จุดเน้ นทีควรพั ฒ
น า คุ ณ
ภา พ

. เป้าประสงค์ การพัฒนา
. ด้ านผู ้ เรียน
1.1 นักเรี ยนมีนิสัยใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน มีท ั กษะกรคิดวิเคราะห์ มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสา รเ พื อการเ รี ยนรู ้
.2 นักเรี ยนมีล ั กษณะทีพึงปร ะสง ค์ ผ่านเกณฑ์ทีน่าพอใจ มีคุณธรรม รักความเป็ นไทย
รักษ์ความเป็ นท้องถินใส่ ใจในกา รร่ วมกั นรั บผิ ดชอบต่ อสั งคม มี วิถีชีวิตา มหลั กปร ั ชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง
. นักเรี ยนมีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสือความเ กณฑ์ ทีน่าพอใ จ
. ด้ านผู ้ สอน
. ครู ผสู ้ อนทุกคนสามารถจั ดการเรี ยนการสอนทีเน้ นผู ้ เรี ยนเ ป็ นสํ าคั ญร้อยละ
- สอนตามแผนการเรี ยนรู ้และบั นทึกผลหลั งการสอน
- นํ าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนพั ฒนาผู ้ เรี ยน
- ใช้กระบวนการวิจ ั ยชั นเ รี ยนเ พื อพัฒนา ผู ้ เรียน
. ครู ผู ้ สอนทุกคนสามารถใช้สือ / เทคโนโลยีเพือกา รเ รี ยนกา รสอนไ ด้ อย่ างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
. ครู ผู ้ สอนได้รับการพั ฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน อย่างน้อย ครั ง/ปี /คน
. ด้ านผู ้ บริหาร
. ผู ้ บริ หารมีภาวะผู ้ นํ าและสามารถบริ หารจั ดการพั ฒนาหลั กสู ตรและการจั ดการเรี ยนรู ้
. ผู ้ บริ หารโรงเรี ยนมีความสามารถในการพั ฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ ทรัพยากรและบุคลากร
. ผู ้ บริ หารมีความสามารถประสานงานเพือระดมทร ั พยากรทา งกา รบร ิ หา ร
. ผู ้ บริ หารสถานศึกษาใช้หลั กธรรมาภิบาลในการบริ หารจั ดการ
. ผู ้ บริ หารมีการบริ หารจั ดการแบบมืออาชีพ
. ด้ านสิ ทธิและโอกาสทางการศึกษา
.
. จั ดระบบดูแลนักเรี ยนก่อนวั ยเรี ยนและในวั ยเรี ยน ให้ได้รับสิ ทธิ และโอกาสทีจะได้รับ
โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม
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บริ การเพือส่ งเ สร ิ มพั ฒน า ทา งด้ านร ่ างกา ย สั งคม อา รมณ์ และสติปัญญา
เป้ าหมาย
ยุทธศาสตร์
.นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ ทา งกา รเ รี ยน ทุก กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้เพิมขึ น ร้อยละ
น่าพอใจ ด้วยวิธกี ารทีสอดคล้ อง กั บ
สภาพปั ญหานักเรี ยน

.นักเรี ยนมีคุณลั กษณะทีพึงปร ะสง ค์
ผ่านเกณฑ์ทีน่าพอใจ ได้ แก่ มีคุณธรรม
จริ ยธรรม มีวินัย ประหยั ดไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตน
มีความ
รับผิดชอบ
.นักเรี ยนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และมีความคิดริ เริมสร้ างสรรค์

.ครู ผู ้ สอนทุกคนสามารถจั ดการเรี ยน
การสอนทีเน้ นผู ้ เรี ยนเ ป็ นสํ าคั ญ

.ครู ผู ้ สอนทุกคนสามารถใช้สือ/
เทคโนโลยีเพือกา รเ รี ยนกา รสอนไ ด้
เป็ นอย่างดี มีประสิ ทธิภาพ
.ครู ผู ้ สอนได้ รับการพั ฒนาเต็ม
ศักยภาพ

