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งานโครงการพัฒนาตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  โรงเรียนนบพิต าวิทยา  ปีการศึกษา  256๒ 

งบประมาณ  ๗๓๓,๕00 บาท  เงินอุดหนุน  ๗๓๓,๕00 บาท  งบกลาง  ๗๐๐,๐๐๐  บาท 
******************************************************************** 

1. โครงการบริหารจัดการงบประมาณ 
ลักษณะโครงการ        ตอ่เนื่อง          ใหม ่
สนองมาตรฐานการศึกษา 

    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

         มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ตัวช้ีวัดที่ / ประเด็นการพิจารณา : ๑.๒.๓,๔,๕,๖ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  

ด้าน ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ด้าน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองพันธกิจ สพฐ. 

ข้อที ่ 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 
            ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ข้อที ่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 
           มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ 
ข้อที ่ ๑. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
ข้อที ่๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
        กลยุทธ์ข้อท่ี ๑ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะฯ 
  กลยุทธ์ข้อท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ  
  กลยุทธ์ข้อท่ี ๓ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพฯ 
  กลยุทธ์ข้อท่ี ๔ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพฯ 
  กลยุทธ์ข้อท่ี ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมฯ 
  กลยุทธ์ข้อท่ี ๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบฯ 

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
         กลุ่มบริหารวิชาการ                    กลุ่มบริหารทั่วไป         
         กลุ่มบริหารงบประมาณ                    กลุ่มบริหารงานบุคคล 
         กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววสุ   เที่ยวแสวง 
ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  -  31  มีนาคม พ.ศ.  2563 
งบประมาณ  ๗๐๐,๐๐๐  บาท 

************************************************************ 
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1. หลักการและเหตุผล 
            เพ่ือให้ระบบการบริหารงานงบประมาณของหน่วยงานมีการพัฒนาระบบงานของกลุ่มบริหาร
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ มีความส าคัญที่จะต้องด าเนินการ บริหารงานการเงินและงานบัญชี พัสดุ          
ให้ถูกต้องและรวดเร็วโปร่งใส  ตรวจสอบได้  ประหยัด งบประมาณของทางราชการ มีการจัดเก็บเอกสารงาน
งบประมาณของโรงเรียน  ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญของหน่วยงานมีระบบอันจะช่วยส่งเสริมด้านการให้บริการทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน  ด้าน การจัดหากการจัดเก็บ  ให้บริการ  ได้สะดวก รวดเร็ว มีความคล่องตัว     
มีการจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ และรับ-ส่ง ข้อมูลต่างๆได้ทันเวลาและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆหรือ     
ผู้  ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความ
ต้องการมีการจัดระบบบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ มีระบบการควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบสรุป
รายงานผลในการบริหารงบประมาณและการตรวจสอบภายในอย่างเป็ นระบบจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา
ระบบงานของกลุ่มบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพ่ือสนองการรองรับการประเมินอย่างมี
ประสิทธิภาพสนองมาตรฐานที่ก าหนดต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 ๒.1 เชิงปริมาณ 

     ๑. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมฯ 
     ๒. เพ่ือให้ มีความสะดวกในการจัดเก็บเอกสาร การปฏิบัติงานด้านการบริการ มีวัสดุและ 
         อุปกรณ์เพียงพอ ในการปฏิบัติงานได้ 100% 
     ๓. เพ่ือพัฒนาระบบงานงบประมาณของโรงเรียนมีประสิทธิภาพทั้งด้านการปฏิบัติและ 
         การให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  100% 

๒.๒ เชิงคุณภาพ 
           ๑.  เพ่ือพัฒนางานการเงิน-บัญชี พัสดุ ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  

3. เป้าหมายการด าเนินงาน 
 3.1 เชิงปริมาณ 

1. เพ่ือการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการงบประมาณของ
โรงเรียนเป็นระบบ  มีการบริหารจัดการเอกสารต่างๆอย่างเป็นระบบเพ่ือความสะดวกและ
รวดเร็วในการปฏิบัติงานและการบริการ100% 

2. เพ่ือให้มีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงานและการบริการ  100% 
3. เพ่ือการรายงานการใช้งบประมาณ การเงิน บัญชีมี พัสดุ มีประสิทธิภาพ  

มีอุปกรณ์อย่างครบครัน 
๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๑.   การบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมฯ การบริหารจัดการงบประมาณของ
โรงเรียนเป็นระบบ  มีการบริหารจัดการเอกสารต่างๆอย่างเป็นระบบ 

๒.   มีความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงานและการบริการเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ 
                   ๓.  มีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงานและการบริการเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ 

๔. มีการจัดซื้อวัสดุที่จ าเป็นต่อการท างานมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.  รายละเอียดกิจกรรมและค าชี้แจงงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียดการใช้

