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

จานวนเงิน
บาท

ส.ต.

ประเภท
งบประมาณ

2

20,000

-

ดาเนินการ

2

2,000

-

ดาเนินการ

22,000

-

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( สองหมื่นสองพันบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ

 ดาเนินการ 22,000 บาท  งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท

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

(นางสาวนิลยา พิเนตร)
ผู้เสนองาน

ลงชือ่ ..........................................................

( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ................... ......................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.5.1 งาน/กิจกรรม ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์ ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
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
-ค่าอุปกรณ์ในการทาบอร์ดประชาสัมพันธ์
1,200
1,300
1,400
1,500
-ค่าจัดทาไวนิว
10,200
10,300
10,400
10,500
2.ค่าใช้สอย
-ค่าหมึก
4,200
4,300
4,400
4,500
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะในการทาไวนิว
1,200
1,300
1,400
1,500
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
20,000
20,500
21,000
21,500
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวนิลยา พิเนตร)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.5.2 งาน/กิจกรรม ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียนเพื่อนาข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมมา
ใช้ในการประชาสัมพันธ์ แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์ ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
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
- ค่าพาหนะในการประชาสัมพันธ์
1,000
1,250
1,500
1,750
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
2,000
2,500
3,000
3,500

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวนิลยา พิเนตร)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.............. ...........................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ลาดับที่ 6 แผนงานหน่วยงาน งานชั้นเรียนคุณภาพ
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางพัฒนา โปร่งมะณี
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBAมาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 7.3 ร่วม –
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 7.3.2 ข้อ 1,2 ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม..................
เกณฑ์ที่.......................................................................................................
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาชัน้ เรียนให้เกิดคุณภาพ
2.เพื่อให้มีระบบการบริหารเป็นทีมในสายชัน้
3.เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น
4.เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา
5.เพื่อให้ครูผู้สอนและผู้เรียน ปฏิบัติตาม
อัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับของสังคม
6. เพื่อให้ครูทกุ คนมีจิตสานึกที่มีส่วนร่วม

1. ขั้นวางแผน
1 .ศึกษาเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพชั้นเรียน
2.จัดทาเอกสารฉบับร่าง
3. นาเสนอในที่ประชุมฝ่าย
4.ปรับแก้เพื่อความเหมาะสม

พัฒนองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
7. เพื่อให้ครูผู้สอนและนักเรียนจัดแหล่ง
เรียนรู้ ในสายชั้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
ดูแล รักษาอย่างดี ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
8.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่าง
ครูผู้สอนในทุกสายชั้นดีจาก

3 .จัดทาแผนงาน ระยะเวลาการประเมิน
4 .ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสายชัน้
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สายชั้น
5 . รับการตรวจจากคณะกรรมการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ค.59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
2.1ภาระงานประจา
1 .ประชุมชี้แจงหัวหน้าสายชัน้
2.แจกเกณฑ์การประเมิน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

มิ.ย. 59
มิ.ย. 59
มิ.ย. 59
มิ.ย. 59
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

9.เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
10.เพื่อให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ
11.เพื่อให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อานาจ
12.ส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่ง
เรียนรู้คุณภาพ(7.3.2 ข้อ 1,2)
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนจานวน 65 คน
2. ผู้เรียนจานวน 1260 คน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1.ส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่ง
เรียนรู้คุณภาพ(7.3.2 ข้อ 1,2)
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1. หัวหน้าสายชัน้ รับทราบผล
2. คณะกรรมการประเมินเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
3. ปรับและพัฒนาคุณภาพของสายชัน้

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
1. สรุปผลการประเมินชั้นเรียนคุณภาพเป็น
สายชั้นเรียนและภาพรวม
2. จัดทารายงานผลการดาเนินงานคุณภาพ
ชั้นเรียน
3. นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

ตลอดปีการศึกษา
สิ้นปีการศึกษา
พ.ค. 60

ในปีการศึกษาต่อไป

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาร้อยละ 81
2.มีระบบ การบริหารงานเป็นทีมในสายชั้น
PDCA ร้อยละ 81
3.ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพผลสัมฤทธิใ์ ห้สูงขึน้ ร้อยละ 81
4.ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียนและปฏิบัติตนตาม ระเบียบ
วินัยอย่างดีร้อยละ 81
5.ครูผู้สอนและผู้เรียน ปฏิบัติตามอัตลักษณ์
เป็นที่ยอมรับของสังคม ร้อยละ 81
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

45

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

6.ครูร้อยละ 81 มีจิตสานึกที่มีส่วนร่วม
พัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
7.ครูผู้สอนและผู้เรียนจัดแหล่งเรียนรู้ในสาย
ชั้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา
อย่างดี ต่อเนื่องและสม่าเสมอ ร้อยละ 81
8.ผู้เรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจาก
ครูผู้สอนในทุกสายชั้น ร้อยละ 81
9.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
10.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ ร้อยละ 81
11.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
(7.3.2 ข้อ 1,2) ร้อยละ 81
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาชั้นเรียนให้เกิดคุณภาพร้อยละ 81
2.มีระบบ การบริหารงานเป็นทีมในสายชั้น
PDCA
3.ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น
4.ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียนและปฏิบัติตนตาม ระเบียบวินัย
อย่างดี
5.ครูผู้สอนและผู้เรียน ร้อยละ 81 ปฏิบัติ
ตามอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับของสังคม
6.ครูผู้สอนทุกคนมีจิตสานึกที่มีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

พัฒนา
7.ครูผู้สอนและผู้เรียนจัดแหล่งเรียนรู้ ในสาย
ชั้นตลอดจนมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาอย่างดี ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ร้อยละ 81
8.ผู้เรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจาก
ครูในทุกสายชั้น
9.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
10.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ
11.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
12.ส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์ห้องเรียน
/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. เอกสารประกอบการจัดทาโครงการ/งาน
2. แบบประเมินผล
3. แบบสรุปโครงการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.4.6 แผนงานหน่วยงาน งานชั้นเรียนคุณภาพ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ลาดับ
ที่
1.

