
 
 

 
 

  งาน/โครงการปีงบประมาณ 2563 กลุ่มบริหารทั่วไป  จ าแนกตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ หมายเหตุ /

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

อุดหนุน เรียนฟรี อื่นๆ รวม 

1 ส่งเสริมสขุภาพอนามัยและโภชนา
นักเรียน 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมห้องพยาบาล 
2. กิจกรรม ยสร. 
 
 

ผลผลิต 
เพื่อให้นักเรียนมสีุขภาพกาย
สุขภาพจิตทีด่ ีและมีสมรรถภาพ
ทางร่างกายตามเกณฑ ์
ผลลัพธ ์
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการดูแลรักษา
สุขภาพ 
 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนช้ัน ม.1-6 ทุกคน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนมสีุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 
 

50,000   50,000 กลยุทธ์ที่ 1,3 
มาตรฐานที่ 
1,10 
 
น.ส.สุพรรณ ี
กาทอง 

2 พัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
กิจกรรม 
1. จัดพิมพ์วารสารเวียงวัง 
2. จัดหาวัสดสุ านักงาน 
 

ผลผลิต 
เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผู้บรหิาร 
ตลอดจนสถานศึกษา หน่วยงาน
ทางการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง และต้น
สังกัดให้ไดร้ับเอกสารการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารการประชาสมัพันธ์ 
โรงเรียนวังเหนือวิทยา “วารสาร
เวียงวัง” เป็นรายปีการศึกษา 
จ านวนจัดพิมพ์ จ านวน 1,800เลม่ 
ผลลัพธ ์
ผลิตวารสารเวยีงวัง ประจ าปี
การศึกษา 2561 จ านวน 1,800  
เล่ม เพื่อประชาสมัพันธ์เผยแพร่
ผลงานและข่าวสารของโรงเรียนวงั
เหนือวิทยาสู่ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

ด้านปริมาณ 
นักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้บริหาร ชุมชน 
สถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา
และต้นสังกัด ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับวารสารประชาสมัพันธ์โรงเรยีน     
วังเหนือวิทยาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ด้านคุณภาพ 
โรงเรียนวังเหนือวิทยามีผลงานเปน็ท่ี
รู้จักและยอมรับของต้นสังกัด และผู้ที่
เกี่ยวข้อง มีเกียรติคณุช่ือเสียงและ
ภาพลักษณ์ทีด่ีในสายตาของชุมชน 
และวงการศึกษา 
 
 
 
 

20,000 
 

15,000 
5,000 

 53,700 
 

53,700 

73,700 
 

68,700 
5,000 

กลยุทธ์ที่ 5 
มาตรฐานที่ 9 
 
นายอภิชาต 
ดีงาม 



 
 

 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ หมายเหตุ /

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

อุดหนุน เรียนฟรี อื่นๆ รวม 

3 พัฒนาระบบเครือข่ายสถานศึกษา
กิจกรรม 
1.การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2.การพัฒนาระบบเครือข่าย 
3. จัดหาวัสดสุ านักงาน 
 

ผลผลิต 
1.เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนา
ระบบเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศท่ี
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
2.เพื่อให้มีการประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา 
3.เพื่อให้มีการประสานราชการ
ส่วนภูมภิาคและส่วนท้องถิ่น 
4.เพื่อให้มีการประสานงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
ผลลัพธ ์
1.เพื่อให้มีการวางแผนการ
บริหารงานศึกษา 
2.เพื่อให้มีงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
นโยบายและแผน 
3.เพื่อให้มีการจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 

ด้านปริมาณ 
มีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา 
ด้านคุณภาพ 
มีระบบข้อมลูและสารสนเทศท่ีถูกต้อง
เป็นปัจจุบันและทันสมยั 

     2,500     2,500   กลยุทธ์ที่ 
6,8,10 
มาตรฐานที ่
8,9,11, 12 
  
น.ส.อุบลรัตน์ 
จักร์แก้ว 

4 ปรับปรุงพัฒนางานอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรม 
1.ปรับปรุงความสะอาดอาคารเรียน 
2.ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ี 
3.ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
น้ าประปา 
4.ปรับปรุงความปลอดภยัใน
สถานศึกษา 
5.ปรับปรุงพัฒนาโรงอาหาร 

