งาน/โครงการปีงบประมาณ 2563 กลุม่ บริหารงานบุคคล จาแนกตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ลาดับ
1

2

3

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

อุดหนุน

พัฒนาบุคลากร
กิจกรรม
- การไปราชการ
- ประชุมสัมมนา
- อบรมครู

ผลผลิต
- เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์
- เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีเจตคติที่ดีและมีขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน

275,000

จัดจ้างบุคลากรทางการ
ศึกษา
กิจกรรม
1. จัดสรรงบประมาณจ้างครู
อัตราจ้างและบุคลากรทางการ
ศึกษา

ผลผลิต
- จ้างครูอัตราจ้าง จานวน 1 คน
- จ้างลูกจ้างชั่วคราว จานวน 5 คน
- จ้างแม่บ้าน และนักการภารโรง
จานวน 9 คน
- จ้างเจ้าหน้าที่รักษาฯ จานวน 2 คน
ผลลัพธ์
เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอในการ
การศึกษาของโรงเรียน

ด้านปริมาณ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวังเหนือวิทยาจานวน..109......คน
ด้านคุณภาพ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนวังเหนือวิทยาร้อยละ 85 มี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน เสียสละ เพื่อ
ประโยชน์ทางราชการ
ด้านปริมาณ
- จ้างครูอัตราจ้าง จานวน 1 คน
- จ้างลูกจ้างชั่วคราว จานวน 5 คน
- จ้างแม่บ้าน และนักการภารโรงจานวน9

พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
กิจกรรม
1. พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ
2. ครูดีศรีชาววัง
3.ครูผู้ปฏิบัติตามวินัยดีเด่น

160,000
100,000
15,000

110,000

1,133,500

หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ
รวม
โครงการ
275,000 กลยุทธ์ที่ 3
มาตรฐาน
160,000 การศึกษาที่ 7
100,000
15,000 น.ส.ณัฐกาญจน์
เทียมเย็น
1,243,500 กลยุทธ์ที่ 4,5
มาตรฐาน
การศึกษาที่ 7,8
น.ส.จิญาภัค
แซ่ลิ้ม

คน

- จ้างเจ้าหน้าที่รักษาฯ จานวน 2 คน
ด้านคุณภาพ
จัด การจัดการศึกษาของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอต่อ
ภาระงาน
ผลผลิต
ด้านปริมาณ
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศึกษามีขวัญกาลังใจในการปฏิบัตงิ าน
โรงเรียนวังเหนือวิทยาจานวน 92 คน
ผลลัพธ์
ด้านคุณภาพ
เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศึกษาพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ
โรงเรียนวังเหนือวิทยาร้อยละ 80 ได้รับ
อย่างต่อเนื่อง
การส่งเสริมเพื่อพัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

งบประมาณ
กิจกรรม
อื่นๆ
พัฒนาฯ

4,000
1,500
1,500
1,000

4,000 กลยุทธ์ที่ 3,4
มาตรฐาน
4,500 การศึกษาที่ 7
1,500
1,000 นายครรชิต
บัวจีน

ลาดับ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

อุดหนุน

4

พัฒนาสานักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล
กิจกรรม
1.สานักงานกลุ่มงานกิจการ
นักเรียน
2.สานักงานกลุ่มงานบุคคล

ผลผลิต
- ข้อมูลสารสนเทศ และแผนผังปฏิบัติงานมี
พร้อมสาหรับการปฏิบัติงานและรองรับการ
ประเมิน
ผลลัพธ์
- การปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลมี
ระบบ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้านปริมาณ
- มีข้อมูลสารสนเทศสาหรับการปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารบุคคลอย่างครบถ้วน
ด้านคุณภาพ
การบริหารงานของโรงเรียน และการ
บริหารงานบุคคลมีความคล่องตัว สะดวก
และมีประสิทธิภาพ

5,720

5

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
กิจกรรม
1.เยี่ยมบ้านนักเรียน
2.ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
3.กิจกรรม "ลดร้าย ขยายดี"
4. กิจกรรม home room สั้น
5.กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา YC

ผลผลิต
1. นักเรียนชั้นม.1- ม.6 ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีร่องรอย มี
หลักฐานชัดเจน และเป็นระบบ
ผลลัพธ์
นักเรียนทุกคน มีภมู ิคุ้มกันที่ดไี ด้รบั การ
ส่งเสริมดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้
อย่างถูกต้องตรงตามสภาพปัญหา สามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ด้านปริมาณ
นักเรียนทุกคนจานวน 1,199 คน
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ ส่งเสริม ป้องกันและแก้ไขตรง
ตามสภาพปัญหา มีภูมคิ ุ้มกัน อยู่รว่ มกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยมีร่องรอย มีหลักฐานชัดเจน และเป็น
ระบบ
3. สัมพันธภาพระหว่างครูที่ปรึกษา
ผู้ปกครองและนักเรียนเป็นไปด้วยดีและ
อบอุ่น

39,000

งบประมาณ
กิจกรรม
อื่นๆ
พัฒนาฯ

20,000

25,000
13,000
10,000
1,000
10,000

หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ
รวม
โครงการ
5,720 กลยุทธ์ที่ 7,11
มาตรฐาน
การศึกษาที่
12
นางปิยธิดา
คนเก่ง

59,000 กลยุทธ์ที่ 1,2
มาตรฐาน
การศึกษาที่
25,000 9,10
13,000
10,000 น.ส.พัชรินทร์
1,000 สว่างถาวรกุล
10,000

