โรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต
งาน/โครงการ ปี งบประมาณ 2558
กลุม่ บริหารงบประมาณ
ชื่อโครงการ
ปรับระบบการบริหารและการจัดการ
กิจกรรม
ส่งเสริมการบริหารงบประมาณแบบมุง่ เน้ นผลงาน
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอํานาจการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน้ นการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
ตัวบ่ งชี ้ สมศ.
( / ) พื ้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี ้ที่ 7 ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
แผนงบประมาณ
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ที่ กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เน้ นการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. ด้ าน ด้ านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่...12 ผู้บริหารปฏิบตั ติ ามบทบาท
หน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ กลุม่ บริหารงบประมาณ
นายสมจิตร แพทย์รัตน์ นางทัศนีย์ วงค์เขียว
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การบริหารโรงเรี ยนอย่างมีคณ
ุ ภาพ จําเป็ นต้ องใช้ ทรัพยากรการบริหารที่มีประสิทธิภาพด้ วย
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้ องมีบคุ ลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีวสั ดุ อุปกรณ์ ที่ทนั สมัยครบถ้ วนสมบูรณ์ ตลอดจน
ต้ องได้ รับการสนับสนุนด้ านสาธารณูปโภค ทังประปา
้
ไฟฟ้า โทรศัพท์ และการสื่อสารอื่น อย่างเพียงพอ ดังนัน้
โรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิตเป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ มีนกั เรี ยน ครู และบุคลากรจํานวนมาก มีกิจกรรม
การเรี ยนการสอน และกิจกรรมอื่นตลอดทังปี
้ การศึกษา ย่อมส่งผลให้ มียอดรายจ่ายด้ านสาธารณูปโภคสูง และ
เป็ นรายจ่ายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ในการจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 นัน้ โรงเรี ยนได้ นําผลการดําเนินงานปี งบประมาณ 2557 และ
น้ อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็ นแนวทางในการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงการบริหารจัดการ
งบประมาณอย่างเหมาะสมและเป็ นเหตุเป็ นผลใช้ ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ทางราชการ
และผู้เกี่ยวข้ อง ปี งบประมาณ 2558 นี ้ เนื่องจากการก่อสร้ างอาคารเรี ยนอเนกประสงค์ 7 ชัน้ กําลังจะแล้ วเสร็จ จึง
จําเป็ นต้ องจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ ้นด้ วย
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ การบริ หารจัดงบประมาณของสถานศึกษาดําเนินไปอย่างสะดวก ราบรื่ น เหมาะสม
และถูกต้ องตามระเบียบของทางราชการและสอดคล้ องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 เพื่อให้ ผ้ รู ับบริการมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
การปฏิบตั งิ านด้ านสาธารณูปโภค อย่างสะดวก ราบรื่ น เหมาะสม
และถูกต้ องตามระเบียบของทางราชการและสอดคล้ องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ร้ อยละ 100
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้รับบริ การมีความพึงพอใจระดับมาก
4. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดําเนินงาน
4.1 ประมาณการรายจ่าย
4.2 จัดทําแผนงบประมาณ
4.3 ดําเนินการเบิก-จ่าย
4.4 ติดตาม – ตรวจสอบ – ประเมินผลการดําเนินงาน
5. ปฏิทนิ การปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2558
ที่
กิจกรรม
ต.ค. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส.ค ก.ย ผู้รับผิดชอบ
ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. .
.
1 ประมาณการรายจ่าย
1-7 นางทัศนีย์
2 จัดทําแผน
8-9 นางทัศนีย์
งบประมาณ
นางทัศนีย์
3 ดําเนินการเบิก-จ่าย
นายสมจิตร์
น.ส.สุวรรณี
4 ติดตาม – ตรวจสอบ – 1-9
ประเมินผลการ
นางนภัสสรณ์
ดําเนินงาน
6. งบประมาณ  เงินอุดหนุน  เงิน บ.กศ  เงินนโยบายเรี ยนฟรี ฯ(SP1 )  เงินอื่นๆ (ระบุ)
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7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้ งบประมาณ
เงิน  อุดหนุน  บ.กศ  (SP1 )
ที่

กิจกรรม/รายการ

ตอบแทน

ใช้ สอย

วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

1. ปรับระบบการจัดสรร
ทรัพยากรและงบประมาณ
1.1 ค่ากระแสไฟฟ้า

4,000,000

1.2 ค่านํ ้าประปา

480,000

1.3 ค่าโทรศัพท์

96,000

1.4 ค่าเช่าสัญญาณ

1,500,000

385,200

อินเตอร์ เน็ต
1.4 ค่าจ้ างพนักงานขับรถ
1.5 นํ ้ามัน-ทางด่วน-ซ่อม
1.6 ค่าขยะ

272,000
550,000
8,200
120,000

1.7 ประกันสังคม
19. ครูสอนวงโยธวาฑิต

360,000
555,000

1.10 ยามรักษาการณ์

1,100,000

1.11 ครูชาวต่างประเทศ
รวม

5,494,200

6,147,200

รวม
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8. การประเมินผล
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
ด้ านปริมาณ
.การดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จอย่าง
ถูกต้ องและสอดคล้ องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ร้ อยละ 100
ด้ านคุณภาพ
ผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจระดับมาก
ร้ อยละ 100

