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1
เสนทางของการดําเนินการกิจกรรมโครงการ/กิจกรรม
start

จัดทําบันทึกข้อความ
เพื�อขออนุมัติดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
(หรือกิจกรรมพิเศษที�รับงบประมาณจากภายนอก)
ลงรับที�
สารบรรณกลางของโรงเรียน

เสนอผู้บริหารเพื�อพิจารณา

ไม่ดําเนินการ

ดําเนินการโครงการ
/กิจกรรม

ดําเนินการ

บันทึกข้อความ
ให้เหตุผล

ดําเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม

เสนอผู้บริหาร

ส่งรูปเล่มให้ผู้บริหารลงนาม
รับทราบ
ทําสําเนาให้งานแผนงาน 1 เล่ม
และงานประกันคุณภาพการศึกษา 1 เล่ม

stop
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เอกสารการสรุปรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม/โครงการ
1. หนาปก
2. บันทึกขอความรายงานผลกิจกรรม
3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (ไฟล ตัวอยางการเขียนรายงานกิจกรรม/โครงการ)
ภาคผนวก
1. บันทึกขอความขอจัดกิจกรรม
2. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม
3. แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
4. แบบประเมินความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรม
5. รูปภาพ
6. เกียรติบัตร
7. เอกสารที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี)
จัดทําจํานวน 2 เลม จัดเก็บที่งานแผนงาน 1 เลม และผูรับผิดชอบกิจกรรม 1 เลม
การเซนตเอกสาร
ผูเห็นชอบกิจกรรม/โครงการ

หัวหนาฝายงานทั้ง 5 งาน

ผูตรวจสอบกิจกรรม/โครงการ

ใหเปนรองผูอํานวยการตามสายงาน
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รายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการ
สามารถดูไดที่ ไฟล ตัวอยางการเขียนรายงานกิจกรรม/โครงการ
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กิจกรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
๑. ชื่อกิจกรรม พัฒนาหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อเขาสูความเปน
มาตรฐานสากล
กิจกรรมยอยที่ ๑ ปรับปรุง พัฒนา หองคอมพิวเตอรใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมยอยที่ ๒ พัฒนาศักยภาพดานทักษะคอมพิวเตอรสูความเปนเลิศ
๒. ลักษณะโครงการ ใหม
๓. สนองกลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ขอที่ ๑,๕ เอกสารอางอิงหมายเลข 1
๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และสงเสริมเทคโนโลยีเพื่อ
เปนเครื่องมือในการเรียนรู
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา
หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมทุกภาคสวน และความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
๔. สนองกลยุทธโรงเรียน ขอที่ ๑,๒,๔ เอกสารอางอิงหมายเลข 2
๑. สรางพลังขับเคลื่อนใหโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยามีระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี สงผลใหผูเรียน
มีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของสังคมโลก
๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการใหผูเรียนกาวสูมาตรฐานสากลทางวิชาการ
๔. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใชภาษาตางประเทศ เพื่อ
จัดกระบวนการเรียนรูและบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
๕. ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้สงผลถึงตัวบงชี้ของสมศ. ตัวบงชี้ที่ ๓ เอกสารอางอิงหมายเลข 3
๓. ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง
๓.๑ ผูเรียนคนควาหาความรูจากการอานและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ ผูเรียนเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
๖. ผลการปฏิบัติตามโครงการนี้สงผลถึงตัวบงชี้ของสพฐ. (๑๕ มฐ.) เอกสารอางอิงหมายเลข 4
มฐ. ๓ ผูเรียนมีทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มฐ. ๔ ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางมีเหตุผล
มฐ. ๕ ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
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๗. หนวยงานที่รับผิดชอบ
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๘. ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวศุภมาส สิงหสถิตย
๙. ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๑๐. หลักการและเหตุผล
ดวยโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา เปนโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อเปนการยกระดับการจัดการเรียนการ
สอนใหนักเรียนสามารถมีทักษะในดานของคอมพิวเตอรอยางเทาเทียมกับสากล จึงจําเปนตองพัฒนาปรับปรุงหอง
คอมพิวเตอรใหมีความทันสมัย ตอบสนองโปรแกรมตาง ๆ ที่นับวันจะพัฒนาไปอยางรวดเร็วใหทันทวงที เพื่อผลิต
ผูเรียนใหมีความรูในดานเทคโนโลยีอยางกวางไกล และสามารถนําความรูดานเทคโนโลยีไปใชในชีวิตประจําวันได
อยางมีประสิทธิภาพ
๑๑. วัตถุประสงค
๑) นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาไดรับการฝกทักษะดานคอมพิวเตอร
๒) มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่ทันสมัยและรองรับการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑๒. เปาหมาย
(โดยดูจากเอกสารอางอิงหมายเลข ๓ ในชองการประเมิน จะมีการประเมินเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ตองเขียน
ใหครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)
เชิงคุณภาพ
๑) นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาไดรับการฝกทักษะดานคอมพิวเตอรเพื่อมุงสูความเปนสากล
๒) มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่ทันสมัยและรองรับการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
เชิงปริมาณ
๑) มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่ทันสมัยและรองรับการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
จํานวน ๑ หอง
๒) นักเรียนรอยละ ๙๐ ไดรับการฝกทักษะดานคอมพิวเตอร
รอยละ ที่เราจะกําหนดไมควรนอยกวารอยละ ๘๕ ยกเวน ตัวบงชี้ที่ ๔ ผูเรียนคิดเปน ทําเปน และตัวบงชี้ที่ ๕
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
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๑๓. วิธีดําเนินการ (ขั้นเตรียมการ , ขั้นดําเนินการ , ขั้นประเมินผล)
กิจกรรม
๑. จัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารโรงเรียน
๒. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
๓.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดําเนินการ
๔. การดําเนินการ
๕. ประเมินผลการดําเนินการโครงการ
๖.ประเมินความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ
๗.สรุปผลการสอบความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ
๘. สรุปผลการดําเนินการตามโครงการและรายงานผูบริหาร
๑๕. งบประมาณ

