กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต/
คุณภาพ

เงิน

ระยะเวลา

5,7,8,10,11
13,14,15
พ.ย.56 - ก.ย. 57 นางศิรลิ ักษณ์ (ส)
พ.ย.56 - ก.ย. 57 นางภัทรภร
พ.ย.56 - ก.ย. 57 นางมาลินี
พ.ย.56 - ก.ย. 57 นางสุกานดา
พ.ย.56 - ก.ย. 57 นายสมเจตน์
พ.ย.56 - ก.ย. 57 นางเย็นจิตร์
พ.ย.56 - ก.ย. 57 นายวรากร
พ.ย.56 - ก.ย. 57 น.ส.นิรมล

ร้อยละ 95

405,688

-

พ.ย.56 - ก.ย. 57 นางอรัญญา

ร้อยละ 85

20,608

-

พ.ย.56 - ก.ย. 57 นางเครือวัลย์ (ป)

ร้อยละ 95

21,847

-

พ.ย.56 - ก.ย. 57 น.ส.อรุณรัตน์

ร้อยละ 95

28,543

-

พ.ย.56 - ก.ย. 57 นางลัดดาวัลย์

ร้อยละ 80

17,200

-

พ.ย.56 - ก.ย. 57 นางสุนันทา (ส)

ร้อยละ 88
ร้อยละ 80
ร้อยละ 95
ร้อยละ 85
ร้อยละ 96.5

มาตรฐาน สพฐ.

งบประมาณ นอกงบประมาณ

1. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล (โครงการตามแผนที่ 11)
โครงการ/กิจกรรม
1) จัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์และจัดซ่อมครุภณ
ั ฑ์ กลุ่ม ร้อยละ 80
77,895
สาระฯ วิทยาศาสตร์
2) จัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์และจัดซ่อมครุภณ
ั ฑ์ กลุ่ม ร้อยละ 85
13,225
สาระฯ คณิตศาสตร์
3) บริหารจัดการวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ กลุ่มสาระการ ร้อยละ 90
52,864
เรียนรู้ภาษาไทย
4) จัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์และจัดซ่อมครุภณ
ั ฑ์ กลุ่ม ร้อยละ 90
57,680
สาระฯ สังคมศึกษาฯ
5) จัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์และจัดซ่อมครุภณ
ั ฑ์
ร้อยละ 80
20,350
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
6) จัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์และจัดซ่อมครุภณ
ั ฑ์ กลุ่ม ร้อยละ 85
137,007
สาระฯ การงานอาชีพ
7) จัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์และจัดซ่อมครุภณ
ั ฑ์ กลุ่ม ร้อยละ 85
26,500
สาระฯ สุขศึกษา
8) จัดซื้อวัสดุกจิ กรรมพัฒนาผู้เรียน
ร้อยละ 80
4,060
9) จัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ และซ่อมครุภณ
ั ฑ์ กลุ่ม
บริหารงบประมาณ
10) จัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ และซ่อมครุภณ
ั ฑ์ กลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน
11) จัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ และซ่อม กลุ่ม
บริหารงานทัว่ ไป
12) จัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ และซ่อม กลุ่ม
บริหารงานนโยบายและแผน
13) จัดซื้อวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์และจัดซ่อม กลุ่มบริหาร
วิชาการ
14) จัดซื้อและซ่อมวัสดุครุภณ
ั ฑ์หอ้ งสมุด
15) พัฒนางานวัดผล
16) พัฒนางานทะเบียน
17) พัฒนาสานักงานอานวยการ
18) จัดจ้างบุคลากร

ผู้รบั ผิดชอบ

28,045
209,570
64,320
39,264
1,070,244

4,187,952

พ.ย.56 - ก.ย. 57
พ.ย.56 - ก.ย. 57
พ.ย.56 - ก.ย. 57
พ.ย.56 - ก.ย. 57
ต.ค.56 - ก.ย.57

นางรวีวรรณ
นายอเนก
นางสุรยี ์ (ภ)
นายอเนก
นางอรัญญา

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
โครงการ/กิจกรรม
19) บริการสาธารณูปโภคขั้นพืน้ ฐาน
20) รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
21) งบสารองจ่าย

ผลผลิต/
คุณภาพ
ร้อยละ 96.5
ร้อยละ 85

รวมงบประมาณ (1)

เงิน

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน สพฐ.

