
 
 

งาน/โครงการปีงบประมาณ 2563 กลุม่บริหารงบประมาณ จ าแนกตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 

ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณ หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

อุดหนุน กพร. อื่นๆ รวม 

1 ควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคในโรงเรียน 
กิจกรรม 
1. ค่าไฟฟ้า  
2. ค่าน ้าประปา 
3. ค่าไปรษณียากร 
4. ค่าน ้ามันเชื อเพลิง 
5. ค่าโทรศัพท์ 
6. ค่าบริการขยะ 

ผลผลิต 
1. โรงเรียนมีการเบิกจ่ายค่า
สาธารณูปโภค เป็นไปตามระเบียบ  
2. โรงเรียนมีการควบคมุดูแลการ
ใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน 
3. โรงเรียนมีการประชาสมัพันธ์
และตดิตามการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจ้าทุกเดือน 
ผลลัพธ ์
1. เพื่อให้ข้าราชการครู นักเรยีน
และบุคลากรทางการศึกษา มี
ความตระหนักและใช้ 
สาธารณูปโภคทุกประเภทอย่าง
ประหยดั 
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการ
สอนให้คุ้มค่า 
3. เพื่อสนองนโยบายการประหยัด
พลังงานของรัฐบาล 
 
 

ด้านปริมาณ 
1.ค่าไฟฟ้า ปีละไม่เกิน       700,000   บาท 
2.ค่าน ้าประปา ปีละไม่เกิน  40,000   บาท 
3.ค่าไปรษณียากร ปลีะไม่เกิน  6,500  บาท 
4.ค่าน ้ามันเชื อเพลิง ปีละไมเ่กิน  300,000   บาท 
5.ค่าโทรศัพท์ ปีละไมเ่กิน    60,000    บาท 
6.ค่าบริการขยะ ปีละไมเ่กิน   5,400    บาท 
ด้านคุณภาพ  
ครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตาม
มาตรการและแนวทางการใช้สาธารณูปโภคทุก
ประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,111,900  
 

 

  
 
 
 
 
 
  

1,111,900  
 

กลยุทธ์ที่ 8,9 
มาตรฐานที ่
5,7,9,11,12 
 
นางสุพรรษา 
ติ๊บปาละวงศ์ 
 



 
 

ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณ หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

อุดหนุน กพร. อื่นๆ รวม 

2 พัฒนางานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
กิจกรรม 
1. จัดท้าแผนปฏิบตัิการ
ประจ้าปีและติดตามผลการ
ด้าเนินงาน 
2. งานการเงินและบัญชี 
3. งานพัสดุและสินทรัพย ์
4. จัดท้าบอร์ดบุคลากรกลุ่ม
งบประมาณ 

ผลผลิต 
พัฒนาบุคลากรให้มคีวามรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับงบประมาณของโรงเรียน 
ผลลัพธ ์
เพื่อให้การบริหารจัดการของ
โรงเรียนด้าเนินไปด้วยดี มีคณุภาพ 
สนองนโยบายของรัฐบาลและ
มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 

ด้านปริมาณ 
ครูและบุคลากรของโรงเรยีนร้อยละ 90 บริหาร
จัดการใช้งบประมาณตามโครงการในแผนปฏิบตัิ
การได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดตี่อการ
จัดการศึกษา 
 
ด้านคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีการบรหิารจดัการทีด่ ีสนองนโยบาย
รัฐบาลและมาตรฐานการศึกษาของ สพฐ.  
2. บุคลากรโรงเรียนวังเหนือวิทยามีแนวทางในการ
ด้าเนินงาน ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและ
มาตรฐานการศึกษาของ สพฐ. 
 

5,000 
 
 
 
 

  5,000 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐานที ่

1, 2 
 

น.ส.จีราภรณ์  
ศิรินันท ์

3 ซ่อมแซม ดูแล ยวดยาน
พาหนะโรงเรียน 
กิจกรรม 
1.ปรับปรุง ซ่อมแซม จดัซื อ 
จัดหา วัสดุอุปกรณย์วดยาน
พาหนะของโรงเรียน 
 

ผลผลิต 
1) เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม จัดซื อ 
จัดหา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพด ี
2) เพื่อบ้ารุงรักษา ความสะอาด
ภายในรถยนต์ให้อยู่ในสภาพท่ี
พร้อมใช้บริการ 
ผลลัพธ ์
1) เพื่อให้ยานพาหนะให้อยู่ใน
สภาพดมีีความสะอาดปลอดภัย
สามารถใช้งานได้ปกต ิ
2) เพื่อให้การด้าเนินงานมีระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

ด้านปริมาณ 
1. ปรับปรุง ซ่อมแซม ยานพาหนะ จ้านวน 5 คัน 
2. วัสดุ อุปกรณ์ในการบ้ารุงรักษายานพาหนะทุก
ประเภท 
ด้านคุณภาพ 
ยวดยานพาหนะอยู่ในสภาพท่ีสามารถใช้งานได้
อย่างเป็นปกติ มีความสะอาด สะดวกต่อการใช้งาน 
และปลอดภัย 
 

200,000   200,000 กลยุทธ์ที่ 5 
มาตรฐานที ่

1;2 
 

นายรณชัย 
แก้วในชุมภูทอง 



 
 

ล าดับ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

งบประมาณ หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

อุดหนุน กพร. อื่นๆ รวม 

4 ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
บริหาร 
 

ผลผลิต 
1) โรงเรียนมีการบริหารจดัการ
สนองตามนโยบาย แนวปฏิบัติของ
ภาครัฐ   
ผลลัพธ ์
1) การด้าเนินงานของโรงเรียน    
วังเหนือวิทยามีประสิทธิภาพ ก่อ
เกิดประโยชน์ต่อทางโรงเรียนและ
ราชการ 

ด้านปริมาณ 
โรงเรียนวังเหนือวิทยาด้าเนินงานตอบสนองตาม
นโยบาย และแนวปฏิบตัิของภาครัฐได้ครบถ้วน 
ถูกต้อง   
ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนวังเหนือวิทยามีการบริหารจัดการตาม
นโยบาย และแนวปฏิบตัิของภาครัฐ ก่อเกิด
ประโยชน์ต่อโรงเรียน และทางราชการ 
 

    100,000 

 

  100,000 กลยุทธ์ที่ 3 
มาตรฐานที ่

1,2 
 

นายสังเวียน 
เสียงด ี

5 ศึกษาดูงานกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
กิจกรรม 
5.1อบรมคร ู
5.2ศึกษาดูงาน 

2.1 ผลผลิต 
1)เพื่อให้บุคลากรกลุม่บริหาร
งบประมาณได้รับการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
2)เพื่อให้บุคลากรกลุม่บริหาร
งบประมาณมีเจตคติทีด่ีและมีขวัญ
ก้าลังใจในการปฏิบัติงาน 
ผลลัพธ ์
1)บุคลากรกลุม่บริหารงบประมาณ 
ได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
2)บุคลากรกลุม่บริหารงบประมาณ
มีเจตคติที่ดีและมีขวัญกา้ลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

ด้านปริมาณ  บุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ 
โรงเรียนวังเหนือวิทยา จ้านวน 14 คน 

ด้านคุณภาพ  บุคลากรกลุม่บริหารงบประมาณ 
โรงเรียนวังเหนือวิทยาร้อยละ 85 มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน เสียสละ เพื่อประโยชน์ทางราชการ 

 

66,720   66,720 กลยุทธ์ที่ 4 
มาตรฐานที ่

7 
 

นายสังเวียน 
เสียงด ี

รวมงบประมาณ  1,483,620    1,483,620  

 


