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ส่วนที่ 3 
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 

สรุปวิเคราะห์กรอบวงเงนิงบประมาณปีการศึกษา 2565 
1. แผนการใช้จ่ายเงิน/การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีการศึกษา 2565 
2. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแยกตามกลุม่งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู ้
3. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประเภทงบเงินอดุหนุนรายหัวและ 
    งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. สรุปการจดัสรรงบอดุหนุนรายหัวแยกตามโครงการ  
5. สรุปการจดัสรรงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแยกตามโครงการ   
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การจัดทำแผนการใชง้บประมาณ ปีการศึกษา 2565 

1. แผนการใช้จ่ายเงิน/การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีการศึกษา 2565 
 
 1.1 จำนวนเงินงบประมาณในการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 
  1.1.1งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน(คน) จำนวนเงิน รวม(บาท) 
ม.1 400 3,500 1,400,000 
ม.2 353 3,500 1,235,000 
ม.3 342 3,500 1,197,000 

รวม ม.ต้น 1,095 3,500 3,832,500 
ม.4 300 3,800 1,140,000 
ม.5 285 3,800 1,083,000 
ม.6 221 3,800 839,800 

รวม ม.ปลาย 806 3,800 3,062,800 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,901 - 6,895,300 

หมายเหตุ:  ใช้ฐานข้อมูล 10 พ.ย.2564 สำหรับนักเรียน ม.2,3,5 และ 6 
 
  1.1.2 งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวเงินเรียนฟรี 15 ปี 
                        1. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน(คน) จำนวนเงินรายหัว/ปี รวมเป็นเงิน 
ม.1 400 880 352,000 
ม.2 353 880 310,640 
ม.3 342 880 300,960 

รวม ม.ต้น 1,095 880 963,600 
ม.4 300 950 285,000 
ม.5 285 950 270,750 
ม.6 221 950 209,950 

รวม ม.ปลาย 806 950 765,700 
รวมทั้งสิ้น 1,901 - 1,729,300 

หมายเหตุ:  ใช้ฐานข้อมูล 10 พ.ย.2564 สำหรับนักเรียน ม.2,3,5 และ 6 
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  2. งบเงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2565 
ที ่ ประเภทเงิน จำนวนเงิน 
1 ค่าอุปกรณ์การเรียน  379,673.55 
2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน  182,625.92 
3 ค่าหนังสือแบบเรียน จำนวน  564,902.75 

 
หมายเหตุ:  ใช้ฐานข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
 
              1.1.3 งบประมาณรายได้สถานศึกษา   

ที ่ ประเภทเงิน จำนวนเงิน 
1 เงินรายได้สถานศึกษา (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)      492,000 
2 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา    

  
หมายเหตุ:  ใช้ฐานข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
 
            1.1.4 งบเหลือจ่ายเงินอุดหนุนรายหัว 2565 

ที ่ ประเภทเงิน จำนวนเงิน 
1 งบเหลือจ่ายเงินอุดหนุนรายหัว 2564    100,071. 
2 งบเหลือจ่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  2564 980,960 

 
       

 
งบประมาณเหลือจ่ายอ่ืนๆ  (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) 
1. โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จำนวน 78.65 บาท 
2. เงินบำรุงลูกเสือประจำปี จำนวน 5,612.44 บาท 
3. เงินบำรุงยุวกาชาดประจำปี จำนวน 19,282.77 บาท 
4. เงินบริจาคเงินทุนเพ่ือการศึกษา จำนวน 45,876.48 บาท 
5. เงินบริจาคเพ่ือสมทบทุนสร้างอาคารพยาบาล จำนวน 3,660 บาท 
6. เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ จำนวน 134.11 บาท 
7. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวน 5,933.72 บาท 
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1.2 การจัดสรรงบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 
ที ่ รายการ/ฝ่าย/กลุ่มงาน จำนวนเงินที่ได้รับ

จัดสรร 
หมายเหตุ 

1 ค่าสาธารณูปโภค 1,300,000  
2 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 140,000  
3 ค่าจ้างครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 1,100,000  

รวมเป็นเงิน 2,540,000  
คงเหลือ 6,895,300–2,540,000 = 4,355,300 

4 กลุ่มงานวิชาการ     70% 3,048,710  
5 งบบริหารทั่วไป 20%  

-กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
-กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
-กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 

