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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบริหารงาน   
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารกิจการนกัเรยีน             
1 โครงการพัฒนางานธุรการกลุ่ม

บริหารกิจการนกัเรียน 
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

25,000    25,000 พ.ค.64–มี.ค.65 ครูลัดดา   
 

 น.
1,3,4 

น.4 ล.1 
ก.1,2 
ล.4 
ก.2 
 

ม.2 
 

 1.จัดหา  จดัซือ้วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน  21,910 บ. - - 21,910 บ. พ.ค.64–มี.ค.65 
 

ครูลัดดา และ
คณะ 
 

2. ค่าซ่อมวัสดุ ครุภณัฑ์ส านกังาน  2,000 บ.   2,000 บ. 

3. ค่าถา่ยเอกสาร-เข้าเล่มเอกสาร  1,090 บ.   1,090 บ. 

2 โครงการจิตอาสา  
พัฒนาส่ิงแวดล้อม 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

24,000 บ. 45,000 บ. - 69,000 บ. พ.ค.64–มี.ค.65 ครูสุชาต ิ
 

น.1,3  น.1,3 ล.2 
ก.4 

ม.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมจิตอาสา  - 45,000 บ. - 45,000 บ.    พ.ค.64–มี.ค.
65 

ครูสุชาต ิ
ครูที่ปรึกษา 
หัวหนา้คณะสี 

กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม  24,000 บ. - - 24,000 บ. พ.ค.64–มี.ค.65 นักเรียน 
ครูสุชาต ิ
ครูที่ปรึกษา 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารกิจการนกัเรยีน             
3 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

- 10,500 บ. 
 

- 10,500 บ. พ.ค.64–มี.ค.65 ครธูงชัย  
ครศูริญญา   

น.1,3 น.1,2 ล.2 
ก.4 

ม.1 

1.กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตจุราจร 

 - 5,000 บ. - 5,000 บ. พ.ค.64–มี.ค.65 ครธูงชัย  
ครเูจนวิทย์  

    

2.กิจกรรม วยัใสรักดี  ไมม่ีท้อง  - 5,500 บ. - 5,500 บ. พ.ค.64–มี.ค.65 ครศูริญญา ครู
ไพรินทร์  
ครชูลธิชา   
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารกิจการนกัเรยีน             
4 โครงการพัฒนาระเบียบวนิัย  

คุณธรรม จริยธรรมและสร้างส านึก
ความเปน็ไทย 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

   168,000 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 ครูลัดดา และ
คณะ   

น.
1,23,

4 

น.1,3 ล.2 
ก.4 
 

ม.1 
 
 

 1. กิจกรรมคนดศีรีท่าตะโก  1,000 บ. - - 1,000 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 นางสาววราลี  
และคณะ 

2. กิจกรรมพฒันาคณุภาพนกัเรยีน  1,000 บ. - - 1,000 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 นางสาววราลี  
และคณะ 

3. กิจกรรมเชิดชูเด็กดมีีคณุธรรม 
 3,000 บ.  - - 3,000 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 ครูลัดดา และ

คณะ 
4. กิจกรรมพธิีไหวค้รู  - 7,000 บ.  - 7,000 บ.  พ.ค.64-มี.ค.65 ครูสุจิราภรณ์   

และคณะ 
5. กิจกรรมอบรมคณุธรรม 
จริยธรรมนกัเรียน 

 - 130,000 บ.  - 130,000 บ.  พ.ค.64-มี.ค.65 ครูสุจิราภรณ์ 
และคณะ 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 

รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน  

           

4 โครงการพัฒนาระเบียบวนิัย  
คุณธรรม จริยธรรมและสร้าง
ส านึกความเป็นไทย 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

   168,000 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 ครูลัดดา และคณะ   น.1,23,4 น.1,3 ล.2 
ก.4 
 

ม.1 
 
 

 6. กิจกรรมวันปีใหม ่
 
 

 - 14,000 บ.  - 14,000 บ.  พ.ค.64-มี.ค.65 ครูฉัตรชัย  
ครูเจนวิทย์  และคณะ 

7. กิจกรรมต้อนรับนอ้งรัก 
 
 

  
- 

8,000 บ. 
 

