
 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

งาน/โครงการ  ปีงบประมาณ 2558 
กลุม่บริหารงบประมาณ 

    
ช่ือโครงการ   ปรับระบบการบริหารและการจดัการ 
กิจกรรม สง่เสริมการบริหารงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน 
สนองกลยุทธ์  สพฐ. ที่   5 พฒันาประสทิธิภาพการบริหารจดัการตามแนวทางการกระจายอํานาจการศกึษา 
  หลกัธรรมาภิบาล เน้นการมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่น 
ตวับ่งชี ้สมศ.   ( /  ) พืน้ฐาน   (   )  อตัลกัษณ์  (  ) มาตรการสง่เสริม  ตวับง่ชีท่ี้ 7 ประสทิธิภาพการบริหาร 

 จดัการสถานศกึษา 
แผนงบประมาณ    พฒันาประสทิธิภาพการบริหารจดัการศกึษา   
สนองกลยุทธ์  สพม.2 ที่  กลยทุธ์ท่ี 5 พฒันาประสทิธิภาพการจดัการศกึษา เน้นการมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่น 
มาตรฐานคณุภาพการศกึษา สพฐ.  ด้าน ด้านการจัดการศกึษา มาตรฐานท่ี...12  ผู้บริหารปฏิบตัติามบทบาท 
                                       หน้าท่ีอยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
ลักษณะโครงการ ตอ่เน่ือง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุม่บริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ     นายสมจิตร  แพทย์รัตน์   นางทศันีย์  วงค์เขียว   
ระยะเวลาดาํเนินการ     1 ตลุาคม 2557 – 30 กนัยายน 2558 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล     
            การบริหารโรงเรียนอยา่งมีคณุภาพ  จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรการบริหารท่ีมีประสทิธิภาพด้วย  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต้องมีบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีวสัด ุอปุกรณ์  ท่ีทนัสมยัครบถ้วนสมบรูณ์  ตลอดจน
ต้องได้รับการสนบัสนนุด้านสาธารณปูโภค ทัง้ประปา  ไฟฟ้า โทรศพัท์ และการส่ือสารอ่ืน  อยา่งเพียงพอ   ดงันัน้ 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเป็นโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่  มีนกัเรียน ครู และบคุลากรจํานวนมาก  มีกิจกรรม 
การเรียนการสอน และกิจกรรมอ่ืนตลอดทัง้ปีการศกึษา ยอ่มสง่ผลให้มียอดรายจ่ายด้านสาธารณปูโภคสงู  และ 
เป็นรายจ่ายท่ีไมส่ามารถหลีกเล่ียงได้   
            ในการจดัสรรงบประมาณ  ปี 2558  นัน้ โรงเรียนได้นําผลการดําเนินงานปีงบประมาณ 2557 และ
น้อมนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    มาเป็นแนวทางในการดําเนินงาน โดยคํานงึถึงการบริหารจดัการ
งบประมาณอยา่งเหมาะสมและเป็นเหตเุป็นผลใช้ประโยชน์ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ทางราชการ 
และผู้ เก่ียวข้อง  ปีงบประมาณ 2558 นี ้ เน่ืองจากการก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ 7 ชัน้  กําลงัจะแล้วเสร็จ  จงึ
จําเป็นต้องจดัสรรงบประมาณเพ่ือรองรับคา่สาธารณปูโภคท่ีเพิ่มขึน้ด้วย 
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2.  วัตถุประสงค์ 
   2.1  เพ่ือให้การบริหารจดังบประมาณของสถานศกึษาดําเนินไปอยา่งสะดวก  ราบร่ืน เหมาะสม  
          และถกูต้องตามระเบียบของทางราชการและสอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.3  เพ่ือให้ผู้ รับบริการมีความพงึพอใจในการบริหารจดัการงบประมาณของสถานศกึษา 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ   
                              การปฏิบตังิานด้านสาธารณปูโภค อยา่งสะดวก  ราบร่ืน เหมาะสม  
         และถกูต้องตามระเบียบของทางราชการและสอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
         ร้อยละ 100 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
         ผู้ รับบริการมีความพงึพอใจระดบัมาก 
4.  กิจกรรมและขัน้ตอนการดาํเนินงาน 
  4.1   ประมาณการรายจ่าย 
 4.2   จดัทําแผนงบประมาณ 
 4.3  ดําเนินการเบกิ-จ่าย 
            4.4  ตดิตาม – ตรวจสอบ – ประเมินผลการดําเนินงาน 
5.  ปฏทินิการปฏิบัตงิาน 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 

ผู้ รับผิดชอบ ต.ค. พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 ประมาณการรายจ่าย            1-7 นางทศันีย์ 
2 จดัทําแผน

งบประมาณ 
           8-9 นางทศันีย์ 

 
3 

 
ดําเนินการเบกิ-จ่าย 

            นางทศันีย์ 
นายสมจิตร์ 
น.ส.สวุรรณี 

4 ตดิตาม – ตรวจสอบ – 
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

1-9             
นางนภสัสรณ์ 

 
6.  งบประมาณ    เงินอดุหนนุ      เงิน บ.กศ        เงินนโยบายเรียนฟรีฯ(SP1 )     เงินอ่ืนๆ (ระบ)ุ   
 



 3 
  
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงิน  อดุหนนุ    บ.กศ      (SP1 )     เงนินอก

งบประมาณ 

 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 1. ปรับระบบการจดัสรร
ทรัพยากรและงบประมาณ 

1.1 คา่กระแสไฟฟ้า 

1.2 คา่นํา้ประปา 

1.3  คา่โทรศพัท์ 

1.4   คา่เช่าสญัญาณ 

        อินเตอร์เน็ต 

1.4  คา่จ้างพนกังานขบัรถ 

1.5  นํา้มนั-ทางดว่น-ซอ่ม 

1.6  คา่ขยะ 

1.7  ประกนัสงัคม 

19. ครูสอนวงโยธวาฑิต 

1.10 ยามรักษาการณ์ 

1.11 ครูชาวตา่งประเทศ 

  
 

4,000,000 

480,000 

96,000 

 

 

 

550,000 

8,200 

 

360,000 

 

 

 

  

 

1,500,000 

 

 

385,200 

 

272,000 

 
 

120,000 

 

555,000 

1,100,000 

 

 

 รวม  5,494,200   6,147,200  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 
 
8.  การประเมินผล 

ตวัชีวั้ดความสาํเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
.การดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จอยา่ง
ถกูต้องและสอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 100 