เป้าหมาย
.ผู ้ บริ หารมีภาวะผู ้ นํ าและ

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพั ฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
- กิจกรรมส่งเสริ มนิสัยรักการอ่าน
- กิจกรรมภาษาวั นละคํ า
- กิจกรรมห้องสมุด D
- กิจกรรมธนาคารสูตรคูณ
- นักเรี ยนได้รับการส่งเสริ มและพั ฒนา โครงการส่งเสริ มและพั ฒนาผู ้ เรี ยน
คุณลั กษณะอั นพึงประสงค์ด้วยวิธีการที - กิจกรรมกีฬาสี ภายใน
เหมาะสมและหลากหลาย
- กิจกรรมวั นไหว้ ครู
- กิจกรรมส่งเสริ มประชาธิปไตย
- กิจกรรมลูกเสื อ – เนตรนารี
- นักเรี ยนได้รับการฝึ กกระบวน
โครงการลดเวลาเรี ยนเพิมเวลา รู ้
การคิดวิเคราะห์ และพั ฒนาความคิด
- กิจกรรมนาฏศิลป์ ไทยสู่ชุมชน
สร้างสรรค์ อย่างเป็ นระบบและต่อเนือง - กิจกรรมส่งเสริ มความสามารถทางดนตรี
- กิจกรรมส่งเสริ มทักษะกีฬาสู่ความเป็ นเลิศ
- ส่งเสริ มให้ครู ผู ้ สอนทุกคนสามารถจัด โครงการประกั นคุณภาพภายใน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ไปตามแผนจั ดการ - กิจกรรมนิเทศภายใน ติดตาม ตรวจสอบ
เรี ยนรู ้
คุณภาพการศึกษา
- กิจกรรมการทํ าแผนพั ฒนาการศึกษา
- การรายงานประจํ าปี SAR
- พั ฒนาทักษะการใช้สือ/เทคโนโลยี
โครงการพั ฒนาสือและเทคโนโลยี
ให้แก่ครู ผู ้ สอน
- กิจกรรมปรับปรุ งซ่อมแซมสือ
- กิ
- กิจกรรมการผลิตสือและนว ั ตกรรม
จัดอบรมประชุมสัมมนา
โครงการพั ฒนาบุคลากร
ทัศนศึกษาและดูงาน
- ส่งเสริ มสนับสนุนการอบรม ประชุม สัมมนา
- กิจกรรมตรวจสุขภาพประจํ าปี
- ระบบทะเบียนประวั ติและอั ตรากํ าลั งบุคลากร

ยุทธศาสตร์
- โรงเรี ยนพั ฒนาหลั กสู ตรให้

โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพั ฒนาหลั กสู ตรสถานศึกษา
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สามารถบริ หารจั ดการด้าน
พั ฒนาหลั กสู ตรและจั ดการ
เรี ยนรู ้
.ผู ้ บริ หารมีความสามารถใน
การพั ฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
ทรัพยากร และบุคลากร

สอดคล้องกั บการจั ดการเรี ยนรู ้

- กิจกรรมพั ฒนาปรับปรุ งหลั กสู ตร
สถานศึกษา

- ส่ งเสริ มสนับสนุนให้โรงเรี ยน
พั ฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ด้านทรัพยากร
และบุคลากรเพือพั ฒน า กา รเ รี ยน
การสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ

. ผู ้ บริ หารมีความสามารถใน
การประสานงาน
. เด็กก่อนวั ยเรี ยนและในวั ย
เรี ยนในเขตพืนที บริการ ได้ เ ข้า
เรี ยนมีสิทธิ แล ะโอกาสได้รับ
การบริ การทีเอื อต่อการพั ฒนา
คุณภาพ

โครงการพั ฒนาแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิท ั ศน์
ของสถานศึกษา
- กิจกรรมต้ นไม้ พูดได้
- กิจกรรมจั ดมาตรฐานโรงเรี ยนสวยด้วย
ส
- กิจกรรมโรงเรี ยนสวยด้วยป้ ายไวนิล
ป้ ายประชาสัมพั นธ์
โครงการระดมทรัพยากรเพือกา รศึ กษา

- ระดมความร่ วมมือจากองค์กร
ส่ วนท้ องถิน
- จั ดทํ าข้อมูลสํามะโนนักเรี ยนใน โครงการพั ฒนาระบบการรับนักเรี ยน
เขตบริ การ
- กิจกรรมประชาสัมพั นธ์การรับนักเรี ยน
- กิจกรรมการสํารวจสํามะโนประชากร
นักเรี ยน
- กิจกรรมปฐมนิเทศ
- กิจกรรมปั จฉิ มนิเทศ
- โรงเรี ยนสามารถบริ หารจั ด
โครงการประกั นคุณภาพภายในโรงเรี ยน
การศึกษา เพือพั ฒน า คุ ณ
ภาพ
การศึกษา