ผลผลิต 
1. เพื่อให้อาคารสถานท่ีมสีภาพที่
ดีใช้ประโยชน์ได้มากท่ีสุด 
2. เพื่อให้สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนสะอาด สวยงาม ร่มรื่น
และปลอดภัย 
ผลลัพธ ์
เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าและระบบ
น้ าประปาภายในมีคณุภาพและ
เกิดประสิทธิภาพมีความปลอดภยั 

ด้านปริมาณ 
1) ซ่อมแซมอาคารเรียน และปรับปรุง
สถานท่ี ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
ภายในบริเวณโรงเรียนทั้งหมด   
2) ซ่อมบ ารุงระบบประปา ไฟฟ้า 
เครื่องจักรกล ให้มีประสิทธิภาพ  
3) เพื่อให้มีวัสด-ุอุปกรณ์งานอาคาร
สถานท่ีไว้บริการคณะครูและนักเรยีน 
 
 

315,220 

 
70,000 

195,220 
35,000 

 
15,000 

 
 

 146,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

146,000 

461,220 
 
 

70,000 
195,000 
35,000 

 
15,000 

 
146,000 

กลยุทธ์ที่ 5 
มาตรฐานที่ 
8,9,11, 12 
  
นายเรวัต 
เสียงโต 



 
 

 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ หมายเหตุ /

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

อุดหนุน เรียนฟรี อื่นๆ รวม 

 ด้านคุณภาพ 
1) มีอาคารเรียน และปรับปรุงสถานท่ี 
ให้เอื้อต่อการเรยีนการสอนภายใน
บริเวณโรงเรียนท้ังหมด  
2) มีระบบประปา ไฟฟ้า เครื่อง-
จักรกล ท่ีมีประสิทธิภาพ  
3) มีวัสด-ุอุปกรณ์งานอาคารสถานท่ีไว้
บริการคณะครูและนักเรยีน 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

5 สืบสานประเพณีไทย 
กิจกรรม 
1.กิจกรรมวันลอยกระทง 
2.กิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา 
3.วันเฉลิมฯ พระราชิน ี
4.วันเฉลิมฯ ร.10 
5.วันสถาปนาโรงเรียน 
6. วันแมแ่ห่งชาติ 
7.วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 
8.วันปิยมหาราช 
9.วันพ่อแห่งชาติ 
 
 

ผลผลิต 
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์  
2. ผู้เรียนตระหนักและอนรุักษ์
ความส าคญัของประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 
ผลลัพธ ์
ผู้เรยีนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ด้านปริมาณ 
นักเรียนช้ัน ม. 1-6 ทุกคน 
ด้านคุณภาพ 
นักเรียนมีคณุลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 
 

90,000 
 

30,000 
15,000 
2,000 
5,000 

30,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 

  90,000 
 

30,000 
15,000 
2,000 
5,000 

30,000 
2,000 
2,000 
2,000 
2,000 

กลยุทธ์ที่ 2 
มาตรฐานที่ 2,4 
 
นายสากล 
คิดอ่าน 



 
 

 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ หมายเหตุ /

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

อุดหนุน เรียนฟรี อื่นๆ รวม 

6. ส านักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
กิจกรรม 
1. ส านักงานกลุ่มบรหิารทั่วไป 
2. งานธุรการกลุ่มบริหารทั่วไป 

ผลผลิต 
1. เพื่อจัดซื้อ สื่ออุปกรณ์ เครื่องใช้
ส านักงาน วัสดสุิ้นเปลือง และวัสดุ
ถาวร  
ผลลัพธ ์
1. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ครู และผู้ปฏิบตัิงานส านักงาน 
2. เพื่อให้การด าเนินงาน มีระบบ    
มีประสิทธิภาพ และสะดวก
รวดเร็ว เกิดความคล่องตัว 
3. เพื่อส่งเสรมิการประกันคณุภาพ
สถานศึกษา 
4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดตี่อ
สถานศึกษา ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
5. เพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็น
เพื่อให้ครูน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและมีประสิทธิภาพ 
6. เพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ 

เชิงปริมาณ 
ครู และผู้ปฏิบตัิงานส านักงาน ท างาน
ได้สะดวกรวดเร็วเกิดความคล่องตวั
มากขึ้น           
เชิงคุณภาพ 
ครู และผู้ปฏิบตัิงานส านักงาน น าวัสดุ
อุปกรณ์ไปใช้จริง  
 

