
การบริหารงบประมาณ ประจ าปีการศึกษา 2565 
 
 

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ได้จัดตั้งแผนการบริหารงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษาโดย
วิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 นโยบายและ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ 2565 นโยบายและจุดเน้นของของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 2566 และทิศทางการพัฒนาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครศรีธรรมราชไปสู่การปฏิบัติประจ าปีการศึกษา 2565 ตามรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

1. ตารางรายละเอียดการประมาณการงบประมาณ เงินอุดหนุนเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
ประจ าปี 2565 

ที ่ รายการ 
จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

จ านวนเงิน
ต่อหน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

รวมเงิน
ทั้งหมด 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 เงินอุดหนุนรายหัว 
ม.ต้น 561 3,500 1,963,500   
ม.ปลาย 269 3,800 1,022,200   

รวมเงินอุดหนุน ประจ าปี 2565 2,985,700  
เงินอุดหนุนเหลือจ่าย ปีการศึกษา 2564 ที่น ามาจัดสรร 2,200,000  

รวมเงินอุดหนุนทั้งหมด 5,185,700  
2 รายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนกลาง      

2.1 ค่าจ้างพนักงานขับรถ 12 9,000 108,000   
2.2 ค่าจ้างนักการ 12 10,500 126,000   
2.3 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่พัสดุ 12 10,500 126,000   
2.3 ค่าประกันสังคม 5% ของ

ค่าจ้าง 
  11,700   

2.4 เงินส ารองจ่าย   504,672   
รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนกลาง    876,372  

3 เงินอุดหนุนส่วนที่เหลือน าไปจัดสรร    4,309,328  
 กลุ่มบริหารงานวิชาการ   811,954   
 กลุ่มบริหารงานทั่วไป   2,844,319   
 กลุ่มบริหารงานบุคคล   159,270   
ก กลุ่มบริหารงานงบประมาณ   186,645   
 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   307,140   

รวมยอดเงินจัดสรรเงินอุดหนุน    4,309,328  



2. รายละเอียดการประมาณการงบประมาณ เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจ าปี 2565 

ที ่ รายการ 
จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

จ านวนเงิน
ต่อหน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

รวมเงิน
ทั้งหมด 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ม.ต้น 561 880 493,680   
ม.ปลาย 269 950 255,550   

รวมรับเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 749,230  
เงินอุดหนุนเหลือจ่าย ปีการศึกษา 2564 ที่น ามาจัดสรร 1,000,000  

รวมเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด 1,749,230  
2 การจัดสรรงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.1 กิจกรรมส่ง เสริมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 

  295,987   

2.2 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ   28,000   
2.3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน      
      - ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     1. แข่งขันทักษะวิชาการ 
     2. ค่ายพี่ปันน้อง 
     3. ค่ายดาราศาสตร์ 
     4. ค่ายเทคโนโลยี 
     5 .  ค่ า ยวิ ทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี 

   
 

10,000 
3,000 

51,680 
35,580 
42,400 

  

      - ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
คณิตศาสตร์ 

     1. แข่งขันทักษะวิชาการ 
     2. ค่าย Smart Math Camp 

   
 

3,000 
47,182 

  

      - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
     1. แข่งขันทักษะวิชาการ 
     2. ค่ายภาษาไทย 
     3. ค่ายวิชาการกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย 

   
8,000 

76,600 
16,780 

  

      - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 

     1. แข่งขันทักษะวิชาการ 
     2. ค่ายวิชาการกลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพ 
 

   
 

7,000 
18,000 

  



ที ่ รายการ 
จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

จ านวนเงิน
ต่อหน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

รวมเงิน
ทั้งหมด 
(บาท) 

หมายเหตุ 

      - ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาต่างประเทศ 

     1. แข่งขันทักษะวิชาการ 
     2. ค่ายวิชาการ 

ภาษาต่างประเทศ 

   
 

8,534 
53,584 

  

      - กลุ่ มสาระการเรียนรู้ สั งคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

     1. แข่งขันทักษะวิชาการ 
     2. ค่ายวิชาการสังคมศึกษาฯ 

   
 

18,000 
46,600 

  

      - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 

     1. แข่งขันทักษะวิชาการ 
     2. แข่งขันกรีฑาภายใน 
     3. ค่ายอบรมทักษะการเป็นผู้

ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล 

   
 

3,000 
100,000 

8,000 

  

      - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     1. แข่งขันทักษะวิชาการ 
     2. ค่ายวิชาการนาฏศิลป์ 

   
5,570 
7,490 

  

      - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     1. วันวิชาการ 
     2. แข่งขันทักษะวิชาการ 
     3. ส่งเสริมความเป็นเลิศ 