871,060  
 

6 งบสำรองจ่าย    10 % 435,530  
รวมเป็นเงิน 4,355,300  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,895,300  
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1.3 การจัดสรรงบประมาณทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2565 

 
 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

ที ่ รายการ/ฝ่าย/กลุ่มงาน 
จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร รวมเป็นเงิน 

(บาท) เงินอุดหนุน งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

1 ค่าสาธารณูปโภค 1,300,000 - 1,300,000 
2 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง 140,000 - 140,000 
3 ค่าจ้างครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 1,100,000 - 1,100,000 
4 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต    

รวมเป็นเงิน 2,540,000  2,540,000 
5 กลุ่มบริหารงานวิชาการ     70 % 3,048,710 1,123,300 4,172,010 
6 งบบริหารทั่วไป 20 %  

-กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 
-กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
-กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

871,060 606,000 1,477,060 

7 งบสำรองจ่าย    10 % 435,530 -  
รวมเป็นเงิน ( รายการที่ 5-7) 4,355,300 1,729,300 6,255,070 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (งบ ปี 2565) (6,895,300) (1,729,300) (8,624,600) 
8 งบเหลือจ่าย   ปี 2564 100,071 980,960 1,081,031 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,995,371 2,710,260 9,705,631 
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2. การสรรงบประมาณประเภทงบอุดหนุนรายหัวและงบกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนแยกตามกลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระฯ 
 

ที ่  รายการ/งาน/ฝ่าย  

 จำนวนเงินที่ได้รับจัดสรร  
 รวมเป็น

เงิน  เงินอุดหนุน 

คิดเป็นร้อยละ
ของเงินในกลุ่ม/

ฝ่าย 
(เงินอุดหนุน) 

เงิน
กิจกรรม
พัฒนาฯ 

คิดเป็นร้อยละของ
เงินในกลุ่ม/ฝ่าย
(เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

1  จัดการบริการสาธารณูปโภค     1,300,000 43.92 - - 1,300,000 

2  ชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง  140,000 4.73 - - 140,000 

3  ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว    1,100,000 37.17 - - 1,100,000 

4  ค่าบริการอินเตอร์เนต็       

เป็นเงินรวม 2,540,000 100.00 - - 2,540,000 

5 กลุ่มบรหิารงานวิชาการ       

  งบสำนักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  794,360 18.24 310,000 17.93 1,104,360 

  กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์  145,000 3.33 40,000 2.31 185,000 

  กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร ์ 872,950 20.04 25,000 1.45 897,950 

  กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ังคมศึกษาฯ  162,000 3.72 30,000 1.73 192,000 

  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย  218,000 5.01 - - 218,000 

  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ  155,000 3.56 120,000 6.94 275,000 

  กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปศึกษา  200,000 4.59 - - 200,000 

  กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพ  71,400 1.64 25,000 1.45 96,400 

  กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาฯ  70,000 1.61 455,300 26.33 525,300 

  งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  20,000 0.46 83,000 4.80 103,000 

  งานห้องสมุด  300,000 6.89 30,000 1.73 330,000 

  งานแนะแนว  40,000 0.92 5,000 0.29 45,000 

เป็นเงินรวม 3,048,710 70.00 1,123,000 64.96 4,172,010 

6  งบบริหารทั่วไป       

  กลุ่มงานกิจการนักเรียน  166,000 3.81  596,000 34.46 762,000 

  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  325,060 7.46  10,000 0.58 335,060 

  กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ  380,000 8.73 - - 380,000 

  รวมเป็นเงิน  871,060 20.00 606,000 35.04 1,477,060 

7  งบสำรองจ่าย(10%)  435,530 10.00 - - 435,530 

  รวมเป็นเงิน  6,895,300 100.00 1,729,300 100.00 8,624,600 
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3. โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประเภทงบเงินอุดหนุนรายหัวและงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ที่ 
กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

1 
แผนงานและ
งบประมาณ จัดการบริการสาธารณูปโภค นางจิราวรรณ 1,300,000 

- 
1,300,000 

2 ยานยนต ์ ชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง นายสุทธิชัย   140,000 - 140,000 

3 
แผนงานและ
งบประมาณ ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว นายสุทธิชัย   1,100,000 

