
งบประมาณ นอกงบประมาณ

5,7,8,10,11

13,14,15

1) จดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์และจดัซ่อมครุภณัฑ์ กลุ่ม

สาระฯ วทิยาศาสตร์

ร้อยละ 80 77,895         -              พ.ย.56 - ก.ย. 57 นางศิริลักษณ์ (ส)

2) จดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์และจดัซ่อมครุภณัฑ์ กลุ่ม

สาระฯ คณิตศาสตร์

ร้อยละ 85 13,225         -              พ.ย.56 - ก.ย. 57 นางภทัรภร

3) บริหารจดัการวสัดุ  ครุภณัฑ์  กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย

ร้อยละ 90 52,864         -              พ.ย.56 - ก.ย. 57 นางมาลินี

4) จดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์และจดัซ่อมครุภณัฑ์ กลุ่ม

สาระฯ สังคมศึกษาฯ

ร้อยละ 90 57,680         -              พ.ย.56 - ก.ย. 57 นางสุกานดา

5)  จดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์และจดัซ่อมครุภณัฑ์ 

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ

ร้อยละ 80 20,350         -              พ.ย.56 - ก.ย. 57 นายสมเจตน์

6) จดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์และจดัซ่อมครุภณัฑ์ กลุ่ม

สาระฯ การงานอาชีพ

ร้อยละ 85 137,007       -              พ.ย.56 - ก.ย. 57 นางเยน็จติร์

7) จดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์และจดัซ่อมครุภณัฑ์ กลุ่ม

สาระฯ สุขศึกษา

ร้อยละ 85 26,500         -              พ.ย.56 - ก.ย. 57 นายวรากร

8) จดัซ้ือวสัดุกจิกรรมพฒันาผู้เรียน ร้อยละ 80 4,060          -              พ.ย.56 - ก.ย. 57 น.ส.นิรมล

9) จดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์ และซ่อมครุภณัฑ์ กลุ่ม

บริหารงบประมาณ

ร้อยละ 95 405,688       -              พ.ย.56 - ก.ย. 57 นางอรัญญา

10) จดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์ และซ่อมครุภณัฑ์ กลุ่ม

บริหารกจิการนักเรียน

ร้อยละ 85 20,608         -              พ.ย.56 - ก.ย. 57 นางเครือวลัย ์(ป)

11) จดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์ และซ่อม กลุ่ม

บริหารงานทัว่ไป

ร้อยละ 95 21,847         -              พ.ย.56 - ก.ย. 57 น.ส.อรุณรัตน์

12) จดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์ และซ่อม กลุ่ม

บริหารงานนโยบายและแผน

ร้อยละ 95 28,543         -              พ.ย.56 - ก.ย. 57 นางลัดดาวลัย์

13) จดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ์และจดัซ่อม กลุ่มบริหาร

วชิาการ

ร้อยละ 80 17,200         -              พ.ย.56 - ก.ย. 57 นางสุนันทา (ส)

14) จดัซ้ือและซ่อมวสัดุครุภณัฑ์หอ้งสมุด ร้อยละ 88 28,045         -              พ.ย.56 - ก.ย. 57 นางรววีรรณ

15) พฒันางานวดัผล ร้อยละ 80 209,570       -              พ.ย.56 - ก.ย. 57 นายอเนก

16) พฒันางานทะเบียน ร้อยละ 95 64,320         -              พ.ย.56 - ก.ย. 57 นางสุรีย ์(ภ)

17) พฒันาส านักงานอ านวยการ ร้อยละ 85 39,264         -              พ.ย.56 - ก.ย. 57 นายอเนก

18) จดัจา้งบุคลากร ร้อยละ 96.5 1,070,244     4,187,952     ต.ค.56 - ก.ย.57 นางอรัญญา

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต/

คุณภาพ

เงิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ มาตรฐาน สพฐ.

1. พฒันาการบริหารจดัการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล (โครงการตามแผนที ่11)

   โครงการ/กจิกรรม



งบประมาณ นอกงบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต/

คุณภาพ

เงิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ มาตรฐาน สพฐ.

19) บริการสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐาน ร้อยละ 96.5 4,128,000     -              ต.ค.56 - ก.ย.57 นางอรัญญา

20) รักษาความปลอดภยัในสถานศึกษา ร้อยละ 85 6,740          -              ต.ค.56 - ก.ย.57 นายวรากร

21) งบส ารองจา่ย 218,186       -              ต.ค.56 - ก.ย.57 ผอ.จตุรงค์
6,647,836     4,187,952      