   
12,000 

6,000 
30,000 

  

2.4 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

  57,000   

2.5 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
(อบรมคุณธรรม จริยธรรม) 

  38,243   

2.6 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      - กิจกรรมค่ายลูกเสือ 
      - กิจกรรมทัศนศึกษา 

   
60,000 

228,400 

  

2.7 กิจกรรมศูนย์คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี 

  426,600   

รวมยอดจัดสรรเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    1,749,230  



3. รายละเอียดการประมาณการงบประมาณ รายได้สถานศึกษา ประจ าปี 2565 

ที ่ รายการ 
จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

จ านวนเงิน
ต่อหน่วย 

(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

รวมเงิน
ทั้งหมด 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 เงินรายได้สถานศึกษา (เก็บนักเรียน) 830 1,100 931,000   
รวมรับเงินรายได้สถานศึกษา 931,000  

2 การจัดสรรเงินรายได้สถานศึกษา      
2.1 ค่าจ้างครูผู้มีความเชี่ยวชาญ

ภาษาต่างประเทศ 
1 10,000 120,000   

2.2 ค่าจ้างครูผู้มีความเชี่ยวชาญ
ภาษาจีน 

1 10,500 126,000   

2.3 ค่าจ้างแม่บ้าน 1 9,000 108,000   
2.4 ค่าจ้างยาม 1 10,000 120,000   
2.5 ประกันสังคม 5% ของค่าจ้าง 5  17,700   
2.6 ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 830 200 166,000   

รวมยอดจัดสรรเงินรายได้สถานศึกษา    657,700  



การจัดสรรเงินตามโครงการในแต่ละกลยุทธ์ของโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2565 

กลยุทธิ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล ด้วย 
“ศาสตร์สองพระราชา” บนพื้นฐานความเป็นไทย 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินอื่นๆ เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุดหนุนการ
จัดการเรียนการ
สอน (งบกลาง) 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

โครงการที่ 1  
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
     

2 กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

2,000     

3 กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน กลุม่สาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 

-     

4 กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

-     

5 กิจกรรม  พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

-     

6 กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

-     

7 กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

-     

8 กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน กลุม่สาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและ
พลศึกษา 

-     

9 กิจกรรม พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน กลุม่สาระการเรยีนรู้ศลิปะ 

-     

10 กิจกรรมพัฒนาผลการทดสอบระดบัชาติ 
(O-NET) 5 กลุ่มสาระหลัก 1 กลุม่
บริหารงาน 

     

11 กิจกรรม พัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาต ิ(O-NET)  กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 

30,000     

12 กิจกรรม พัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

6,525     



ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินอื่นๆ เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุดหนุนการ
จัดการเรียนการ
สอน (งบกลาง) 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

13 กิจกรรม พัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

9,150     

14 กิจกรรม พัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

12,980     

15 กิจกรรม พัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O –NET) กลุ่มสาระการเรยีนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

7,100     

โครงการที่ 2 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

 กลุ่มบริหารวชิาการ      
1 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ   292,987   
2 เปิดบ้านวิชาการ   28,000   

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี      

3 วันวิทยาศาสตร ์ 5,000       
4 แข่งขันทักษะวิชาการ    10,000   
5 ค่ายพี่ปันน้อง     3,000   
6 วันวิชาการ 4,000       
7 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร ์ 5,000     
8 ค่ายดาราศาสตร ์   51,680   
9 ค่ายเทคโนโลย ี   35,580   

10 ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   42,400   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      

12 วันพาย (Pi Day) 9,250     
13 วันวิชาการ 3,637     
14 แข่งขันทักษะวิชาการ   3,000   
15 ค่าย Smart Math Camp   47,182   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      
16 วันสุนทรภู ่ 3,750     
17 วันภาษาไทย 2,000     
18 วันวิชาการ 17,000     
19 ค่ายภาษาไทย   76,600   
20 ค่ายวิชาการกลุม่สาระการเรยีนรู้

ภาษาไทย 
  16,780   

21 ส่งเสริมความเป็นเลิศ 34,000     
22 แข่งขันทักษะวิชาการ   8,000   



ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินอื่นๆ เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุดหนุนการ
จัดการเรียนการ
สอน (งบกลาง) 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชพี      
23 แข่งขันทักษะวิชาการ   7,000   
24 วันวิชาการ 5,000     
25 ค่ายวิชาการกลุม่สาระการเรยีนรู้การ