งบประมาณ นอกงบประมาณ
4,128,000
6,740
218,186
6,647,836

-

ต.ค.56 - ก.ย.57 นางอรัญญา
ต.ค.56 - ก.ย.57 นายวรากร
ต.ค.56 - ก.ย.57 ผอ.จตุรงค์

4,187,952

2. จัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ข้อมูลสารสนเทศ และระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนตามมาตรฐานสากล (โครงการตามแผนที่ 16)
โครงการ/กิจกรรม
1) จัดทาแผนกลยุทธ์และงบประมาณฯ กลุ่ม
ร้อยละ 80
475
- ต.ค.56 - พ.ย.56 นางศิรลิ ักษณ์
สาระฯ วิทยาศาสตร์
2) จัดทาแผนกลยุทธ์และงบประมาณฯ กลุ่ม
ร้อยละ 80
1,000
- ต.ค.56 - พ.ย.56 นางวาริน
สาระฯ คณิตศาสตร์
3) จัดทาแผนกลยุทธ์และงบประมาณฯ กลุ่ม
ร้อยละ 90
500
- ต.ค.56 - พ.ย.56 น.ส.วิมลวรรณ
สาระฯ ภาษาไทย
4) จัดทาแผนกลยุทธ์และงบประมาณฯ กลุ่ม
ร้อยละ 90
500
- ต.ค.56 - พ.ย.56 น.ส.นภาพร
สาระฯ สังคมศึกษา
5) จัดทาแผนกลยุทธ์และงบประมาณฯ กลุ่ม
ร้อยละ 94
500
- ต.ค.56 - พ.ย.56 นางชูศรี
สาระฯ ภาษาต่างประเทศ
6) จัดทาแผนกลยุทธ์และงบประมาณฯ กลุ่ม
ร้อยละ 94
- ต.ค.56 - พ.ย.56 น.ส.สุภาวดี
สาระฯ ศิลปะ
7) จัดทาแผนปฏิบัติการกลุ่มสาระฯ การงาน
ร้อยละ 80
- ต.ค.56 - พ.ย.56 นางกิ่งแก้ว
อาชีพ
8) จัดทาแผนกลยุทธ์และงบประมาณฯ กลุ่ม
ร้อยละ 85
- ต.ค.56 - พ.ย.56 นายศรียทุ ธ
สาระฯ สุขศึกษา
9) จัดทาแผนปฏิบัติการฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 85
- ต.ค.56 - พ.ย.56 น.ส.กุสุมา
10) จัดทาแผนปฏิบัติการฯ กลุ่มบริหาร
งบประมาณ
11) จัดทาแผนงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ร้อยละ 96

200

- ต.ค.56 - พ.ย.56 นางอรัญญา

ร้อยละ 85

500

- ต.ค.56 - พ.ย.56 นางเครือวัลย์ (ป)

12) จัดทาแผนกลยุทธ์และงบประมาณรายจ่าย
ระยะกลางกลุ่มบริหารงานทัว่ ไป
13) จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
2557

ร้อยละ 90

400

- ต.ค.56 - พ.ย.56 น.ส.อรุณรัตน์

ร้อยละ 90

2,100

- ต.ค.56 - พ.ย.56 นางปิยะวรรณ

8,9,10,12
13,14,15

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต/
คุณภาพ

เงิน

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

มาตรฐาน สพฐ.

งบประมาณ นอกงบประมาณ

14) จัดทาแผนปฏิบัติการกลุ่มบริหารวิชาการ
15) พัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์
16) พัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์
17) พัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย
18) พัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มสาระฯ สังคม
ศึกษา
19) พัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ
20) จัดทาข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ร้อยละ 90
ร้อยละ 80

-

ร้อยละ 98

300

-

พ.ย.56 - ก.ย.57 น.ส.พนิดา

ร้อยละ 80

500

-

พ.ย.56 - ก.ย.57 นางอภิรดี

ร้อยละ 90

1,720

-

พ.ย.56 - ก.ย.57 นายบุญชู

ร้อยละ 93

500

-

พ.ย.56 - ก.ย.57 นางนลินี

ร้อยละ 95

600

21) จัดทาข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระฯ การ
งานอาชีพ
22) จัดทาข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา

ร้อยละ 90

-

-

พ.ย.56 - ก.ย.57 น.ส.โสภิดา

ร้อยละ 85

-

-

พ.ย.56 - ก.ย.57 นางพัทยา

23) จัดทาข้อมูลบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ ร้อยละ 93.5

-

-

พ.ย.56 - ก.ย.57 รองฯสนิท

24) จัดทาข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหาร
งบประมาณ
25) จัดทาข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน
26) พัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มบริหารงาน
ทัว่ ไป
27) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
เครือข่าย
28) สารสัมพันธ์ของงานประชาสัมพันธ์