8,9,10,12

13,14,15

 1) จดัท าแผนกลยทุธแ์ละงบประมาณฯ กลุ่ม

สาระฯ วทิยาศาสตร์

 ร้อยละ 80              475                 -    ต.ค.56 - พ.ย.56  นางศิริลักษณ์

 2)  จดัท าแผนกลยทุธแ์ละงบประมาณฯ กลุ่ม

สาระฯ คณิตศาสตร์

 ร้อยละ 80           1,000                 -    ต.ค.56 - พ.ย.56  นางวาริน

 3) จดัท าแผนกลยทุธแ์ละงบประมาณฯ กลุ่ม

สาระฯ ภาษาไทย

 ร้อยละ 90              500                 -    ต.ค.56 - พ.ย.56  น.ส.วมิลวรรณ

 4) จดัท าแผนกลยทุธแ์ละงบประมาณฯ กลุ่ม

สาระฯ สังคมศึกษา

 ร้อยละ 90              500                 -    ต.ค.56 - พ.ย.56  น.ส.นภาพร

 5) จดัท าแผนกลยทุธแ์ละงบประมาณฯ กลุ่ม

สาระฯ ภาษาต่างประเทศ

 ร้อยละ 94              500                 -    ต.ค.56 - พ.ย.56  นางชูศรี

6) จดัท าแผนกลยทุธแ์ละงบประมาณฯ กลุ่ม

สาระฯ ศิลปะ

 ร้อยละ 94 -              -               ต.ค.56 - พ.ย.56  น.ส.สุภาวดี

 7) จดัท าแผนปฏบิัติการกลุ่มสาระฯ การงาน

อาชีพ

 ร้อยละ 80 -              -               ต.ค.56 - พ.ย.56  นางกิ่งแกว้

 8) จดัท าแผนกลยทุธแ์ละงบประมาณฯ กลุ่ม

สาระฯ สุขศึกษา

 ร้อยละ 85 -              -               ต.ค.56 - พ.ย.56  นายศรียทุธ

 9) จดัท าแผนปฏบิัติการฯ กจิกรรมพฒันาผู้เรียน  ร้อยละ 85                -                   -    ต.ค.56 - พ.ย.56  น.ส.กสุุมา

 10) จดัท าแผนปฏบิัติการฯ กลุ่มบริหาร

งบประมาณ

 ร้อยละ 96              200                 -    ต.ค.56 - พ.ย.56  นางอรัญญา

 11) จดัท าแผนงานกลุ่มบริหารกจิการนักเรียน  ร้อยละ 85              500                 -    ต.ค.56 - พ.ย.56  นางเครือวลัย ์(ป)

 12) จดัท าแผนกลยทุธแ์ละงบประมาณรายจา่ย

ระยะกลางกลุ่มบริหารงานทัว่ไป

 ร้อยละ 90              400                 -    ต.ค.56 - พ.ย.56  น.ส.อรุณรัตน์

 13) จดัท าแผนปฏบิัติการ ประจ าปีงบประมาณ

 2557

 ร้อยละ 90           2,100                 -    ต.ค.56 - พ.ย.56  นางปิยะวรรณ

รวมงบประมาณ (1)

2. จดัท าแผนกลยทุธ ์แผนปฏบิัติการ ขอ้มูลสารสนเทศ และระบบเครือขา่ยภายในโรงเรียนตามมาตรฐานสากล  (โครงการตามแผนที ่16)

   โครงการ/กจิกรรม



งบประมาณ นอกงบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต/

คุณภาพ

เงิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ มาตรฐาน สพฐ.

 14) จดัท าแผนปฏบิัติการกลุ่มบริหารวชิาการ  ร้อยละ 90                -                   -    ต.ค.56 - พ.ย.56  น.ส.พนิดา

 15) พฒันาระบบสารสนเทศกลุ่มสาระฯ 

วทิยาศาสตร์

 ร้อยละ 80                -                   -    พ.ย.56 - ก.ย.57  นายสรไกร

 16) พฒันาระบบสารสนเทศกลุ่มสาระฯ 

คณิตศาสตร์

 ร้อยละ 98 300             -               พ.ย.56 - ก.ย.57  น.ส.พนิดา

 17) พฒันาระบบสารสนเทศกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย

 ร้อยละ 80 500             -               พ.ย.56 - ก.ย.57  นางอภริดี

 18) พฒันาระบบสารสนเทศกลุ่มสาระฯ สังคม

ศึกษา

 ร้อยละ 90 1,720          -               พ.ย.56 - ก.ย.57  นายบุญชู

 19) พฒันาระบบสารสนเทศกลุ่มสาระฯ 

ภาษาต่างประเทศ

 ร้อยละ 93 500             -               พ.ย.56 - ก.ย.57  นางนลินี

 20) จดัท าขอ้มูลสารสนเทศกลุ่มสาระฯ ศิลปะ  ร้อยละ 95              600                 -    พ.ย.56 - ก.ย.57  นายสุทธพิงษ์

 21) จดัท าขอ้มูลสารสนเทศกลุ่มสาระฯ การ

งานอาชีพ

 ร้อยละ 90 -              -               พ.ย.56 - ก.ย.57  น.ส.โสภดิา

 22) จดัท าขอ้มูลสารสนเทศกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา  ร้อยละ 85 -              -               พ.ย.56 - ก.ย.57  นางพทัยา