5,000 
 

  5,000 กลยุทธ์ข้อที่  
1,2,3,4,5,6 
มาตรฐานที่ 3,4 
 
นายสากล  
คิดอ่าน 

7 การจัดการน  าด่ืม 
 

ผลผลิต 
เพื่อให้ระบบโรงน้ าดื่มประโยชน์ได้
มากที่สุด  
ผลลัพธ ์
เพื่อให้ระบบโรงน้ าดื่มมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ มีความ
ปลอดภัยไว้บริการคณะครูและ
นักเรียน 

เชิงปริมาณ 
ซ่อมบ ารุงโรงน้ าดื่มให้มีประสิทธิภาพ 
เชิงคุณภาพ 
มีระบบโรงน้ าดืม่ที่มีประสิทธิภาพ 
 

    กลยุทธ์ที่ 5 
มาตรฐานที่ 
8,9,11, 12 
 
นายธิษณ ์
ปวงแก้ว 



 
 

 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ หมายเหตุ /

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

อุดหนุน เรียนฟรี อื่นๆ รวม 

8 พัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายใน
โรงเรียน 
กิจกรรม 
1.ปรับปรุงเครื่องเสียงห้องประชุม
บางเทศธรรม 
2.ปรับปรุงเครื่องเสียงห้องประชุม 
ศรีพฤกษ์ 
3.ปรับปรุงระบบกระจายเสียง
ภายในโรงเรียน 
4.จัดหาวัสดุโสตทัศนูปกรณ ์
 
 

ผลผลิต 
เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ทีม่ีสภาพดีใช้
ประโยชนไ์ด้ที่สดุ 
ผลลัพธ์  
เพื่อให้มีระบบโสตทัศนปูกรณ์
ภายในมีคณุภาพและเกดิ
ประสิทธิภาพมีความปลอดภัย 

ด้านเชิงปริมาณ 
เพื่อให้มีวัสด-ุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ไว้บริการคณะครูและนักเรียน 
ด้านเชิงคุณภาพ 
มีระบบโสตทัศนูปกรณ์มีสภาพดีใช้
ประโยชนไ์ด้และทันสมัย 
 

20,000   20,000 กลยุทธ์ ข้อท่ี  5
มาตรฐานที่  8, 
9, 11, 12 
 
นายพิชิต 
พลหาญ 

9 ม่วงขาววัยใส ใส่ใจพลังงาน ผลผลิต 
1.เพื่อให้นักเรียน และบคุลากร
ภายในโรงเรียนมสี่วนร่วมในการ
ประหยดัน าประหยัดไฟ 
2. เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้
พลังงานภายในโรงเรียนลง
ผลลัพธ ์
1.เพื่อให้นักเรียนมีจติส านึกท่ีดี
และตระหนักถึงคณุค่าของ
พลังงาน 
2.เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนได้
ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี 

เชิงปริมาณ 
สถิติการใช้น้ าและไฟฟ้าภายใน
โรงเรียนลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรยีนรู้
และเข้าใจวิธีการประหยัดพลังงาน
มากยิ่งข้ึน 

1,500   1,500 กลยุทธ์ ข้อท่ี  1, 
มาตรฐานที่ 6, 7
  

นายสากล  
คิดอ่าน 



 
 

 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ หมายเหตุ /

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

อุดหนุน เรียนฟรี อื่นๆ รวม 

10 ลานกฬีาสานสมัพันธ์ฉนัท์น้องพ่ี 
กิจกรรม 
1.การแข่งขันกีฬาภายในของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ผลผลิต 
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียน
วังเหนือวิทยาเล่นกีฬาและออก
ก าลังกายมากขึ้น 
ผลลัพธ ์
เพื่อให้บุคลากรโรงเรยีนวังเหนือ
วิทยาเช่ือมความสมัพันธ์ มีความ
สามัคคี และมเีจตคติที่ดีต่อการ
เอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพ 
 
 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรโรงเรียนวังเหนือวิทยาร้อยละ 
80 ออกก าลังกายและเล่นกีฬามากข้ึน 
เชิงคุณภาพ 
บุคลากรโรงเรียนวังเหนือวิทยามี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเพิ่ม
มากขึ้น 

 