 
 ตรวจสอบเอกสาร 
การดําเนินงาน 

 
แบบตรวจสอบความถกูต้อง   
ของเอกสาร 

ด้านคุณภาพ 
   ผู้ รับบริการท่ีมีความพงึพอใจระดบัมาก 
  ร้อยละ 100 

 
ประเมินความพงึพอใจของ 
 ผู้ รับบริการและผู้ เก่ียวข้อง 

 
แบบประเมินความพงึพอใจ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณ     
   การดําเนินงานด้านการจดัสรรทรัพยากรและงบประมาณดําเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
     สอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียง 
 9.2  เชิงคุณภาพ    
   ผู้ รับบริการมีความพงึพอใจ  มีขวญักําลงัใจท่ีจะปฏิบตังิานให้ประสบความสําเร็จอยา่งมีคณุภาพ 
 
 

     ลงช่ือ……………………………………………… 
       ( นายสมจิตร   แพทย์รัตน์.) 
             หวัหน้าฝ่าย/กลุม่สาระการเรียนรู้/งาน…………………………………… 
 
      ลงช่ือ................................................................ 
       ( นางนภสัสรณ์   เกียรตอิภิพงษ์) 
                                    รองผู้ อํานวยการกลุม่บริหารงบประมาณ 
 
 อนมุตั ิ     ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
      ลงช่ือ................................................................ 
         (นางวรรณี  บญุประเสริฐ) 
              ผู้ อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

งาน/โครงการ  ปีงบประมาณ 2558 
กลุม่บริหารงบประมาณ 

         
ช่ือโครงการ   ปรับระบบการบริหารและการจดัการ 
กิจกรรม ปรับปรุงพฒันางานพสัด ุ
สนองกลยุทธ์  สพฐ. ที่ 5  พฒันาประสทิธิภาพการบริหารจดัการศกึษาตามแนวทางการกระจายอํานาจ 
  ทางการศกึษาตามหลกัธรรมาภิบาล เน้นการมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่น 
ตวับง่ชี ้สมศ. ( /  ) พืน้ฐาน   (   )  อตัลกัษณ์  (  ) มาตรการสง่เสริม  ตวับง่ชีท่ี้ 7 ประสทิธิภาพการบริหาร 

 จดัการสถานศกึษา 
แผนงบประมาณ    พฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดี   
สนองกลยุทธ์  สพม.2 ที่  กลยทุธ์ท่ี 5 พฒันาประสทิธิภาพการจดัการศกึษา เน้นการมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่น 
มาตรฐานคณุภาพการศกึษา สพฐ.  ด้าน ด้านการจัดการศกึษา มาตรฐานท่ี...12  ผู้บริหารปฏิบตัติามบทบาท 
                                       หน้าท่ีอยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
ลักษณะโครงการ ตอ่เน่ือง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุม่บริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ    นายปุ้ ย   คงอไุร  
ระยะเวลาดาํเนินการ     1 ตลุาคม 2557 – 30 กนัยายน 2558 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล     
  งานพสัดโุรงเรียน   เป็นงานท่ีต้องปฏิบตัติามระเบียบพสัดอุยา่งเคร่งครัด   ผู้ ท่ีปฏิบตังิานพสัดจุงึ
ต้องมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบวา่ด้วยการพสัดแุละขัน้ตอนในการดําเนินงานอยา่งชดัเจน   แตใ่นทางปฏิบตัแิล้ว
ยงัมีบคุลากรในโรงเรียนอีกเป็นจํานวนมาก  ท่ียงัขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองดงักลา่ว   จงึทําให้งานพสัดดํุาเนินไป
ด้วยความลา่ช้า ตดิขดั และมีข้อบกพร่อง  สว่นการปฏิบตังิานด้านงบประมาณนัน้ จําเป็นต้องนําระเบียบข้อบงัคบั
ตา่ง ๆ มาประยกุต์ใช้ให้เกิดความคลอ่งตวัในการบริหาร     และอํานวยความสะดวกแก่ผู้ เก่ียวข้องทกุกลุม่บริหาร   
ระเบียบปฎิบตัติา่ง ๆ    มีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงบอ่ย ๆ บคุลากรทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจําเป็นต้องมีเข้าใจในการ 
ปฏิบตังิานและนํามาปรับปรุงระบบงานให้ทนัสมยั      แลกเปล่ียนข้อมลู และระดมความคดิเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกนั   
ซึง่จะสง่ผลให้การปฏิบตัดํิาเนินไปอยา่งสะดวก  ราบร่ืน  มีประสทิธิภาพ และเป็นท่ีพงึพอใจของผู้ รับบริการ   
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   จากการประเมินผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2557พบวา่   มีผลการดําเนินงานในระดบัดีมาก
แตห่ากพิจารณาแล้วพบวา่ มีปัญหาในการปฏิบตังิานพสัดใุนเร่ืองเก่ียวกบัการดําเนินงานในระบบการจดัซือ้จดัจ้าง
ของกรมบญัชีกลาง  การจดัทําเอกสารงานพสัด ุ และความลา่ช้าเก่ียวกบัการประสานงานกบัหนว่ยงานภายนอก 
งานพสัด ุ 
             จงึมีความจําเป็นต้องปรับระบบงานโดยการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบตังิานเพ่ือสอดคล้องกบั
ระบบการจดัซือ้จดัจ้างของกรมบญัชีกลางให้มากขึน้  ตลอดจนจดัหาวสัด ุอปุกรณ์ ให้สมบรูณ์และเพียงพออีกด้วย 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

  1. เพ่ือให้การปฏิบตังิานพสัดโุรงเรียน ดําเนินไปด้วยความรวดเร็ว ถกูต้อง  ตามระเบียบวา่ด้วยการ 
                  บริหารการเงินและพสัด ุสอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    2.  เพ่ือให้ทกุหนว่ยงานในโรงเรียนมีวสัดอุปุกรณ์เพียงพอในการปฏิบตังิาน 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   มีวสัด ุอปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพในการปฏิบตังิานร้อยละ 100 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
   วสัด ุอปุกรณ์ มีคณุภาพ และสามารถปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
4.  กิจกรรมและขัน้ตอนการดาํเนินงาน 
  จดัซือ้วสัด ุอปุกรณ์ ในการปฏิบตังิาน 
5.  ปฏทินิการปฏิบัตงิาน 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 

ผู้ รับผิดชอบ ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 จดัซือ้วสัด ุ อปุกรณ์ ใน
การปฏิบตังิาน 