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

รายการ

การพัฒนาห้องเรียน แหล่งเรียนรู้คุณภาพ

2

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( สองหมื่นสองพันบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 22,000 บาท

 งบลงทุน..................บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางพัฒนา โปร่งมะณี)
ผู้เสนองาน

จานวนเงิน
บาท

ส.ต.

ประเภท
งบประมาณ

22,000

-

ดาเนินการ

22,000

-

 งบพัฒนา..................บาท

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.6.1 งาน/กิจกรรม การพัฒนาห้องเรียน แหล่งเรียนรู้คุณภาพ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานชั้นเรียนคุณภาพ ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
22,000
23,000 24,000
25,000
รวม

22,000

23,000

24,000

25,000

15,000

16,000

17,000

18,000

5,000

5,000

5,000

5,000

2,000

2,000

2,000

2,000

22,000

23,000

24,000

25,000

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่าอุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน
( แผ่นป้ายนิเทศ ป้ายสมาชิก ป้ายเวรประจาวัน )
- ค่าอุปกรณ์ตกแต่งแหล่งเรียนรู้สายชั้น

2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
- ค่าของรางวัลจากการประกวด
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม

ลงชื่อ..........................................................
(นางพัฒนา โปร่งมะณี)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ....................... ..................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

49

ลาดับที่ 1 แผนงานหน่วยงาน งานนโยบายและแผน
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางจริน นิยมจ้อย
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 8 , 9 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 8.1-8.2, 8.4,8.6,
9.1-9.2 ร่วม………………… ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 8.3.2 , 9.1.1ร่วม ………….
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม..................
เกณฑ์ที่........................................................................................................
ระยะเวลา
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
(วัน/เดือน/ปี)
วัตถุประสงค์
1. ขั้นวางแผน
พ.ค. 59
1.เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสยั ทัศน์ ภาวะผู้นาและ 1.1 กาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ
ความคิดริเริ่มทีเ่ น้นการพัฒนาผูเ้ รียน(8.1) 1.2 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อการพัฒนางาน
พ.ค. 59
พ.ค. 59
2.เพื่อให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี 1.3 ร่วมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประสิทธิผล
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ยั่งยืน
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ 2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
การจัดการ(8.2)
3.เพื่อให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
2.1 ภาระงานประจา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย 1.พัฒนาระบบบริหารจัดการ
อานาจ(8.4)
2) การกาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ
4.เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่นักเรียน ชุมชน 2)การนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
ผู้ปกครอง ในผลการบริหารจัดการศึกษา
(8.5)
5.ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา(8.6)
6.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด ( 9.1 )
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

เพื่อการบริหารจัดการ
2.นาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหาร
จัดการ
3. ประสานความร่วมมือเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดีต่อสถานศึกษา
- หน่วยงานภายใน
- หน่วยงานภายนอก

ฝ่ายบริหารทั่วไป

พ.ค.59
พ.ค.59
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

50

วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

7.เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษากากับ 2.2 ภาระงานตาม ตบช.
ติดตาม ดูแล ขับเคลื่อนการดาเนินงานของ 1.ส่งเสริม สนับสนุนผู้บริหารในการพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย ภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ เพื่อนามาพัฒนาผู้เรียน
(9.2)
1) การแสดงทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา
2. การส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้บริหาร
1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
3. การใช้ข้อมูลผลการประเมินเป็นฐานคิดใน
2.คูมือการบริหารสถานศึกษา
การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เพื่อพร้อมรับการกระจายอานาจ
1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและ
5. การสนับสนุนให้ผู้บริหารได้เสนอแนะคา
ความคิดริเริ่มทีเ่ น้นการพัฒนาผูเ้ รียน(8.1) ปรึกษาทางวิชาการและการบริหารจัดการ
2.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เต็มศักยภาพและเต็มเวลา
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย 6. การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการ
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ สถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบได้
(8.2)
กาหนด
3.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
1) การกาหนดนโยบาย แนวทางการดาเนิน
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
งานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผเู้ รียน
(8.4)
เอกลักษณ์สถานศึกษา
4.ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทาง
2) การพิจารณาการให้ความเห็นชอบ
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น
ศักยภาพและเต็มเวลา(8.6)
3) การกากับ ติดตามและสนับสนุนในการ
5.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตั ิ
ปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนด
หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด ( 9.1 )
4) การบริหารจัดการประชุมไม่น้อยกว่า
6.เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษากากับ 4 ครั้ง/ปี มีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อย
ติดตาม ดูแล ขับเคลื่อนการดาเนินงานของ ละ 70
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
5) การนาผลการประเมินไปปรับปรุง
(9.2)
คุณภาพการศึกษา
7. การกากับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา
ต.ค.59 / มี.ค.60
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

ปีละ 4 ครั้ง

ปีละ 4 ครั้ง
ตลอดปีการศึกษา
ปีละ 4 ครั้ง

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ค. 59

1.สถานศึกษามีดาเนินการอย่างมีส่วนร่วม
ของบุคลากร ร้อยละ 81
2.บุคลากร ผู้มีส่วนเกีย่ วข้องร้อยละ 81 พึง
พอใจในการบริหารจัดการ
3.สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการ
ดาเนินการที่สนับสนุนส่งเสริมผูเ้ รียนที่
บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญาและ
จุดเน้นของสถานศึกษาร้อยละ 81
4.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
5.มีการจัดการบริหารความเสี่ยง
6.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้
7.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
8.ผูเ้ รียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผล
บริหารการจัดการศึกษา ร้อยละ 81
9.ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชา
การและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพ

2) การมีส่วนร่วมในการกาหนดอัตลักษณ์
นโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
2) การกากับ ติดตามการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้อเสนอแนะในการ
จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม กระบวนการ
รู้ แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. โครงการร่วมปลูกจิตสานึกธรรมาภิบาล
-กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้แก่บุคลากรได้มีจิตสานึกธรรมมา
ภิบาล
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
3.1 ตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานตาม
ระบบการบริหารจัดการ
3.2 ปรับปรุง แก้ไข การดาเนินงานที่ยังไม่
สมบูรณ์
3.3 ประเมินผลการบริหารจัดการ
3.4 ประเมินผลโครงการ

4.1 สรุปผลการดาเนินงาน

ต.ค. 59/ มี.ค.60

10.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนดร้อยละ 81
11.คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม
ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของ

4.2 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
4.3 นาผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาใน ปีการศึกษาต่อไป

ต.ค. 59/ มี.ค.60

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

เดือนละ 1 ครั้ง
ตลอดปีการศึกษา
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ต.ค. 59/ มี.ค.60

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา

พ.ค. 60

ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 90
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบสรุปผลการจัดทาแผนงาน โครงการ
2.แบบรายงานผลการดาเนินงานของฝ่ายต่างๆ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

3.แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.4.1 แผนงานหน่วยงาน งานนโยบายและแผน
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนงาน
จานวนเงิน
ลาดับ
ประเภท
รายการ
ตาม
ที่
บาท ส.ต. งบประมาณ
มาตรฐาน
1. การจัดทาคู่มือบริหารสถานศึกษา
2
2,000
ดาเนินการ
2. โครงการร่วมปลูกจิตสานึกธรรมมาภิบาล
-กิจกรรมเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม
2
5,000
ดาเนินการ
จริยธรรมให้แก่บุคลากรได้มีจิตสานึกธรรมมา
ภิบาล
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( เจ็ดพันบาทถ้วน )

7,000

-

สรุปประเภทงบประมาณ

 ดาเนินการ 7,000 บาท

 งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท

ลงชื่อ.......................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ.......................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.1.1 งาน/กิจกรรม การจัดทาคูม่ ือบริหารสถานศึกษา
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานนโยบายและแผน ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
2,000
2,500
3,000
3,500
รวม
รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
-ค่ากระดาษ
2.ค่าใช้สอย
-ค่าเข้าเล่มเอกสาร
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่าบริการรถมอเตอร์ไซด์
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้เสนองาน

2,000

2,500

3,000

3,500

800

1,000

1,200

1,400

1,000

1,200

1,400

1,600

200

300

400

500

2,000

2,500

3,000

3,500

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผูช้ ่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนงานด้านคุณภาพผู้เรียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์(จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ชื่อโครงการ
ร่วมปลูกจิตสานึกธรรมาภิบาล
ลักษณะโครงการ
ประจา
ต่อเนื่อง  ใหม่
หน่วยงาน
นโยบายและแผน
ผู้รับผิดชอบ
นางจริน นิยมจ้อย
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBA : มาตรฐานที่ 8 , 9 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลักที่ 8.1-8.2, 8.4,8.6,
9.1-9.2 ร่วม - ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก8.3.2 , 9.1.1ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่ ……………….ตัวบ่งชี้หลัก
ที…
่ ………………….. ร่วม …………………..... เกณฑ์…………………………………………………
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ฝ่ายบริหารทั่วไปจึงได้ประชุมเพื่อร่วมกันกาหนดแนวทางและแสวงหาความร่วมมือในการร่วมกันขับเคลื่อน
โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการปลูกจิตสานึกธรรมาภิบาลขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมไทยซึ่งหันมา
ให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริต มากขึ้น โดย เด็กๆซึ่งเป็นอนาคตของชาติจะมีบทบาทหน้าที่
สาคัญในการพัฒนาสังคมโดยรวมของประเทศไทย
ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้เ ล็งเห็นความสาคัญ ในเรื่องนี้โดยเห็นว่าควรเริ่มต้น ด้วยการปลูกฝังสร้าง
จิตสานึก ค่านิยมคุณ ธรรม จริย ธรรม หลักธรรมาธิบาลและปฏิบั ติตามรอยเบื้ องพระยุคลบาทพระบท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแนวทางเป็นหลักในการดาเนินชีวิต ฝ่ายบริหารทั่วไปจึงได้จัดทา
โครงการร่วมปลูก จิต สานึก ธรรมาภิบ าล โดยมีห ลัก ธรรมาภิบ าล 10 องค์ป ระกอบดังนี้ 1 หลัก
ประสิทธิผล 2 หลักประสิทธิภาพ 3 หลักการตอบสนอง 4 หลักภาระรับผิดชอบ 5 หลักความโปร่งใส
6 หลักการมีส่วนรวม 7 หลักการกระจายอานาจ 8 หลักนิติธรรม 9 หลักความเสมอภาค 10 หลัก
มุ่งเน้นฉันทามติ
2.วัตถุประสงค์
2.1เพื่อให้บุคคลากรครูผู้สอนเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล
2.2 เพื่อให้ครูปลูกจิตสานึกให้ผเู้ รียนประพฤติและปฏิบัตติ นโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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บุคคลากรครู และบุคลากรสนับสนุน จานวน 67 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนมีความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาลและนาไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ประจาวัน
3.3 ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน ร้อยละ 81 มีความรู้ความเข้าใจ ประพฤติและปฏิบัตติ น
โดยใช้ในหลักธรรมาภิบาล
4. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
-ประชุมชี้แจงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
พ.ค.59
นางจริน นิยมจ้อย
-ประชาสัมพันธ์
พ.ค.59
นางจริน นิยมจ้อย
-สร้างความตระหนัก

พ.ค.59

นางจริน นิยมจ้อย

2. ขั้นดาเนินการ/กิจกรรมที่จดั
-จัดทาคู่มือการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