10,000   10,000 กลยุทธ์ ข้อท่ี  2
มาตรฐานที่ 1, 
2, 11 
  

น.ส.สุพรรณี 
กาทอง 

11 โรงเรียนปลอดขยะ 
กิจกรรม 
1.กิจกรรมอิฐบล็อกรักษ์โลก 
2.กิจกรรมรณรงค์ลดขยะภายใน
โรงเรียน 

ผลผลิต 
นักเรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และชุมชนไดร้ับความรู้จาก
การศึกษาข้อมูลการลด การคดั
แยกขยะ และการน าขยะกลับมา
ใช้ประโยชน์ใหม ่ 
ผลลัพธ ์
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น
สวยงาม ปลอดขยะ และมี
บรรยากาศวิชาการที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้
 

เชิงปริมาณ 
1.นักเรียนโรงเรียนวังเหนือวิทยาทั้งหมด 
2.คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวังเหนือ
วิทยาทั้งหมด 
เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศกึษา 
และชุมชนไดร้ับความรู้จากการศึกษา
ข้อมูลการลด การคัดแยก 

10,000   10,000 กลยุทธ์ ข้อท่ี  
1,3มาตรฐานที่ 
1, 10 
 

นายพิชิต 
พลหาญ 



 
 

 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ หมายเหตุ /

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

อุดหนุน เรียนฟรี อื่นๆ รวม 

12 ส่งเสริมการออมกับธนาคาร
โรงเรียนวังเหนือวิทยา 

ผลผลิต 
1. เพื่อนักเรียน คณะครู และ
บุคลากรในโรงเรยีนวังเหนือวิทยา 
มีนิสัยรักการออม 
2. เพื่อนักเรียน คณะครู และ
บุคลากรในโรงเรยีนวังเหนือวิทยา 
มีความมั่นคงในชีวิต 
3. เพื่อนักเรียน คณะครู และ
บุคลากรในโรงเรยีนวังเหนือวิทยา 
มีความเป็นอยูต่ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลลัพธ ์
นักเรียน คณะครู และบคุลากรใน
โรงเรียนวังเหนือวิทยา ด ารงชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

เชิงปริมาณ 
นักเรียน คณะครู บุคลากรโรงเรียนวัง
เหนือวิทยาร้อยละ 80 เป็นสมาชกิ
ธนาคารโรงเรียนวังเหนือวิทยา  
เชิงคุณภาพ 
นักเรียน คณะครู บุคลากรโรงเรียนวัง
เหนือวิทยา เกิดภมูิคุ้มกันในตนเอง มี
ความมั่นคงในชีวิต และมคีวามเปน็อยู่
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2,500   2,500 กลยุทธ์ ข้อท่ี  2
มาตรฐานที่  14 
 

นางกานต์รวี  
ค าพันธ์ 

 

13 ปฏิคม 1.เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ท่ี
ทันสมัยและเพียงพอต่อการ
ให้การปฏิบัติงานและ
ให้บริการ 
2.เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว สะดวกและเป็นระบบ 
3.บุคลากรที่ได้รับการบริการ
มีความรู้สึกพึงพอใจและมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 
 

ด้านปริมาณ 
บุคลากรภายในและภายนอก
โรงเรียนที่มาติดต่อประสานงาน
กับโรงเรียนวังเหนือวิทยาได้รับ 
การบริการจากงานปฏิคม 
ด้านคุณภาพ 
1. ครู นักเรียนและบุคลากรมี
ความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานต่างๆ กับงานธุรการ    
2. บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนรู้สึกพึงพอใจ

5,000   5,000 กลยุทธ์ที ่
 1, 3 
มาตรฐานที่ 
1,10 

 
นางกานต์รวี 
ค าพันธ์ 



 
 

 
 

ที ่ งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ หมายเหตุ /

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

อุดหนุน เรียนฟรี อื่นๆ รวม 

และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
มีประสิทธิภาพ 

14 ส่งเสริมความเป็นเลิศสูส่ถานศกึษา ผลผลิต 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ 
ผลลัพธ ์
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่าง
มีคุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
โรงเรียนวังเหนือวิทยาไดร้ับการพฒันา
อย่างต่อเนื่อง 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนวังเหนือวิทยาไดร้ับการพฒันา
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

20,000   20,000 กลยุทธ์ที ่
 1, 3,5 
มาตรฐานที่ 
13,14 
นายสากล 
คิดอ่าน 

 
รวมงบประมาณ 

 
551,720  199,700     751,420 

 

 

 

 

 

 

 