            นายปุ้ ย  คงอไุร 

2 ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

            นายปุ้ ย   คงอไุร 

6.  งบประมาณ    เงินอดุหนนุ      เงิน บ.กศ        เงินนโยบายเรียนฟรีฯ(SP1 )     เงินอ่ืนๆ (ระบ)ุ   
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7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงิน  อดุหนนุ    บ.กศ      (SP1 )     เงนินอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 จดัชือ้วสัดสํุานกังาน  600,000   - - 

      - - 

                  รวม  600,000  600,000 - - 

 
8.  การประเมินผล 

ตวัชีวั้ดความสาํเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
        มีวสัด ุอปุกรณ์ ในการปฏิบตังิาน ร้อยละ 100 
ด้านคุณภาพ 
        วสัดอุปุกรณ์ในการปฏิบตังิานมีคณุภาพครบถ้วน 
สมบรูณ์ 

 
ตรวจสอบเอกสาร 
 
ตรวจสอบคณุภาพ 
การใช้งาน 

 
เอกสารการจดัซือ้ 
 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณ     
   บคุลากรโรงเรียนทกุคนท่ีมีสว่นเก่ียวข้องในการปฏิบตังิานการเงินพสัดไุด้เป็นอยา่งดียิ่ง 
 9.2  เชิงคุณภาพ    
    งานพสัดโุรงเรียนดําเนินงานไปได้อยา่งถกูต้องเป็นระบบและมีประสทิธิภาพ  สอดคล้องกบัหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     ลงช่ือ……………………………………………… 
              (  นายปุ้ ย  คงอไุร ) 
                                                      เจ้าหน้าท่ีงานพสัดโุรงเรียน 
 
      ลงช่ือ................................................................ 
       ( นางนภสัสรณ์   เกียรตอิภิพงษ์.) 
                                    รองผู้ อํานวยการกลุม่บริหารงบประมาณ 
 อนมุตั ิ     ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
 
      ลงช่ือ................................................................ 
         (นางวรรณี  บญุประเสริฐ) 
              ผู้ อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
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         โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
กลุม่บริหารงบประมาณ 

  
ช่ือโครงการ   ปรับระบบการบริหารและการจดัการ 
กิจกรรม พฒันางานสารบรรณ 
สนองกลยุทธ์  สพฐ. ที่   5 พฒันาประสทิธิภาพการบริหารจดัการตามแนวทางการกระจายอํานาจการศกึษา 
  หลกัธรรมาภิบาล เน้นการมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่น 
ตวับ่งชี ้สมศ.   ( /  ) พืน้ฐาน   (   )  อตัลกัษณ์  (  ) มาตรการสง่เสริม  ตวับง่ชีท่ี้ 7 ประสทิธิภาพการบริหาร 

 จดัการสถานศกึษา 
แผนงบประมาณ    พฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดี   
สนองกลยุทธ์  สพม.2 ที่  กลยทุธ์ท่ี 5 พฒันาประสทิธิภาพการจดัการศกึษา เน้นการมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่น 
มาตรฐานคุณภาพการศกึษา สพฐ.  ด้าน ด้านการจดัการศกึษา มาตรฐานท่ี...12  ผู้บริหารปฏิบตัติามบทบาท 
                                       หน้าท่ีอยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
ลักษณะโครงการ ตอ่เน่ือง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุม่บริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ    นายสมจิตร์   แพทย์รัตน์ 

ระยะเวลาดาํเนินการ     1 ตลุาคม 2557 – 30 กนัยายน 2558 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล  
              งานสารบรรณ  เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบังานบริหารงานเอกสาร   เร่ิมตัง้แตก่ารจดัทํา  การรับ 
การสง่  การเก็บรักษา  การยืม  จนถงึการทํางายจงึเก่ียวข้องกบัการคดิ  อา่น ร่าง เขียน แตง่ พิมพ์ จด จํา   
ทําสําเนา   สง่หรือส่ือข้อความ  รับ  บนัทกึ  จดรายงานการประชมุ  สรุป  ยอ่เร่ือง  เสนอ  สัง่การ ตอบ ทํารหสั 
เก็บเข้าท่ี  ค้นหา  ตดิตามและทําลาย  ซึง่จะต้องทําเป็นระบบท่ีให้ความสะดวก  รวดเร็ว ถกูต้องและมีประสทิธิภาพ  
เพ่ือประหยดัเวลาแรงงาน คา่ใช้จ่าย  การปฏิบตังิานอยา่งมีความรู้ ความเข้าใจ  จะทําให้งานสารบรรณโรงเรียนวชิร
ธรรมสาธิต  ดําเนินไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
   จากผลรายงานการดําเนินงานปีงบประมาณ  2557 พบวา่  การดําเนินงานสารบรรณมีปัญหาและ
อปุสรรคเก่ียวกบัการรับสง่หนงัสือลา่ช้า   โดยได้เสนอแนะให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ E-Fileing วนัละหลายๆครัง้  เพ่ือ
ลดปัญหาดงักลา่ว    ปีงบประมาณ 2558 จงึเห็นสมควรสง่เสริมพฒันางานให้ดียิ่งขึน้เป็นลําดบั  
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือให้งานสารบรรณดําเนินไปอยา่งเป็นถกูต้องตามระเบียบและแนวปฏิบตัขิองทางราชการ 
 2.2  เพ่ือสง่เสริมและพฒันางานสารบรรณให้เป็นระบบและมีประสทิธิภาพ 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   การปฏิบตังิานสารบรรณถกูต้องตามระเบียบและแนวปฏิบตัร้ิอยละ 100 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
   การให้บริการงานสารบรรณมีคณุภาพผู้ รับบริการมีความพงึพอใจระดบัมาก 
4.  กิจกรรมและขัน้ตอนการดาํเนินงาน 
  4.1 ศกึษาเอกสาร ระเบียบและแนวปฏิบตังิานสารบรรณ 
 4.2 ปฏิบตังิานสารบรรณตามระเบียบและแนวปฏิบตั ิ
 4.3  ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอก 
 4.4  ปรับปรุงพฒันางานสารบรรณให้มีประสทิธิภาพ 
5.  ปฏทินิการปฏิบัตงิาน 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 

ผู้ รับผิดชอบ ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 ศกึษาเอกสาร ระเบียบ
และแนวปฏิบตังิาน 
สารบรรณ 