พ.ค.59

นางจริน นิยมจ้อย

-สร้างความเข้าใจพร้อมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ

พ.ค.59

นางจริน นิยมจ้อย

-กากับ ติดตามเป็นระยะๆ

ตลอดปี

หัวหน้าสายชั้น

-มอบรางวัลสายชัน้ ที่ปฏิบัตเิ ป็นเลิศ

2 เดือน/ครั้ง

นางจริน นิยมจ้อย

3. ขั้นติดตามและประเมินผล
-จัดทาแบบประเมิน

ก.ย.59

นางจริน นิยมจ้อย

-แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

ต.ค.59

นางจริน นิยมจ้อย

-ประเมินและรายงานผล

ต.ค.59

คณะกรรมการ

5. สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
6. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา
7. งบประมาณ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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งบประมาณ
2559

รายการ
รายรับ
- จากโรงเรียน
รวม
รายจ่าย
- ค่าวัสดุ
- ค่าใช้สอย
- ค่าตอบแทน
รวม

ประมาณการงบประมาณ
2560
2561
2562

5,000

5,500

6,000

6,500

5,000

5,500

6,000

6,500

500
2,000

600

700

800

2,200

2,000
5,000

2,100
5,500

2,400
2,200
6,000

2,600
2,300
6,500

8. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมิน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.บุคลากรครูและบุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องธรรมาภิบาลและนาไปใช้ใน
การปฏิบัติหน้าที่ประจาวัน
10. ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
ผู้เสนอโครงการ

ผู้พิจารณาโครงการ

……………………………………
( นางจริน นิยมจ้อย )

……………………………………
(นางจริน นิยมจ้อย)

ผู้อนุมัติโครงการ

……………………………………
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ลาดับที่ 2 แผนงานหน่วยงาน งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุพรรณี วุฒิไล
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBAมาตรฐานที่ …………….ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก………….ร่วม…….
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก …………. ร่วม …………………….
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม...................

เกณฑ์ท…
ี่ ……………………………………………
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีเพื่อจัดสรรงบประมาณส่วนต่างๆ
2.เพื่อให้การดาเนินงานของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและมีการรายงานผลด้าน
งบประมาณ การเงินการบัญชี
3.เพื่อให้มีระบบการทาบัญชีที่ถูกต้องตาม
สากล
4.เพื่อให้โรงเรียนมีทรัพยากรเพียงพอต่อ
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
5.เพื่อให้ระบบการเงิน การบัญชีมี
ประสิทธิภาพตามระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
6.เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กาหนดไว้ในแผนปฏิบัตกิ าร (8.3)

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1. ขั้นวางแผน
1.1จัดเตรียมข้อมูลงบประมาณแผนงาน
และงบประมาณโครงการเพื่อจัดทา
งบประมาณรวมของโรงเรียน
1.2จัดเตรียมข้อมูลการเงินของนักเรียนแต่
ระดับชั้น
1.3 จัดเตรียมข้อมูลทางบัญชีของปีการ
ศึกษา2558 เพื่อโอนข้อมูลมาบันทึก
บัญชีใหม่ปกี ารศึกษา2559
2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.จัดทางบประมาณโรงเรียน
2. ดาเนินการจัดทาเอกสารและข้อมูลทาง
การเงิน
3. ดาเนินการจัดทาเอกสารและข้อมูล
ทางการบัญชี
4.จัดซื้อวัสดุ สาหรับงานงบประมาณ
การเงิน การบัญชี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

พ.ย. 58

พ.ค. 59
พ.ค. 59– เม.ย.
60

ธ.ค. 58
ธ.ค. 58
ธ.ค. 58
ธ.ค. 58
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

5. จัดทางบรายการทางการเงินส่งต้นสังกัด

ธ.ค. 58

1.งบประมาณการเงินของโรงเรียนประจาปี
2.ข้อมูลการเงิน การบัญชี
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
เพื่อจัดสรรงบประมาณส่วนต่างๆอย่าง
ถูกต้อง
2.การดาเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
และมีการรายงานผลด้านงบประมาณ
การเงินการบัญชีอย่างเป็นระบบ
3.มีระบบการทาบัญชีทถี่ ูกต้องตามหลัก
สากล
4.โรงเรียนมีทรัพยากรเพียงพอต่อการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน
5.ระบบการเงิน การบัญชีมีประสิทธิภาพ
ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
6.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 ภาระงานตาม ตบช.
-

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1.เอกสารการอนุมัติงบประมาณประจาปี
2.ตรวจสอบ ติดตามเอกสารการเงินการ
บัญชี
3.จากการนิเทศจากหน่วยงานต้นสังกัด
4.จากรายงานการตรวจบัญชีของ
สานักงานตรวจบัญชีที่ตน้ สังกัดกาหนด
5.ปรับปรุงแก้ไข เอกสาร การบันทึกบัญชี
ที่ผิดพลาดให้สมบูรณ์

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
1.จากผลการนิเทศ
2.จากการปรับปรุงแก้ไข

ก.พ.59
ตลอดปีการศึกษา
ต.ค,59
พ.ย.59
พ.ย.59

ต.ค.59
ต.ค.59

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีเพื่อ
จัดสรรงบประมาณส่วนต่างๆ
2.การดาเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
และมีการรายงานผลด้านงบประมาณ
การเงินการบัญชีร้อยละ 81
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

3.มีระบบการทาบัญชีทถี่ ูกต้องตามหลัก
สากลร้อยละ 100
4.โรงเรียนมีทรัพยากรเพียงพอต่อการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนร้อยละ 81
5.ระบบการเงิน การบัญชีมีประสิทธิภาพ
ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ร้อยละ 100
6.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการร้อยละ 81

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. เอกสารการอนุมัติงบประมาณโรงเรียน
2. แบบนิเทศงานบัญชีจากหน่วยงานต้น
สังกัด
ร้อยละ 100
6.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการร้อยละ 81

เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. เอกสารการอนุมัติงบประมาณโรงเรียน
2. แบบนิเทศงานบัญชีจากหน่วยงานต้น
สังกัด

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.4.2 แผนงานหน่วยงาน งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี ฝ่ายบริหารทั่วไป
ลาดับ
ที่
1.
2.