งานอาชีพ 
  18,000   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
26 English & Chinese Enjoy Morning 3,990     
27 Holiday and Festival 10,000     
28 วันวิชาการ 3,000     
29 แข่งขนัทักษะวิชาการ   8,534   
30 ส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะทาง

ภาษาอังกฤษ 
6,890     

31 ส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะทางจนี 1,720     
32 ค่ายวิชาการ ภาษาต่างประเทศ   53,584   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศกึษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

     

33 แข่งขันทักษะทางวิชาการ   18,000   
34 วันวิชาการ 5,000     
35 แข่งขันทักษะสังคมกับองค์กรภายนอก 5,000     
36 ค่ายวิชาการสังคมศึกษาฯ   46,600   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพล
ศึกษา 

     

37 แข่งขันทักษะทางวิชาการ   3,00   
38 วันวิชาการ 4,790     
39 แข่งขันกีฬาภายใน 5,340     
40 แข่งขันกรีฑาภายใน   100,000   
41 ค่ายอบรมทักษะการเป็นผู้ตัดสินกฬีา

วอลเลย์บอล 
  8,000   

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      
42 วันวิชาการ  5,000     
43 แข่งขันทักษะวิชาการ   5,570   
44 เสรมิทักษะนาฏศลิป์ไทยสูฝ่ีมือท่ีเป็น

เลิศ 

6,100     

45 เสรมิทักษะทัศนศิลปส์ู่ความเป็นเลิศ 43,111     
46 ค่ายวิชาการนาฏศลิป ์   7,490   



ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินอื่นๆ เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุดหนุนการ
จัดการเรียนการ
สอน (งบกลาง) 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      
47 วันวิชาการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   12,000   
48 แข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มพัฒนา

ผู้เรยีน   

6,000   

49 ส่งเสริมความเป็นเลิศกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน   

30,000   

โครงการที่ 3 
โครงการ โรงเรียนคุณธรรม 
1 ห้องเรียนคณุธรรม      

โครงการที่ 9 
โครงการพัฒนากลุ่มบริหารกจิการนักเรียนและชุมชนสมัพันธ์ 
1 งานส านักงานกลุ่มกิจการนักเรียน 12,500     
2 งานส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม 

- อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
- เข้าวัดวันอาทิตย ์
- ธนาคารความด ี
- คัดเลือกคนดี ศรีก้างปลา 
- ก้างปลาสานฝัน ปันสุข 
- ฝึกอบรมผู้น าทางสาสนา 

 
 
 

2,876 
660 

1,520 
39,000 

  
38,243 

  

3 งานส่งเสรมิระเบียบวินัยนักเรียน 3,100     
4 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน ปี
การศึกษา 2565 

- ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ปี
การศึกษา 2565 

- คาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียน ปี
การศึกษา 2565 

- MOE Safety Center 
- To be number one 
- คัดกรองนักเรียนยากจน 
- นักเรียนปลอดภัย 

 
28,590 

 
2,800 

 
34,385 

 
18,000 

5,405 
1,000 

17,900 

    

5 งานส่งเสรมิประชาธิปไตย 
- เลือกตั้งสภานักเรียน 
- อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภา

นักเรียน 

 
2,948 

25,441 

    

6 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 25,000     
7 งานส่งเสรมิสวสัดิภาพนักเรียน    166,000  
8 งานสัมพันธ์ชุมชน      



ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินอื่นๆ เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 

เงินอุดหนุนการ
จัดการเรียนการ
สอน (งบกลาง) 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

9 งานเวรประจ าวัน      
10 งานกิจกรรมนอกหลักสตูร 

- วันไหว้คร ู
- เทียนพรรษา 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 

10 
- วันแม่ 
- วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ

บรมราชิน ี
- วันสารทเดือนสิบ 
- วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่ัวรัชกาลที่ 9 
- วันปิยะมหาราช 
- วันลอยกระทง 
- วันพ่อแห่งชาติ 
- ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม ่
- วันสถาปนาโรงเรียน 

 
2,870 
3,210 
2,000 

 
1,940 
2,000 

 
 

2,000 
 

2,000 
 

3,624 
3,401 
6,500 

    

11 งานแนะแนว 
- ปฐมนิเทศนักเรียนใหม ่
- ปัจฉิมนิเทศ 
- งานแนะแนวการศึกษาเชิงรุก 
- เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
- ปรับปรุงห้องแนะแนว 

 
15,340 
31,490 

4,920 
1,000 
3,720 

    

12 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
- ค่ายลูกเสือ 
- ทัศนศึกษา 

 
 

  
60,000 

228,400 

  



กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินอื่นๆ 
เงินอุดหนุน
การจัดการ
เรียนการ