ระยะเวลา

ตุลาคม
๒๕๕๘ –
กันยายน
๒๕๕๙

ผูรับผิดชอบ
ครูศุภมาส สิงหสถิตย

จํานวนทั้งหมด ๒๘๖,๙๒๕ บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันเการอยยี่สิบหาบาทถวน)

๑๖. การติดตามและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่
ทันสมัยและรองรับการจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และนักเรียนรอยละ
90 ไดรับการฝกทักษะดาน
คอมพิวเตอร

วิธีการประเมิน
- แบบประเมินความพึงพอใจ
- ประเมินตามสภาพจริง

เครื่องมือที่ใช
- แบบสังเกต
-ผลงานที่ปรากฏ

๑๗. ผลที่คาดหวัง
๑) นักเรียนโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยาไดรับการฝกทักษะดานคอมพิวเตอร
๒) มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่ทันสมัยและรองรับการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
จํานวน ๑ หอง
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ต.ค.
๕๘

แผนการเบิกจายของงาน/โครงการ ปงบประมาณ ๒๕๕๗
ไตรมาสที่ ๑
ไตรมาสที่ ๒
ไตรมาสที่ ๓
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค. ก.พ.
มี.ค.
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
๕๘
๕๘
๕๙
๕๙
๕๙
๕๙
๕๙
๕๙

ไตรมาสที่ ๔
ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๕๙
๕๙
๕๙

รวมทั้งสิ้น............๒๘๕,๓๒๕................บาท (.....สองแสนแปดหมื่นหาพันสามรอยยี่สบิ หาบาทถวน......)
………………….........………………….
(นางสาวศุภมาส สิงหสถิตย)
ครู คศ.2
ผูเสนอโครงการ

…………………………………………………..
(นายนคเรศ นิลวงศ)
รองผูอํานวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
ผูตรวจสอบโครงการ

…………………………………………………..
(………………………………………)
หัวหนาฝาย..............................................
ผูเห็นชอบโครงการ
…………………………………………………..
(นายสุพจน ตอสุวรรณ)
รองผูอํานวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
ผูตรวจสอบโครงการ

…………………………………………………..
(นายเฉลียว คําดี)
ผูอํานวยการโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
ผูอนุมัติโครงการ
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รายละเอียดคาใชจายในงาน
กิจกรรม ………………………………………………………………………..
ที่

รายการ

จํานวน/
หนวย

ราคา/
หนวย

รวมเปนเงิน

งบประมาณ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
รวมทั้งหมด

ที่

รายละเอียดคาใชจายในงาน
กิจกรรม ………………………………………………………………………
จํานวน/
ราคา/
รวมเปนเงิน
รายการ
หนวย
หนวย

๑.
๒.
๓.
๔.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
รวมทั้งหมด

งบประมาณ
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เอกสารอางอิงหมายเลข 1

กลยุทธสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพม.39
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดับทุกประเภท
กลยุทธที่ 2 ขยายโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียน ใหไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ และมีคุณภาพ
กลยุทธที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

