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ชื่อโครงการ

จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แบบมีส$วนร$วม
ประจําป'การศึกษา 2556
แผนงบประมาณ
สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต$ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
นายจําลอง นามบุญลือ,นางอารมย3 มาเบ4า,นางพวงผกา วัฒนไชย
และ นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงษ3
สนองกลยุทธ สพฐ.
ข4อที่ 3
สนองมาตรฐานสพฐ.
ข4อที่ 14,15
ระยะเวลาดําเนินการ
พฤษภาคม 2556 – มีนาคม 2557
....................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อให4การดําเนินงานและการขับเคลื่อนบริหารจัดการศึกษาบรรลุนโยบายของรัฐบาล ในเรื่อง
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) แผนบริหารราชการแผ$นดินและนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบาย
และกลยุทธ3สู$จุดเน4นการพัฒนาการศึกษา และประสิทธิภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายของ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ3 เขต 1 โรงเรียนกาฬสินธุ3พิทยาสัย จึงได4จัดทํา
โครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อระดมความคิดและแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แบบ
มีส$วนร$วม ประจําป'การศึกษา 2556 ที่มีประสิทธิภาพสู$การปฏิบัติ
2.2 เพื่อเปFนแนวทางความสําเร็จให4กับเปHาหมายของการขับเคลื่อนและบริหารจัดการศึกษา
2.3 เพื่อใช4ในการกําหนดงบประมาณค$าใช4จ$ายประจําป'งบประมาณ 2556
2.4 เพื่อใช4ในการมอบหมายงานให4ผู4ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข4องได4อย$างมีประสิทธิภาพ
3. เป,าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจําป'การศึกษา 2556 จํานวน 50 เล$ม
3.2 เชิงคุณภาพ
โรงเรียนกาฬสินธุ3พิทยาสัย มีแผนปฏิบัติการ ประจําป'การศึกษา 2556 ที่มี
ประสิทธิภาพ สอดคล4องกับนโยบายนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561)
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4. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
โรงเรียนกาฬสินธุ3พิทยาสัย กําหนดจัดกิจกรรมในระหว$างวันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.
2556 ถึง วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ3พิทยาสัย อําเภอเมืองกาฬสินธุ3
จังหวัดกาฬสินธุ3 มีขั้นตอนและวิธีดําเนินการ ดังนี้
4.1 เสนอโครงการ
4.2 ขออนุมัติโครงการ
4.3 ประชุมชี้แจงผู4เกี่ยวข4อง
4.4 ดําเนินการตามโครงการ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แบบมีส$วนร$วม
5. งบประมาณ (งบประมาณที่ได4รับจัดสรร 160,820 บาท)
โดยใช4เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ$าย ดังนี้
5.1 เงินอุดหนุนรายหัว
5.2 เงินสนับสนุนค$าใช4จ$ายจัดการศึกษา
5.3 เงินรายได4สถานศึกษา
กิจกรรมและรายละเอียดการใช4จ$ายงบประมาณ
ลักษณะการจ$าย
ที่
กิจกรรม
งบบุคคล งบดําเนินงาน
1 จัดประชุมคณะกรรมการจัดทํา “ร$าง
แผนปฏิบัติการ ประจําป'การศึกษา
2556”
-ค$าอาหารครู บุคลากร
19,920
(83 คนๆละ80บาท 3 มื้อ
-ค$าอาหารว$างครู บุคลากร
24,900
(83 คนๆละ 50บาท 6 มื้อ)
2 ประชุมคณะกรรมการวิพากย3 วิเคราะห3
-ค$าอาหารครู บุคลากร
14,000
(28คนๆละ250บาท 2 มื้อ)
-ค$าอาหารว$างครู บุคลากร
4,200
(28คนๆละ50บาท 3 มื้อ)
-ค$าเช$าที่พัก 2 คืน
47,200
-ค$าอาหารเย็น
16,800
-ค$าเหมารถ
16,800

160,820
-

งบลงทุน

บาท
บาท
บาท
ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ

19-21 มีนาคม 2556
-

28-31 มีนาคม 2556
-
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ที่

กิจกรรม

2 ค$าจัดสถานที่
3 ค$าวัสดุจัดทําแผนฯ
กระดาษ หมึก
ถ$ายเอกสารเข4าเล$ม 50 เล$ม x 150 บาท

ลักษณะการจ$าย
ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน
2,000
5,000
19-21 มีนาคม 2556
-

10,000

-

รวมทั้งสิ้น
160,820
(รายละเอียดใช4จ$ายงบประมาณ ถัวจ$ายทุกรายการตามจ$ายจริง)
6. การวัดและประเมินผล
ตัวบ$งชี้ความสําเร็จ
เครื่องมือวัดและประเมินผล
- จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการประจําป'
- แบบสังเกต
การศึกษา 2556 จํานวน 50 เล$ม
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- โรงเรียนกาฬสินธุ3พิทยาสัย มีแผนปฏิบัติการ - เอกสาร
ประจําป'การศึกษา 2556 ที่มีประสิทธิภาพ

วิธีวัดและประเมินผล
- การสังเกต
- การประเมินความพึงพอใจ
- ตรวจสอบเอกสาร

7. ผลคาดว9าจะไดรับ
โรงเรียนกาฬสินธุ3พิทยาสัย มีแผนปฏิบัติการ ประจําป'การศึกษา 2556 สามารถใช4เปFนเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงานได4อย$างมีประสิทธิภาพ
…………………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ)
ผู4เสนอโครงการ (ลงชื่อ)
ผู4เห็นชอบโครงการ
(นางสุจิรา พัฒนาสกุลวงษ3)
(นายประสิทธิ์ เลาหวิวัฒน3)
ตําแหน$ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ3พิทยาสัย
ตําแหน$ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ3พิทยาสัย
(ลงชื่อ)

ผู4เห็นชอบโครงการ

(นายจําลอง นามบุญลือ)
ตําแหน$ง รองผู4อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ3พิทยาสัย
(ลงชื่อ)

ผู4อนุมัติโครงการ

(นายพีรพงษ3 โลหะมาศ)
ตําแหน$ง ผู4อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ3พิทยาสัย

