
ส่วนที ่ 4 
กรอบแผนงาน  /  งบประมาณ 

และโครงการประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

 
 แผนการปฏิบัติงานประจ าปี  ปีงบประมาณ  2563  โรงเรียนสาครพิทยาคม  ได้จัดท ากรอบด าเนินงาน
ในการพัฒนาโรงเรียนตามงบประมาณที่จัดสรรไว้ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวการบริหารมุ่งเน้นผลงานหรือ
ผลสัมฤทธิ์  (Results  Based  Management)  ภายใต้การมุ่งเน้นผลงาน  (Perfomance  Based  
Buddgeting)  โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย  การศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหาของโรงเรียน  สถานภาพของ
โรงเรียน    ทิศทางการจัดการศึกษา  โดยก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนเป็นแนวทางการพัฒนา 
 ในปีงบประมาณ  2563  โรงเรียนสาครพิทยาคม  ได้ด าเนินการจัดท ากิจกรรม  /  โครงการ                          
จ านวน  47  โครงการ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบริหารจดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในกรอบวงเงิน  1,320,100  บาท  (  หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่ง
ร้อยบาทถ้วน  )  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย  ดังนี้     

จัดสรรตามสัดส่วนดังนี้ 
 งบวิชาการ    (60%)     792,060    บาท 
 งบบริหารทั่วไป    (30%)     396,030    บาท 
 งบส ารอง    (10%)     132,010    บาท 
แยกตามด้านต่างๆ  ดังนี้ 
 1. งบด้านวิชาการ    (60%) จ านวนเงิน  792,060    บาท 
  1.1 บริหารวิชาการ    (45%) จ านวนเงิน  594,045    บาท 
   1.1.1 งานวิชาการ    (35%) จ านวนเงิน  462,035    บาท 
   1.1.2 งบลงทุน    (10%)     จ านวนเงิน  132,010    บาท 
  1.2 บริหารงบประมาณ    (5%) จ านวนเงิน       66,005    บาท 
  1.3 บริหารบุคคล    (10%) จ านวนเงิน        99,008    บาท 
 2. งบด้านบริหารทั่วไป    (30%) จ านวนเงิน  396,030    บาท 
  2.1 บริหารทั่วไป    (20%) จ านวนเงิน  264,020    บาท 
   2.1.1 งานบริหารทั่วไป    (15%) จ านวนเงิน  198,015    บาท 
   2.1.2 งานยานพาหนะส่วนกลาง    (5%) จ านวนเงิน        66,005    บาท 
  2.2 ค่าสาธารณูปโภค    (10%) จ านวนเงิน  132,010    บาท 
 3.  งบส ารอง    (10%) จ านวนเงิน    132,010    บาท 
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สรุปโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

กลยุทธ์โรงเรียน จ านวนโครงการ งบประมาณ 
กลยุทธ์  1 10  โครงการ 93,665.- 
กลยุทธ์  2 4  โครงการ 197,515.- 
กลยุทธ์  3 2  โครงการ 72,010.- 
กลยุทธ์  4 9  โครงการ 260,000.- 
กลยุทธ์  5 20  โครงการ 300,880.- 

รวม 47  โครงการ 924,070 
 

กลยุทธ์ที ่ 1  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

ที ่ โครงการ นโยบาย  สพม.5 ผู้รับผิดชอบ จ านวนเงิน 

1. บริการแนะแนวเพ่ือการศึกษา 
น.1/2,3,10,11 
น.3/5 นางสาวจิตนภา มีมาก 10,000.- 

2. 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาระบบ
นักเรียนเรียนร่วม 

น.1/1,3,10,11 
น.3/5 

นางสาวจันทราภา 
โฆษิตเมธางกูร 5,000.- 

3. บริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
น.
1/1,2,3,10,11 
น.3/1,2,3,7 