. โรงเรี ยนสามารถพั ฒนา
คุณภาพการศึกษาได้ผ่านเกณฑ์
ทีน่าพอใจ

. ปัญหาและจุดเน้ นทีควรพั ฒ
น า ของหน่ วยงาน
ประถมศึกษาเลย เขต
ทั งระดั บก ่ อน
ประถมศึ กษา ระดับประถมศึ กษา ป. – ป. และ มัธยมศึกษาปี ที - ในปี งบประมาณ 61
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บุคลากร และ
. สถานศึกษายั งขาดสือ IT และเทคโนโลยีทีทั นสมั ยใ นกา รจั ดกา รเ รี ยนกา รสอน
. ขาดงบประมาณในการจั ดหาสือกา รสอน
. สถานศึกษายั งขาดบุคลากรทีมีความรู ้ ความชํ านา ญเ ฉพา ะด้ าน เช่ นคณิ ตศาสตร์
. นักเรี ยนส่ วนใหญ่ไม่สามารถคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพือนํ ามา ใช้ ให้ เกิ ดปร ะโยชน์
ได้
.
สิ นค้ า อุปโภคบริ โภคราคาแพง ทํ าให้ไม่มีเวลาดูแลและสนับสนุนการศึกษาของบุตรหลานได้
อย่างไม่เต็มที
. งบสนับสนุนด้านการศึกษาจากส่ วนราชการ และหน่วยงานองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิน
ยั งไม่เพียงพอในการพัฒนาการศึกษาของชุมชนให้ท ั นยุคโลกาภิว ั ฒน์
. ครู มีภาระงานด้านเอกสารมากเกินไป ทํ าให้เป็ นอุปสรรคต่อการจั ดกิจกรรมการเรี ยน
การสอน
. ความต้ องการของโรงเรี ยน
. ต้ องการห้องนํ า – ห้องส้วม
. ต้ องการครู ผู ้ สอนคณิ ตศาสตร์
. ต้ องการสนามกีฬาทีได้ มาตรฐาน
. ลดภาระงานด้านเอกสารเพือให้ ครู ได้ มีเวลา วางแผนกา รจั ดกิ จกรรมกา รเ รี ยนร ู ้ แก่
นักเรี ยนอย่างเต็มที

ที

ชือโ ครงการ

งานวิชาการ
1.โครงการพั ฒนาหลั กสู ตรสถานศึกษา
- กิจกรรมพั ฒนาปรับปรุ งหลั กสู ตรสถานศึกษา
โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม
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ที

ชือโ ครงการ
2.โครงการพั ฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
- กิจกรรมส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน
- กิจกรรมภาษาวั นละคํ า
- กิจกรรมลายมืองามอย่างไทย
- กิจกรรม English is fun
- ก.พ. วั นวาเลนไทน์
- ต.ค. วั นฮาโลวีน
- ธ.ค. วั นคริ สมาสต์
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
- กิจกรรมห้องสมุด D มีชีวิต
- กิจกรรมธนาคารสู ตรคูณ
3.โครงการพั ฒนากระบวนการวั ดประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรี ยน
- กิจกรรมการวั ดและประเมินผล
- กิจกรรมการรายงานผลการเรี ยนรู ้
4.โครงการพั ฒนาสือและเ ทคโนโ ลยี
- กิจกรรมปรับปรุ งซ่ อมแซมสือเ ทคโนโ ลยี
- กิจกรรมการผลิตสือและนว ั ตกรรมทา งกา รศึ กษา
5.โครงการสู่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
- กิจกรรมส่ งเสริ มการแข่งขั นงานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
- กิจกรรมเตรี ยมความพร้อมสู่ การประเมินคุณภาพผู ้ เรี ยน
6.โครงการลดเวลาเรี ยนเพิมเวลา รู ้
- กิจกรรมนายช่างน้อย
- กิจกรรมงานประดิษฐ์จากวั สดุท ้ องถิน
- กิจกรรมเสริ มความงามนํ าอาชีพ
- กิจกรรมประดั บตกแต่งสู่ อาชี พ
- กิจกรรมนาฏศิลป์ ไทยสู่ ชุมชน
โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม
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ที