รายการ

การจัดทาเอกสารงานงบประมาณ
การเงินการบัญชี
การส่งเสริม สนับสนุน
ประสานงานเพื่อให้การ
ดาเนินงานด้านงบประมาณ
การเงิน การบัญชี
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

จานวนเงิน
บาท

ส.ต.

ประเภท
งบประมาณ

2

30,000

-

ดาเนินการ

2

1,000

-

ดาเนินการ

31,000

-

สรุปประเภทงบประมาณ

 งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท

 ดาเนินการ 31,000 บาท

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

( นางสาวสุพรรณี วุฒไิ ล )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทัว่ ไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.2.1 งาน/กิจกรรม การจัดทาเอกสารงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
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
-ค่าอุปกรณ์
6,000
6,000
6,000
6,000
2.ค่าใช้สอย
20,000
20,000
20,000
20,000
-ค่าตรวจบัญชี
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..........................................................
(นางสาวสุพรรณี วุฒิไล)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.2.2 งาน/กิจกรรม การส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานเพื่อให้การดาเนินงานด้าน
งบประมาณ การเงิน การบัญชีเกิดประสิทธิภาพ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานงบประมาณ การเงิน การบัญชี ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
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
- ค่าติดต่อประสานงานแฟกซ์
500
750
1000
1250
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
1,000
1,500
2,000
2,500
ลงชื่อ..........................................................
( นางสาวสุพรรณี วุฒิไล)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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ลาดับที่ 3 แผนงานหน่วยงาน ธุรการ
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเกียมจิต วงษาพัด
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBAมาตรฐานที่ 8 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์หลัก 8.3.3 ข้อ 5 ร่วม –
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก …………….. ร่วม ………………………..
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม...................
เกณฑ์ที่.......................................................................................................
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การรับ ส่งหนังสือราชการ และ
หน่วยงานเกีย่ วข้องเป็นปัจจุบนั
2.เพื่อให้ งานเอกสาร สารบรรณ เป็นระบบ
มีประสิทธิภาพ
3.เพื่อให้การปฏิบัตงิ านธุรการที่มคี วามถูกต้อง สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบได้
4.เพื่อแบ่งเบาภาระงานธุรการของครู

เป้าหมายเชิงปริมาณ
ผู้บริหารจานวน 8 คน
บุคลากรครู จานวน 67 คน
บุคลากรสนับสนุน จานวน 6 คน

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1. ขั้นวางแผน
1.จัดเตรียมแฟ้มแยกประเภท
2.จัดเตรียมระบบงานเพื่อความคล่องตัว
3.จัดเตรียมข้อมูลพืน้ ฐานของโรงเรียน

พ.ค.59
พ.ค.59
พ.ค.59

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.คัดแยกเอกสาร
2.จัดทาทะเบียนรับหนังสือเข้าและออกให้
เป็นปัจจุบัน

ตลอดปี
การศึกษา

3.พัฒนาระบบงานเอกสาร สารบรรณ
4.เพิ่มประสิทธิภาพงานเอกสาร สารบรรณ
5.จัดทาทะเบียนครู นักเรียนและพนักงาน

ตลอดปี
การศึกษา
พ.ค. 59

2.2 ภาระงานตาม ตบช.
ฝ่ายบริหารทั่วไป
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.การรับ ส่งหนังสือราชการ และหน่วยงาน
ที่เกีย่ วข้องเป็นปัจจุบนั
2.งานเอกสาร สารบรรณ เป็นระบบมี
ประสิทธิภาพ
3.การปฏิบัติงานธุรการที่มีความถูกต้อง
สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบได้
4.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.การรับ ส่งหนังสือราชการ และหน่วยงาน
ที่เกีย่ วข้องเป็นปัจจุบนั
2.งานเอกสาร สารบรรณ เป็นระบบมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 81
3.การปฏิบัติงานธุรการที่มีความถูกต้อง
สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบได้
4.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1..ตรวจสอบความถูกต้องของระบบ
เอกสารในระบบบริหาร
2.ตรวจสอบทะเบียนหนังสือเข้า ออก
3.ตรวจสอบหนังสือเข้า ออก
4.ตรวจสอบเอกสารภายใน คาสั่งแต่งตั้ง
จดหมายเวียน จดหมายออก

ตลอดปี
การศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
1.มีการรายงานสรุปผลให้ผบู้ ริหาร
รับทราบในแต่ละเดือน
2.เก็บเอกสารแยกตามหมวดหมู่เพื่อสะดวก
ในการค้นหาย้อนหลัง

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

แผนปฏิบัติการร้อยละ 81
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.ทะเบียนหนังสือเข้า – ออก
2.ทะเบียนคาสั่งแต่งตั้ง จดหมายเวียน
3.ผลประเมินความคล่องตัวของระบบการ
ทางาน
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.4.3 แผนงานหน่วยงาน งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
รายการ

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

การจัดระบบงานเอกสารสารบรรณ
การให้บริการสาเนาเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ
จัดทาปฎิทนิ ปฎิบัตกิ าร

2
2
2

ลาดับ
ที่
1.
2.
3.

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )

จานวนเงิน
บาท

ส.ต.

5,000
3,000
2,000

-

10,000

-

-

ประเภท
งบประมาณ

ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ

สรุปประเภทงบประมาณ

 งบลงทุน................บาท  งบพัฒนา..................บาท

 ดาเนินการ 10,000 บาท

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

(นางสาวเกียมจิต วงษาพัด)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.......................... ...............................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.3.1 งาน/กิจกรรม การจัดระบบเอกสารสารบรรณ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานธุรการ ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
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
- อุปกรณ์
1,000
1,200
1,300
1,500
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
- ค่าพาหนะส่งทางไปรษณีย์
1,000
1,100
1,400
1,500
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
5,000
5,500
6,000
6,500
ลงชื่อ..........................................................
( นางสาวเกียมจิต วงษาพัด )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผูอ้ านวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