วิธีการประเมินผล
ตรวจสอบเอกสาร
การดําเนินงาน

เครื่องมือที่ใช้
แบบตรวจสอบความถูกต้ อง
ของเอกสาร

ประเมินความพึงพอใจของ แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้ อง

9. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
9.1 เชิงปริมาณ
การดําเนินงานด้ านการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้ องกับหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียง
9.2 เชิงคุณภาพ
ุ ภาพ
ผู้รับบริ การมีความพึงพอใจ มีขวัญกําลังใจที่จะปฏิบตั งิ านให้ ประสบความสําเร็จอย่างมีคณ

ลงชื่อ………………………………………………
( นายสมจิตร แพทย์รัตน์.)
หัวหน้ าฝ่ าย/กลุม่ สาระการเรี ยนรู้/งาน……………………………………
ลงชื่อ................................................................
( นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์ )
รองผู้อํานวยการกลุม่ บริ หารงบประมาณ
 อนุมตั ิ  ปรับปรุง/แก้ ไข อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต

5

โรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต
งาน/โครงการ ปี งบประมาณ 2558
กลุม่ บริหารงบประมาณ
ชื่อโครงการ
ปรับระบบการบริหารและการจัดการ
กิจกรรม
ปรับปรุงพัฒนางานพัสดุ
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจ
ทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้ นการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
ตัวบ่งชี ้ สมศ. ( / ) พื ้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี ้ที่ 7 ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
แผนงบประมาณ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ที่ กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เน้ นการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. ด้ าน ด้ านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่...12 ผู้บริหารปฏิบตั ติ ามบทบาท
หน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ กลุม่ บริหารงบประมาณ
นายปุ้ย คงอุไร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
งานพัสดุโรงเรี ยน เป็ นงานที่ต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบพัสดุอย่างเคร่งครัด ผู้ที่ปฏิบตั งิ านพัสดุจงึ
้
าเนินงานอย่างชัดเจน แต่ในทางปฏิบตั แิ ล้ ว
ต้ องมีความรู้ความเข้ าใจในระเบียบว่าด้ วยการพัสดุและขันตอนในการดํ
ยังมีบคุ ลากรในโรงเรี ยนอีกเป็ นจํานวนมาก ที่ยงั ขาดความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องดังกล่าว จึงทําให้ งานพัสดุดําเนินไป
ด้ วยความล่าช้ า ติดขัด และมีข้อบกพร่อง ส่วนการปฏิบตั งิ านด้ านงบประมาณนัน้ จําเป็ นต้ องนําระเบียบข้ อบังคับ
ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ ให้ เกิดความคล่องตัวในการบริหาร และอํานวยความสะดวกแก่ผ้ เู กี่ยวข้ องทุกกลุม่ บริหาร
ระเบียบปฎิบตั ติ า่ ง ๆ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ บุคลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องจําเป็ นต้ องมีเข้ าใจในการ
ปฏิบตั งิ านและนํามาปรับปรุงระบบงานให้ ทนั สมัย แลกเปลี่ยนข้ อมูล และระดมความคิดเพื่อแก้ ปัญหาร่วมกัน
ซึง่ จะส่งผลให้ การปฏิบตั ดิ ําเนินไปอย่างสะดวก ราบรื่ น มีประสิทธิภาพ และเป็ นที่พงึ พอใจของผู้รับบริการ
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จากการประเมินผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2557พบว่า มีผลการดําเนินงานในระดับดีมาก
แต่หากพิจารณาแล้ วพบว่า มีปัญหาในการปฏิบตั งิ านพัสดุในเรื่ องเกี่ยวกับการดําเนินงานในระบบการจัดซื ้อจัดจ้ าง
ของกรมบัญชีกลาง การจัดทําเอกสารงานพัสดุ และความล่าช้ าเกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
งานพัสดุ
จึงมีความจําเป็ นต้ องปรับระบบงานโดยการนําเทคโนโลยีมาใช้ ในการปฏิบตั งิ านเพื่อสอดคล้ องกับ
ระบบการจัดซื ้อจัดจ้ างของกรมบัญชีกลางให้ มากขึ ้น ตลอดจนจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ให้ สมบูรณ์และเพียงพออีกด้ วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ การปฏิบตั งิ านพัสดุโรงเรี ยน ดําเนินไปด้ วยความรวดเร็ ว ถูกต้ อง ตามระเบียบว่าด้ วยการ
บริ หารการเงินและพัสดุ สอดคล้ องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให้ ทกุ หน่วยงานในโรงเรี ยนมีวสั ดุอปุ กรณ์เพียงพอในการปฏิบตั งิ าน
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ุ ภาพในการปฏิบตั งิ านร้ อยละ 100
มีวสั ดุ อุปกรณ์ที่มีคณ
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
วัสดุ อุปกรณ์ มีคณ
ุ ภาพ และสามารถปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดําเนินงาน
จัดซื ้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบตั งิ าน
5. ปฏิทนิ การปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2558
ที่
กิจกรรม
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส.ค ก.ย ผู้รับผิดชอบ
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. .
.
1 จัดซื ้อวัสดุ อุปกรณ์ ใน
นายปุ้ย คงอุไร
การปฏิบตั งิ าน
2 ประเมินผลการ
นายปุ้ย คงอุไร
ดําเนินงาน
6. งบประมาณ  เงินอุดหนุน  เงิน บ.กศ  เงินนโยบายเรี ยนฟรี ฯ(SP1 )  เงินอื่นๆ (ระบุ)
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7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้ งบประมาณ
เงิน  อุดหนุน  บ.กศ  (SP1 )
ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน ใช้ สอย วัสดุ
รวม
1 จัดชื ้อวัสดุสํานักงาน
รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