- 
1,100,000 

4 
แผนงานและ
งบประมาณ ค่าบริการอินเตอร์เนต็ นายสุทธิชัย   

- 
- 

- 

รวม 2,540,000 - 2,540,000 

 

 

ที่ 
กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ       

5 วิชาการ อัจฉริยภาพผู้เรยีนสู่ความเป็นเลิศ  นางสาวปณยา 47,760 160,000 207,760 

6 วิชาการ 
พัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การศึกษา นางสาวปณยา 5,000  5,000 

7 วิชาการ พัฒนางานวิชาการ(จัดซื้อวัสดสุำนกังาน) น.ส.นันทิดา 500,000  500,000 

8 วิชาการ 
พัฒนางานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและพัฒนาคุณภาพสูโ่รงเรียน
มาตรฐานสากล นางสาวอัญชล ี 100,000  100,000 

9 วิชาการ รับนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2566 นางสาวศศิร์อร 20,000  20,000 

10 วิชาการ 
พัฒนาหลักสตูรโรงเรียนสกลนครพัฒน
ศึกษา นายอภิวัฒน ์ 14,600  14,600 

11 วิชาการ 
พัฒนาการนิเทศภายในโดยใช้รูปแบบการ
นิเทศเชิงรุก 3D-SMILE Model 

น.ส.รญัชน์ชยา
รัตน ์ 7,000  7,000 

12 วิชาการ 
พัฒนางานทะเบียนและวดัผล  
( จำนวน 100,000 บาท) นางชุติมา 100,000  100,000 

13 วิชาการ มหกรรมวิชาการเปดิบ้านแห่งการเรียนรู ้ นางสาวศศิร์อร  70,000 70,000 

14 วิชาการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน น.ส.พรนิภา    30,000 30,000 
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ที่ 
กลุ่มงาน/ 
กลุ่มสาระ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ       

15 วิชาการ 
บริการศูนย์ป้องกันการติดเชื้อไวรสั 
โคโรน่า2019(COVID-19) น.ส.จิตรลดา 

 
50,000 50,000 

16 วิชาการ 
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) นางวิภารัตน ์

   

17 วิชาการ งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ (เงินอ่ืน ๆจำนวน 492,000
บาท) นางวิภารัตน ์

   

รวมวิชาการ 794,360 310,000 1,104,360 

 
 
 

ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

18 คณิตศาสตร ์
พัฒนาและปรับปรุง ห้องปฏิบัติการ
คณิตศาสตร ์ น.ส.บุญยตร ี 100,000  100,000 

19 คณิตศาสตร ์
พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ( จำนวน 
25,000 บาท) นายฉัตรชัย    

 คณิตศาสตร ์ กิจกรรมที่ 1 ตอบปัญหาคณิตศาสตร์        20,000  20,000 

 คณิตศาสตร ์ กิจกรรมที ่2 คลินิกคณติศาสตร ์      5,000  5,000 

20 คณิตศาสตร ์
ผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนโดย
นักเรียนมสี่วนร่วม น.ส.ดวงกมล 20,000  20,000 

21 คณิตศาสตร ์
พัฒนาอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์(การ
นำนักเรียนแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก) นายสุทธิชัย  20,000 20,000 

22 คณิตศาสตร ์
อบรมโปรแกรมเชิงปฏิบัติการ โปรแกรม 
Geometer’s Sketchpad และ
GeoGebra นายฉัตรชัย  20,000 20,000 

23 คณิตศาสตร ์ ค่ายคณติศาสตร์ (Math Camp) น.ส.บุญยตรี      

รวมงบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 145,000 40,000 185,000 
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ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

24 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
การผลิตและพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์ 

นางนวลจันทร ์ 40,000   

25 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์นอก
ห้องเรียน น.ส.นิลลัดดา 43,000   

26 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์

นางนวลจันทร ์ 70,000  70,000 

27 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
พัฒนาความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์  
 ( จำนวน 85,000 บาท) นางอมรรัตน ์    