68

แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.3.2 งาน/กิจกรรม การให้บริการสาเนาเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานธุรการ ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
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
- ค่าอุปกรณ์
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..........................................................
(นางสาวเกียมจิต วงษาพัด)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.3.3 งาน/กิจกรรม การจัดทาปฏิทินปฏิบตั ิการ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานธุรการ ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
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..........................................................
(นางสาวเกียมจิต วงษาพัด)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

ลาดับที่ 4 แผนงานหน่วยงาน จัดซื้อ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559
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แผนงานตามโครงสร้าง
แผนงานตามมาตรฐาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBAมาตรฐานที่ …………….ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก…………….
ร่วม……. ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก …………. ร่วม …………………….
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม...................
เกณฑ์ที่.......................................................................................................
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การจัดซื้อ เป็นไปอย่างมีระบบมี
ขั้นตอนชัดเจน ตรงตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน
2.เพื่อให้มีการตรวจสอบเอกสารซื้อ/จ้าง
ชัดเจน
3.เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน
ต่างๆเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4.เพื่อการประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกสอดคล้องกับเป้าหมาย

1. ขั้นวางแผน
1.สารวจความต้องการ
2.สรุปผลการสารวจว่าสินค้าประเภทใดที่มี
ความต้องการใช้มากที่สุด
3.ผลการสารวจเสนอผู้บริหาร

เพื่อการจัดซื้อ/จ้าง
5.เพื่อให้มีการตรวจสอบราคาเอื้อประโยชน์
สูงสุดต่อโรงเรียน
6.เพื่อให้มีการจัดทาเอกสารเพื่อทาข้อตกลง
ซื้อ/จ้าง/เช่าที่ถกู ต้อง

1.วางแผนการจัดซื้อ
2.สารวจราคาและเปรียบเทียบ
3.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าทีน่ ามาส่ง
4.ปะเมินการใช้สินค้า

ตลอดปี
การศึกษา

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา

ตลอดปี
การศึกษา

2.2 ภาระงานตาม ตบช.
-
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ
1.วัสดุ อุปกรณ์เพื่อการศึกษา
2.ครูจานวน 67 คน
3.พนักงานจานวน 31 คน

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1.ตรวจสอบ ติดตามการจัดซื้อตามแผน
2.ปรับปรุง แก้ไขการจัดซื้อที่ยังไม่ตรงตาม
ความต้องการ
3. สรุปยอดการจัดซื้อ

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.การจัดซื้อ จัดหาเป็นไปอย่างมีระบบมี
ขั้นตอนชัดเจน ตรงตามแผนปฏิบัติการ

4. ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
1. จากประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

ของโรงเรียน

2. จากการตอบรับเอกสารของผู้ใช้บริการ

2.มีการตรวจสอบเอกสารเสนอซื้อ/จ้าง

3. จากการประเมินความพึงพอใจในการ

ชัดเจน

รับบริการของบุคลากรทัง้ ภายในและ

3.การประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ

ภายนอก

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ตลอดปี
การศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4.มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการจัดซื้อ/จ้าง
5.การตรวจสอบราคาเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อ
โรงเรียน
6.มีการจัดทาเอกสารเพื่อทาข้อตกลงซื้อ/
จ้าง/เช่าที่ถูกต้อง
7.การส่งต่อเอกสารให้งานพัสดุครุภัณฑ์เ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
8.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน แผน
ปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.การจัดซื้อ จัดหาเป็นไปอย่างมีระบบมี
ขั้นตอนชัดเจน ตรงตามแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

2.มีการตรวจสอบเอกสารเสนอซื้อ/จ้าง
ชัดเจน
3.การประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันร้อยละ 81
4.มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการจัดซื้อ/จ้าง
5.การตรวจสอบราคาเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อ
โรงเรียนร้อยละ 100
6.มีการจัดทาเอกสารเพื่อทาข้อตกลงซื้อ/
จ้าง/เช่าที่ถูกต้อง
7.การส่งต่อเอกสารให้งานพัสดุครุภัณฑ์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพร้อยละ 81
8.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน แผน
ปฏิบัติการร้อยละ81
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. แบบสารวจความต้องการสินค้า
2. แบบประเมินการใช้สนิ ค้า

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.4.4 แผนงานหน่วยงาน งานจัดซื้อ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ลาดับ
ที่
1.

2.

รายการ

กาหนดวิธีและกระบวนการใน
การจัดซื้อจัดจ้างควบคุมดูแล
คุณลักษณะและมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์และบริการที่
ต้องการ
เจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้าน
ราคาคุณลักษณะและ
มาตรฐานภัณฑ์และบริการที่
ต้องการ
รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( สามพันบาทถ้วน )

สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 3,000 บาท

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

จานวนเงิน
บาท

ส.ต.

ประเภท
งบประมาณ

2

2,000

-

ดาเนินการ

2

1,000

-

ดาเนินการ

3,000

-

 งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท

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

( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ )
ผู้เสนองาน

ลงชือ่ ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชือ่ .........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.4.1 งาน/กิจกรรม กาหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อ จัดจ้าง และควบคุมดูแล
คุณลักษณะ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานจัดซื้อ ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
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 แฟกซ์
1,000
1,250
1,500
1,750
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
2,000
2,500
3,000
3,500

ลงชื่อ..........................................................
( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.4.2 งาน/กิจกรรม เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคาคุณลักษณะและมาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานจัดซื้อ ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
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 แฟกซ์
500
750
1,000
1,250
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
1,000
1,500
2,000
2,500

ลงชื่อ..........................................................
( นางสาวนัยนา รัชตขจรกิจ )
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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ลาดับที่ 5 แผนงานหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนิลยา พิเนตร
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 2.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBAมาตรฐานที่ …………….ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก…………….ร่วม…….
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก …………………. ร่วม ………………………….
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม...................
เกณฑ์ที่.......................................................................................................
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานศึกษามีระบบงาน
ประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ของแต่ละ
หน่วยงาน
3.เพื่อให้สื่อประชาสัมพันธ์ได้รับการพัฒนา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ครูจานวน 67 คน
2. ผู้เรียนจานวน 1,0 70 คน
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

