
ตารางสรุปงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก 

จำแนกตามยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน 
 

ท่ี แผนงาน จำนวน
กิจกรรม 

งบประมาณ หมายเหตุ 

1 ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 ส่งเสริมจัดการศึกษาโดยพัฒนา
วิชาชีพอย่างมี คุณภาพ และได้มาตรฐานการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

18 567,820  

2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร ส่ื อ ส า ร
ภาษาต่างประเทศ ให้กับนักเรียนเพื่อการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ 

1 10,000  

3 ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสทาง
การศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

11 172,334  

4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พร้อม
เข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 อย่างมีคุณภาพ 

3 513,200  

5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาแบบบู รณ าการ SAMNGAO MODEL  
เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
ท่ีสอดคล้องท่ีสอดคล้องกับบริบท ความต้องการและ
ศักยภาพของชุมชน 

10 707,160  

6 งบสำรอง - 105,000  
รวม 43 2,075,514  

 



 

 
 

การจัดสรรเงินเพ่ือใช้ในการจัดทำโครงการ 
 

ประเภทงบประมาณ เกณฑ์การจัดสรรเงิน งบประมาณที่ได้รับ 

ฝ่ายวิชาการ ร้อยละ 50 525,000 
ฝ่ายงบประมาณ ร้อยละ 10 105,000 
ฝ่ายบริหารบุคคล ร้อยละ 10 105,000 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป ร้อยละ 10 105,000 

ฝ่ายกิจการนักเรียน ร้อยละ 10 105,000 
งบสำรอง ร้อยละ 10 105,000 

รวม 1,050,000 
 

 
ตารางการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ  ประจำปีการศึกษา 2564  

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ใช ้

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 576,875.59 

อุดหนุนรายหัว 1,963,000 

รวม 2,539,875.59 



ประเภทงบ ล ำดับที่ โครงกำร งบทีจ่ดัสรร ผู้รับผิดชอบ

โครงการพัฒนาหอ้งเรยีนในศตวรรษที ่๒๑ 81,170                          ครูจ ำเนยีร

งาน 1 ยกผลสมัฤทธิท์างวชิาการ ( O - NET ) 39,000                          ครูนงลกัษณ์

วิชาการ 2 STEM Education 10,000                          ครูอสิรพงษ์

3 ชวีวถิเีพือ่พัฒนาคณุภาพชวีติ 15,000                          ครูกำญจนำ

4 สง่เสรมิพัฒนาศนูย ์ICT และระบบสารสนเทศเพือ่การเรยีนรู ้ 5,000                           ครูจ ำเนยีร

5 โครงการผลติสือ่การสง่เสรมิการเรยีนการสอน 200,000                        ครูศักดิ์กรินทร์

6 โครงการสง่เสรมิพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาไทย 8,840                           ครูอุทยัวรรณ

7  โครงการสง่เสรมิและพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาตา่งประเทศ 10,000                          ครูจนัทร์ค ำ

8  โครงการพัฒนาคณุภาพการเรยีนรูก้ลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรฯ์ 20,000                          ครูกลัยำ

9 โครงการพัฒนากจิกรรมการเรยีนรูก้ลุม่สาระสงัคมศกึษาฯ 7,000                           ครูกำญจนำ

10 โครงการยกระดับผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์ 7,000                           ครูสมเพชร

11  โครงการสง่เสรมิพัฒนานักเรยีนทีม่คีวามเป็นเลศิทางดา้นศลิปะ 30,000                          ครูเจษฏำ

12 สง่เสรมิพัฒนาคณุภาพการเรยีนรูแ้ละผลสมัฤทธิส์ขุศกึษาฯ 30,000                          ครูสินธพ

13  โครงการพัฒนาผลสมัฤทธิว์ชิาการงานอาชพีและเทคโนโลยี 19,684                          ครูขนษิฐำ

14 โครงการศนูยภ์มูปัิญญาทอ้งถิน่ โรงเรยีนสามเงาวทิยาคม 6,000                           ครูกำญจนำ

15  โครงการวจัิยและพัฒนาการจัดการเรยีนรู ้ 3,000                           ครูผดุงเกยีรติ

16 โครงการหอ้งเรยีนสเีขยีว 3,000                           ครูกลัยำ 

17 โครงการพัฒนาและเสรมิสรา้งประสทิธภิาพงานกลุม่บรหิารวชิาการ 40,000                          ครูจริยำ

18 โครงการพัฒนางานแนะแนว 12,000                          ครูวภิำวรรณ

ทะเบียนคุมแผนปฏิบัติกำรโรงเรียนสำมเงำวทิยำคม ปีกำรศึกษำ 2564



ประเภทงบ ล ำดับที่ โครงกำร งบทีจ่ดัสรร ผู้รับผิดชอบ

42 โครงการสง่เสรมิการจัดและเขา้ร่วมแขง่ขนักฬีาระดับตา่ง ๆ 55,400                          ครูสินธพ

19 โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศกึษา 5,000                           ครูสมเพชร
20 โครงการประกันคณุภาพการศกึษา 5,000                           ครูพิทยำ

รวมงบ กลุ่มงำนบริหำรวชิำกำร 530,924                        
งบประมำณ 21 โครงการสนับสนุนพัฒนาส านักงานงบประมาณ 105,000                        ครูขนษิฐำ

รวมงบ กลุ่มงำนงบประมำณ 105,000                        

งำนบุคคล 22  โครงการสนับสนุนพัฒนาส านักงานบรหิารงานบคุคล 26,000                          ครูเพ็ญพิชชำ

23 เพิม่ศักยภาพการจัดการเรยีนการสอนและพัฒนาบคุลากร 484,200                        ครูธนติตำ

รวมงบ กลุ่มงำนบุคคล 510,200                        

24 สง่เสรมิประสทิธภิาพสาธารณูปโภค 450,000                        ครูพิทยำ

25 โครงการสง่เสรมิประสทิธภิาพยานพาหนะ 8,923                           ครูพิทยำ

บริหำรทัว่ไป 26 โครงการสง่เสรมิและพัฒนางานหอ้งสมดุโรงเรยีน 6,250                           ครูรตินนัท์

28 โครงการสง่เสรมิและพัฒนางานส านักงานกลุม่บรหิารท่ัวไป 23,420                          ครูพิทยำ

29  โครงการพัฒนาอาคารเรยีนและสิง่แวดลอ้ม 68,767                          ครูไพฑูรย์

30 โครงการสง่เสรมิงานประชาสมัพันธ์ 10,000                          ครูขนษิฐำ

31 โครงการสง่เสรมิพัฒนาและการใหบ้รกิารงานโสตทัศนศกึษา 10,000                          ครูจ ำเนยีร

32  โครงการพัฒนาสขุภาพนักเรยีน 22,370                          ครูทศันย์ี

33 โครงการโรงเรยีนสจุรติปี ๙ 1,650                           ครูพิทยำ

34 โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค (COVID-19) 11,680                          ครูทศันย์ี

35 โรงเรยีนปลอดขยะ Zero Waste School 10,000                          ครูอศัดำวุธ



ประเภทงบ ล ำดับที่ โครงกำร งบทีจ่ดัสรร ผู้รับผิดชอบ

รวมงบ กลุ่มงำนบริหำรทัว่ไป 623,060                        

36 งานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในโรงเรยีน 9,000                           ครูรัชนก

37  โครงการพัฒนาระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน 47,000                          ครูรัชนก

38 กจิกรรมสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม 10,000                          ครูช่วงศิลป์

39 โครงการสง่เสรมิประชาธปิไตยโรงเรยีน 18,000                          ครูวำรี

40 กจิกรรมเสรมิหลักสตูร 15,000                          ครูสมเพชร

27 โครงการพัฒนาและเสรมิสรา้งประสบการดา้นอาชพีใหแ้กนั่กเรยีน 20,000                          ครูช่วงศิลป์

41 โครงการ To Be Number 5,000                           ครูผดุงเกยีรติ

รวมงบ กลุ่มงำนกจิกำรนกัเรียน 768,740                        

42 งบส ารอง 83,926                          