            นางทศันีย์ 
 

2 ปฏิบตังิานสารบรรณ
ตามระเบียบและแนว
ปฏิบตั ิ

            นางทศันีย์ 
 

3 ประสานงานกบั
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้
ภายในและภายนอก 

            นางนภสัสรณ์ 
นางทศันีย์ 
 

4 ปรับปรุงพฒันางานสาร
บรรณให้มี
ประสทิธิภาพ 

            นางนภสัสรณ์ 
นางทศันีย์ 
 

 
6.  งบประมาณ   เงินอดุหนนุ      เงิน บ.กศ        เงินนโยบายเรียนฟรีฯ(SP1 )     เงินอ่ืนๆ (ระบ)ุ           
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7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงิน  อดุหนนุ    บ.กศ      (SP1 )     เงนินอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ศกึษาเอกสาร ระเบียบและ
แนวปฏิบตังิานสารบรรณ 

      

2 ปฏิบตังิานสารบรรณตาม
ระเบียบและแนวปฏิบตั ิ

      

3 ประสานงานกบัหนว่ยงานท่ี
เก่ียวข้องทัง้ภายในและ
ภายนอก 

      

4 ปรับปรุงพฒันางาน 
สารบรรณให้มีประสทิธิภาพ 

  5,000 5,000   

 รวม   5,000 5,000   

 
8.  การประเมินผล 

ตวัชีวั้ดความสาํเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
  งานสารบรรณท่ีถกูต้องตามระเบียบและ
แนวปฏิบตัร้ิอยละ 100 
 

 
ตรวจสอบความถกูต้องเอกสาร 
ท่ีปฏิบตั ิ

 
แบบบนัทกึข้อมลูเอกสาร 

ด้านคุณภาพ 
    ผู้ รับบริการท่ีมีความพงึพอใจระดบัมาก 
 

 
ประเมินความพงึพอใจ 

 
แบบประเมินความพงึพอใจ 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณ     
   งานสารบรรณมีความถกูต้อง เป็นระบบ และเป็นปัจจบุนั 
 9.2  เชิงคุณภาพ    
    การดําเนินไปมีประสทิธิภาพและได้รับการปรับปรุงพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง และเป็น 
แบบอยา่งท่ีดีได้ 
 

     ลงช่ือ……………………………………………… 
           (นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์.) 
             หวัหน้าฝ่าย/กลุม่สาระการเรียนรู้/งาน…………………………………… 
 
      ลงช่ือ................................................................ 
       ( นางนภสัสรณ์   เกียรตอิภิพงษ์.) 
                                     รองผู้ อํานวยการกลุม่บริหารงบประมาณ 
 
  อนมุตั ิ     ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
      ลงช่ือ................................................................ 
         (นางวรรณี  บญุประเสริฐ) 
              ผู้ อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
กลุม่บริหารงบประมาณ 

       
ช่ือโครงการ   ปรับระบบการบริหารและการจดัการ 
กิจกรรม ปรับปรุงห้องสํานกังานบริหารงบประมาณ 
สนองกลยุทธ์  สพฐ. ที่   5 พฒันาประสทิธิภาพการบริหารจดัการตามแนวทางการกระจายอํานาจการศกึษา 
  หลกัธรรมาภิบาล เน้นการมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่น 
ตวับ่งชี ้สมศ.   ( /  ) พืน้ฐาน   (   )  อตัลกัษณ์  (  ) มาตรการสง่เสริม  ตวับง่ชีท่ี้ 7 ประสทิธิภาพการบริหาร 

 จดัการสถานศกึษา 
แผนงบประมาณ    พฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดี   
สนองกลยุทธ์  สพม.2 ที่  กลยทุธ์ท่ี 5 พฒันาประสทิธิภาพการจดัการศกึษา เน้นการมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่น 
มาตรฐานคุณภาพการศกึษา สพฐ.  ด้าน ด้านการจดัการศกึษา มาตรฐานท่ี...12  ผู้บริหารปฏิบตัติามบทบาท 
                                       หน้าท่ีอยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
ลักษณะโครงการ ตอ่เน่ือง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุม่บริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ     นางวราภรณ์   สตัยมาภากร 
ระยะเวลาดาํเนินการ      1 ตลุาคม 2556 – 30 กนัยายน 2557 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล   

   ในการปฏิบตังิานให้ประสบความสําเร็จนัน้  จําเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะต้องมีวสัด-ุอปุกรณ์ใช้ในสํานกังาน 
แตว่สัด ุอปุกรณ์บางสว่นมีอายกุารใช้งาน  จงึต้องมีการดแูลบํารุงรักษาให้คณุภาพเหมาะสมกบัการใช้งาน 
อยูเ่สมอ  จงึจําเป็นต้องมีการวางแผนการในซอ่มบํารุง รักษาอยา่งตอ่เน่ือง  เพ่ือให้สามารถใช้งานอยา่งคุ้มคา่ 
และเกิดประโยชน์สงูสดุ 
   จากรายงานผลการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ 2557 พบวา่ มีผลการดําเนินงานอยูใ่นระดบัดีมาก          
และเสนอแนะให้มีการดําเนินการตอ่เน่ือง   จงึเห็นสมควรจดักิจกรรมนีข้ึน้  
2.  วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้มีวสัดแุละอปุกรณ์สํานกังานครบถ้วนสมบรูณ์และมีคณุภาพเพียงพอตอ่การใช้งาน 
              และเกิดประโยชน์สงูสดุ สอดคล้องกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   มีอปุกรณ์และวสัดสํุานกังานครบถ้วน จํานวนเพียงพอตอ่การใช้งาน 
 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
   อปุกรณ์และวสัดสํุานกังานมีคณุภาพเพียงพอตอ่การใช้งานและเกิดประโยชน์สงูสดุ 
 
4.  กิจกรรมและขัน้ตอนการดาํเนินงาน 
 4.1  สํารวจความต้องการจําเป็นในการใช้วสัดแุละอปุกรณ์สํานกังาน 
 4.2  จดัซือ้และซอ่มบํารุงให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ 
5.  ปฏทินิการปฏิบัตงิาน 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2555 

ผู้ รับผิดชอบ ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 สํารวจความต้องการ
จําเป็นในการใช้วสัดุ
และอปุกรณ์สํานกังาน 

            นางวราภรณ์ 

2 จดัซือ้และซอ่มบํารุงให้
มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

            นายปุ้ ย  

 
6.  งบประมาณ    เงินอดุหนนุ      เงิน บ.กศ        เงินนโยบายเรียนฟรีฯ(SP1 )     เงินอ่ืนๆ (ระบ)ุ   
 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 