ชือโ ครงการ
- กิจกรรมส่ งเสริ มความสามารถทางดนตรี
- กิจกรรมส่ งเสริ มทั กษะกีฬาสู่ ความเป็ นเลิศ
- กิจกรรมงานสวยด้วยมือเรา
งานบริหารงานทัวไป
1.โครงการพั ฒนาระบบบริ หารองค์กร
- กิจกรรมประชุมผู ้ ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา
- กิจกรรมการจั ดอบรมบริ หารงานโรงเรี ยน
- กิจกรรมส่ งเสริ ม / สนอง นโยบายภาครัฐและเอกชน
- กิจกรรมบริ หารงานสารบั ญในโรงเรี ยน
2.โครงการพั ฒนาระบบการรับนักเรี ยน
- กิจกรรมประชาสัมพั นธ์การรับนักเรี ยน
- กิจกรรมการสํารวจสํามะโนประชากรนักเรี ยน
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรี ยน
- กิจกรรมปั จฉิ มนิเทศนักเรี ยน
3.โครงการส่ งเสริ มและพั ฒนาผู ้ เรี ยน
- กิจกรรมวันไหว้ ครู
- กิจกรรมส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยและวินัยนักเรี ยน
- กิจกรรมวั นเข้ าพรรษา/ วั นอาสาฬหบูชา
- กิจกรรมวั นสุ นทรภู่ / วั นภาษาไทย
- กิจกรรมวั นแม่แห่งชาติ
- กิจกรรมวั นพ่อแห่งชาติ
- กิจกรรมวั นเด็กแห่งชาติ
- กิจกรรมทั ศนศึกษา
- กิจกรรมสมาธิ บ ํ าบั ดโรค
- กิจกรรมลูกเสื อเนตรนารี
โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม
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ที
-

ชือโ ครงการ
กิจกรรมต่อต้ านและเอาชนะยาเสพติด
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมโรงเรี ยนวิถีพุทธ”คุณธรรมชั น ํ า”
กิจกรรม ห้องชี วิต เนรมิตนิ สัยสู่ การพั ฒนาความดีสากล
กิจกรรมดีเจน้อย
เด็กดีวีสตาร์
กิจกรรมลอยกระทง
กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์
กิจกรรมทูบีนมั เบอร์ ว ั น
กิจกรรมเพศศึกษารอบด้าน

โครงการส่ งเสริ มและพั ฒนาผู ้ เรี ยน( ต่อ )
- กิจกรรมค่านิยมพืนฐาน ประการ
- กิจกรรมโรงเรี ยนสวยด้วยมือเรา
*อนุบาล = ทางเข้ าบ้านอนุบาล บริ เวณบ้ านอนุบาล
*ป. =
*ป. = หน้าอาคารพุทธรักษาถึงหน้าบอร์ดประชาสัมพั นธ์
*ป. = หน้าอาคารใหม่
*ป. = ถนนทางเข้ าโรงเรี ยนถึงหน้าห้องพั กครู
*ป. = ร่ องนํ าหน้ าอา คา รต้ นไผ่ ระเ บี ยงหน้ าห้ อง ห้ องนํ าครู
*ป. = ห้องนํ าหญิ งบร ิ เวณนํ าดืมห้อง นําโ รงอาหาร
*ม. = โรงรถ ห้องนํ าชา ย หน้าห้อง ผอ. บ้านเพชรพลอย
*ม. = สนามฟุตบอล สนามตะกร้อ หน้าอาคารเฟืองฟ้ า หน้ าเสา ธง
*ม. = ห้องประชุม หลั งห้องประชุม บริ เวณรอบๆโรง
อาหารมั ธยม หน้าห้องพยาบาล หน้าห้องสุ ขศึกษา หน้าห้องสหกรณ์
4.โครงการพั ฒนาแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิท ั ศน์ของสถานศึกษา

- ต้ นไม้พูดได้
โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม
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- จั ดมาตรฐานโรงเรี ยนสวยด้วย ส
- โรงเรี ยนสวยด้วยป้ ายไวนิล ป้ ายประชาสัมพั นธ์
5.โครงการประกั นคุณภาพภายในโรงเรี ยน
- การจั ดทํ าแผนพั ฒนาการศึกษา
- การจั ดทํ าระบบบริ หารและสารสนเทศ
- การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
- รายงานประจํ าปี SAR