งบประมาณ 

หมวดรายจา่ย 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่า 
ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ รวมท้ังสิ้น 

1. ขั้นเตรียมการ 
-ประชุมครูในกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 
-ส ารวจความต้องการครูใน 
กลุ่มบริหารงบประมาณ 
-เขียนโครงการเพ่ือขออนุมัติ 

    

มี.ค.  
256๒ 

 

ครูวสุ   
และคณะ 
 

2. ขั้นด าเนินงาน 
-วางแผนการเพ่ือขออนุญาต
ด าเนินการจัดซื้อและน า 
วัสดุ-อุปกรณ์ไปใช้ 

    

เม.ย.  
256๒ 

 

ครูอัญชุลี  
ครูพิมพิมล   
ครูนิรัตน์   

3 ครูผู้รับผิดชอบจัดท าแผนการสอน
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่มุ่ง
ส่งเสริมและพัฒนา ระบบงานของ
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

     มี.ค.6๒- 
มี.ค. 6๓ 

ครูนิรัตน์ 
ครูวสุ   
และคณะ 

1.กิจกรรมพัฒนางานการเงิน-บัญชี   ๑,000 ๑,000  ครูมณฤดี/ 
ครนูิรัตน์ 

2. กิจกรรมพัฒนางานสารสนเทศ
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

  ๓,๐00 ๓,000  
ครูมณฤด ี

3. กิจกรรมสรุปรายงานผลการ 
บริหารงบประมาณ 

  ๑,000 ๑,000  
ครูมณฤด ี
ครูวส ุ

4. กิจกรรมตรวจสอบภายใน 
อย่างเป็นระบบ 

  - -  
ครูพิมพิมล 
ครูมณฤด ี

5. กิจกรรมบริหารงานพัสดุและ
บริหารสินทรัพย์ (วัสดุกลาง) 

  300,000 300,000 มี.ค.6๒- 
มี.ค.6๓ 

ครูอัญชุล/ี
พิมพิมล 

6. กิจกรรมงานสาธารณูปโภค   ๔00,000 ๔00,000 มี.ค.6๒-6๓ ครูนิรัตน ์

๗. กิจกรรมทะเบยีนพัสดุ  ครุภณัฑ์     
 ครูอุทุมพร/

พิมพิมล 

๘.กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน     
 ครูมณฑา/

ธนาภรณ ์
4. ขั้นก ากับ  ติดตาม  นิเทศ  สรุป

รายงานสรุปผลการขอจัดซื้อ-จัดจ้าง 
สรุปรายงานโครงการ 

    
เม.ย. 6๓ 

 
ครูพิมพิมล   
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5.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 

1. เพ่ือ การบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมการ
บริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียนเป็นระบบ  มีการ
บริหารจัดการเอกสารต่างๆอย่างเป็นระบบเพ่ือความสะดวก
และรวดเร็วในการปฏิบัติงานและการบริการ100% 

2. เพ่ือให้มีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงานและการ
บริการ  100% 

3. เพ่ือการรายงานการใช้งบประมาณ การเงิน บัญชีมี พัสดุ  
มีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์อย่างครบครัน 

 

 
1. สังเกต 
2. สอบถาม 
3. การนิเทศ

ภายใน 

 
แบบบนัทึก 
การสังเกต 
แบบสอบถาม 
แบบนิเทศภายใน 

เชิงคุณภาพ 
๑.   การบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมฯ การ

บริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียนเป็นระบบ  มีการ
บริหารจัดการเอกสารต่างๆอย่างเป็นระบบ 

๒.   มีความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงานและการบริการ
เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ 

๓.  มีวัสดุและอุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงานและการบริการ
เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ 

๔. มีการจัดซื้อวัสดุที่จ าเป็นต่อการท างานมีการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. สังเกต 
2. สอบถาม 
3. การนิเทศ

ภายใน 

แบบบันทึก 
การสังเกต 
แบบสอบถาม 
แบบนิเทศภายใน 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลการด าเนินงานระบบการบริหารงานงบประมาณของหน่วยงานมีการพัฒนาระบบงานของกลุ่ม 

บริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา    
มีด าเนินการ บริหารงานการเงินและงานบัญชี พัสดุ ให้ถูกต้องและรวดเร็วโปร่งใส  ตรวจสอบได้  ประหยัด 
งบประมาณของทางราชการ และเพ่ือสนองการรองรับการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพสนองมาตรฐานที่ก าหนด
ต่อไป 

    ลงชื่อ….....................................ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ…..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นางสาววส ุ เที่ยวแสวง)                                    (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง) 
       ครู คศ.3 โรงเรียนนบพิต าวิทยา             หน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ  
 

ลงชื่อ….....................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชือ่…...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                                 (นายประพฤติ วงศ์ชนะ) 
    หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมโครงการพัฒนางาน การเงิน-บัญชี         

เงินอุดหนุน จ านวน ๑,000   บาท    
ครูผู้รับผิดชอบ ครูมณฤด ีวงศ์เมฆ  ครนูิรัตน์  หอมทิพย์ 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกหมวดรายจ่าย 
ภาคเรียนที่ 

1 
ภาคเรียนที่ 

2 
ค่า 

ตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

1. 
2 
3. 
4. 
5. 