เงิน  อดุหนนุ    บ.กศ      (SP1 )     เงนิ
นอก
งบประ
มาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 สํารวจความต้องการจําเป็น
ในการใช้วสัดแุละอปุกรณ์
สํานกังาน 

      

2 จดัซือ้และซอ่มบํารุงให้มี
สภาพพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ 

 100,000  100,000   

 รวม  100,000  100,000   
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8.  การประเมินผล 
 

ตวัชีวั้ดความสาํเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
       จํานวนวสัด ุอปุกรณ์สํานกังาน
ครบถ้วน เพียงพอ ร้อยละ 100 

 
ตรวจสอบจํานวนวสัด ุอปุกรณ์ 

 
แบบบนัทกึการตรวจวสัดุ
อปุกรณ์ 

ด้านคุณภาพ 
    วสัด ุอปุกรณ์สํานกังานมี
ประสทิธิภาพสงู สามารถใช้ประโยชน์
ได้สงูสดุตอ่การปฏิบตังิาน  
 

 
ประเมินประสทิธิภาพในการ 
ใช้งาน 

 
แบบประเมินประสทิธิภาพวสัดุ
อปุกรณ์ 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณ     
   การปฏิบตังิานสํานกังานประสบความสําเร็จตามวตัถปุระสงค์ 
          9.2 เชิงคุณภาพ    

            วสัด ุอปุกรณ์สํานกังานมีประสทิธิภาพสงู สามารถใช้ประโยชน์ได้สงูสดุตอ่การปฏิบตังิาน 
 

     ลงช่ือ……………………………………………… 
            ( นายวราภรณ์   สตัยมาภากร) 
             หวัหน้าฝ่าย/กลุม่สาระการเรียนรู้/งาน…………………………………… 
 
      ลงช่ือ................................................................ 
       ( นางนภสัสรณ์   เกียรตอิภิพงษ์.) 
                                   รองผู้ อํานวยการกลุม่บริหารงบประมาณ 
 
 อนมุตั ิ     ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
      ลงช่ือ................................................................ 
         (นางวรรณี  บญุประเสริฐ) 
              ผู้ อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

งาน/โครงการ ปีงบประมาณ 2558 
 

ช่ือโครงการ   พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา 
กิจกรรม                           ศกึษาดงูานประชาคมอาเซียน 
สนองกลยุทธ์  สพม.2 ที่     4  พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาทัง้ระบบ 
มาตรฐานคณุภาพการศกึษา สพฐ.  ด้าน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานท่ี  13 สถานศกึษา 
                                      มีการสร้าง  สง่เสริมให้สถานศกึษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
ตวับง่ชี ้สมศ. ( /  ) พืน้ฐาน   (   )  อตัลกัษณ์  (  ) มาตรการสง่เสริม  ตวับง่ชีท่ี้...7  ประสทิธิภาพของการบริหาร 
     จดัการและพฒันาสถานศกึษา 
แผนงบประมาณ            พฒันาครุและบคุลากรทางการศกึษา  สร้างเสริมศกัยภาพบคุลากรทกุระดบัให้ 
 เป็นมืออาชีพ  มีทกัษะในการปฏิบตังิาน  สามารถจดักระบวนการเรียนรู้  
 และพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา 
ลักษณะโครงการ ตอ่เน่ือง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุม่บริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ    นางวราภรณ์   สตัยมาภากร 
ระยะเวลาดาํเนินการ    ตลุาคม  2558 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล     
          จากการท่ีประเทศไทยได้ลงนามในกฎบตัรอาเซียนเม่ือปี 2550   โดยมีเป้าหมายท่ีจะร่วมกนัเป็น
ประชาคมอาเซียน ในปี 2558   เพ่ือให้อาเซียนเป็นองค์การท่ีมีประสทิธิภาพ ยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชน
อยา่งยัง่ยืนโดยมีประชากรเป็นศนูย์กลาง  ซึง่ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ทางด้านการศกึษา จากความช่วยเหลือ
ทางด้านวิชาการ และเทคนิคภายใต้โครงการตา่ง ๆ     รวมทัง้ยงัเป็นโอกาสเสริมสร้างศกัยภาพของประเทศ และ
โอกาสท่ีจะมีสทิธ์ิมีเสียงรักษาผลประโยชน์ของตนในเวทีโลก  ประเทศไทยจงึต้องกําหนดทิศทางทางการศกึษาให้
สอดคล้องกบัแนวการปฏิรูปการศกึษาของสมาคมอาเซยีน  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการขยายโอกาสทางการศกึษา และ
ยกระดบัคณุภาพการศกึษาตลอดจนการบริหารจดัการศกึษาเชิงคณุภาพ  ด้วยเหตผุลดงักลา่ว ทําให้หนว่ยงาน
การศกึษาทกุแห่ง    ต้องเร่งพฒันาคณุภาพของบคุลากรสอดคล้องกบัเป้าหมายดงักลา่วอยา่งเร่งดว่น  โรงเรียน    
วชิรธรรม จงึมีความมัง่มัน่ท่ีจะพฒันาศกัยภาพของครูและบคุลากร  เพ่ือให้เป็นกําลงัสําคญัในการจดัการศกึษา
ร่วมมือกนัจดักิจกรรมสง่เสริมผู้ เรียนพฒันาทกัษะด้านการใช้ภาษาองักฤษในการสือ่สาร      ด้านการคดิ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การสร้างคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์      ให้เป็นบคุคลท่ีรู้จกัแบง่ปัน  ม่ีจิตอาสา  รู้จกัการ
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ประนอม  และพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ใน อนาคต จงึเห็นสมควรท่ีจะต้องพฒันาครูและบคุลากร
ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายดงักลา่ว 
          จากการศกึษารายงานผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2557 พบวา่  มีผลการดําเนินงานอยูใ่นระดบั  
ดีมาก   ครูและบคุลากรท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ จงึเห็นสมควรจดักิจกรรมนีอ้ยา่ง
ตอ่เน่ือง 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพฒันาครูและบคุลากรให้มีความรู้ ทกัษะ ในการจดักิจกรรมสง่เสริมผู้ เรียนให้มีศกัยภาพ 
สูป่ระชาคมอาเซียน 
 2.2  เพ่ือสร้างเครือขา่ยการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งบคุลากรของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกบัโรงเรียน 
มธัยมศกึษาในประเทศอาเซียน +3 
 2.3 เพ่ือเสริมสร้างขวญั กําลงัใจ และความรัก ความสามคัคีแก่บคุลากร 
 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   ฝ่ายบริหาร ครูและบคุลากร จํานวน 120 คน 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
   1. ครูและบคุลากรมีความรู้ และทกัษะ และสามารถจดักิจกรรมสง่เสริมผู้ เรียนให้มีศกัยภาพ 
สูป่ระชาคมอาเซียน 
   2. ฝ่ายบริหารครูและบคุลากร  มีโลกทศัน์ท่ีกว้างไกล  สามารถบริหารจดัการศกึษาและมีสว่นร่วม
ในการพฒันาคณุภาพการศกึษาสูม่าตรฐานสากล 
 