สอน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 
(งบกลาง) 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

โครงการที่ 4 
โครงการพัฒนาสมรรถภาพครูตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 

1 พัฒนาครูสู่มืออาชีพ 123,920     
2 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี     242,700 

โครงการที่ 5 
โครงการพัฒนางานด้านบริหารงานบุคคล 

1 วางแผนอัตราก าลัง 371,700   491,700  
2 บริหารจดัการส านักงานกลุม่

บริหารงานบุคคล 
25,350     

3 เชิดชูเกียรต/ิสร้างขวัญและ
ก าลังใจ 

10,000     

โครงการที่ 8 
โครงการพัฒนางานด้านบริหารงบประมาณ 

1 พัฒนาบุคลากรกลุ่มงานบรหิาร
งบประมาณ 

2,000     

 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินอื่นๆ 
เงินอุดหนุน
การจัดการ
เรียนการ

สอน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 
(งบกลาง) 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

โครงการที่ 6 
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้บรูณาการศาสตร์สองพระราชา 

1 จัดกระบวนการเรียนรู้บรูณาการ
ศาสตร์สองพระราชา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร ์

     

2 จัดกระบวนการเรียนรู้บรูณาการ
ศาสตร์สองพระราชา กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

2,000     

3 จัดกระบวนการเรียนรู้บรูณาการ
ศาสตร์สองพระราชา กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 

     



ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินอื่นๆ 
เงินอุดหนุน
การจัดการ
เรียนการ

สอน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 
(งบกลาง) 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

4 
จัดกระบวนการเรียนรู้บรูณาการ

ศาสตร์สองพระราชา กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

    
 

5 
จัดกระบวนการเรียนรู้บรูณาการ

ศาสตร์สองพระราชา กลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา 

    
 

6 
จัดกระบวนการเรียนรู้บรูณาการ

ศาสตร์สองพระราชา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

    
 

7 
สมุนไพรริมชายคาสู่ศาสตรส์อง

พระราชา พออยู่พอกิน 
    

 

8 
ครูศิลป์ 1 หน่วยบูรณาการ

ศาสตร์พระราชา 
    

 

โครงการที่ 7 

โครงการ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ้
1 กิจกรรมพัฒนาหลักสตูร กลุ่ม

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

590     

2 กิจกรรมจดัการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

13,390     

3 กิจกรรมนเิทศการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

     

4 กิจกรรมพัฒนาหลักสตูร กลุ่ม
สาระการเรียนรูค้ณติศาสตร์ 

500     

5 กิจกรรมจดัการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กลุ่มสาระการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

34,700     

6 กิจกรรมนเิทศการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

100     

7 กิจกรรมพัฒนาหลักสตูร กลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

1,360     

8 กิจกรรมจดัการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย 

12,000     



ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินอื่นๆ 
เงินอุดหนุน
การจัดการ
เรียนการ

สอน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 
(งบกลาง) 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

 

9 กิจกรรมนเิทศการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

     

10 กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรกลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 

     

11 กิจกรรมจดัการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาตา่งประเทศ 

20,826     

12 กิจกรรมนเิทศการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

     

13 กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

560     

14 กิจกรรมจดัการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

10,240     

15 กิจกรรมนเิทศการเรียนการสอน
แบบคู่สัญญากลุม่สาระการเรยีนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

     

16 กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

     

17 กิจกรรมนเิทศการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

     

18 กิจกรรมจดัการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

21,685     

19 กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรกลุ่ม
สาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพล
ศึกษา 

1,655     

20 กิจกรรมจดัการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กลุ่มสาระการ
เรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา 

71,295     

21 กิจกรรมนเิทศการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและ
พลศึกษา 

     



ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินอื่นๆ 
เงินอุดหนุน
การจัดการ
เรียนการ

สอน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 
(งบกลาง) 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

22 กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรกลุ่ม
สาระการเรียนรูศ้ิลปะและหลักสูตร
ท้องถิน่ก้างปลามโนราห์ศลิป ์

500    
 

23 กิจกรรมจดัการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกลุ่มสาระการ
เรียนรูศ้ิลปะ 

37,530    
 

24 กิจกรรมนเิทศการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

    
 

25 กิจกรรมจดัการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญกจิกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

  57,000  
 

 
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินอื่นๆ 
เงินอุดหนุน
การจัดการ
เรียนการ

สอน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 
(งบกลาง) 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

โครงการที่ 8 
โครงการ พัฒนางานกลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย ์