-

-

-

-

-

-

600,000
600,000

600,000

8. การประเมินผล
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ

วิธีการประเมินผล

ด้ านปริมาณ
มีวสั ดุ อุปกรณ์ ในการปฏิบตั งิ าน ร้ อยละ 100
ด้ านคุณภาพ
วัสดุอปุ กรณ์ในการปฏิบตั งิ านมีคณ
ุ ภาพครบถ้ วน
สมบูรณ์

ตรวจสอบเอกสาร

เครื่องมือที่ใช้
เอกสารการจัดซื ้อ

ตรวจสอบคุณภาพ
การใช้ งาน

9. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
9.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรโรงเรียนทุกคนที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการปฏิบตั งิ านการเงินพัสดุได้ เป็ นอย่างดียิ่ง
9.2 เชิงคุณภาพ
งานพัสดุโรงเรี ยนดําเนินงานไปได้ อย่างถูกต้ องเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ลงชื่อ………………………………………………
( นายปุ้ย คงอุไร )
เจ้ าหน้ าที่งานพัสดุโรงเรี ยน
ลงชื่อ................................................................
( นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์ .)
รองผู้อํานวยการกลุม่ บริหารงบประมาณ
 อนุมตั ิ  ปรับปรุง/แก้ ไข อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริ ฐ)
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต
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โรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต
งาน/โครงการ ปี งบประมาณ 2558
กลุม่ บริหารงบประมาณ
ชื่อโครงการ
ปรับระบบการบริหารและการจัดการ
กิจกรรม
พัฒนางานสารบรรณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอํานาจการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน้ นการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
( / ) พื ้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี ้ที่ 7 ประสิทธิภาพการบริหาร
ตัวบ่ งชี ้ สมศ.
จัดการสถานศึกษา
แผนงบประมาณ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ที่ กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เน้ นการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. ด้ าน ด้ านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่...12 ผู้บริหารปฏิบตั ติ ามบทบาท
หน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ กลุม่ บริหารงบประมาณ
นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
งานสารบรรณ เป็ นงานที่เกี่ยวข้ องกับงานบริหารงานเอกสาร เริ่มตังแต่
้ การจัดทํา การรับ
การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทํางายจึงเกี่ยวข้ องกับการคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จด จํา
ทําสําเนา ส่งหรื อสื่อข้ อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่ อง เสนอ สัง่ การ ตอบ ทํารหัส
เก็บเข้ าที่ ค้ นหา ติดตามและทําลาย ซึง่ จะต้ องทําเป็ นระบบที่ให้ ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ
เพื่อประหยัดเวลาแรงงาน ค่าใช้ จ่าย การปฏิบตั งิ านอย่างมีความรู้ ความเข้ าใจ จะทําให้ งานสารบรรณโรงเรี ยนวชิร
ธรรมสาธิต ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จากผลรายงานการดําเนินงานปี งบประมาณ 2557 พบว่า การดําเนินงานสารบรรณมีปัญหาและ
อุปสรรคเกี่ยวกับการรับส่งหนังสือล่าช้ า โดยได้ เสนอแนะให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ E-Fileing วันละหลายๆครัง้ เพื่อ
ลดปั ญหาดังกล่าว ปี งบประมาณ 2558 จึงเห็นสมควรส่งเสริมพัฒนางานให้ ดียิ่งขึ ้นเป็ นลําดับ
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ งานสารบรรณดําเนินไปอย่างเป็ นถูกต้ องตามระเบียบและแนวปฏิบตั ขิ องทางราชการ
2.2 เพื่อส่งเสริ มและพัฒนางานสารบรรณให้ เป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
การปฏิบตั งิ านสารบรรณถูกต้ องตามระเบียบและแนวปฏิบตั ริ ้ อยละ 100
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
การให้ บริ การงานสารบรรณมีคณ
ุ ภาพผู้รับบริการมีความพึงพอใจระดับมาก
4. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดําเนินงาน
4.1 ศึกษาเอกสาร ระเบียบและแนวปฏิบตั งิ านสารบรรณ
4.2 ปฏิบตั งิ านสารบรรณตามระเบียบและแนวปฏิบตั ิ
4.3 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทังภายในและภายนอก
้
4.4 ปรับปรุงพัฒนางานสารบรรณให้ มีประสิทธิภาพ
5. ปฏิทนิ การปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2558
ที่
กิจกรรม
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส.ค ก.ย ผู้รับผิดชอบ
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. .
.
1 ศึกษาเอกสาร ระเบียบ
นางทัศนีย์
และแนวปฏิบตั งิ าน
สารบรรณ
2 ปฏิบตั งิ านสารบรรณ
นางทัศนีย์
ตามระเบียบและแนว
ปฏิบตั ิ
3 ประสานงานกับ
นางนภัสสรณ์
นางทัศนีย์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องทัง้
ภายในและภายนอก
4 ปรับปรุงพัฒนางานสาร
นางนภัสสรณ์
บรรณให้ มี
นางทัศนีย์
ประสิทธิภาพ
6. งบประมาณ  เงินอุดหนุน  เงิน บ.กศ  เงินนโยบายเรี ยนฟรี ฯ(SP1 )  เงินอื่นๆ (ระบุ)
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7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้ งบประมาณ
เงิน  อุดหนุน  บ.กศ  (SP1 )
ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน ใช้ สอย วัสดุ
รวม
1 ศึกษาเอกสาร ระเบียบและ
แนวปฏิบตั งิ านสารบรรณ
2 ปฏิบตั งิ านสารบรรณตาม
ระเบียบและแนวปฏิบตั ิ
3 ประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องทังภายในและ
้
ภายนอก
4 ปรับปรุงพัฒนางาน
สารบรรณให้ มีประสิทธิภาพ
รวม