 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที่ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นประเภททดลอง  5,000  5,000 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที ่ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นประเภทสิ่งประดิษฐ์  5,000  5,000 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที ่ 3 สิ่งประดิษฐ์ทาง
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  15,000  15,000 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที ่4 โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายประเภททดลอง  5,000  5,000 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที ่5 โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายประเภท
สิ่งประดิษฐ ์  10,000  10,000 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที ่6 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  15,000  15,000 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที ่7 พัฒนาความเป็นเลศิทาง
วิทยาศาสตร์ ม.ต้นและม.ปลาย  15,000  15,000 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

กิจกรรมที ่8  การแสดงทางวิทยาศาสตร์
ระดับ ม.ต้นและม.ปลาย  10,000  10,000 

 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
กิจกรรมที ่9  อัจฉริยภาพระดับ ม.ต้น
และม.ปลาย  5,000  5,000 

28 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
(บริดจสโตน) (100,000) นายรุ่งโรจน ์ 100,000  100,000 

29 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร ์

นางนวลจันทร ์  25,000 25,000 
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ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

30 วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม นางทัศวรรณ 

31 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
ค่ายวิทยาศาสตรส์ำหรับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น นางวิภารัตน ์    

32 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและสง่เสริม
การจัดการการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี น.ส.ประภสัศร 9,950  9,950 

33 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
พัฒนาห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางขนิษฐา 50,000  50,000 

34 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรเ์พื่อการ
เรียนรู ้ น.ส.อัญชล ี 50,000  50,000 

35 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3 นางขนิษฐา 200,000  200,000 

36 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี พัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 4 นางสาวอัญชล ี 200,000  200,000 

37 
วิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลย ี
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรเ์พื่อการ
เรียนรู ้ น.ส.ประภสัศร 25,000  25,000 

รวมงบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 872,950 25,000 897,950 

 
 

ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

38 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนกลุ่มสาระการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(จำนวน 72,000บาท) นางวาสนา    

 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1. กิจกรรม พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรูส้ังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 37,000  37,000 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศกึษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  10,000  10,000 
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ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3.กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้าน
การแข่งขันทักษะทางสังคมศึกษา  25,000  25,000 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

4. กิจกรรม สอบธรรมศึกษาช้ันตร ีช้ันโท 
และช้ันเอก       

39 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

วันสำคัญของชาติ ตามรอยศาสตร์
พระราชา พัฒนาจรยิธรรม 
(จำนวน 50,000บาท)     
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41 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1.กิจกรรมเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว นางจิราวรรณ 15,000  15,000 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (เฉลิมพระชนม์
พรรษาสมเด็จพระนางเจา้สริิกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ) นางสิริลักษณ ์ 15,000  15,000 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

3.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (เฉลมิพระ
เกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9) นางลักขณา 5,000  5,000 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

4.กิจกรรมเสรมิสร้างพฤติกรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

นางสาว
จิตรลดา 10,000  10,000 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 5. กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย นางประภากร 5,000  5,000 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมสมรรถนะผูเ้รียนในศตวรรษท่ี21 
โดยใช้ทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย
(จำนวน 40,000บาท) นางประภากร 40,000  40,000 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม กิจกรรมอบรมคณุธรรมจรยิธรรมนักเรียน นางประภากร  30,000 30,000 

รวมงบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 162,000 30,000 192,000 
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ที่ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุนราย
หัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    

42 ภาษาไทย 
พัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

น.ส. 
กนกภรณ ์ 50,000  50,000 

43 ภาษาไทย 
พัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

น.ส. 
จารุวรรณ 20,000  20,000 

44 ภาษาไทย 
พัฒนาประสิทธิภาพและส่งเสริมศกัยภาพ
การเรยีนการสอนภาษาไทย นางไพรัตน ์ 27,000  27,000 

45 ภาษาไทย 
วันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่และวัน
ภาษาไทยแห่งชาต ิ  น.ส.ณัฐริกา 35,000  35,000 

46 ภาษาไทย 
พัฒนาอัจฉริยะภาพทางภาษาไทย (การ
นำนักเรียนแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก) น.ส.สกลรตัน ์ 20,000  20,000 

47 ภาษาไทย 
มหกรรมนำเสนองานวิชาการ วิชา IS 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
น.ส. 
จารุวรรณ 20,000  20,000 

48 ภาษาไทย 
พัฒนาบรรยากาศการเรียนการสอนวิชา 
IS การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

น.ส. 
จารุวรรณ 46,000  46,000 

รวมงบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 218,000  218,000 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