10
เอกสารอางอิงหมายเลข 2
กลยุทธของโรงเรียน
1. สรางพลังขับเคลื่อนใหโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยามีระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี สงผลให
ผูเรียนมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของสังคมโลก
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูเชิงบูรณาการใหผูเรียนกาวสูมาตรฐานสากลทางวิชาการ
3. ยกระดับศักยภาพบุคลากรสูมาตรฐานเปนมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถ
จัดกระบวนการเรียนรู และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใชการสื่อสารสองภาษา
4. เพิ่มสมรรถนะของโรงเรียนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใชภาษาตางประเทศ เพื่อ
จัดกระบวนการเรียนรูและบริหารจัดการใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
5. ระดมสรรพกําลังสรางภาคีเครือขายอุปถัมภที่เขมแข็งอันเกิดจากพลังการมีสวนรวมของชุมชน องคกร
ประชาสังคมในรูปแบบของผูอุปถัมภและผูรวมคิดรวมปฏิบัติ รวมพัฒนา

………………………………………………………………………………………………………………….

เอกสารอ้างอิ งหมายเลข 3
มาตรฐานการศึกษา
ตามกฎกระทรวงฯ

มาตรฐานที่ 1
ผลการจัดการศึกษา

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ตัวบ่งชี้ ของ สมศ.
๑. ผูเ้ รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิ ตที่ ดี
๑.๑ ผูเ้ รียนมีน้ําหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทัง้ รูจ้ กั ดูแลตนเอง
ให้มคี วามปลอดภัย (ปลอดจากปั ญหาทางเพศ ยาเสพติด สิง่ มอมเมา สุรา บุหรี่ ฯลฯ)
๑.๒ ผูเ้ รียนมีสนุ ทรียภาพ (กิจกรรมดนตรี/นาฎศิลป์ วรรณศิลป์ นันทนาการ เป็ นต้น
๒. ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมและค่านิ ยมที่ พึงประสงค์
๒.๑ ผูเ้ รียนเป็ นลูกทีด่ ขี องพ่อแม่ ผูป้ กครอง
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การประเมิน

เชิงปริมาณ
เชิงพัฒนาการ
เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

๒.๒ ผูเ้ รียนเป็ นนักเรียนทีด่ ขี องโรงเรียน
๒.๓ ผูเ้ รียนมีการบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
๓. ผูเ้ รียนมีความใฝ่ รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง
๓.๑ ผูเ้ รียนค้นคว้าหาความรูจ้ ากการอ่านและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒ ผูเ้ รียนเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์ตรงร่วมกับผูอ้ น่ื ทัง้ ในและนอกสถานศึกษา
๔. ผูเ้ รียนคิ ดเป็ น ทําเป็ น

เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ

๔.๑ ผูเ้ รียนมีความสามารถด้านการคิด

เชิงปริมาณ

๔.๒ ผูเ้ รียนมีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคม
๕. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผูเ้ รียน

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ/เชิงพัฒนาการ

มาตรฐานการศึกษา
ตามกฎกระทรวงฯ

กลุ่มตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์

มาตรฐานที่ ๓
การจัดการเรียนการสอน
ทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
มาตรฐานที่ ๒
การบริหารจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๔
การประกันคุณภาพ
ภายใน
มาตรฐานที่ ๑
ผลการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑

กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการส่งเสริ ม

ผลการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๒

ตัวบ่งชี้ ของ สมศ.

๖. ประสิ ทธิ ผลของการจัดการเรียนการสอนที่ เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ
๖.๑ ประสิทธิผลการดําเนินการสถานศึกษา
๖.๒ กระบวนการจัดการเรียนรูข้ องครู
๗. ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
(งานพิเศษทีไ่ ด้รบั มอบหมาย)
๘. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

การประเมิน

เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ/เชิงพัฒนาการ

๙. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิ จ และวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ สถานศึกษา เชิงคุณภาพ

๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา

เชิงคุณภาพ

๑๑. ผลการดําเนิ นงานโครงการพิ เศษเพื่อส่งเสริ มบทบาทของสถานศึกษา

เชิงคุณภาพ

๑๒. ผลการส่งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนา
การบริหารจัดการศึกษา สู่ความเป็ นเลิ ศ ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิ รปู การศึกษา