5,000

5,000

5,000

5,000

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

8. การประเมินผล
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ

วิธีการประเมินผล

ด้ านปริมาณ
งานสารบรรณที่ถกู ต้ องตามระเบียบและ ตรวจสอบความถูกต้ องเอกสาร
แนวปฏิบตั ริ ้ อยละ 100
ที่ปฏิบตั ิ
ด้ านคุณภาพ
ผู้รับบริการที่มีความพึงพอใจระดับมาก ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้
แบบบันทึกข้ อมูลเอกสาร

แบบประเมินความพึงพอใจ
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9. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
9.1 เชิงปริมาณ
งานสารบรรณมีความถูกต้ อง เป็ นระบบ และเป็ นปั จจุบนั
9.2 เชิงคุณภาพ
การดําเนินไปมีประสิทธิภาพและได้ รับการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็ น
แบบอย่างที่ดีได้
ลงชื่อ………………………………………………
(นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์.)
หัวหน้ าฝ่ าย/กลุม่ สาระการเรี ยนรู้/งาน……………………………………
ลงชื่อ................................................................
( นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์ .)
รองผู้อํานวยการกลุม่ บริหารงบประมาณ
 อนุมตั ิ  ปรับปรุง/แก้ ไข อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต
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โรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต
งาน/โครงการ ปี งบประมาณ 2558
กลุม่ บริหารงบประมาณ
ชื่อโครงการ
ปรับระบบการบริหารและการจัดการ
กิจกรรม
ปรับปรุงห้ องสํานักงานบริหารงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอํานาจการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เน้ นการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
ตัวบ่ งชี ้ สมศ.
( / ) พื ้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี ้ที่ 7 ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
แผนงบประมาณ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ที่ กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เน้ นการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. ด้ าน ด้ านการจัดการศึกษา มาตรฐานที่...12 ผู้บริหารปฏิบตั ติ ามบทบาท
หน้ าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ กลุม่ บริหารงบประมาณ
นางวราภรณ์ สัตยมาภากร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ในการปฏิบตั งิ านให้ ประสบความสําเร็จนัน้ จําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้ องมีวสั ดุ-อุปกรณ์ใช้ ในสํานักงาน
ุ ภาพเหมาะสมกับการใช้ งาน
แต่วสั ดุ อุปกรณ์บางส่วนมีอายุการใช้ งาน จึงต้ องมีการดูแลบํารุงรักษาให้ คณ
อยูเ่ สมอ จึงจําเป็ นต้ องมีการวางแผนการในซ่อมบํารุง รักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ สามารถใช้ งานอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สงู สุด
จากรายงานผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2557 พบว่า มีผลการดําเนินงานอยูใ่ นระดับดีมาก
และเสนอแนะให้ มีการดําเนินการต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมนี ้ขึ ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ มีวสั ดุและอุปกรณ์สํานักงานครบถ้ วนสมบูรณ์และมีคณ
ุ ภาพเพียงพอต่อการใช้ งาน
และเกิดประโยชน์สงู สุด สอดคล้ องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
มีอปุ กรณ์และวัสดุสํานักงานครบถ้ วน จํานวนเพียงพอต่อการใช้ งาน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
อุปกรณ์และวัสดุสํานักงานมีคณ
ุ ภาพเพียงพอต่อการใช้ งานและเกิดประโยชน์สงู สุด
4. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดําเนินงาน
4.1 สํารวจความต้ องการจําเป็ นในการใช้ วสั ดุและอุปกรณ์สํานักงาน
4.2 จัดซื ้อและซ่อมบํารุงให้ มีสภาพพร้ อมใช้ งานอยูเ่ สมอ
5. ปฏิทนิ การปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2555
ที่
กิจกรรม
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส.ค ก.ย ผู้รับผิดชอบ
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. .
.
1 สํารวจความต้ องการ
นางวราภรณ์
จําเป็ นในการใช้ วสั ดุ
และอุปกรณ์สํานักงาน
2 จัดซื ้อและซ่อมบํารุงให้
นายปุ้ย
มีสภาพพร้ อมใช้ งานอยู่
เสมอ
6. งบประมาณ  เงินอุดหนุน  เงิน บ.กศ  เงินนโยบายเรี ยนฟรี ฯ(SP1 )  เงินอื่นๆ (ระบุ)
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้ งบประมาณ
เงิน  อุดหนุน  บ.กศ  (SP1 )
ที่
1