นายปิยโชติ  รอดหลง 15,665.- 

4. 
บริหารงานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภา
นักเรียน 

น.
1/1,2,3,10,11 
น.3/1,2,14 

นายปิยโชติ  รอดหลง 20,000.- 

5. 
บริหารงาน  งาน  TO  BE  NUMBER  
ONE 

น.
1/1,2,3,10,11 
น.3/2 

นายปิยโชติ  รอดหลง 10,000.- 

6. 
ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

น.1/2,3 
น.3/1,2 

นางธัญญลักษณ์    
แก้วแดง 10,000.- 

7. 
บริหารงาน  งานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

น.1/2,3,11 
น.3/2 

นายปิยโชติ  รอดหลง 10,000.- 

8. ส่งเสริมสุขภาพ น.1/11 นางสาวขวัญนภา 
 ปั้นฤทธ์ิ 8,000.- 

9. กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน น.1/2  น.3/1,2 นางสาวสมปอง  
ปานเอม 5,000.- 

รวม 9  โครงการ 93,665.- 
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กลยุทธ์ที ่ 2  กลยุทธ์ข้อท่ี  2  พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ โครงการ นโยบาย  สพม.5 ผู้รับผิดชอบ จ านวนเงิน 

10. 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้และวิทยาการห้องสมุด    
มีชีวิต 

น.1/5,14,15 
น.3/1,2 

นางสาวชลินดา     
ฤทธิ์สกุล 42,000.- 

11. พัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ น.3/4,13,19 นายชินเทศ ยศปัญญา 2,500.- 

12. พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
น.1/14  น.
2/2.2 
น.3/4,13 

นายชินเทศ ยศปัญญา 25,000.- 

13. 
การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

น.3/2,3,11 นางสาวจิตนภา มีมาก 128,015.- 

รวม 4  โครงการ 197,515.- 
 

กลยุทธ์ที ่ 3  พัฒนาครูให้มีคุณภาพ 

ที ่ โครงการ นโยบาย  สพม.5 ผู้รับผิดชอบ จ านวนเงิน 

14. งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
น.2/2.3,2.4 
น.3/4 

นางภัทร์รว ี ทองไทย 5,000.- 

15. พัฒนาการบริหารงานบุคคล 
น.2/2.5 
น.3/11 

นางเพ็ญศรี  หงส์อ่อน 62,010.- 

16. งานนิเทศการศึกษาและบริหารกลุ่มสาระฯ น.2/1.5 นางภัทร์รว ี ทองไทย 5,000.- 
รวม 3  โครงการ 72,010.- 

 

กลยุทธ์ที ่ 4  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่  21 

ที ่ โครงการ นโยบาย  สพม.5 ผู้รับผิดชอบ จ านวนเงิน 

17. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและงาน
กระบวนการเรียนการสอน 

น.1/4,7 นางภัทร์รว ี ทองไทย 25,000.- 

18. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา น.3/6 นางภัทร์รว ี ทองไทย 5,000.- 

19. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

น.1/1-11              
น.2/1.1-2.4 
น.3/1-4 

นางนันทิยา   ก๋งพยา 20,000.- 

20. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

น.1/1-11              
น.2/1.1-2.4 
น.3/1-4 

นางสาวขวัญนภา    
ปั้นฤทธ์ิ 20,000.- 
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21. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

