แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
อาเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรมั ย์
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
งานนโยบายและแผน
กลุม่ บริหารงานงบประมาณ
คานา
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเป็น หน่วยงานทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้ น ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัด ทาแผนปฏิบั ติราชการ 1 ปี ที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และแผนปฏิบัติราชการของสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 32 ที่ จั ด ท าตามกรอบทิ ศ ทางการด าเนิ น งานที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด

การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้กาหนดแผนงบประมาณ โครงการ กิจกรรม
และเป้ าหมายการดาเนินการตามภารกิจ โดยมีการกาหนดผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายการดาเนิน งานที่
สอดคล้อง เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย มาตรการ และจุดเน้น
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อ
เป็นแนวทางในการดาเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่กลุ่มบริหารงานทุกกลุ่มจักได้นาไปสู่การปฏิบัติต่อไป

(นายสรายุทธ เสลารักษ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

สารบัญ
เรือ่ ง
คานา
ส่วนที่ 1 บทนา
1. ความเป็นมา
2. สภาพทั่วไป
3. สภาพปัจจุบัน
ส่วนที่ 2 กรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาการศึกษา
1. ทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
2. กรอบทิศทางของการปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียน
3. นโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
4. นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560
5. นโยบายการจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
6. นโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ส่วนที่ 3 รายละเอียด งบประมาณ/งาน/โครงการ/กิจกรรม
1. แสดงประมาณการรายรับปี พุทธศักราช 2560

หน้า
1
2
5
16
17
21
32
44
48
51

2. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน
3. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
4. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงบประมาณ
5. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป
6. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
7. แสดงงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารกลุ่มงบบริหาร
8. สรุปงบประมาณแยกตามสายงาน
9. รายจ่ายด้านบริหารจัดการทั่วไป
10. รายจ่ายด้านพัฒนาการเรียนการสอน
11. กิจกรรมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
โครงการ/กิจกรรมด้านบริหารจัดการทั่วไป
โครงการ/กิจกรรมด้านพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการงานพัฒนาครูและบุคลากร (อบรม / สัมมนา)
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน( ครูจ้างสอน/วิทยากร )
โครงการพัฒนาวัสดุทางการศึกษาในการจัดเรียนการสอน
(ต่อ)

51
51
54
54
55
56
56
57
58
60
61
67
67
69
71

เรือ่ ง
หน้า
ส่วนที่ 3 รายละเอียด งบประมาณ/งาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการแข่งขันพัฒนาอัจฉริยภาพทักษะนักเรียน
73
โครงการแนะแนวยกผลสัมฤทธิ์นักเรียน ม.3 และ ม. 6
75
โครงการพัฒนามาตรฐานสานักงานวิชาการ
77
โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6 และปวช.3
79
โครงการพัฒนาการวัดผลประเมินผล
81
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
83
โครงการ To Be Number One Teen Dancercise
85
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
88
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
90
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
92
โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
94
โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
96
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
98
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพเพื่อความเป็นเลิศทางกีฬา
100
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ
102
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรีสากล)
104
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารี
106
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาดนตรีไทย
108
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชานาฏศิลป์ไทย
110
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาขาเกษตรกรรม
112
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรม
114
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาคหกรรม
116
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาขาวิชาพาณิชยกรรม
118

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
โครงการพัฒนางานห้องสมุด
โครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (สวนพฤกษศาสตร์)
โครงการพัฒนานักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
(ต่อ)
เรือ่ ง
ส่วนที่ 3 รายละเอียด งบประมาณ/งาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสู่ความเป็นเลิศ (พัฒนาสานักงาน)
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โครงการโรงเรียนสุจริต
ส่วนที่ 4 การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ภาคผนวก

120
122
124
126
128
130
หน้า
132
134
136
138
141
145