1. ขั้นวางแผน
1.ศึกษาข้อมูล แนวปฏิบัติจากปฏิทินประจาปี
2.จัดทาแนวปฏิบัติและขอบข่ายงาน
3.ประชุมชี้แจง
4.จัดทาปฏิทินงาน

เม.ย. 59
เม.ย. 59
เม.ย. 59
พ.ค.59

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
2.1 ภาระงานประจา
1.ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
2.ออกแบบและจัดทาเอกสาร จดหมาย
ในการประชาสัมพันธ์
3.ตรวจสอบ และเผยแพร่ข้อมูล

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ทุกเดือน
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.สถานศึกษามีระบบงานประชาสัมพันธ์ที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
2.การประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานมี
ความคล่องตัว
3.สื่อประชาสัมพันธ์ได้รับการพัฒนา
4.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน แผน
ปฏิบัติการ

2.2 ภาระงานตาม ตบช.
-

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.สถานศึกษามีระบบงานประชาสัมพันธ์ที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
1.จากประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
2.จากการตอบรับเอกสารของผู้ใช้บริการ

2.การประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานมี

3.จากการประเมินความพึงพอใจในการ

ความคล่องตัวร้อยละ 81

รับบริการของบุคลากรทัง้ ภายในและ

3.สื่อประชาสัมพันธ์ได้รับการพัฒนา

ภายนอก

3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1.ตรวจสอบติดตามการดาเนินงานตาม
แผนประชาสัมพันธ์
2.สอบถามผู้เกี่ยวข้อง การรับเอกสาร
ประชาสัมพันธ์
3.ติดตามสถิติ ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

ทุกเดือนและ
ตลอดปีการศึกษา

ทุกเดือนและ
ตลอดปีการศึกษา

ร้อยละ 81
4.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน แผน
ปฏิบัติการ
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1.แบบประเมินความพึงพอใจ บุคลากร
ภายในและผู้มาติดต่อ
2.แบบบันทึกสถิตจิ ากเอกสารรายเดือน
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน แผน
ปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.4.5 แผนงานหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ลาดับ
ที่
1.
2.

รายการ

การจัดระบบงานเอกสารสารบรรณ
การให้บริการสาเนาเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในโรงเรียนเพื่อนา
ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมมาใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

จานวนเงิน
บาท

ส.ต.

ประเภท
งบประมาณ

2

20,000

-

ดาเนินการ

2

2,000

-

ดาเนินการ

22,000

-

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( สองหมื่นสองพันบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ

 ดาเนินการ 22,000 บาท  งบลงทุน..................บาท  งบพัฒนา..................บาท

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

(นางสาวนิลยา พิเนตร)
ผู้เสนองาน

ลงชือ่ ..........................................................

( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ................... ......................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.5.1 งาน/กิจกรรม ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์ ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
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
-ค่าอุปกรณ์ในการทาบอร์ดประชาสัมพันธ์
1,200
1,300
1,400
1,500
-ค่าหมึก
4,200
4,300
4,400
4,500
-ค่าจัดทาไวนิว
10,200
10,300
10,400
10,500
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
4.ค่าพาหนะ
-ค่าพาหนะในการทาไวนิว
1,200
1,300
1,400
1,500
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
20,000
20,500
21,000
21,500
ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวนิลยา พิเนตร)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป
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แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.5.2 งาน/กิจกรรม ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียนเพื่อนาข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมมา
ใช้ในการประชาสัมพันธ์ แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานประชาสัมพันธ์ ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
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
- ค่าพาหนะในการประชาสัมพันธ์
1,000
1,250
1,500
1,750
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม
2,000
2,500
3,000
3,500

ลงชื่อ..........................................................
(นางสาวนิลยา พิเนตร)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.............. ...........................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป
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ลาดับที่ 6 แผนงานหน่วยงาน งานชั้นเรียนคุณภาพ
แผนงานตามโครงสร้าง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
แผนงานตามมาตรฐาน
 แผนงานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
 แผนงานด้านการจัดการศึกษา
 แผนงานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 แผนงานด้านอัตลักษณ์ (จิตตาภิบาล)
 แผนงานด้านมาตรการส่งเสริม
ผู้รับผิดชอบ
นางพัฒนา โปร่งมะณี
ตอบสนอง
พันธกิจที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 5.1
ตอบสนองมาตรฐานการศึกษา EDBAมาตรฐานที่ 7 ตัวบ่งชี้/เกณฑ์ หลัก 7.3 ร่วม –
ประเด็นการพิจารณา/เกณฑ์ย่อยที่ หลัก 7.3.2 ข้อ 1,2 ร่วม ตอบสนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน : มาตรฐานที่...........ตัวบ่งชี้หลักที่............ร่วม..................
เกณฑ์ที่.......................................................................................................
วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาชัน้ เรียนให้เกิดคุณภาพ
2.เพื่อให้มีระบบการบริหารเป็นทีมในสายชัน้
3.เพื่อให้ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น
4.เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา
5.เพื่อให้ครูผู้สอนและผู้เรียน ปฏิบัติตาม
อัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับของสังคม
6. เพื่อให้ครูทกุ คนมีจิตสานึกที่มีส่วนร่วม

1. ขั้นวางแผน
1 .ศึกษาเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพชั้นเรียน
2.จัดทาเอกสารฉบับร่าง
3. นาเสนอในที่ประชุมฝ่าย
4.ปรับแก้เพื่อความเหมาะสม

พัฒนองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
7. เพื่อให้ครูผู้สอนและนักเรียนจัดแหล่ง
เรียนรู้ ในสายชั้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการ
ดูแล รักษาอย่างดี ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
8.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่าง
ครูผู้สอนในทุกสายชั้นดีจาก

3 .จัดทาแผนงาน ระยะเวลาการประเมิน
4 .ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสายชัน้
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สายชั้น
5 . รับการตรวจจากคณะกรรมการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