ร้อยละ 96

100

-

พ.ย.56 - ก.ย.57 นางอรัญญา

ร้อยละ 85

500

-

พ.ย.56 - ก.ย.57 น.ส.อภิรดา

ร้อยละ 95

400

-

พ.ย.56 - ก.ย.57 น.ส.อรุณรัตน์

ร้อยละ 86

12,900

-

พ.ย.56 - ก.ย.57 นายชาตรี

ร้อยละ 80

8,828

-

ต.ค.56 - ก.ย.57 นายอาทิตย์

32,523

-

รวมงบประมาณ (2)

3. ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา (โครงการตามแผนที่ 17)
โครงการ/กิจกรรม

- ต.ค.56 - พ.ย.56 น.ส.พนิดา
- พ.ย.56 - ก.ย.57 นายสรไกร

- พ.ย.56 - ก.ย.57 นายสุทธิพงษ์

2,8,12
13,14,15

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
โครงการ/กิจกรรม

ผลผลิต/
คุณภาพ

1) พัฒนาระบบประกันคุณภาพกลุ่มสาระฯ
ร้อยละ 90
วิทยาศาสตร์
2) พัฒนาระบบประกันคุณภาพกลุ่มสาระฯ
ร้อยละ 85
คณิตศาสตร์
3) พัฒนาระบบประกันคุณภาพกลุ่มสาระฯ
ร้อยละ 99
ภาษาไทย
4) พัฒนาระบบประกันคุณภาพกลุ่มสาระฯ
ร้อยละ 90
สังคมศึกษา
5) พัฒนาระบบประกันคุณภาพกลุ่มสาระฯ
ร้อยละ 90
ภาษาต่างประเทศ
6) พัฒนาระบบประกันคุณภาพกลุ่มสาระฯ ศิลปะ ร้อยละ 90
7) พัฒนาระบบประกันคุณภาพกลุ่มสาระฯ การ
งานอาชีพ
8) พัฒนาระบบประกันคุณภาพกลุ่มสาระฯ สุข
ศึกษา
9) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
10) จัดระบบควบคุมภายใน
11) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผล

เงิน

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ

งบประมาณ นอกงบประมาณ
-

-

พ.ย.56 - ก.ย.57 น.ส.สุปรานี

300

-

พ.ย.56 - ก.ย.57 นายสุเมธกฤต

-

-

พ.ย.56 - ก.ย.57 น.ส.เครือวัลย์ (จ)

-

-

พ.ย.56 - ก.ย.57 นางสุนันทา (ส)

-

-

พ.ย.56 - ก.ย.57 นางศิรลิ ักษณ์ (จ)

-

-

พ.ย.56 - ก.ย.57 น.ส.สุภาวดี

ร้อยละ 85

-

-

พ.ย.56 - ก.ย.57 ว่าที่ ร.ต.ชัยวัฒน์

ร้อยละ 85

-

-

พ.ย.56 - ก.ย.57 นายวีระศักดิ์

ร้อยละ 90
ร้อยละ 88
ร้อยละ 90

9,000
2,200
1,500

-

พ.ย.56 - ก.ย.57 นางพชรรัชต์
พ.ย.56 - ก.ย.57 นางวาริน
ต.ค.56 - ก.ย.57 น.ส.ขวัญตา

13,000

-

รวมงบประมาณ (3)

4. พัฒนาสถานศึกษาสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นตามมาตรฐานสากล ตามแนวทางการปฏิรปู การศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัด
ร้อยละ 94
900
- ต.ค.56 - ก.ย.57
การศึกษา
2) ส่งเสริมประชาธิปไตยบนพืน้ ฐานคุณธรรม
ร้อยละ 85
10,030
- ต.ค.56 - ก.ย.57
3) พัฒนาศุนย์อาเซียนศึกษา
นร 2100 คน
- ต.ค.56 - ก.ย.57
ร้อยละ 90
4) ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน
นร. 360 คน
19,600
- ต.ค.56 - ก.ย.57
ห้องเรียนพิเศษ (EIS)
ร้อยละ 80
รวมงบประมาณ (4)
รวมงบประมาณในการดาเนินงานกลยุทธ์ที่ 5

มาตรฐาน สพฐ.

30,530
6,723,889

(โครงการตามแผนที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,10,
11,13,14,15
นางอรัญญา
น.ส.สุพตั รา
นายอเนก
นายอเนก

4,187,952

คิดเป็นร้อยละ

81.09