สมุดเงินสด 
ทะเบียนเงินนอกงบประมาณ 
ทะเบียนคุมสัญญายืม 
ตรายาง 
หมึก 

- 
200 
100 

- 
๕00 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
200 
100 

- 
๕00 

รวมเงิน ๑,000  - - - 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมพัฒนางานสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณ 

เงินอุดหนุน  จ านวน 3,๐00   บาท  
ครูผู้รับผิดชอบ   ครูมณฤด ีวงศเ์มฆ   

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  
รวมเงิน อุดหนุน 15 ปี 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ค่า 

ครุภัณฑ ์
1. วัสดุส านักงาน     3,๐00   
2.         

รวม     3,๐00  3,๐00 
 

 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมสรุปรายงานผลการบริหารงบประมาณ 
เงินอุดหนุน  จ านวน ๑,000   บาท 

ครูผู้รับผิดชอบ   ครูมณฤด ีวงศ์เมฆ  ครูวสุ  เที่ยวแสวง 
 

ที่ 
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  
รวมเงิน อุดหนุน 15 ปี 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า 

ครุภัณฑ ์
1. แฟ้มเอกสาร กล่อง แฟชไดส ์        

2. 
กระดาษA4  กระดาษปก 
หมึก สี ขาวด า 

    1,000 
 

1,000 

รวม     ๑,000  1,000 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมบริหารงานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (วัสดุกลาง) 

เงินอุดหนุน  จ านวน 300,000   บาท 
ครูผู้รับผิดชอบ   ครูครูอัญชุลี  กั๋งเซ่ง  ครูพิมพิมล  พรหมลักษณ์ 

 

ที่ 
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  
รวมเงิน อุดหนุน 15 ปี 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า 

ครุภัณฑ ์
1. วัสดุ กระดาษ หมึก ไข      300,000  300,000 

รวม     300,000  300,000 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมบริหารงานพัสดุและบริหารสินทรัพย์ (วัสดุกลาง) 

เงินอุดหนุน  จ านวน ๔00,000   บาท 
ครูผู้รับผิดชอบ   ครูนิรัตน์  หอมทิพย์ 

 

ที่ 
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  
รวมเงิน อุดหนุน 15 ปี 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่า
วัสดุ 

ค่า 
ครุภัณฑ ์

1. 
ค่าสาธารณูปโภค 
 ( น้ า ไฟฟ้า 
โทรศัพท์) 

   ๔00,000   ๔00,000 

รวม    ๔00,000   ๔00,000 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมกิจกรรมทะเบียนพัสดุ  ครุภณัฑ ์

เงิน   -   บาท 
ครูผู้รับผิดชอบ   ครูอุทุมพร  พูลสวัสดิ์   ครูพิมพิมล  พรหมลักษณ์ 

 

ที่ 
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  
รวมเงิน อุดหนุน 15 ปี 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า 

ครุภัณฑ ์
1.         

รวม        
 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 

เงิน   -   บาท 
 

ที่ 
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  
รวมเงิน อุดหนุน 15 ปี 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 
ค่า 

ครุภัณฑ ์
1.         

รวม        
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2. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 256๓ 
ลักษณะโครงการ        ต่อเนื่อง        ใหม่ 
สนองมาตรฐานการศึกษา 

    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

         มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
ตัวช้ีวัดที่ / ประเด็นการพิจารณา : ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  

ด้าน ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ด้าน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองพันธกิจ สพฐ. 

ข้อที ่ 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 
            ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ข้อที ่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 
           มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ 
ข้อที ่ ๑. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
ข้อที ่๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
   กลยุทธ์ข้อท่ี 1                  กลยุทธ์ข้อท่ี 5 
    กลยุทธ์ข้อท่ี 2         กลยุทธ์ข้อท่ี 6 
   กลยุทธ์ข้อท่ี 3             กลยุทธ์ข้อท่ี 7 
   กลยุทธ์ข้อที่ 4             กลยุทธ์ข้อท่ี 8 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
   กลุ่มบริหารวิชาการ        กลุ่มบริหารทั่วไป 
        กลุ่มบริหารงบประมาณ                   กลุ่มบริหารบุคคล 
   กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาววสุ   เที่ยวแสวง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 เมษายน 256๒ – 3๑ มีนาคม 256๓ 
งบประมาณ  ๒๘,๕00  บาท 
 

***************************************************************** 
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1. หลักการและเหตุผล 
             การวางแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน เป้นกระบวนการที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีการ
ติดตามการด าเนินงานโครงการเพ่ือปรับกลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่งทางโรงเรียนมุ่งหวังที่จะให้
หน่วยงานทุกฝ่าย ทุกระดับเร่งรัดการด าเนินงานในทุกเป้าหมายที่วางไว้ ใช้งบประมาณที่ได้รับให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้เป็นแนวทางในการบริหารงาน
ของโรงเรียน จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 256๓ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพ่ือ
สนองการรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่ของโรงเรียนที่จะรองรับการประเมินภายในปีการศึกษา 2563 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สนองมาตรฐานที่ก าหนดต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1 เชิงปริมาณ 
 1. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปี การศึกษา 256๒ ใช้ในการบริหารงบประมาณจัดโครงการ 
              กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา
 2. ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้นของสถานศึกษา 
       2.2 เชิงคุณภาพ 
 1. การบริหารงาน/โครงการและงบประมาณทุกโครงการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมายการด าเนินงาน/ตัวชี้วัด 
       3.1 เชิงปริมาณ 
 1. มีการบริหารงานตามโครงการที่วางไว้ทุกโครงการ 
 2. มีการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนที่วางไว้  ร้อยละ85   
       3.2 เชิงคุณภาพ 
          ๑. การบริหารงานตามโครงการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน   
              พันธกิจและวัตถุประสงค์ ของการบริหารสถานศึกษา      
 
 

4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 
1. 
2. 
 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

ขออนุมัติด าเนินการตามโครงการ 
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการรายงาน เขียนแผนปฏิบัติการ 
ติดต่อสถานที่ 
จัดประชุม/จัดท าแผน 
เสนอผู้อ านวยการพิจารณา 
จัดพิมพ์/เผยแพร่ 
ประเมินผล  
สรุปรายงาน 

มี.ค. 6๒ 
มี.ค. 6๒ 

        
  มี.ค. 6๒ 
   มี.ค. 6๒ 
  เม.ย. 6๒ 
  เม.ย. 6๒ 

ก.ย. ,  มี.ค. 6๓ 
๓๑  มี.ค. 6๓ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน
และคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณ 
คร.ูวสุ  เที่ยวแสวง 
และคณะ 
 
 
คร.ูวสุ  เที่ยวแสวง 
คร.ูวสุ  เที่ยวแสวง 

 

 
 



239 
 
4. การประเมนิผล 

 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
   1. มีการบริหารตามแผนที่วางไว้ทุกโครงการ 
   2. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน  

 
รายงายผลการด าเนินงาน 
รายชื่อที่เข้าร่วมประชุม 

 
แบบส ารวจ 
แบบรายงาน 

เชิงคุณภาพ 
   1. การบริหารงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

 
แบประเมิน/สอบถาม 

 
แบบรายงาน 

 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผลการด าเนินงานโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  256๒ ใช้ในการบริหาร 
งบประมาณจัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา    
 

ลงชื่อ….....................................ผู้เสนอโครงการ       ลงชื่อ…..........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาววสุ เที่ยวแสวง)                                   (นางสาววสุ เที่ยวแสวง) 
     ครู คศ.3 โรงเรียนนบพิต าวิทยา             หน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
 
  

ลงชื่อ….....................................ผู้เห็นชอบโครงการ     ลงชือ่…...........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                                (นายประพฤติ  วงศ์ชนะ) 
    หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                        ผู้อ านวยการโรงเรียนนบพิต าวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 256๓ 

เงินอุดหนุน  จ านวน ๒๘,๕00  บาท  
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จ านวน
หน่วย 

งบประมาณ จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ภาค 1 ภาค 2 
ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่า 
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

1. - ค่าท่ีพัก/สถานที่ 
  /อาหาร  2  วัน 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าวิทยากร 
-ค่าถ่ายเอกสาร 
 เข้าเล่ม 

 - 
- 
- 
- 
- 

๒๔,๕00 
 
- 
- 

๔,000 
- 

- 
 
- 
- 
- 
- 

๒๔,๕00 
 
- 
- 

๔,000 
- 

- 
 
- 
- 
- 
- 

รวมยอดเงินทั้งหมด  - ๒๘,๕00    ๒๘,๕00   - 
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ส่วนที่  6  ภาคผนวก 
ค าสั่งโรงเรียนนบพิต าวิทยา 