  

   

49 ภาษาต่างประเทศ 

พัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตร 
(จำนวน 45,000บาท) 
 นางวรัตดา 

 
 
 

 
 
 

 
\ 
 

 

ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 1พัฒนาสื่อและนวัตกรรมการ
เรียนการสอน  
  20,000  20,000 

ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ทางภาษา      
  20,000  20,000 

ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 3 English @ Noon 
  5,000  5,000 

50 ภาษาต่างประเทศ 
พัฒนาและปรับปรุง ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา (100,000 บาท) น.ส.รัตติยากร 100,000  100,000 
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ที่ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุนราย
หัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

512 ภาษาต่างประเทศ 
พัฒนาอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ 
(จำนวน 40,000บาท) นางวรรณคนา    

 

ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 1  
การแข่งขันส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ภาษาอังกฤษ(ภายในโรงเรยีน)    20,000 20,000 

ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ(นำนักเรยีน
แข่งขันกับหน่วยงานภายนอก)   20,000 20,000 

52 ภาษาต่างประเทศ เทศกาลและวันสำคัญของชาติตะวันตก  นางวรรณคนา    

 ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมที่ 1 วันครสิต์มาส         25,000 25,000 

 ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 2 เทศกาลและวันสำคญัของ
ชาติตะวันตก   25,000 25,000 

53 ภาษาต่างประเทศ 
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 
(จำนวน 30,000บาท) นางสาวญาน ี    

 
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันทักษะภาษาจีน        13,000 13,000 

ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรรมที่ 2 กิจกรรมภาษาและ
วัฒนธรรมจีน   17,000 17,000 

54 ภาษาต่างประเทศ ค่ายภาษาอังกฤษ(English camp) นางวรรณคนา 10,000  10,000 

รวมงบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 155,000 120,000 275,000 

 
 
 

 กลุ่มงาน/กลุ่ม
สาระ 

ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา    

55 ศิลปศึกษา 
เสรมิสุนทรยีภาพดา้นดนตรี 
(ไทยและสากล) นายเจษฎา 140,000 

  

56 ศิลปศึกษา 
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ศลิปะ                                              นายณัฐดนยั 60,000 

  

57 ศิลปศึกษา 
พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศดา้นศิลปะ 
ดนตรี  และนาฏศลิป ์

นางสาว
อมรรัตน ์  
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58 ศิลปศึกษา 
สืบสานศลิปวัฒนธรรมและภมูิปัญญาไทย
(งบสมาคม  30,000 บาท)   

นางสาว
อมรรัตน ์

   

รวมงบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา 200,000  200,000 

ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    

59 การงานอาชีพ พัฒนาคุณภาพการเรยีนการสอนคหกรรม นางสาวสุภาวด ี 31,500   

60 การงานอาชีพ 
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพ 
งานเกษตร นายวินัย 12,900  

 

61 การงานอาชีพ 
พัฒนาห้องเรียนพันธมิตร PIM  
(จำนวน 57,000บาท) ครูณฎัฐมน 27,000  

 

62 การงานอาชีพ 
งานสร้างสรรคภ์ูมิปัญญาท้องถิ่น
ผลิตภณัฑ์จากผ้าย้อมคราม นางปัญจพร  25,000 

 

รวมงบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 71,400 25,000 96,400 

 
 

ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    

63 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนกลุม่สาระ 
การเรยีนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายอัศวิน 70,000  70,000 

64 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
การแข่งขันกีฬาภายใน 

  405,300 405,300 

 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน
กิจกรรม นายสมคดิ    

 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน นายสมคดิ    

65 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
สนับสนุนและส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันเพื่อพัฒนาทักษะ   50,000 50,000 

 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 การแข่งขันกีฬา ตาม
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ นายสมคดิ  8,000 8,000 

 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
กิจกรรมที ่2การเข้าร่วมการแข่งขนักีฬา
เยาวชนแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ       นายสมคดิ  7,000 7,000 



47 

 

 

 

ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
กิจกรรมที ่3 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน จังหวัดสกลนคร    นายสมคดิ  7,000 7,000 

 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
กิจกรรมที ่5 ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
Prime Minister Cup 2021-22  นายสมคดิ  7,000 7,000 

 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
กิจกรรมที่ 6 การเข้าร่วมการแข่งขนั
ฟุตบอลนักเรยีนลีก U-18จังหวัดสกลนคร  