2

กิจกรรม/รายการ
สํารวจความต้ องการจําเป็ น
ในการใช้ วสั ดุและอุปกรณ์
สํานักงาน
จัดซื ้อและซ่อมบํารุงให้ มี
สภาพพร้ อมใช้ งานอยูเ่ สมอ
รวม

ตอบแทน ใช้ สอย

วัสดุ

รวม

100,000

100,000

100,000

100,000

เงิน
นอก
งบประ
มาณ

รวม
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8. การประเมินผล
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ

วิธีการประเมินผล

ด้ านปริมาณ
จํานวนวัสดุ อุปกรณ์สํานักงาน
ครบถ้ วน เพียงพอ ร้ อยละ 100
ด้ านคุณภาพ
วัสดุ อุปกรณ์สํานักงานมี
ประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ ประโยชน์
ได้ สงู สุดต่อการปฏิบตั งิ าน

เครื่องมือที่ใช้

ตรวจสอบจํานวนวัสดุ อุปกรณ์

แบบบันทึกการตรวจวัสดุ
อุปกรณ์

ประเมินประสิทธิภาพในการ
ใช้ งาน

แบบประเมินประสิทธิภาพวัสดุ
อุปกรณ์

9. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
9.1 เชิงปริมาณ
การปฏิบตั งิ านสํานักงานประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์
9.2 เชิงคุณภาพ
วัสดุ อุปกรณ์สํานักงานมีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ ประโยชน์ได้ สงู สุดต่อการปฏิบตั งิ าน
ลงชื่อ………………………………………………
( นายวราภรณ์ สัตยมาภากร)
หัวหน้ าฝ่ าย/กลุม่ สาระการเรี ยนรู้/งาน……………………………………
ลงชื่อ................................................................
( นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์ .)
รองผู้อํานวยการกลุม่ บริหารงบประมาณ
 อนุมตั ิ  ปรับปรุง/แก้ ไข อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต

15

โรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต
งาน/โครงการ ปี งบประมาณ 2558
ชื่อโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม
ศึกษาดูงานประชาคมอาเซียน
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทังระบบ
้
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. ด้ าน ด้ านการสร้ างสังคมแห่ งการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษา
มีการสร้ าง ส่งเสริมให้ สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้
ตัวบ่งชี ้ สมศ. ( / ) พื ้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี ้ที่...7 ประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการและพัฒนาสถานศึกษา
แผนงบประมาณ
พัฒนาครุและบุคลากรทางการศึกษา สร้ างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้
เป็ นมืออาชีพ มีทกั ษะในการปฏิบตั งิ าน สามารถจัดกระบวนการเรี ยนรู้
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ กลุม่ บริหารงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
นางวราภรณ์ สัตยมาภากร
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2558
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
จากการที่ประเทศไทยได้ ลงนามในกฎบัตรอาเซียนเมื่อปี 2550 โดยมีเป้าหมายที่จะร่วมกันเป็ น
ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 เพื่อให้ อาเซียนเป็ นองค์การที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างยัง่ ยืนโดยมีประชากรเป็ นศูนย์กลาง ซึง่ ประเทศไทยจะได้ รับประโยชน์ทางด้ านการศึกษา จากความช่วยเหลือ
้ งเป็ นโอกาสเสริมสร้ างศักยภาพของประเทศ และ
ทางด้ านวิชาการ และเทคนิคภายใต้ โครงการต่าง ๆ รวมทังยั
โอกาสที่จะมีสทิ ธิ์มีเสียงรักษาผลประโยชน์ของตนในเวทีโลก ประเทศไทยจึงต้ องกําหนดทิศทางทางการศึกษาให้
สอดคล้ องกับแนวการปฏิรูปการศึกษาของสมาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา และ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ ด้ วยเหตุผลดังกล่าว ทําให้ หน่วยงาน
การศึกษาทุกแห่ง ต้ องเร่งพัฒนาคุณภาพของบุคลากรสอดคล้ องกับเป้าหมายดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โรงเรี ยน
วชิรธรรม จึงมีความมัง่ มัน่ ที่จะพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร เพื่อให้ เป็ นกําลังสําคัญในการจัดการศึกษา
ร่วมมือกันจัดกิจกรรมส่งเสริ มผู้เรี ยนพัฒนาทักษะด้ านการใช้ ภาษาอังกฤษในการสือ่ สาร ด้ านการคิด การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้ างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้ เป็ นบุคคลที่ร้ ูจกั แบ่งปั น มี่จิตอาสา รู้จกั การ
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ประนอม และพร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้นใน อนาคต จึงเห็นสมควรที่จะต้ องพัฒนาครูและบุคลากร
ด้ วยกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
จากการศึกษารายงานผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2557 พบว่า มีผลการดําเนินงานอยูใ่ นระดับ
ดีมาก ครูและบุคลากรที่เข้ าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมนี ้อย่าง
ต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้ มีความรู้ ทักษะ ในการจัดกิจกรรมส่งเสริ มผู้เรี ยนให้ มีศกั ยภาพ
สูป่ ระชาคมอาเซียน
2.2 เพื่อสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรของโรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิตกับโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในประเทศอาเซียน +3
2.3 เพื่อเสริมสร้ างขวัญ กําลังใจ และความรัก ความสามัคคีแก่บคุ ลากร
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ฝ่ ายบริหาร ครูและบุคลากร จํานวน 120 คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. ครูและบุคลากรมีความรู้ และทักษะ และสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริ มผู้เรี ยนให้ มีศกั ยภาพ
สูป่ ระชาคมอาเซียน
2. ฝ่ ายบริ หารครูและบุคลากร มีโลกทัศน์ที่กว้ างไกล สามารถบริหารจัดการศึกษาและมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูม่ าตรฐานสากล
4. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดําเนินงาน
4.1 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
4.2 แต่งตังคณะทํ
้
างาน
4.3 ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้ อง
4.4 ฝ่ ายบริหาร หัวหน้ างาน หัวหน้ ากลุม่ สาระการศึกษา ครูและบุคลากรศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
4.5 ประเมินผลการดําเนินงาน
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5. ปฏิทนิ การปฏิบัตงิ าน
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2555
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส.ค ก.ย
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. .
.