เชิงคุณภาพ
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มาตรฐานการศึกษา 15 มาตรฐาน ของ สพฐ.
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องใหใชมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
จํานวน 15 มาตรฐาน (ประกาศใช 16 กุมภาพันธ 2554) ประกอบดวย 4 ดาน 15 มาตรฐาน ไดแก
ก. มาตรฐานคุณภาพผูเรียน มี 6 มาตรฐาน ดังนี้
มฐ. 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มฐ. 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
มฐ. 3 ผูเรียนมีทักษะแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
มฐ. 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาอยางมีเหตุผล
มฐ. 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
มฐ. 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต
ข. มาตรฐานดานการจัดการศึกษา มี 6 มาตรฐาน ดังนี้
มฐ. 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มฐ. 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มฐ. 9 คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
มฐ. 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน
มฐ. 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มฐ. 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ค. มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู มี 1 มาตรฐาน ดังนี้
มฐ. 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
ง.
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา มี 2 มาตรฐาน ดังนี้
มฐ. 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญาและจุดเนนที่กําหนด
มฐ. 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนนแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น

การเขียนโครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ 2559
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ขั้นตอนที่ 1 การไดมาซึ่งเอกสาร การเขียนโครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ 2559
สามารถ Download ไดมี E-mail ของทานเอง หรือ
Web Site ของโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา www.nss.ac.th
ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการเขียนโครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ 2559 ตามเอกสารที่ไดรับ
ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการใหผูมีสวนเกี่ยวของลงนามใหครบถวน
ขั้นตอนที่ 4 สงโครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ 2559 โดยสงใหหัวหนาฝายเปนผูเก็บรวบรวม
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งที่ 358/2558 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ในแตละฝายงาน
ทั้ง 5 ฝาย พิจารณาจัดสรรงบประมาณใหกับลูกฝายของทาน ตามปฏิทินของงานแผนงาน
ขั้นตอนที่ 6 ใหคณะครูที่ไดรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ แกไขกรอบวงเงินใหตรงกับที่ไดรับจัดสรรจาก
คณะกรรมการ และดําเนินการสงใหหัวหนาฝายงาน
ขั้นตอนที่ 7 หัวหนาฝายงานดําเนินการรวบรวมกิจกรรม/โครงการและสรุป เพื่อนําเสนอผูบริหารลงนาม
ขั้นตอนที่ 8 งานแผนงานรับกิจกรรม/โครงการจากหัวหนาฝายงานทั้ง 5 ฝาย เพื่อดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ 2559 ตอไป
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ปฏิทินการดําเนินงาน
งานแผนงาน โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ปงบประมาณ 2559
ที่
วันเดือนป
รายการ
ผูรับผิดชอบ
* 1-13 สิงหาคม 2558
จัดทําแผนกลยุทธ ระยะปานกลาง
ครูทุกคน
1 13-15 สิงหาคม 2558 คํานวณกรอบวงเงินสําหรับการบริหารจัดการ
งานแผนงาน
งบประมาณป 2559
2 18 สิงหาคม 2558
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
แตงตั้งกรรมการ
งบประมาณ ป 2559
ทั้ง 5 ฝาย
3 19-21 สิงหาคม 2558 ประชุมหัวหนาฝายทั้ง 5 ฝาย
งานแผนงานแจง
เพื่อชี้แจงและทําความเขาใจเกี่ยวกับการ
เม็ดเงินสําหรับแต
จัดสรรงบประมาณ ป 2559
ละฝาย
4 22-28 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริหารจัดการทั้ง 5 ฝาย
ฝายบริหาร 5 ฝาย
ประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณใน
ฝาย และรับคูมือ เอกสาร การจัดทํา
กิจกรรม/โครงการ พรอมทั้งจัดทํากิจกรรม/
โครงการ ประจําปงบประมาณ 2559
5 29 สิงหาคม 2558
สงสรุปรูปเลมกิจกรรม/โครงการ ประจําป
ครูที่รับผิดชอบ
งบประมาณ 2558
กิจกรรม/โครงการ
งานแผนงาน
6 1 กันยายน 2558
สงกิจกรรม/โครงการ ประจําปงบประมาณ
ครูทุกคน
2559
สงใหหัวหนาฝาย
7 5 กันยายน 2558
ฝายทั้ง 5 ฝายสงเอกสารสรุปผลการ
ฝายบริหาร 5 ฝาย
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหกับงาน และงานแผนงาน
แผนงาน
8 6-10 กันยายน 2558
สงรายงานผลการจัดสรรงบประมาณในแตละ
งานแผนงาน
ฝายและกิจกรรม/โครงการใหผูบริหารอนุมัติ
9 11-30 กันยายน 2558 จัดทําเลมกิจกรรม/โครงการปงบประมาณ
งานแผนงาน
2559
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
2559
10 1 ตุลาคม 2558
ดําเนินการตามแผนงาน ป 2559
งานแผนงาน
หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

E-mail
Website ของ
โรงเรียน

สงเปนไฟล
เทานั้น