นายสมคดิ  14,000 14,000 

 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 
กิจกรรมที่ 7 การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
นักเรียน นักศึกษา จังหวัดสกลนคร นายสมคดิ  7,000 7,000 

รวมงบกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศกึษาและพลศกึษา 70,000 455,300 525,300 
 
 

ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

66 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรยีน 
พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
  (103,000    บาท) นางวนิดา    

 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

กิจกรรมที ่1 พัฒนาผูเ้รียนตามหลกัสูตร 
(10,000 บาท)  10,000  10,000 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

กิจกรรมที ่2พัฒนาความเป็นเลิศและ
ความเป็นสากล (10,000 บาท)  10,000  10,000 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

กิจกรรมที่ 3 พัฒนากิจกรรมเสริมทักษะ
ชีวิต การเดินทางไกลและการอยู่คา่ยพัก
แรม  (72,000 บาท)    72,000 72,000 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
(6,000 บาท)   6,000 6,000 

กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 

กิจกรรมที ่5 การสร้างความสัมพันธ์กับ
โรงเรียน ชุมชน  (5,000บาท)     5,000 5,000 

รวมงบกลุ่มงานกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 20,000  83,000  103,000 
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ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

งานห้องสมุด    

67 งานห้องสมุด พัฒนางานห้องสมุด (330,000    บาท) นางสาวบุปผา      

 
 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและปรบัปรุงสือ่
สิ่งพิมพ์วารสารและหนังสือพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส ์   

    

 
 

กิจกรรมที ่2  กิจกรรมเข้ารูปเล่มหนังสือ
และซ่อมแซมหนังสือและวารสาร   

 
5,000  5,000 

 
 

กิจกรรมที ่3 พัฒนาและปรับปรุง
ปรับเปลีย่นวัสดุอุปกรณ์งานบริการและ
งานเทคนิค 

 
20,000  20,000 

 
 

กิจกรรมีที่ 4 พัฒนาและปรบัปรุงสือ่
หนังสือ e - book 

 
100,000  100,000 

 
 

กิจกรรมที่ 5 พัฒนาและปรบัปรุงสือ่
สิ่งพิมพ์หนังสือเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ประกอบการเรียนการสอน 

 
25,000  25,000 

 
 

กิจกรรมที่ 6 ปรับเปลี่ยนและปรับปรุง
ระบบงานห้องสมดุอัตโนมัต ิ

 
100,000  100,000 

 
 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมปรับเปลี่ยนและ
ปรับปรุงบรรยากาศภายในและภายนอก
ห้องสมุด 

 
50,000  50,000 

68 งานห้องสมุด 
กิจกรรมส่งเสริมนสิัยรักการอ่าน 
(ห้องสมุด) นางสาวบปุผา  30,000 30,000 

รวมงบงานห้องสมุด 300,000 30,000 330,000 

 

ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

งานกิจกรรมงานแนะแนว    

69 งานแนะแนว 
โครงการพัฒนางานแนะแนว 
เพื่อการศึกษา นายชาน ุ 40,000 5,000 45,000 

รวมงบกิจกรรมงานแนะแนว 40,000 5,000 45,000 
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ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน    

70 
งานกิจการ
นักเรียน   พัฒนางานกลุ่มงานกิจการนักเรียน นางลักขณา 20,000  20,000 

71 
งานกิจการ
นักเรียน พัฒนางานธนาคารโรงเรียน นางลักขณา 3,000  3,000 

72 
งานกิจการ
นักเรียน 

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
(45,000บาท) นางวาสนา    

 

งานกิจการ
นักเรียน 

กิจกรรม จดัซื้อวัสดุอุปกรณ์งานสภา
นักเรียน  5,000  5,000 

งานกิจการ
นักเรียน กิจกรรมศึกษาดูงาน  5,000  5,000 

 
งานกิจการ
นักเรียน 

กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์สภานกัเรียน
(ตัดชุดสูทสภานักเรียน)  20,000  20,000 

73 
งานกิจการ
นักเรียน กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ  15,000  15,000 

74 
งานกิจการ
นักเรียน ส่งเสริมระเบียบวินัย  (18,000บาท) นายสัญชัย    

 