น.1/1-11              
น.2/1.1-2.4 
น.3/1-4 

นางนงนุช    อินมณี 25,000.- 

22. 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม 

น.1/1-11              
น.2/1.1-2.4 
น.3/1-4 

นางธัญญลักษณ์   
แก้วแดง 20,000.- 

23. 
ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

น.1/1-11              
น.2/1.1-2.4 
น.3/1-4 

นายปิยโชติ  รอดหลง 30,000.- 

24. พัฒนาการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ 

น.1/1-11              
น.2/1.1-2.4 
น.3/1-4 

นายอภิสิทธ์ิ อ่อนฤทธ์ิ 50,000.- 

25. พัฒนาการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพ 

น.1/1-11              
น.2/1.1-2.4 
น.3/1-4 

นายชินเทศ ยศปัญญา 45,000.- 

26. พัฒนาการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 

น.1/1-11              
น.2/1.1-2.4 
น.3/1-4 

นางสาวเบญจมาภรณ์  
คุ้มทรัพย ์ 20,000.- 

รวม 10  โครงการ 260,000.- 
 

กลยุทธ์ที ่ 5  พัฒนาระบบการจัดการ 

ที ่ โครงการ นโยบาย  สพม.5 ผู้รับผิดชอบ จ านวนเงิน 

27. 
งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

น.3/12 นางภัทร์รว ี ทองไทย 12,000.- 

28. 
พัฒนาระบบงานวัดผลประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียน 

น.3/6,12, 
13,19 

นางนงนุช    อินมณี 6,000.- 

20. พัฒนางานทะเบียน 
น.3/6,12, 
13,19 

นางเพ็ญศรี  หงส์อ่อน 20,000.- 

30. พัฒนาระบบการรับนักเรียน 
น.1/12,13,14 
น.3/14,17 

นางสาวขวัญนภา   
ปั้นฤทธ์ิ 5,000.- 

31. งานพัฒนาระบบสารสนเทศวิชาการ 
น.2/1.1 
น.3/13,16-19 

นางภัทร์รว ี ทองไทย 76,370.- 

32. 
พัฒนางานวิเคราะห์และจัดท าแผนของ
สถานศึกษา 

น.3/14,21 
นางธัญญลักษณ ์
แก้วแดง 
 

25,000.- 



แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 | โรงเรียนสาครพิทยาคม 31 
 

33. บริหารการเงิน น.3/14,21 นางสาวจุฑากาญจน ์ 
เก่งกสิกิจ 12,000 

34. บริหารงานบัญชีการเงิน น.3/14,21 นางสาวศิวรัตน ์
ค าจีนศร ี 8,000.- 

35. บริหารงานพัสดุ  และสินทรัพย์ 
น.3/3,11, 
14,21 

นางนันทิยา  ก๋งพยา 14,000.- 

36. การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน น.3/14,15,21 นางสาววรรณาภรณ์  
เปี่ยมฤทัย 2,500.- 

37. 
การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 

น.3/3,7,12, 
14,15 

นางสาววรรณาภรณ์  
เปี่ยมฤทัย 2,500.- 

38. โรงเรียนธนาคาร 
น.1/2  น.
3/1,15 

นางนงนุช  อินมณี 2,005.- 

39. งานดูแลช่วยเหลือนักเรียนและวินัย 
น.1/2,3,10,11 
น.3/2,5,6 

นายนพดล  ท านาด ี 17,000.- 

40. พัฒนางานเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน น.3/1,2,3,12 นางสาวเบญจมาภรณ์  
คุ้มทรัพย ์ 3,000.- 

41. 
พัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

น.3/1,2,3,12 นางสาวเบญจมาภรณ์  
คุ้มทรัพย ์ 2,000.- 

42. พัฒนางานธุรการ น.3/12,13,18 นางจิรวรรณ  มณเีนตร 15,000.- 

44. งานประชาสัมพันธ์ 
น.1/6,12 
น.3/3,4,12 

นางสาวชลินดา   
ฤทธิ์สกุล 2,500.- 

44. ยานพาหนะและบริการ น.3/12 นายชิติพัทน ์ พวงศรี 2,000.- 
45. พัฒนาระบบยานพาหนะ น.3/12 นายชิติพัทน ์ พวงศรี 66,005.- 
46. รักษาความปลอดภัยในโรงเรียน น.3/3,5,12 นายชิติพัทน ์ พวงศรี 3,000.- 

47. ส่งเสริมงานโภชนาการ 
น.1/11 
น.3/5 

นางนงนุช  อินมณี 5,000.- 

รวม 21  โครงการ 300,880.- 
 

 

 