ลาดับ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

6

ส่งเสริมและแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน
- จัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะ
- จัดการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติด
-รณรงค์วันงดสูบบุหรีโ่ ลก
-กิจกรรมวันงดดืม่ สุราแห่งชาติ
-กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
-การอบรมนักเรียนกลุม่ เสี่ยง
-คู่มือส่งเสริมระเบียบวินยั
นักเรียน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และประชาธิปไตย
กิจกรรม
1.กิจกรรมค่ายคุณธรรม
2.กิจกรรมวันไหว้ครู

ผลผลิต
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคน
มีระเบียบวินัยและมีพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ผลลัพธ์
เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคน
เป็นคนดี มีความสุข และสามารถอยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่างมีความสุข

ด้านปริมาณ
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคน
ด้านคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคน มี
ระเบียบวินยั และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ผลผลิต
1. นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจาปี
การศึกษา 2562 เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
คุณธรรมจริยธรรมทุกคน
2. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองและมี
ภูมิคุ้มกันในเรื่องเพศศึกษา
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักถึง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
ผลลัพธ์
1. นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ รูผ้ ิดชอบชั่วดีและ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย
2. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมและ
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ด้านปริมาณ
นักเรียนชั้น ม. 1-6 ทุกคน
ด้านคุณภาพ
1. นักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร
2. นักเรียนร้อยละ 80 รู้และเข้าใจเรื่อง
เพศศึกษา และตระหนักถึงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา

7

อุดหนุน
41,000
15,000
10,000
1,000
1,000
1,000
8,000
5,000
20,000

งบประมาณ
กิจกรรม
อื่นๆ
พัฒนาฯ
25,000
5,000
10,000

10,000
80,000
80,000

20,000

หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ
รวม
โครงการ
66,000 กลยุทธ์ที่ 1,2
มาตรฐาน
20,000 การศึกษาที่
20,000 2,4,6,13
1,000 นายเสถียร
1,000 คนหลัก
1,000
18,000
5,000
100,000 กลยุทธ์ที่ 2
มาตรฐาน
การศึกษาที่ 1,2
80,000
20,000 นายรัฐนันท์
โรจน์ฐิติกลุ

ลาดับ

งาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

8

ส่งเสริมกระบวนการ
สภานักเรียนโรงเรียน
วังเหนือวิทยา
กิจกรรม
1.กิจกรรมอดเปรี้ยวไว้กิน
หวาน
2.กิจกรรมปันรักษ์ให้ป่าสร้าง
ฝายให้น้า
3.กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ
นักเรียน
4.กิจกรรมการเลือกตั้งสภา
นักเรียน
5.กิจกรรมค่ายส่งเสริม
ประชาธิปไตย
6.กิจกรรมส่งเสริม
คณะกรรมการสภาสูส่ ภา
นักเรียนต้นแบบ
6.กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว
(Green Classroom)
7.กิจกรรมผ้าป่าขยะรีไซเคิล
สามัคคี
8.กิจกรรมเกียรติคุณจิตอาสา
สภานักเรียน
9.กิจกรรมรับขวัญน้องหล้า
อาลาพี่สภา

ผลผลิต
1. เพื่อให้สภานักเรียน นานักเรียนโรงเรียนวัง
เหนือวิทยาทุกคนให้เห็นคุณค่าในตนเองและมี
ภูมิคุ้มกันในเรื่องเพศศึกษา
2. เพื่อให้สภานักเรียนสร้างความตระหนักกับ
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทุกคนได้เรียนรู้
และตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. เพื่อให้สภานักเรียนเป็นผู้นาในการสร้าง
ระเบียบวินัย เป็นตัวอย่างในการมีจิตอาสา
พัฒนาโรงเรียน
4. เพื่อให้สภานักเรียนได้สร้างความตระหนัก
เรื่องประชาธิปไตยในบทบาทของเยาวชนของ
สังคม
5. เพื่อให้สภานักเรียนเป็นผู้นาในการทางาน
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาในบทบาทนักเรียน
ผลลัพธ์
1. นักเรียนทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรม
ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการสภา
นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยา
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย
2. นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ และฝึกตนเองใน
บทบาทนักเรียน เพื่อดูแล และพัฒนา
สถานศึกษาร่วมกัน
3. นักเรียนทุกคนมีความรัก ศรัทธา และ
ช่วยกันนาพาสถานศึกษาให้มีความ
เจริญก้าวหน้าทั้งด้านกายภาพและคุณภาพ
การศึกษา

ด้านปริมาณ
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมตาม
โครงการส่งเสริมกระบวนการสภานักเรียน
โรงเรียนวังเหนือวิทยา ในการพัฒนา
สถานศึกษา
ด้านคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ 80 มีความเข้าใจใน
กระบวนการสภานักเรียน และมีสว่ นร่วม
ในกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา
สถานศึกษาร่วมกัน

รวมงบประมาณ

อุดหนุน
42,000

งบประมาณ
กิจกรรม
อื่นๆ
พัฒนาฯ
75,000

รวม

หมายเหตุ/
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ

117,000 นายณัฐชวัฒน์

วงศ์วัฒนัย
นายอมรเทพ
25,000 วงศ์ธิมา

25,000
10,000

10,000 น.ส.ณัฐกาญจน์
เทียมเย็น
30,000

30,000
2,000

2,000

10,000

10,000

536,720

20,000

20,000

5,000

5,000

2,000

2,000

5,000

5,000

8,000

8,000

200,000

1,133,500

1,870,220