1 ประชุมวางแผนการ
ดําเนินงาน
2 แต่งตังคณะทํ
้
างาน
3 ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
4 ฝ่ ายบริหาร หัวหน้ างาน
หัวหน้ ากลุม่ สาระ
ศึกษาดูงาน /
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
5 ประเมินผลการ
ดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
นางนภัสสรณ์

นางวราภรณ์
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน

น.ส.ภรณ์กมนส์

 เงินอุดหนุน  เงิน บ.กศ  เงินนโยบายเรี ยนฟรี ฯ(SP1 )  เงินอื่นๆ (ระบุ)
เงินรายได้ สถานศึกษา
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้ งบประมาณ
เงิน  อุดหนุน  บ.กศ  (SP1 )
เงินนอก
รวม
ที่
กิจกรรม/รายการ
ตอบแทน ใช้ สอย
วัสดุ
รวม งบประมาณ
6. งบประมาณ

1 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
2 แต่งตังคณะทํ
้
างาน
3 ประสานงานที่ผ้ เู กี่ยวข้ อง
4 ฝ่ ายบริหาร หัวหน้ างาน
หัวหน้ ากลุม่ สาระ ศึกษา
ดูงาน /แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
4.1 ค่าพาหนะเดินทาง
4.2 ค่าอาหาร
4.3 ค่าที่พกั
5 ประเมินผลการดําเนินงาน
รวม

2,000,000

2,000,000
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8. การประเมินผล
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ

วิธีการประเมินผล

ด้ านปริมาณ
1. ครูและบุคลากร ได้ รับการพัฒนาจํานวน 100 คน
ด้ านคุณภาพ
1. ฝ่ ายบริหารครูและบุคลากร มีความรู้ ทักษะ และ
สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรี ยนให้ มีศกั ยภาพสู่
ประชาคมอาเซียนได้ ระดับดี
2. โรงเรี ยนสามารถสร้ างเครื อข่าย พัฒนาการเรี ยนรู้
กับประเทศอาเซียน
3. ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจ ระดับดี ร้ อยละ 80

เครื่องมือที่ใช้

การบันทึกข้ อมูล

แบบบันทึก

การประเมิน

แบบประเมิน

การลงนามในบันทึก
หนังสือบันทึกข้ อตกลง
ข้ อตกลง (MOU)
(MOU)
การประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน

9. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
9.1 เชิงปริมาณ
โรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต มีครูและบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และสามารถส่งเสริมผู้เรี ยน
ให้ พร้ อมเข้ าสูป่ ระชาคมอาเชียน ในปี 2558
9.2 เชิงคุณภาพ
โรงเรี ยนมีการบริหารจัดการที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสากล โดยการมีสว่ นร่วมของบุคลากรทุกฝ่ าย
ลงชื่อ…………………………………ผู้เสนอโครงการ
(นางวราภรณ์ สัตยมาภากร)
หัวหน้ างานพัฒนาบุคลากร

ลงชื่อ…………………………………………
(นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์ )
รองผู้อํานวยการกลุม่ บริหารงบประมาณ

 อนุมตั ิ  ปรับปรุง/แก้ ไข อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริ ฐ)
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต
 เห็นชอบ  ปรับปรุง/แก้ ไข

อื่น ๆ ................................................

