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โครงการหลัก
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
งาน/โครงการ/กิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2562
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกนกพร เจริญรัตน์
ระยะเวลาดาเนินการ
14-15 มีนาคม 2562
หลักการและเหตุผล
กระบวนการวางแผนเป็นการกาหนดทิศทางหรือแนวทางการดาเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้น
กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูป
ระบบบริหารภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนปฏิบัติการของส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถกากับ ติดตาม
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาได้ ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด
ทั้ง นี้ ในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนจะต้องนาแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยการ
จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาเพื่อเป็นการกาหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดาเนินงาน รวมทั้ง
การกาหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษาจะ
เป็นเครื่องมือสาคัญ ในการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบั ติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้และนาไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน คือความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
จากความส าคัญ ของแผนปฏิบั ติ การประจ าปี จึง ได้ จัด ทาโครงการจัด ทาแผนปฏิบั ติ การประจ าปี
การศึกษา 2561 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
6. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน สามารถกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาได้
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 100 ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรับผิดรับชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษา
2) ผู้เข้าร่วมประชุมจานวน 40 คน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา 2562 เป็นเวลา 2 วัน
3) จัดทาเอกสารแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 20 เล่ม
4) จัดทารายงานผลการแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 20 เล่ม
7.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต มีแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา 2562 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
สามารถกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาได้

8. รายละเอียดกิจกรรม
ช่วงเวลาดาเนินกิจกรรม
ช่วงแรก ปงม. 61
ช่วงหลัง ปงม. 62
หมาย
รายละเอียดกิจกรรม
(ภาคเรียนที่ 1 /2561)
(ภาคเรียนที่ 2 /2561)
เหตุ
เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค
1. จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อปรับ
กลยุทธ์และจัดทา
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา
2560 ของโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์ ภูเก็ต
2. จัดทาเอกสาร
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา
2560
3. จัดทารายงานผล
การปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา
2560
9. สถานที่ดาเนินการ
โรงแรมโบ๊ทลากูน อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
10. งบประมาณที่ใช้
งบประมาณ
(ภาคเรียนที่ 1 /2561)
(ภาคเรียนที่ 2 /2561)
หมาย
รายละเอียดกิจกรรม
เหตุ
อุดหนุน เรียนฟรี ระดม
อุดหนุน
เรียนฟรี ระดม
15 ปี
ทรัพย์
15 ปี
ทรัพย์
1. จัดประชุมเชิง
88,000.00
ปฏิบัติการเพื่อปรับ
กลยุทธ์และจัดทา
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา
2561 ของโรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์ ภูเก็ต

งบประมาณ
รายละเอียดกิจกรรม

(ภาคเรียนที่ 1 /2561)
อุดหนุน เรียนฟรี ระดม
15 ปี
ทรัพย์

2. จัดทาเอกสาร
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา
2561
3. จัดทารายงานผล
การปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา
2560
รวม
11. การประเมินผล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการรับผิดรับชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน
สามารถกากับ ติดตาม
ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาได้

(ภาคเรียนที่ 2 /2561)
อุดหนุน
เรียนฟรี ระดม
15 ปี
ทรัพย์
6,000.00

หมาย
เหตุ

6,000.00

100,000.00
เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน

เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละ100

12. ประโยชน์ที่ได้รับ
1. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต สามารถจัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาระดับมัธยมและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรม
และจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งาน/โครงการ/กิจกรรม
กลุ่มบริหารงานฝ่าย
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณที่ใช้
ลาดับ
ที่

รายการ

1 ค่าห้องพัก 40 คน
2
3
4
5
6
7

แบบแสดงประมาณการค่าใช้จ่าย
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2561
งบประมาณและประกันคุณภาพ
นางสาวกนกพร เจริญรัตน์
14-15 มีนาคม 2561
ข้อกาหนด ราคาต่อหน่วย
มาตรฐาน/
จานวน
คุณลักษณะ
บาท ส.ต. หน่วย
เฉพาะ/คุณภาพ
1,200
20
ห้อง
50
4 มื้อ
250
2 มื้อ
300
1 มื้อ

จานวนเงิน
บาท

หมาย
ส.ต. เหตุ

24,000.00

อาหารว่าง 40คน
8,000.00
อาหารกลางวัน 40คน
20,000.00
อาหารเย็น 40คน
12,000.00
ห้องประชุม 2 วัน
18,000.00
วัสดุอุปกรณ์จัดประชุม
6,000.00
จัดทาเล่มแผนปฏิบัติการ
6,000.00
2561
8 จัดทาเล่มรายงานผลการ
6,000.00
ปฏิบัติการ 2560
รวมประมาณการค่าใช้จ่าย
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
100,000.00
อนุมัติ
(หนึ่งแสนบาทถ้วน)
100,000.00
สรุปงบประมาณ
 งบอุดหนุน 100,00.00 บาท
 งบระดมทรัพยากร.........................บาท
 งบเรียนฟรี15ปี..........................บาท
 งบอื่นๆ.........................บาท
รวม 100,00.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
ลงชื่อ....................................................
(นางสาวกนกพร เจริญรัตน์)
ผู้เสนองาน/โครงการ/กิจกรรม

ลงชื่อ....................................................
(นายต่อตระกูล พรมนุ่น)
รองผู้อานวยการฝ่ายงบประมาณและประกันคุณภาพ
ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ....................................................
(นายต่อตระกูล พรมนุ่น)
รองผู้อานวยการฝ่ายงบประมาณและประกันคุณภาพ
ผู้รับรองโครงการ

ลงชื่อ…………………………………………
(นายมนตรี พรผล)
ผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้อนุมัติโครงการ