4.  กิจกรรมและขัน้ตอนการดาํเนินงาน 
  4.1  ประชมุวางแผนการดําเนินงาน 
 4.2   แตง่ตัง้คณะทํางาน 
 4.3   ประสานงานกบัผู้ เก่ียวข้อง 
 4.4   ฝ่ายบริหาร หวัหน้างาน  หวัหน้ากลุม่สาระการศกึษา ครูและบคุลากรศกึษาดงูาน/แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 4.5   ประเมินผลการดําเนินงาน 
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5.  ปฏทินิการปฏิบัตงิาน 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2555 

ผู้ รับผิดชอบ ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 ประชมุวางแผนการ
ดําเนินงาน 

            นางนภสัสรณ์ 

2 แตง่ตัง้คณะทํางาน              
3 ประสานงานกบั

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
            นางวราภรณ์ 

4 ฝ่ายบริหาร หวัหน้างาน
หวัหน้ากลุม่สาระ 
ศกึษาดงูาน /
แลกเปล่ียนเรียนรู้  

            คณะกรรมการ 
ดําเนินงาน 

5 ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

            น.ส.ภรณ์กมนส์ 

 
6.  งบประมาณ       เงินอดุหนนุ      เงิน บ.กศ        เงินนโยบายเรียนฟรีฯ(SP1 )     เงินอ่ืนๆ (ระบ)ุ       
    เงินรายได้สถานศกึษา 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงิน  อดุหนนุ    บ.กศ      (SP1 )     เงนินอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชมุวางแผนการดําเนินงาน       

2 แตง่ตัง้คณะทํางาน       

3 ประสานงานท่ีผู้ เก่ียวข้อง       

4 ฝ่ายบริหาร หวัหน้างาน
หวัหน้ากลุม่สาระ ศกึษา 
ดงูาน /แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 4.1 คา่พาหนะเดนิทาง 
 4.2 คา่อาหาร 
 4.3 คา่ท่ีพกั 

     

 

 

2,000,000 

 

5 ประเมินผลการดําเนินงาน       

                 รวม     2,000,000  
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8.  การประเมินผล 

ตวัชีวั้ดความสาํเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
1. ครูและบคุลากร ได้รับการพฒันาจํานวน 100 คน 

 
การบนัทกึข้อมลู 

 
แบบบนัทกึ 

ด้านคุณภาพ 
1.  ฝ่ายบริหารครูและบคุลากร มีความรู้ ทกัษะ   และ
สามารถจดักิจกรรมสง่เสริมผู้ เรียนให้มีศกัยภาพสู่
ประชาคมอาเซียนได้ระดบัดี 
2.  โรงเรียนสามารถสร้างเครือขา่ย   พฒันาการเรียนรู้
กบัประเทศอาเซียน 
3.  ครูและบคุลากรมีความพงึพอใจ  ระดบัดี ร้อยละ 80 

 
การประเมนิ 
 
 
การลงนามในบนัทกึ
ข้อตกลง (MOU) 
การประเมนิความพงึพอใจ 

 
แบบประเมิน 
 
 
หนงัสือบนัทกึข้อตกลง 
(MOU) 
แบบประเมิน 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณ  
                      โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต มีครูและบคุลากรท่ีมีความรู้ ทกัษะ  และสามารถสง่เสริมผู้ เรียน 
ให้พร้อมเข้าสูป่ระชาคมอาเชียน ในปี 2558 
 9.2  เชิงคุณภาพ    
       โรงเรียนมีการบริหารจดัการท่ีมีคณุภาพมาตรฐานสากล  โดยการมีสว่นร่วมของบคุลากรทกุฝ่าย 
 
ลงช่ือ…………………………………ผู้ เสนอโครงการ       ลงช่ือ…………………………………………  
 (นางวราภรณ์   สตัยมาภากร)       (นางนภสัสรณ์   เกียรตอิภิพงษ์) 
             หวัหน้างานพฒันาบคุลากร                   รองผู้ อํานวยการกลุม่บริหารงบประมาณ 
 

 อนมุตั ิ     ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
      

ลงช่ือ................................................................ 
          (นางวรรณี  บญุประเสริฐ) 
            ผู้ อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   
  

 เห็นชอบ      ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
      

ลงช่ือ................................................................ 
       (พระราชวชิรโสภณ) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน   
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

งาน/โครงการปีงบประมาณ 2557 
กลุม่บริหารงบประมาณ 

                                                                                      
ช่ือโครงการ   พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา 
กิจกรรม พฒันาครูและบคุลากร 
สนองกลยุทธ์  สพฐ. ที่  4  พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาทัง้ระบบ 
สนองกลยุทธ์  สพม.2 ที่     4  พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาทัง้ระบบ 
มาตรฐานคณุภาพการศกึษา สพฐ.  ด้าน ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานท่ี  13 สถานศกึษา 
                                      มีการสร้าง  สง่เสริมให้สถานศกึษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
ตวับง่ชี ้สมศ. ( /  ) พืน้ฐาน   (   )  อตัลกัษณ์  (  ) มาตรการสง่เสริม  ตวับง่ชีท่ี้...7  ประสทิธิภาพของการบริหาร 
    จดัการและพฒันาสถานศกึษา 
แผนงบประมาณ           พฒันาครุและบคุลากรทางการศกึษา  สร้างเสริมศกัยภาพบคุลากรทกุระดบัให้ 
 เป็นมืออาชีพ  มีทกัษะในการปฏิบตังิาน  สามารถจดักระบวนการเรียนรู้  
 และพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา 
ลักษณะโครงการ ตอ่เน่ือง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุม่บริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ    นางวราภรณ์   สตัยมาภากร 
ระยะเวลาดาํเนินการ     ตลุาคม 2557 – มีนาคม 2558 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล     