 23) จดัท าขอ้มูลบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ  ร้อยละ 93.5 -              -               พ.ย.56 - ก.ย.57  รองฯสนิท

 24) จดัท าขอ้มูลสารสนเทศกลุ่มบริหาร

งบประมาณ

 ร้อยละ 96 100             -               พ.ย.56 - ก.ย.57  นางอรัญญา

 25) จดัท าขอ้มูลสารสนเทศกลุ่มบริหารกจิการ

นักเรียน

 ร้อยละ 85 500             -               พ.ย.56 - ก.ย.57  น.ส.อภริดา

 26) พฒันาระบบสารสนเทศกลุ่มบริหารงาน

ทัว่ไป

 ร้อยละ 95 400             -               พ.ย.56 - ก.ย.57  น.ส.อรุณรัตน์

 27) พฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบ

เครือขา่ย

 ร้อยละ 86 12,900         -               พ.ย.56 - ก.ย.57  นายชาตรี

 28) สารสัมพนัธข์องงานประชาสัมพนัธ์  ร้อยละ 80 8,828          -               ต.ค.56 - ก.ย.57  นายอาทิตย์

32,523         -              

2,8,12

13,14,15   โครงการ/กจิกรรม

รวมงบประมาณ (2)

3. ส่งเสริมพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา (โครงการตามแผนที ่17)



งบประมาณ นอกงบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
โครงการ/กจิกรรม ผลผลิต/

คุณภาพ

เงิน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ มาตรฐาน สพฐ.

1) พฒันาระบบประกนัคุณภาพกลุ่มสาระฯ 

วทิยาศาสตร์

ร้อยละ 90 -              -              พ.ย.56 - ก.ย.57 น.ส.สุปรานี

2) พฒันาระบบประกนัคุณภาพกลุ่มสาระฯ 

คณิตศาสตร์

ร้อยละ 85 300             -              พ.ย.56 - ก.ย.57 นายสุเมธกฤต

3) พฒันาระบบประกนัคุณภาพกลุ่มสาระฯ 

ภาษาไทย

ร้อยละ 99 -              -              พ.ย.56 - ก.ย.57 น.ส.เครือวลัย ์(จ)

4) พฒันาระบบประกนัคุณภาพกลุ่มสาระฯ 

สังคมศึกษา

ร้อยละ 90 -              -              พ.ย.56 - ก.ย.57 นางสุนันทา (ส)

5) พฒันาระบบประกนัคุณภาพกลุ่มสาระฯ 

ภาษาต่างประเทศ

ร้อยละ 90 -              -              พ.ย.56 - ก.ย.57 นางศิริลักษณ์ (จ)

6) พฒันาระบบประกนัคุณภาพกลุ่มสาระฯ ศิลปะ ร้อยละ 90 -              -              พ.ย.56 - ก.ย.57 น.ส.สุภาวดี

7) พฒันาระบบประกนัคุณภาพกลุ่มสาระฯ การ

งานอาชีพ

ร้อยละ 85 -              -              พ.ย.56 - ก.ย.57 วา่ที ่ร.ต.ชัยวฒัน์

8) พฒันาระบบประกนัคุณภาพกลุ่มสาระฯ สุข

ศึกษา

ร้อยละ 85 -              -              พ.ย.56 - ก.ย.57 นายวรีะศักด์ิ

9) พฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 90 9,000          -              พ.ย.56 - ก.ย.57 นางพชรรัชต์

10) จดัระบบควบคุมภายใน ร้อยละ 88 2,200          -              พ.ย.56 - ก.ย.57 นางวาริน

11) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน

ผล

ร้อยละ 90 1,500          -              ต.ค.56 - ก.ย.57 น.ส.ขวญัตา

13,000         -              

1,2,3,4,5,6,7,8,10,

11,13,14,15

1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจดั

การศึกษา

ร้อยละ 94              900                 -   ต.ค.56 - ก.ย.57 นางอรัญญา

2) ส่งเสริมประชาธปิไตยบนพืน้ฐานคุณธรรม ร้อยละ 85          10,030                 -   ต.ค.56 - ก.ย.57 น.ส.สุพตัรา

3) พฒันาศุนยอ์าเซียนศึกษา นร 2100 คน 

ร้อยละ 90

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

4) ส่งเสริมการใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสารใน

หอ้งเรียนพเิศษ (EIS)

นร. 360 คน 

ร้อยละ 80

19,600         -              ต.ค.56 - ก.ย.57 นายอเนก

30,530         -              

6,723,889     4,187,952      81.09

รวมงบประมาณ (4)

รวมงบประมาณในการด าเนินงานกลยุทธ์ที่ 5 คิดเป็นร้อยละ

4. พฒันาสถานศึกษาสู่เป้าหมายตามวสัิยทัศน์ ปรัชญา และจดุเน้นตามมาตรฐานสากล ตามแนวทางการปฏรูิปการศึกษา (โครงการตามแผนที่

   โครงการ/กจิกรรม

รวมงบประมาณ (3)