 
- 

    8,000 บ. 
  

     พ.ค.64 ครูประสพโชค  
ครูเผ่าไทย และ
คณะกรรมการ
นักเรียน 

8. คืนคณุธรรมสู่ห้องเรียน 
 4,000 

บ. 
- - 4,000 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 ครลูัดดา   

และสภานักเรียน 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน 

           

5 โครงการเฝ้าระวังส่ิงเสพติด เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

   16,000 บ. พ.ค.64 - มี.ค. 65 ครูสมชาย   น.1,3 น.1,3 ล.2 
ก.1,4 
ล.4 ก.1 

ม.1 
 

 กิจกรรมวนัต่อต้านยาเสพตดิ  5,000 
บ. 

  5,000 บ. พ.ค.64 - มี.ค. 65 ครูสมชาย   

กิจกรรม Re-X-ray  5,500 
บ. 

  5,500 บ. พ.ค.64 - มี.ค. 65 ครูพัฒนพล   

อบรมสร้างความเข้มแข็ง
นักเรียนพ้นภัยยาเสพตดิ 

 4,500 
บ. 

  4,500 บ.  ครูสมชาย   

ลานกีฬาตา้นยาเสพตดิ  1,000 
บ. 

  1,000 บ.  ครูศศิวงศ์   

6 โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

11,000
บ.  

  11,000 บ. พ.ค 64 - มี.ค 65 ครศูริญญา และคณะ น.1,2 น.1,3 ล.2 
ก.1,3,4 
ล.4 
ก.1,2 

ม.1 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 

รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน  

           

7 โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

60,000 บ. 25,500 บ. - 85,500 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 ครูฉัตรชัย  น.3 น.1 
 

ล.2 
ก.2,4 
 

ม.1 
 

 เลือกตั้งคณะกรรมการ 
สภานักเรียน 

 - 4,000 บ. - 4,000 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 ครูฉัตรชัย  
และคณะกรรมการนกัเรียน 

อบรมต้นกล้าประชาธปิไตย 
 - 5,000 บ. - 5,000 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 ครูฉัตรชัย  

และคณะกรรมการนกัเรียน 

เยาวชนต้นแบบ 
 10,000 บ. 16,500 บ. - 26,500 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 ครูฉัตรชัย   

และคณะกรรมการนกัเรียน 
ปรับปรุงห้องสภานักเรียน 
 

 50,000 บ. 
 

- - 50,000 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 ครูฉัตรชัย และ
คณะกรรมการนักเรียน 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 

รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน  

           

8 โครงการศึกษาดูงานของ
สภานกัเรียน 
 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

20,000 บ. - - 20,000 บ. พ.ค 64 – มี.ค 65 ครูสุดสวาท 
และคณะ 

น.1,3 น.1,2 ล.2 
ก.1,4 
ล.3 
ก.1 

ม.1,3 

 
9 

โครงการจัดท าคูม่ือนักเรียน 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

 - 5,000 บ. 
(เงินระดม
ทรัพยากร) 

5,000  บ. ก.ค 64 - ม.ค.65 ครูสุชาติ โต
สงคราม 
 

น.3 น.3 
 

ล.2 ก.1 
ล.3 ก.1 

ม.1 

10 
 

โครงการพัฒนางานจัดท า
บัตรประจ าตัวนักเรยีน 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

 - 39,269 บ. 
(เงินระดม
ทรัพยากร) 

39,269 บ. 
 

พ.ค 64 -  ก.ค 64 ครูสามารถ   
 

น.4 น.3 ล.1 ก.2 ม.2 

11 
 
 
 

โครงการพัฒนางานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดย

ใช้กล้อง AI CAMERA 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

  477,900 บ. 
(เงินระดม
ทรัพยากร) 

477,900 บ. 
 