       การปฏิบตังิานตา่ง ๆ ในโรงเรียนจําเป็นต้องนําระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ มาประยกุต์ใช้ให้เกิด 
ความคลอ่งตวัในการบริหาร และอํานวยความสะดวกแก่ผู้ เก่ียวข้องทกุกลุม่บริหาร  ระเบียบปฎิบตัติา่ง ๆ มีการ 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบอ่ย ๆ จงึควรท่ีบคุลากรในกลุม่บริหารจะได้ศกึษาหาความรู้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการ 
ปฏิบตังิานและนํามาปรับปรุงระบบงานให้ทนัสมยั แลกเปล่ียนข้อมลู และระดมความคดิเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกนั   
ซึง่จะสง่ผลให้การปฏิบตัดํิาเนินไปอยา่งสะดวก  ราบร่ืน  มีประสทิธิภาพ และเป็นท่ีพงึพอใจของผู้ รับบริการ 
 จากการดําเนินกิจกรรมพฒันาบคุลากรในปีงบประมาณ 2557พบวา่ โรงเรียนได้จดัให้ครูและบคุลากรทกุคน
ได้รับการพฒันาในสาระวิชาท่ีสอนในรูปแบบท่ีหลากหลาย  ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน   ทําให้ครูและบคุลากร
ทกุคนมีชัว่โมงการพฒันามากกวา่ 20 ชัว่โมงตอ่ปี  ซึง่เกินกวา่เกณฑ์การประเมินท่ีกําหนด   ซึง่ผลการประเมนิและ
ข้อเสนอแนะสมควรท่ีจะนํามาเป็นแนวทางในการดําเนินงานตอ่ไป 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบตังิานแก่ครูและบคุลากร 
 2.2  เพ่ือเสริมขวญั กําลงัใจและความสมัพนัธ์อนัดีแก่ครูและบคุลากร 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   ครูและบคุลากรได้รับการพฒันา ร้อยละ 100 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
   ครูและบคุลากรมีความรู้ความสามารถมีขวญักําลงัใจ และปฏิบตังิานได้อยา่งมีคณุภาพ 
 
4.  กิจกรรมและขัน้ตอนการดาํเนินงาน 
  4.1  ประชมุวางแผนการดําเนินงาน 
 4.2   ดําเนินการ/สง่ครูเข้าร่วมการประชมุ อบรม สมัมนา 
 4.3   ศกึษาดงูาน ทศันศกึษา 
 4.4   ประเมินผลการดําเนินงาน 
5.  ปฏทินิการปฏิบัตงิาน 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2555 

ผู้ รับผิดชอบ ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 ประชมุวางแผนการ
ดําเนินงาน 

            นางนภสัสรณ์ 

2  ดําเนินการ/สง่ครูเข้า
ร่วมการประชมุ อบรม 
สมัมนา 

            นางทศันีย์ 
 

3 ศกึษาดงูาน ทศันศกึษา             นางนภสัสรณ์ 
4 ประเมินผลการ

ดําเนินงาน 
            น.ส.พรรณิภา 

 
6.  งบประมาณ       เงินอดุหนนุ      เงิน บ.กศ        เงินนโยบายเรียนฟรีฯ(SP1 )     เงินอ่ืนๆ (ระบ)ุ       
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7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงิน  อดุหนนุ    บ.กศ      (SP1 )     เงนินอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชมุวางแผนการ
ดําเนินงาน 

      

2 ดําเนินการ/สง่ครูเข้าร่วมการ
ประชมุ อบรม สมัมนา 

    400,000  

3 ประเมินผลการดําเนินงาน       

 รวม     400,000  

 (สามารถถัวจ่ายได้ทกุรายการ) 
 
8.  การประเมินผล 
 

ตวัชีวั้ดความสาํเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
ครูและบคุลากรได้รับการพฒันา 
ร้อยละ 100 

 
การสอบถาม 

 
แบบสอบถาม 

ด้านคุณภาพ 
      ครูและบคุลากรมีขวญักําลงัใจ 
และปฏิบตังิานได้อยา่งมีคณุภาพ 

 
การประเมนิ 

 
แบบประเมิน 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณ  
                      การปฏิบตังิานโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตดําเนินไปอยา่งถกูต้องตามระเบียบราชการ 
 9.2  เชิงคุณภาพ    
      ครูและบคุลากรปฏิบตังิานด้วยความมีประสทิธิภาพ มีผลสําเร็จถกูต้อง สมบรูณ์ 
 

     ลงช่ือ……………………………………………… 
       ( นางวราภรณ์   สตัยมาภากร ) 
             หวัหน้าฝ่าย/กลุม่สาระการเรียนรู้/งาน…………………………………… 
 
      ลงช่ือ................................................................ 
       ( นางนภสัสรณ์   เกียรตอิภิพงษ์.) 
                                    รองผู้ อํานวยการกลุม่บริหารงบประมาณ 
 
 อนมุตั ิ     ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
      ลงช่ือ................................................................ 
         (นางวรรณี  บญุประเสริฐ) 
                ผู้ อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
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โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

งาน/โครงการปีงบประมาณ 2558 
กลุม่บริหารงบประมาณ 

                                              
ช่ือโครงการ   พฒันาบคุลาครูและบคุลากรทางการศกึษา 
กิจกรรม การประชมุเชิงปฏิบตักิารจดัทําแผนปฏิบตักิารปีงบประมาณ 2559 
สนองกลยุทธ์  สพม.2 ที่ 4  พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาทัง้ระบบ 
มาตรฐานคณุภาพการศกึษา สพฐ.  ด้าน การจดัการศกึษา  มาตรฐานท่ี 8  ผู้บริหารปฏิบตังิานตามบทบาทหน้าท่ี 
                                  อยา่งมีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล    
ตวับง่ชี ้สมศ. (   ) พืน้ฐาน   (   )  อตัลกัษณ์  (  ) มาตรการสง่เสริม  ตวับง่ชีท่ี้ 7 ประสทิธิภาพของการบริหาร 
                                     จดัการและการพฒันาสถานศกึษา 
แผนงบประมาณ          พฒันาระบบการบริหารและการจดัการท่ีดี 
ลักษณะโครงการ ตอ่เน่ือง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุม่บริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ    นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสวุรรณ์ 

