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ส่วนที่ 3 

กรอบแผนงาน/งบประมาณและโครงการ   ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 

รายรับ   จำนวนเงิน 
 ที่  (บาท) 
 1 เงินอุดหนุนทั่วไป  ยกยอดจากปี 2564 2,952,200 
 2 เงินอุดหนุนทั่วไป  ปีการศึกษา 2565    
  - มัธยมศึกษาตอนต้น (406 คน คนละ 3,500/ปี) 1,421,000 
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย (224 คน คนละ 3,800/ปี) 851,200 
 3 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
  - มัธยมศึกษาตอนต้น (406 คน คนละ 880 บาท/ปี) 357,280 
  - มัธยมศึกษาตอนปลาย (224 คน คนละ 950/ปี) 212,800 
 4 - เงินบำรุงการศึกษา ปี 2565  
  4.1 เงินค่าจ้างครูต่างชาติ ม.1-ม.6 

     (จำนวน 630 คนละ 1,000 บาท/ปี ) 
630,000 

  4.2 เงินค่าเข็มสัญลักษณ์นักเรียน ม.1 และ ม.4  
     (จำนวน 220 คน คนละ 100 บาท ) 

22,000 

  4.3 เงินค่าประกันอุบัติเหตุ ม.1 - ม.6 
     (จำนวน 630 คน คนละ 150/ปี) 

94,500 

 5 เงินเรียนฟรี 15 ปี (หนังสือเรียน+อุปกรณ์ +เครื่องแบบ ) 1,227,271 
    
  รวมทั้งหมด 7,768,251 
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ตาราง 2 แสดงงาน/โครงการ งบประมาณที่สนองกลยุทธ์ 

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ  ปีการศึกษา 2565 

โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2565 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่วิถี ในศตวรรษที่ 21 
โครงการที่ 1  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนงบประมาณ 2,686,271 บาท 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ผู้ที่รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 12,000 คณิตศาสตร์ สิงหาคม 2565 

2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต 1,000 วิชาการ  
3 พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ไม่ใช้ในงบประมาณ วิทยาศาสตร์ สิงหาคม 2565 

4 กิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 630,000 ภาษาต่างประเทศ ตลอดปีการศึกษา 

5 กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอนและเทคโนโลยี 743,000 วิชาการ ตลอดปีการศึกษา 
6 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 5,000 ภาษาไทย มิถุนายน 2565 
7 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน ไม่ใช้ในงบประมาณ วิชาการ ตลอดปีการศึกษา 
8 กิจกรรมค่าย English camp 16,500 ภาษาต่างประเทศ สิงหาคม 2565 
9 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 12,000 วิชาการ สิงหาคม 2565 

10 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 5,000 วิทยาศาสตร์ สิงหาคม 2565 
11 กิจกรรมวันคริสต์มาส 5,000 วิทยาศาสตร์ ธันวาคม 2565 
12 กิจกรรมเปิดประตูสู่อาเซียน  เรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม 5,500 สังคมศึกษาฯ ธันวาคม 2565 
13 กิจกรรมค่ายภูมิศาสตร์สัญจร ตามรอยบทเรียน 12,000 สังคมศึกษาฯ สิงหาคม 2565 
14 เรียนฟรี 15 ปี 1,227,271 วิชาการ ตลอดปีการศึกษา 

15 ศึกษาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ 12,000 การงานอาชีพฯ สิงหาคม 2565 

กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
โครงการที่ 2  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม งบประมาณ 185,000 บาท 
16 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 4,000 สังคมศึกษาฯ สิงหาคม 2565 
17 กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 5,000 กิจการนักเรียน ตลอดปีการศึกษา 

18 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม 37,500 สังคมศึกษาฯ พฤษภาคม 2565 

19 กิจกรรมพัฒนาและบริหารกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร 5,000 กิจการนักเรียน ตลอดปีการศึกษา 

20 กิจกรรมวันสำคัญของชาติ 5,000 สังคมศึกษาฯ ตลอดปีการศึกษา 

21 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 1,000 สังคมศึกษาฯ ตลอดปีการศึกษา 

22 กิจกรรมวันสำคัญของศาสนา 6,500 สังคมศึกษาฯ ตลอดปีการศึกษา 

23 กิจกรรมจัดการแข่งขันกีฬาภายใน 50,000 สุขศึกษาพละศึกษา สิงหาคม 2565 

24 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 2,000 กิจการนักเรียน ตลอดปีการศึกษา 

25 กิจกรรมสร้างสุขภาวะ 2,000 กิจการนักเรียน ตลอดปีการศึกษา 

     



34 
 

โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 
กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
โครงการที่ 2  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ผู้ที่รับผิดชอบ ระยะเวลา 
26 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วงชั้นที่  2 โดยใช้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1,500 กิจการนักเรียน ตลอดปีการศึกษา 

27 กิจกรรม  TO BE NUMBER ONE 10,000 กิจการนักเรียน ตลอดปีการศึกษา 

28 กิจกรรมสร้างรายได้ระหว่างเรียน 6,000 การงานอาชีพ ตลอดปีการศึกษา 

29 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา 2,000 กิจการนักเรียน ตลอดปีการศึกษา 
30 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 18,000 กิจการนักเรียน ตลอดปีการศึกษา 
31 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง อนุรักษ์ภูมิปัญญา 7,500 สังคมศึกษาฯ ตลอดปีการศึกษา 

32 กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์สถานศึกษา 22,000 กิจการนักเรียน ตลอดปีการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนากระบวนการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรยีน เป็นสำคัญ 
โครงการที่ 3  การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    งบประมาณ      353,800       บาท 
32 กิจกรรมพัฒนางานวัดผล ประเมินผล 13,000 วิชาการ ตลอดปีการศึกษา 