ที

ชือ โครงการ
6.โครงการแหล่งเรี ยนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถินสู ่ปรั ชญา เศรษฐกิ จพอเ พี ยง
- กิจกรรม ไร่ แสน
7.โครงการกองทุนหมุนเวียนเพือา หา รกลา งวั น
- ไก่พ ั นธุ์ไข่
- กบในบ่อซีเมนต์
- ไม้ ผล ไม้ ยืนต้ น
8.โครงการระบบช่วยเหลือดูแลนักเรี ยน
- กิจกรรมเยียมบ้ านนั กเรี ยน
- กิจกรรมอาหารกลางวั น
- กิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพกายสบายชีวี
- นักเรี ยนเรี ยนรวม
- สหกรณ์ในโรงเรี ยน
- พั ฒนาสุขาภิบาลในโรงเรี ยน

งานบริหารงบประมาณ

1.โครงการบริ หารการเงินและสิ นทรัพย์
- การพั ฒนางานการบริ หารการเงินและบัญชี
- การพั ฒนางานการบริ หารพั สดุและสิ นทรัพย์
- การจัดทํ าแผนการใช้จ่ายเงินประจํ าปี
- การจัดทํ าระบบบัญชีหน่วยงานย่อย
โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม
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ที

ชือ โครงการ
- จัดซือว ั สด ุ สํานั กงานบร ิ หา รโรงเ รี ยน
- ชํ าระค่าสาธารณูปโภค
- จัดซือครุ ภั ณฑ์ ทางกา รศึ กษา
- บริ หารพั สดุและสิ นทรัพย์
2.โครงการระดมทรัพยากรเพือกา รศึ กษา
- กิจกรรมประสานงานร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กร มูลนิธิ อบต.
- กิจกรรมการรับสนับสนุนงบประมาณจากบุคลากร ชุมชน
- กิจกรรมการบริ หารทรัพยากร

งานบุคลากร
1.โครงการพั ฒนาบุคลากร

- กิจกรรมส่ งเสริ มสนับสนุนการอบรม ประชุม สัมมนา บุคลากรทางการศึกษา

- กิจกรรมตรวจสุ ขภาพประจํ าปี
- กิจกรรมการจั ดทํ าระบบทะเบียนประวั ติและอั ตรากํ าลั งบุคลากร
2.โครงการพั ฒนาสร้างจิตสํานึกให้ก ั บครู และบุคลากรทางการศึกษาตามสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ
- กิจกรรมส่ งเสริ มสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ (คศ. / คศ. / ลูกเสื อ)
- กิจกรรมศึกษาดูงานเพือพั ฒน า วิ ชาชี พ
- กิจกรรมเสริ มสร้างขวั ญและกํ าลั งใจ
*วั นเกิด / งานเกษียณ
*เลี ยง รั บ/ เลี ยงส่ งบุคลากร

โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม
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โครงสร้ างการบริหารงานโรงเรียนบ้ านห้ วยขอบห้ วยเหียม

นายอุทัย บัวแสงเจริญ
ผู ้ อํานวยการโรงเรี ยน

คณะกรรมการสถานศึกษา

ด้ านการบริหารวิชาการ

-นางศุภาพิชญ์ พันน้ อย
-นายสัตยา สังพอ
-นางสาวอรจิรา นิมอนง ค์
-นางสาวณัฎฐา ชมเช้ า

ด้ านการบริหารงบประมาณ

-นางเพลินพิศ วินานนท์
-นางสาวเสวิกา อุ่นมะดี
-นางสาวพรทิพย์ บุดดีป้อง
- นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรี ประภา

ด้ านการบริหารงาน
บุคคล

-นายสมจิตร เกตุลา
-นายณกรณ์ จันทะบุตร
-นางรพิรัตน์ บุบผา

ด้ านการบริหารทัวไป

-นางวิชชุ ลดา

ปาระแก้ว
-นายบุญโชค แก้วคุณ
-นายทรงศักดิ จํารัสแนว
-นายพรปวีย์ ประสมทรัพย์
- นางสาวรัชฎาภรณ์ โพธิไหม
- นางสาวอนันตพร นิสีตา
-นายไมตรี จันทะดวง