ระยะเวลาดาํเนินการ    กนัยายน  2558 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  หลักการและเหตุผล     
            โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  มีความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาคณุภาพการศกึษาสูโ่รงเรียนสูม่าตรฐานสากล 
และรองรับการประเมินภายนอกรอบ 3  ซึง่ได้กําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และแผนการพฒันาไว้อยา่งชดัเจน   
และได้จดัให้มีการจดัทําแผนปฏิบตักิารประจําปีงบประมาณ  โดยกําหนดให้จดัทํารายงานผลการดําเนิน  และ 
นําข้อมลูไปจดัทํารายงานประจําปีเพ่ือเป็นการประกนัของสถานศกึษาทกุปีการศกึษา 
            ปีการศกึษา 255 นี ้ โรงเรียน โรงเรียนจงึมีความจําเป็นต้องการท่ีจะปรับแผนปฏิบตักิาร ผลการ
ดําเนินงาน ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย  ผลผลติ  ตวัชีว้ดั แผนปฏิบตังิาน     และแผนการใช้งบประมาณให้มีความชดัเจน
สอดคล้องกบัสถานการณ์ในความเป็นจริงในปัจจบุนัให้มากยิง่ขึน้      ดงันัน้เพ่ือให้การจดัแผนปฏิบตักิาร และการ
จดัทํารายงานประจําปีของสถานศกึษา มีการดําเนินการโดยการมีสว่นร่วมของบคุลากรทกุฝ่าย  รวมถึงมีการทบทวน
และพฒันาเพ่ือนําไป สูค่ณุภาพการศกึษาท่ีสงูขึน้  จงึเห็นสมควรการประชมุเชิงปฏิบตักิารจดัทําแผนปฏิบตักิาร
ปีงบประมาณ 2559 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตักิารปีงบประมาณ 2557 
 2.2  เพ่ือระดมสมองและสนบัสนนุให้บคุลากรมีสว่นร่วมในการกําหนดนโยบาย  แผนกลยทุธ์และ 
แผนปฏิบตักิาร ปีงบประมาณ 2559  และการจดัรายงานประจําปีของสถานศกึษา ปีการศกึษา 2558 
 2.3   เพ่ือให้การจดัสรรงบประมาณดําเนินไปอยา่งเหมาะสม และเป็นเหตเุป็นผล 
 2.4  เพ่ือสร้างบรรยากาศความคดิสร้างสรรค์  และสร้างทศันคตท่ีิดี  เพ่ือนําไปสูก่ารพฒันาสถานศกึษา 
ให้มีคณุภาพระดบัมาตรฐานสากล 
  
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
   ฝ่ายบริหาร หวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้  หวัหน้างาน  จํานวน 35 คน  
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ    
                          ฝ่ายบริหาร หวัหน้ากลุม่สาระ หวัหน้างาน  ร่วมกนัสรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
 ประจําปีงบประมาณ 2558    รายงานประจําปีของสถานศกึษา ปีการศกึษา 2558  และแผนปฏิบตักิาร 
  ประจําปี 2559 ประสบผลสําเร็จร้อยละ 100 
 
4.  กิจกรรมและขัน้ตอนการดาํเนินงาน 
  4.1   ประชมุวางแผนการดําเนินงาน 
 4.2   ตดิตอ่สถานท่ี 
            4.3   จดัทําเอกสาร 
 4.4   จดัการประชมุเชิงปฏิบตักิาร 
 4.5   ประเมินผลการดําเนินงาน 
5.  ปฏทินิการปฏิบัตงิาน 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2555 

ผู้ รับผิดชอบ ต.
ค. 

พ.
ย. 

ธ.
ค. 

ม.
ค. 

ก.
พ. 

มี.
ค. 

เม.
ย. 

พ.
ค. 

มิ.
ย. 

ก.
ค. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

1 ประชมุวางแผนการ
ดําเนินงาน 

            นางนภสัสรณ์ 

3 ตดิตอ่สถานท่ี             นางวราภรณ์ 

4 ประชมุเชิงปฏิบตักิาร
จดัทําแผนปฏิบตักิาร
ปีงบประมาณ 2559 

            คณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

5 ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

            น.ส.ฝนทอง 
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6.  งบประมาณ   เงินอดุหนนุ  จํานวน  120,000  บาท  
 
7.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงนิงบประมาณ เงนินอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชมุวางแผนการ
ดําเนินงาน 

      

2 จดัทําเอกสาร       

3 ประชมุเชิงปฏิบตักิาร 
- ท่ีพกั 
- อาหาร 

 120,000     

5 ประเมินผลการดําเนินงาน       

 รวม  120,000     

 
8.  การประเมินผล 

ตวัชีวั้ดความสาํเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือที่ใช้ 

ด้านปริมาณ 
    ฝ่ายบริหาร หวัหน้ากลุม่สาระฯ 
หวัหน้างาน ร้อยละ 100 

 
สํารวจข้อมลู 

 
แบบสํารวจ 

ด้านคุณภาพ 
        ฝ่ายบริหาร หวัหน้ากลุม่สาระ 
หวัหน้างาน  ร่วมกนัดําเนินการ 
ประสบผลสําเร็จร้อยละ 100 
 

 
รายงานผลการดําเนินงาน 

 
เอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงาน 
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9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  เชิงปริมาณ  
   ฝ่ายบริหาร   หวัหน้ากลุม่สาระ    หวัหน้างาน  มีสว่นร่วมในการดําเนินงาน  ร้อยละ 100 
 9.2  เชิงคุณภาพ    
       โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตมีรายงานผลการดําเนินงาน   แผนปฏิบตักิาร   และรายงานประจําปี 
ของสถานศกึษาท่ีมีคณุภาพ  สอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษา   และใช้เป็นแนวทางในการพฒันาคณุภาพ 
ของสถานศกึษาได้เป็นอยา่งดียิ่ง 
 
 
 

     ลงช่ือ……………………………………………… 
       ( นางสาวภรณ์กมนส์   ดวงสวุรรณ์) 
                                                           หวัหน้างานนโยบายและแผน 
 
      ลงช่ือ................................................................ 
       ( นางนภสัสรณ์   เกียรตอิภิพงษ์.) 
                                   รองผู้ อํานวยการกลุม่บริหารงบประมาณ 
 
 
 อนมุตั ิ     ปรับปรุง/แก้ไข อ่ืน ๆ ................................................ 
      ลงช่ือ................................................................ 
         (นางวรรณี  บญุประเสริฐ) 
              ผู้ อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   
 
 
 
 
 
                                         
 