33 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 10,000 วิชาการ ตลอดปีการศึกษา 

34 กิจกรรมวันเสลาบาน 35,000 วิชาการ มกราคม 2565 

35 กิจกรรมโครงการนิเทศภายใน 1,000 วิชาการ ตลอดปีการศึกษา 

36 กิจกรรมจัดทำแผนประจำป ี 13,000 วิชาการ เมษายน 2565 

37 กิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา 5,000 วิชาการ เมษายน 2565 

38 กิจกรรมพัฒนาดูแลช่วยเหลือนักเรียน 40,000 กิจการ 
นักเรียน 

ตลอดปีการศึกษา 

39 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 100,000 วิชาการ ตลอดปีการศึกษา 

40 กิจกรรมงานแนะแนว 15,000 วิชาการ ตลอดปีการศึกษา 

41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 121,800 วิชาการ ตลอดปีการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ 
โครงการที่ 4    ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  งบประมาณ    260,000         บาท 
42 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 105,500 บุคลากร ตลอดปีการศึกษา 

43 กิจกรรมเสริมสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ไม่ใช้ในงบประมาณ วิชาการ ตลอดปีการศึกษา 

44 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ 50,000 วิชาการ ตลอดปีการศึกษา 

45 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน ไม่ใช้ในงบประมาณ กิจการนักเรียน ตลอดปีการศึกษา 

46 กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 10,000 บริหารทั่วไป ตลอดปีการศึกษา 

47 กิจกรรมประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน 94,500 กิจการนักเรียน ตลอดปีการศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2564 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 
โครงการที่ 5 สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  งบประมาณ        314,500     บาท 
48 ปรับปรุงภูมิทัศน์  52,000 บริหารทั่วไป ตลอดปีการศึกษา 

49 สร้างหลังคาคลุมทางเท้าและเชื่อมต่อระหว่างอาคาร 147,000 บริหารทั่วไป ตลอดปีการศึกษา 

50 กิจกรรมโรงเรียนสีเขียว อาคารสีขาว 87,000 บริหารทั่วไป ตลอดปีการศึกษา 

กิจกรรม  ดำเนินการ                                                      งบประมาณ 285,000 บาท 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
51 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 15,000 วิทยาศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 

52 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 15,000 คณิตศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 
53 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 15,000 ภาษาไทย ตลอดปีการศึกษา 
54 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 15,000 สังคมศึกษาฯ ตลอดปีการศึกษา 
55 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 15,000 ภาษาต่างประเทศ ตลอดปีการศึกษา 
56 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 15,000 สุขศึกษาฯ ตลอดปีการศึกษา 
57 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาชีพ 25,000 การงานอาชีพ ตลอดปีการศึกษา 
58 พัฒนาและบริหารงานห้องสมุด 20,000 วิชาการ ตลอดปีการศึกษา 
59 พัฒนางานธุรการ 10,000 บริหารทั่วไป ตลอดปีการศึกษา 
60 พัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา 20,000 บริหารทั่วไป ตลอดปีการศึกษา 
61 พัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษา 3,000 บุคลากร ตลอดปีการศึกษา 
62 พัฒนาห้องกิจการนักเรียน 20,000 กิจการนักเรียน ตลอดปีการศึกษา 
63 งานประชาสัมพันธ์ 5,000 บริหารทั่วไป ตลอดปีการศึกษา 

64 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 15,000 ศิลปะ ตลอดปีการศึกษา 

65 จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์สำหรับงานวิชาการ 50,000 วิชาการ ตลอดปีการศึกษา 

66 พัฒนางานบุคลากร 13,500 บุคลากร ตลอดปีการศึกษา 

67 พัฒนางานบริหารงบประมาณ 13,500 งบประมาณ ตลอดปีการศึกษา 
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ส่วนที่ 4 

กิจกรรม  ดำเนินการ                                                      งบประมาณ 285,000 บาท 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ผู้ที่รับผิดชอบ ระยะเวลา 
51 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 15,000 วิทยาศาสตร์  
52 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 15,000 คณิตศาสตร์  
53 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 15,000 ภาษาไทย  
54 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 15,000 สังคมศึกษาฯ  
55 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 15,000 ภาษาต่างประเทศ  
56 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา 15,000 สุขศึกษาฯ  
57 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาชีพ 25,000 การงานอาชีพ  
58 พัฒนาและบริหารงานห้องสมุด 20,000 วิชาการ  
59 พัฒนางานธุรการ 10,000 บริหารทั่วไป  
60 พัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา 20,000 บริหารทั่วไป  
61 พัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษา 3,000 บุคลากร  
62 พัฒนาห้องกิจการนักเรียน 20,000 กิจการนักเรียน  
63 งานประชาสัมพันธ์ 5,000 บริหารทั่วไป  
64 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 15,000 ศิลปะ  
65 จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์สำหรับงานวิชาการ 50,000 วิชาการ  
66 พัฒนางานบุคลากร 13,500 บุคลากร  
67 พัฒนางานบริหารงบประมาณ 13,500 งบประมาณ  
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รายละเอียดงาน/โครงการ  ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 

 

กลยุทธ์โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ 
 

สนองกลยุทธ์ 
สพม.12 

งบประมาณ 
(บาท) 

กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่วิถี ในศตวรรษที่ 21 1 692,500 
กลยุทธ์ ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 2   90,000      
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ     3 260,750   
กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ 4 192,000 
กลยุทธ์ ที่ 5 พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 4  77,865.178 

รวมเงินทั้งสิ้น 1,313,115.178 

 

 

 

 

 

 

 

 