พ.ค.59
พ.ค. 59
พ.ค. 59
พ.ค. 59

2. ขั้นดาเนินการ (ภาระงานประจา/ภาระ
งานร่วม/โครงการ)
2.1ภาระงานประจา
1 .ประชุมชี้แจงหัวหน้าสายชัน้
2.แจกเกณฑ์การประเมิน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

มิ.ย. 59
มิ.ย. 59
มิ.ย. 59
มิ.ย. 59
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

9.เพื่อให้ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
10.เพื่อให้ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ
11.เพื่อให้ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อานาจ
12.ส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่ง
เรียนรู้คุณภาพ(7.3.2 ข้อ 1,2)
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ครูผู้สอนทุกคน
2. ผู้เรียนทุกคน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

2.2 ภาระงานตาม ตบช.
1.ส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่ง
เรียนรู้คุณภาพ(7.3.2 ข้อ 1,2)
เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
3. ขั้นตรวจสอบ/ติดตาม/ประเมินผล
1. หัวหน้าสายชัน้ รับทราบผล
2. คณะกรรมการประเมินเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา
3. ปรับและพัฒนาคุณภาพของสายชัน้

ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

4.ขั้นสรุป/รายงาน/ปรับปรุง/พัฒนา
1. สรุปผลการประเมินชั้นเรียนคุณภาพเป็น
สายชั้นเรียนและภาพรวม
2. จัดทารายงานผลการดาเนินงานคุณภาพ
ชั้นเรียน
3. นาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา

ตลอดปีการศึกษา
สิ้นปีการศึกษา
พ.ค. 60

ในปีการศึกษาต่อไป

เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1.ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนา
2.มีระบบ การบริหารงานเป็นทีมในสายชั้น
PDCA
3.ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพผลสัมฤทธิใ์ ห้สูงขึน้
4.ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียนและปฏิบัติตนตาม ระเบียบ
วินัยอย่างดี
5.ครูผู้สอนและผู้เรียน ปฏิบัติตามอัตลักษณ์
เป็นที่ยอมรับของสังคม
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

6.ครูผู้สอนทุกคนมีจิตสานึกที่มีส่วนร่วม
พัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
7.ครูผู้สอนและผู้เรียนจัดแหล่งเรียนรู้ในสาย
ชั้น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา
อย่างดี ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
8.ผู้เรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจาก
ครูผู้สอนในทุกสายชั้น
9.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
10.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ
11.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
(7.3.2 ข้อ 1,2)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาชั้นเรียนให้เกิดคุณภาพร้อยละ 81
2.มีระบบ การบริหารงานเป็นทีมในสายชั้น
PDCA
3.ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น
4.ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียนและปฏิบัติตนตาม ระเบียบวินัย
อย่างดี
5.ครูผู้สอนและผู้เรียน ร้อยละ 81 ปฏิบัติ
ตามอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับของสังคม
6.ครูผู้สอนทุกคนมีจิตสานึกที่มีส่วนร่วม
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย

กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน

ระยะเวลา
(วัน/เดือน/ปี)

พัฒนา
7.ครูผู้สอนและผู้เรียนจัดแหล่งเรียนรู้ ในสาย
ชั้นตลอดจนมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาอย่างดี ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ร้อยละ 81
8.ผู้เรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีจาก
ครูในทุกสายชั้น
9.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
10.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ
11.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ
12.ส่งเสริมให้ครูสร้างสรรค์ห้องเรียน
/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ
เครื่องมือการติดตาม/ประเมินผล
1. เอกสารประกอบการจัดทาโครงการ/งาน
2. แบบประเมินผล
3. แบบสรุปโครงการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา
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แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
6.4.6 แผนงานหน่วยงาน งานชั้นเรียนคุณภาพ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ลาดับ
ที่
1.

แผนงาน
ตาม
มาตรฐาน

รายการ

การพัฒนาห้องเรียน แหล่งเรียนรู้คุณภาพ

2

รวมประมาณการค่าใช้จา่ ย
( สองหมื่นสองพันบาทถ้วน )
สรุปประเภทงบประมาณ
 ดาเนินการ 22,000 บาท

 งบลงทุน..................บาท

ลงชื่อ..........................................................
(นางพัฒนา โปร่งมะณี)
ผู้เสนองาน

จานวนเงิน
บาท

ส.ต.

ประเภท
งบประมาณ

22,000

-

ดาเนินการ

22,000

-

 งบพัฒนา..................บาท

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

86

แบบแสดงประมาณค่าใช้จ่ายงาน/กิจกรรม
7.4.6.1 งาน/กิจกรรม การพัฒนาห้องเรียน แหล่งเรียนรู้คุณภาพ
แผนงานตามมาตรฐานที่ 1 234 5
แผนงานหน่วยงาน งานชั้นเรียนคุณภาพ ฝ่าย บริหารทั่วไป
ประมาณการงบประมาณ
งบประมาณ
รายการ
ปี 2559
2560
2561
2562
รายรับ
-จากโรงเรียน
22,000
23,000 24,000
25,000
รวม

22,000

23,000

24,000

25,000

15,000
5,000

16,000
5,000

17,000
5,000

18,000
5,000

2,000

2,000

2,000

2,000

22,000

23,000

24,000

25,000

รายจ่าย
1.ค่าวัสดุ
- ค่าอุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน
- ค่าอุปกรณ์ตกแต่งแหล่งเรียนรู้สายชั้น

2.ค่าใช้สอย
3.ค่าตอบแทน
- ค่าของรางวัลจากการประกวด
4.ค่าพาหนะ
5.ค่าครุภัณฑ์
รวม

ลงชื่อ..........................................................
(นางพัฒนา โปร่งมะณี)
ผู้เสนองาน

ลงชื่อ..........................................................
( นางจริน นิยมจ้อย )
ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

ผู้อนุมัติ
ลงชื่อ....................... ..................................
( เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ )
ผู้อานวยการ
แผนปฏิบัติการประจาปี 2559

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