1 พัฒนาและปรับปรุงส านักงาน 32,645     
2 ซ่อมบ ารุงครภุัณฑ ์ 50,000     
3 การนิเทศตดิตามกลุ่มบริหาร

งบประมาณและสินทรัพย ์
     

4 จัดวางระบบควบคมุภายใน 
กลุ่มบรหิารงบประมาณและ
สินทรัพย ์

500     

5 ระดมทุนและทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

-     

6 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป ี 100,000     
7 สารสนเทศกลุม่บริหาร

งบประมาณและสินทรัพย ์
500     



ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินอื่นๆ 
เงินอุดหนุน
การจัดการ
เรียนการ

สอน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 
(งบกลาง) 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

โครงการที่ 11 
โครงการ พัฒนางานด้านบริหารทั่วไป 

1 งานส านักงานกลุ่ม 14,740     
2 งานสารบรรณ 9,010     
3 งานอาคารสถานท่ีและ

สิ่งแวดล้อม 
210,830     

4 งานประชาสัมพันธ์ 34,800     
5 งานห้องสมุด 4,815     
6 งานโสตทัศนศึกษา 152,900     
7 งานอนามัยโรงเรียน 13287,     
8 งานโภชนาการ 26,200   8,000  
9 งานสหกรณ์โรงเรียน      

10 งานสาธารณูปโภค 390,000     
11 งานยานพาหนะ 135,000     
12 งานรักษาความปลอดภัย -     
13 งานข้อมูลสารสนเทศ 1,975     
14 งานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
3,225     

15 เลขานุการผู้อ านวยการโรงเรียน 10,141     
โครงการที่ 11 
โครงการ พัฒนางานด้านบริหารวิชาการ 

1 งานส านักงานกลุ่มบริหาร
วิชาการ 

27,790     

2 งานพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู ้

3,000     

3 งานทะเบียนนักเรยีน 19,000     
4 งานรับนักเรียน 8,900     
5 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรยีน 
     

6 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
แหล่งเรียนรู ้

     

7 งานนิเทศการเรยีนการสอน      
8 งานวัดผลประเมินผลและเทียบ

โอนการศึกษา 
20,020     

9 งานประกันคุณภาพการศึกษา 500     
10 งานจดัการศึกษาเรียนรวม 5,000     
11 งานจัดเก็บข้อมูลนักเรียน

รายบุคคล (DMC) 
25,000     



ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินอื่นๆ 
เงินอุดหนุน
การจัดการ
เรียนการ

สอน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 
(งบกลาง) 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

12 ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี 27,060  426,600   
13 งานจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน 163,800     
14 งานศาสตรส์องพระราชา      

โครงการที่ 12 
โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้างและสิ่งแวดล้อม 

1 ปรับปรุงอาคารเรียนช่ัวคราว 
ต่อเติมหลังคาด้านหลังอาคารเรยีน
ช่ัวคราว 

320,000     

2 งานซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 50,000     
3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 96,000     
4 ปรับปรุงห้องน้ าอาคารเรียน 2 60,000     
5 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร ์
430,400     

6 ปรับปรุง ซ่อมแซมหลังคา ฝ้า
เพดานอาคารเรียน 1 

164,354     

7 ประตโูรงจอดรถ 15,000     
8 ปรับปรุงห้องเก็บของ 100,000     
9 ปรับปรุงห้องน้ านักเรยีนชาย-

หญิง 
10,000     

10 ปรับปรุงสถานท่ีเข้าแถวนักเรียน 144,942     
11 ปรับปรุงประตูอาคารหอประชุม 

100-27 
300,000     

โครงการที่ 13 
โครงการ โรงเรียนปลอดภัย สะอาด  สดชื่น ร่มรื่น สวยงาม และบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ 

1 ก้างปลาจิตอาสา พัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

     

2 ห้องเรียนคณุภาพ 110,000     
3 โรงเรียนปลอดขยะ 15,000     
4 ฝึกอบรมแผนป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภยั 
17,700     

โครงการที่ 14 
โครงการ ตามนโยบายและจุดเน้น 

1 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 500     
2 โรงเรียนสุจริต ITA Online 500     

โครงการที่ 16 
โครงการ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

1 แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 10,000     



กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม 

เงินงบประมาณ (บาท) 

เงินอื่นๆ 
เงินอุดหนุน
การจัดการ
เรียนการ

สอน 

เงินอุดหนุน
การจัดการ

เรียนการสอน 
(งบกลาง) 

เงินอุดหนุน
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

โครงการที่ 15 
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

1 เก็บข้อมูลและจัดท าสารสนเทศ
โรงเรียน 

     

2 พัฒนาเว็บไซตโ์รงเรียน 4,000     

 