ลงชื่อ................................................................
(พระราชวชิรโสภณ)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
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โรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต
งาน/โครงการปี งบประมาณ 2557
กลุม่ บริหารงบประมาณ
ชื่อโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม
พัฒนาครูและบุคลากร
สนองกลยุทธ์ สพฐ. ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทังระบบ
้
้
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทังระบบ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. ด้ าน ด้ านการสร้ างสังคมแห่ งการเรียนรู้ มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษา
มีการสร้ าง ส่งเสริมให้ สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้
ตัวบ่งชี ้ สมศ. ( / ) พื ้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี ้ที่...7 ประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการและพัฒนาสถานศึกษา
แผนงบประมาณ
พัฒนาครุและบุคลากรทางการศึกษา สร้ างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับให้
เป็ นมืออาชีพ มีทกั ษะในการปฏิบตั งิ าน สามารถจัดกระบวนการเรี ยนรู้
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ กลุม่ บริหารงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
นางวราภรณ์ สัตยมาภากร
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การปฏิบตั งิ านต่าง ๆ ในโรงเรี ยนจําเป็ นต้ องนําระเบียบข้ อบังคับต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ ให้ เกิด
ความคล่องตัวในการบริหาร และอํานวยความสะดวกแก่ผ้ เู กี่ยวข้ องทุกกลุม่ บริหาร ระเบียบปฎิบตั ติ า่ ง ๆ มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ จึงควรที่บคุ ลากรในกลุม่ บริหารจะได้ ศกึ ษาหาความรู้เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจในการ
ปฏิบตั งิ านและนํามาปรับปรุงระบบงานให้ ทนั สมัย แลกเปลี่ยนข้ อมูล และระดมความคิดเพื่อแก้ ปัญหาร่วมกัน
ซึง่ จะส่งผลให้ การปฏิบตั ดิ ําเนินไปอย่างสะดวก ราบรื่ น มีประสิทธิภาพ และเป็ นที่พงึ พอใจของผู้รับบริการ
จากการดําเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในปี งบประมาณ 2557พบว่า โรงเรี ยนได้ จดั ให้ ครูและบุคลากรทุกคน
้
ยน ทําให้ ครูและบุคลากร
ได้ รับการพัฒนาในสาระวิชาที่สอนในรูปแบบที่หลากหลาย ทังภายในและภายนอกโรงเรี
ทุกคนมีชวั่ โมงการพัฒนามากกว่า 20 ชัว่ โมงต่อปี ซึง่ เกินกว่าเกณฑ์การประเมินที่กําหนด ซึง่ ผลการประเมินและ
ข้ อเสนอแนะสมควรที่จะนํามาเป็ นแนวทางในการดําเนินงานต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริ มสร้ างสมรรถนะการปฏิบตั งิ านแก่ครูและบุคลากร
2.2 เพื่อเสริมขวัญ กําลังใจและความสัมพันธ์อนั ดีแก่ครูและบุคลากร
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ครูและบุคลากรได้ รับการพัฒนา ร้ อยละ 100
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถมีขวัญกําลังใจ และปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
4. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดําเนินงาน
4.1 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
4.2 ดําเนินการ/ส่งครูเข้ าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา
4.3 ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา
4.4 ประเมินผลการดําเนินงาน
5. ปฏิทนิ การปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2555
ที่
กิจกรรม
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส.ค ก.ย
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. .
.
1 ประชุมวางแผนการ
ดําเนินงาน
2 ดําเนินการ/ส่งครูเข้ า
ร่วมการประชุม อบรม
สัมมนา
3 ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา
4 ประเมินผลการ
ดําเนินงาน
6. งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
นางนภัสสรณ์
นางทัศนีย์

นางนภัสสรณ์
น.ส.พรรณิภา

 เงินอุดหนุน  เงิน บ.กศ  เงินนโยบายเรี ยนฟรี ฯ(SP1 )  เงินอื่นๆ (ระบุ)
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7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้ งบประมาณ
ที่
1
2
3

กิจกรรม/รายการ

เงิน  อุดหนุน  บ.กศ  (SP1 )
ตอบแทน ใช้ สอย

วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

ประชุมวางแผนการ
ดําเนินงาน
ดําเนินการ/ส่งครูเข้ าร่วมการ
ประชุม อบรม สัมมนา
ประเมินผลการดําเนินงาน

400,000

รวม

400,000

(สามารถถัวจ่ ายได้ ทกุ รายการ)
8. การประเมินผล
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
ด้ านปริมาณ
ครูและบุคลากรได้ รับการพัฒนา
ร้ อยละ 100
ด้ านคุณภาพ
ครูและบุคลากรมีขวัญกําลังใจ
และปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

การสอบถาม

แบบสอบถาม

การประเมิน

แบบประเมิน

รวม
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9. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
9.1 เชิงปริมาณ
การปฏิบตั งิ านโรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิตดําเนินไปอย่างถูกต้ องตามระเบียบราชการ
9.2 เชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรปฏิบตั งิ านด้ วยความมีประสิทธิภาพ มีผลสําเร็ จถูกต้ อง สมบูรณ์
ลงชื่อ………………………………………………
( นางวราภรณ์ สัตยมาภากร )
หัวหน้ าฝ่ าย/กลุม่ สาระการเรี ยนรู้/งาน……………………………………
ลงชื่อ................................................................
( นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์ .)
รองผู้อํานวยการกลุม่ บริหารงบประมาณ
 อนุมตั ิ  ปรับปรุง/แก้ ไข อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต

23

โรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต
งาน/โครงการปี งบประมาณ 2558
กลุม่ บริหารงบประมาณ
ชื่อโครงการ
พัฒนาบุคลาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารปี งบประมาณ 2559
สนองกลยุทธ์ สพม.2 ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทังระบบ
้
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สพฐ. ด้ าน การจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้ าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี ้ สมศ. ( ) พื ้นฐาน ( ) อัตลักษณ์ ( ) มาตรการส่งเสริม ตัวบ่งชี ้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
แผนงบประมาณ
พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการที่ดี
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ กลุม่ บริหารงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์
ระยะเวลาดําเนินการ กันยายน 2558
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต มีความมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูโ่ รงเรียนสูม่ าตรฐานสากล
และรองรับการประเมินภายนอกรอบ 3 ซึง่ ได้ กําหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนการพัฒนาไว้ อย่างชัดเจน
และได้ จดั ให้ มีการจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารประจําปี งบประมาณ โดยกําหนดให้ จดั ทํารายงานผลการดําเนิน และ
นําข้ อมูลไปจัดทํารายงานประจําปี เพื่อเป็ นการประกันของสถานศึกษาทุกปี การศึกษา
ปี การศึกษา 255 นี ้ โรงเรี ยน โรงเรี ยนจึงมีความจําเป็ นต้ องการที่จะปรับแผนปฏิบตั กิ าร ผลการ
ดําเนินงาน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี ้วัด แผนปฏิบตั งิ าน และแผนการใช้ งบประมาณให้ มีความชัดเจน
้ ่อให้ การจัดแผนปฏิบตั กิ าร และการ
สอดคล้ องกับสถานการณ์ในความเป็ นจริงในปั จจุบนั ให้ มากยิง่ ขึ ้น ดังนันเพื
จัดทํารายงานประจําปี ของสถานศึกษา มีการดําเนินการโดยการมีสว่ นร่วมของบุคลากรทุกฝ่ าย รวมถึงมีการทบทวน
และพัฒนาเพื่อนําไป สูค่ ณ
ุ ภาพการศึกษาที่สงู ขึ ้น จึงเห็นสมควรการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทําแผนปฏิบตั กิ าร
ปี งบประมาณ 2559
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารปี งบประมาณ 2557
2.2 เพื่อระดมสมองและสนับสนุนให้ บคุ ลากรมีสว่ นร่วมในการกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบตั กิ าร ปี งบประมาณ 2559 และการจัดรายงานประจําปี ของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2558
2.3 เพื่อให้ การจัดสรรงบประมาณดําเนินไปอย่างเหมาะสม และเป็ นเหตุเป็ นผล
2.4 เพื่อสร้ างบรรยากาศความคิดสร้ างสรรค์ และสร้ างทัศนคติที่ดี เพื่อนําไปสูก่ ารพัฒนาสถานศึกษา
ให้ มีคณ
ุ ภาพระดับมาตรฐานสากล
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
ฝ่ ายบริหาร หัวหน้ ากลุม่ สาระการเรี ยนรู้ หัวหน้ างาน จํานวน 35 คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ฝ่ ายบริหาร หัวหน้ ากลุม่ สาระ หัวหน้ างาน ร่วมกันสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี งบประมาณ 2558 รายงานประจําปี ของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2558 และแผนปฏิบตั กิ าร
ประจําปี 2559 ประสบผลสําเร็จร้ อยละ 100
4. กิจกรรมและขัน้ ตอนการดําเนินงาน
4.1 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
4.2 ติดต่อสถานที่
4.3 จัดทําเอกสาร
4.4 จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
4.5 ประเมินผลการดําเนินงาน
5. ปฏิทนิ การปฏิบัตงิ าน
ระยะเวลาดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2555
ที่
กิจกรรม
ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม. พ. มิ. ก. ส.ค ก.ย ผู้รับผิดชอบ
ค. ย. ค. ค. พ. ค. ย. ค. ย. ค. .
.
1 ประชุมวางแผนการ
นางนภัสสรณ์
ดําเนินงาน
3 ติดต่อสถานที่
นางวราภรณ์
4 ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
จัดทําแผนปฏิบตั กิ าร
ปี งบประมาณ 2559
5 ประเมินผลการ
ดําเนินงาน

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
น.ส.ฝนทอง
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6. งบประมาณ เงินอุดหนุน จํานวน 120,000 บาท
7. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้ งบประมาณ
ที่
1
2
3

5

กิจกรรม/รายการ

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้ สอย

วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

ประชุมวางแผนการ
ดําเนินงาน
จัดทําเอกสาร
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
- ที่พกั
- อาหาร
ประเมินผลการดําเนินงาน
รวม

120,000

120,000

8. การประเมินผล
ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ
ด้ านปริมาณ
ฝ่ ายบริหาร หัวหน้ ากลุม่ สาระฯ
หัวหน้ างาน ร้ อยละ 100
ด้ านคุณภาพ
ฝ่ ายบริหาร หัวหน้ ากลุม่ สาระ
หัวหน้ างาน ร่วมกันดําเนินการ
ประสบผลสําเร็ จร้ อยละ 100

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

สํารวจข้ อมูล

แบบสํารวจ

รายงานผลการดําเนินงาน

เอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงาน

รวม
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9. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
9.1 เชิงปริมาณ
ฝ่ ายบริ หาร หัวหน้ ากลุม่ สาระ หัวหน้ างาน มีสว่ นร่วมในการดําเนินงาน ร้ อยละ 100
9.2 เชิงคุณภาพ
โรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิตมีรายงานผลการดําเนินงาน แผนปฏิบตั กิ าร และรายงานประจําปี
ของสถานศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ สอดคล้ องกับมาตรฐานการศึกษา และใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษาได้ เป็ นอย่างดียิ่ง

ลงชื่อ………………………………………………
( นางสาวภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์)
หัวหน้ างานนโยบายและแผน
ลงชื่อ................................................................
( นางนภัสสรณ์ เกียรติอภิพงษ์ .)
รองผู้อํานวยการกลุม่ บริ หารงบประมาณ

 อนุมตั ิ  ปรับปรุง/แก้ ไข อื่น ๆ ................................................
ลงชื่อ................................................................
(นางวรรณี บุญประเสริฐ)
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนวชิรธรรมสาธิต

