
ตารางสรุปงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก 

จำแนกตามยุทธศาสตร์หลักของโรงเรียน 
 

ที ่ แผนงาน จำนวน
กิจกรรม 

งบประมาณ หมายเหตุ 

1 ยุทธศาสตร์ที ่ 1 ส่งเสริมจัดการศึกษาโดยพัฒนา
วิชาชีพอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

18 567,820  

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษา
เ พ ื ่ อ ส ร ้ า ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ส ื ่ อ ส า ร
ภาษาต่างประเทศ ให้กับนักเรียนเพื่อการศึกษาต่อ
และการประกอบอาชีพ 

1 5,000  

3 ยุทธศาสตร์ที ่ 3 ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสทาง
การศึกษา เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์และทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

11 272,334  

4 ยุทธศาสตร์ที ่ 4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู พร้อม
เข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 อย่างมีคุณภาพ 

3 613,200  

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาแบบบูรณาการ SAMNGAO MODEL  เน้น
การม ีส ่วนร ่วม เพ ื ่อพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษา            
ที่สอดคล้องที่สอดคล้องกับบริบท ความต้องการและ
ศักยภาพของชุมชน 

10 707,160  

6 งบสำรอง - 105,000  
รวม 43 2,358,500  

 



 
 

การจัดสรรเงินเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการ 
 

ประเภทงบประมาณ เกณฑ์การจัดสรรเงิน งบประมาณที่ได้รับ 

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

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

รวม 1,050,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ  ประจำปีการศึกษา 2565  

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ใช้ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 320,000 

อุดหนุนรายหัว 2,038,500 

รวม 2,358,500 
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ทะเบียนคุมแผนปฏิบัติการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ปีการศึกษา 2565     

ประเภทงบ ลำดับที ่ โครงการ งบท่ีจัดสรร ผู้รับผิดชอบ 

  1 โครงการพัฒนาห้องเรียนในศตวรรษที่ ๒๑                    50,000  ครูจำเนียร 

งาน 2 ยกผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ                    90,000  ครูนงลักษณ ์

  3 โครงการการแข่งขันศิลปหตัถกรรมนักเรียน65                  100,000    

วิชาการ 4 STEM Education                      5,000  ครูอิสรพงษ์ 

  5 ศูนย์การเรียนรูต้ามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                     15,000  ครูกาญจนา 

  6 ส่งเสริมพัฒนาศูนย์ ICT และระบบสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู ้                    70,000  ครูจำเนียร 

  7 โครงการผลติสื่อการส่งเสริมการเรยีนการสอน                  100,000  ครูศักดิ์กรินทร์ 

  8 ส่งเสริมและพัฒนาการจดัการเรียนการสอนภาษาไทยวิถีใหม่ยคุดิจทิัล                       9,000  ครูอุทัยวรรณ 

  9  โครงการส่งเสรมิและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ                      5,000  ครูจันทร์คำ 

  10  โครงการพัฒนาคณุภาพการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ                     20,000  ครูกัลยา 

  11 โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ                      7,000  ครูฤชากร 

  12 โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์                      3,200  ครูสมเพชร 

  13  โครงการส่งเสรมิพัฒนานักเรยีนทีม่ีความเป็นเลิศทางด้านศิลปะ                    21,000  ครูเจษฏา 
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  14 ส่งเสริมพัฒนาคณุภาพการเรียนรูแ้ละผลสัมฤทธ์ิสุขศึกษาฯ                    30,000  ครูสินธพ 

  15  โครงการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี                    40,700  ครูขนิษฐา 

  16 โครงการศูนย์ภูมิปญัญาท้องถิ่น โรงเรียนสามเงาวิทยาคม                      6,000  ครูกาญจนา 

  17  โครงการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้                      2,000  ครูผดุงเกียรติ 

  18 โครงการห้องเรียนสเีขียว                      3,000  ครูกัลยา  

  19 โครงการพัฒนาและเสรมิสร้างประสิทธิภาพงานกลุม่บริหารวิชาการ                    35,000  ครูจริยา 

  20 โครงการพัฒนางานแนะแนว                    14,500  ครูวิภาวรรณ 

  21 โครงการส่งเสริมการจัดและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับต่าง  ๆ                    15,000  ครูสินธพ 

  22 โครงการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา                      2,000  ครูสมเพชร 

  23 โครงการประกันคณุภาพการศึกษา                       2,000  ครูพิทยา 

    รวมงบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ                  645,400    

งบประมาณ 24 โครงการสนับสนุนพัฒนาสำนักงานงบประมาณ                    74,000  ครูขนิษฐา 

  25 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพแผนงาน                      5,000  ครูชากร 

    รวมงบ กลุ่มงานงบประมาณ                    79,000    

งานบุคคล 22  โครงการสนบัสนุนพัฒนาสำนักงานบริหารงานบุคคล                    30,000  ครูเพ็ญพิชชา 

  23 เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากร                   508,000  ครูธนิตตา 
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    รวมงบ กลุ่มงานบุคคล                  538,000    

  24 ส่งเสริมประสิทธิภาพสาธารณูปโภค                   518,000  ครูพิทยา 

  25 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพยานพาหนะ                      3,000  ครูพิทยา 

บริหารทั่วไป 26 ห้องสมุด 3D มีชีวิต เพื่อการเรยีนรู้                       3,000  ครูรตินันท์ 

  28 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป                    10,000  ครูพิทยา 

  29  โครงการพัฒนาอาคารเรยีนและสิง่แวดล้อม                    39,080  ครูไพฑูรย์ 

  30 โครงการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์                      3,000  ครูขนิษฐา 

  31 โครงการส่งเสริมพัฒนาและการให้บริการงานโสตทัศนศึกษา                      6,000  ครูจำเนียร 

  32  โครงการพัฒนาสุขภาพนักเรยีน                    10,000  ครูทัศนีย์ 

  33 โครงการโรงเรยีนสุจริตปี 10 ลูกเหลืองเขียว โปร่งใส หัวใจสุจรติ                      2,450  ครูพิทยา 

  34 ปรับปรุงห้อง Smart Green Learningroom                  300,000  ครูพิทยา 

  35 โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School                      5,000  ครูศักรินทร์ 

    รวมงบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป                  899,530    

  36 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน                    12,120  ครูรัชนก 

  37  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                    43,685  ครูรัชนก 

  38 กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรม                     10,000  ครูช่วงศิลป์ 
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  39 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียน                    18,000  ครูวารี 

  40 กิจกรรมเสริมหลักสตูร                    17,765  ครูสมเพชร 

  27 โครงการพัฒนาและเสรมิสร้างประสบการด้านอาชีพให้แก่นักเรียน                    20,000  ครูช่วงศิลป์ 

  41 โครงการ To Be Number                       5,000  ครูผดุงเกียรติ 

    กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบตัิการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรยีนแกนนำ                    10,000    

    โครงการทัศนศึกษา                    60,000    

    รวมงบ กลุ่มงานกจิการนักเรียน                  196,570    

    รวมงบประมาณทั้งหมด               2,358,500    
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