โครงสร้างการบริ หารงานและการจั ดการศึกษาโรงเรี ยนบ้ านห้วยขอบห้วยเหี ยม
นายอุทัย บัวแสงเจริญ
ผู ้ อํานวยการโรงเรี ยน

โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม
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คณะกรรมการสถานศึกษา

ด้ านการบริหารวิชาการ

1. พั ฒนาหลั กสูตร
สถานศึกษา
2. พั ฒนากระบวนการเรี ยนรู้
3. วั ด ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรี ยนอย่างเป็ น
ระบบ
4. ส่งเสริ มการวิจ ั ยเพือพั ฒน า
คุณภาพการศึกษา
5. พั ฒนาสือ นว ั ตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
6. พั ฒนาแหล่งเรี ยนรู้
7. นิเทศภายในอย่างต่อเนือง
8. แนะแนวการศึกษาให้แก่
นักเรี ยน
9. พั ฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
10. ส่งเสริ มความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน
11. ประสานความร่ วมมือใน
การพั ฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอืน
12. ส่งเสริ มและสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล
ครอบครัว

ด้ านการบริหาร
งบประมาณ

1. จั ดทํ าและเสนอขอ
งบประมาณ
2. การจั ดทํ าแผนการใช้
จ่ายเงินตามกรอบ
งบประมาณทีได้ รับจั ดสร ร
3.จั ดสรรงบประมาณอย่าง
เหมาะสม
การใช้เงินและผลการ
ดํ าเนินงานอย่างเป็ นระบบ
6. ระดมทรัพยากรและ
ลงทุนเพือกา รศึ กษา
7. บริ หาร และจั ดทํ าบั ญชี
การรับเงิน การจ่ายเงินอย่าง
การเก็บรักษาเงินเป็ นระบบ
8. รายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจํ าปี
9. ตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผล
การใช้งบประมาณ
10. บริ หารพั สดุและ
สิ นทรัพย์ อย่างเป็ นระบบ
11.การควบคุมดูแล
บํ ารุ งรักษา และการ
จํ าหน่ายพั สดุประจํ าปี

โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม

ด้ านการบริหารงานบุคคล

1. วางแผนอัตรากํ าลังและ

กํ าหนดตํ าแหน่ง
2. สรรหาและบรรจุแต่งตั ง
บุคลากรอย่างเหมาะสม
3. เสริ มสร้างประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบั ติราชการของบุคลากร
4. วินัยและการรักษาวินัย
5. การเปลียนตํ าแหน่ งให้ สูงขึ น
การย้ ายข้ าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
6. การดํ าเนินการเกียวกั บ
7. การลาทุกประเภท
8. การประเมินผลการปฏิบั ติงาน
9.การจัดระบบและ
การจัดทํ าทะเบียนประวั ติ
10. การส่งเสริ มและยกย่องเชิดชู
เกียรติ
11. การส่งเสริ มมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
12. การส่งเสริ มวินัย คุณธรรม
จริ ยธรรมสําหรับข้ าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
13. ส่งเสริ มการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
14. การพั ฒนาข้ าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

ด้ านการบริหารทัวไป

1. ดํ าเนินงานธุรการ
2. ดํ าเนินงานเลขานุการคณะกรรมการ
3. พั ฒนาระบบและเครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศ
4. ประสานและพั ฒนาเครื อข่ายสถานศึกษา
5. จั ดระบบการบริ หารและพั ฒนาองค์กร
6. ดํ าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ส่งเสริ ม และสนับสนุนด้านวิชาการ
งบประมาณ บุคลากร และบริ หารทัวไป
8. ดูแลอาคารสถานทีและสภา พแวดล้ อม
9. จั ดทํ าข้อมูลนักเรี ยน
10. ดํ าเนินการรับนักเรี ยน
11. ส่งเสริ มและประสานงานการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอั ธยาศั ย
12. ระดมทรัพยากรเพือกา รศึ กษา
13. ส่งเสริ มกิจการนักเรี ยน
14. ประชาสัมพั นธ์งานการศึกษา
15. ส่งเสริ ม สนับสนุน และประสานงาน
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบั น
16.
หน่วยงานอืน
17. จั ดระบบควบคุมหน่วยงาน
18. ดํ าเนินงานบริ การสาธารณะ
19. ดํ าเนิน
นอืน
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