งานกิจการ
นักเรียน กิจกรรมที่ 1 เด็กเรียนบาร์เบอร ์  10,000  10,000 

งานกิจการ
นักเรียน กิจกรรมที่ 2 ใส่ใจกฏจราจร  8,000  8,000 

75 
งานกิจการ
นักเรียน กิจกรรมวันไหว้คร ู นส.กมลรัตน ์ 20,000  20,000 

76 
งานกิจการ
นักเรียน พัฒนางานประชาสัมพันธ์ นส.กมลรัตน ์ 15,000  15,000 

77 
งานกิจการ
นักเรียน ทัศนศึกษา นายขจรศักดิ ์  400,000 400,000 

78 
งานกิจการ
นักเรียน 

พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
(120,000บาท) นส.ดวงกมล    

 
งานกิจการ
นักเรียน กิจกรรมที่1 เยีย่มบ้านนักเรียน   60,000 60,000 

 งานกิจการ 
นักเรียน 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้ปกครอง   
(งบสมาคม  60,000 บาท)   
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ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน    

       

79 
งานกิจการ
นักเรียน 

ส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมนักเรยีน 
นางประภากร  16,000 16,000 

80 
งานกิจการ
นักเรียน 

ส่งเสริมระเบียบวินัยด้วยกิจกรรมรักษา
ดินแดน ส.ต.ต.สนธยา  20,000 20,000 

81 
งานกิจการ
นักเรียน 

พัฒนางานรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ TO BE NUMBER ONE  
ในสถานศึกษา นางพรพิรุณ 45,000 100,000 145,000 

รวมงบกลุ่มงานกจิการนกัเรียน 166,000 596,000 762,000 

 

 

ที่ 
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจดัสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบกิจกรรม
พัฒนาฯ 

รวม 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป    

82 
งานอาคาร
สถานท่ี พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี  

นางสาว
อมรวรรณ  

              
225,060    

              
225,060  

83 
งานอาคาร
สถานท่ี พัฒนางานกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

นางสาว
อมรวรรณ  

                  
4,000    

                  
4,000  

84 
งานอาคาร
สถานท่ี 

ซ่อมบำรุงยานพาหนะส่วนกลางของ
โรงเรียน 

นางสาว
อมรวรรณ  

                
20,000    

                
20,000  

85 
งานกิจกรรม

ชุมชน 
วันสำคัญและวัฒนธรรมประเพณีไทย  
(10,000 บาท) 

นาง สาว
อมรวรรณ 

                
10,000    

                
10,000  

86 
งานโสตทัศน

ศึกษา 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน
โสตทัศนูปกรณ ์ นายเจษฎา 

                
50,000    

                
50,000  

87 งานอนามัย  ฟันสวยยิ้มใส  นางสมชิต   1,000  1,000 

88 งานอนามัย  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย           นางสมชิต     15,000       15,000  

89 งานโภชนาการ อบรมนักเรยีนแกนนำคุ้มครองผู้บริโภค นางวราภรณ ์       10,000  10,000 

รวมงบกลุ่มงานบริหารทั่วไป 325,060 10,000 335,060 
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ที ่
กลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระ 
ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

งบอุดหนุน
รายหัว 

งบ
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

รวม 

กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ    

90 งานแผนงาน การซ่อมบำรุงวัสดุครุภณัฑ ์ นางจิราวรรณ   15,000  15,000 

91 งานแผนงาน พัฒนางานแผนงานและงบประมาณ นางวรรณคนา  40,000  40,000 

92 งานการเงิน พัฒนางานการเงินและบญัช ี นางวัลภา 45,000  45,000 

93 งานพัสด ุ บริหารงานพัสดุและสินทรัพย ์ นางสมศิริ  35,000  35,000 

94 งานธุรการ บริหารงานสารบรรณและบริการด้านการศึกษา นางวารุณ ี 35,000  35,000 

95 งานบุคลากร การพัฒนาบุคลากร นางสิริลักษณ์   140,000  140,000 

96 งานบุคลากร พัฒนางานบุคลากร น.ส.นิลลัดดา    60,000  60,000 

97 
งานการเงิน 

สมทบกองทุนเงินทดแทนของส่วน
ราชการ ( ลูกจ้างช่ัวคราว ) นางวัลภา 

                
10,000  

 
                

10,000  

รวมงบกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ 380,000  380,000 

 
 

 

 

 

 