พ.ค 64 -  เม.ย 65 ครูศริญญา  
และคณะ 
 

น. 
1,2,3,4 

น.
1,2,3 

ล.1 ก.2 
ล.4 ก.1,2 

ม.1,2 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบริหารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

 โครงการ / งาน / กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 

รวม เวลาด าเนนิการ ผูร้ับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารงาน
บุคคล   

           

1 โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศกึษาใหม้ี
ความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

330,000 บ. 
 

  330,000 บ. 
 

พ.ค.64–มี.ค.65 ครูศุภกิา  ครอูังคณา 
ครูอัญชนา   ครูปภาวรา   
ครูศาศวัต ครูประสพโชค   
น.ส.ลลนา   

น.3 น.2 ล.3 
ก.1,2 

ม.2 

 1. กิจกรรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใหม้ี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

 250,000 บ. 
(งบกลาง) 

  250,000 บ. 
(งบกลาง) 

พ.ค.64–มี.ค.65 งานส่งเสริมประสิทธิภาพใน
การปฏบิัติราชการ 

 2. กิจกรรมการพัฒนาครูสู่
ศตวรรษที่ 21 

 50,000 บ. 
 

  50,000 บ. 
 

พ.ค.64–มี.ค.65 งานส่งเสริมประสิทธิภาพใน
การปฏบิัติราชการ 

3.กิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้สานสัมพันธ์สหวิทยา
เขต 

 30,000 บ.   30,000 บ. พ.ค.64–มี.ค.65 งานส่งเสริมประสิทธิภาพใน
การปฏบิัติราชการ 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

 โครงการ / งาน / กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 

รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารงาน
บุคคล   

           

2 โครงการสร้างเสริมขวัญ
และก าลังใจการปฏิบัติงาน
ของ 
บุคลากรโรงเรียนทา่ตะโก
พิทยาคม ปกีารศกึษา 
2564  

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

  2,400 บ. 2,400 บ. พ.ค.64–มี.ค.65 ครูวันเพ็ญ   ครูอัญชนา   
ครูศุภกิา  ครอูังคณา 
ครูประสพโชค  น.ส.ลลนา 

น.3 น.2 ล.3 
ก.1 

ม.2 
 

 - กจิกรรมคดัเลอืกพอ่/แมค่นที่
สอง 

   2,400 บ. 
 

2,400 บ. 
 

พ.ค.64–มี.ค.65 งานบุคลากร 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ / งาน / กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารงาน
บุคคล   

           

3 โครงการพัฒนาการบริหาร
จัดการ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

47,600 บ.   47,600 บ. พ.ค.64–มี.ค.65 ครูปภาวรา  ครูประสพโชค   
ครูวันเพ็ญ   ครูอังคณา 
ครูศุภกิา   ครูศาศวัต 
ครูอัญชนา 

น.3 น.2 ล.3 
ก.1,2 

ม.2 
 

1. การพัฒนาการบริหาร
จัดการ กลุม่บริหารงานบคุคล 

 22,100 บ.   22,100 บ. พ.ค.64–มี.ค.65 งานบุคลากร     

2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 25,500 บ. 
 

  25,500 บ. 
 

พ.ค.64–มี.ค.65 งานบุคลากร     
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ / งาน / กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารงาน
บุคคล   

           

4 โครงการศึกษาดูงาน
ประจ าปีการศกึษา 2564 
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

90,560 บ. 
(งบกลาง) 

  90,560 บ. 
(งบกลาง) 

มี.ค 64–เม.ย.65 ครูศาศวัต   ครูศุภกิา   
ครูประสพโชค  ครูสินี 
ครูปวิตรา  ครูวนัเพ็ญ   
น.ส.ลลนา 

น.3 น.4 ล.3 
ก.1 

ม.2 
 

การศึกษาดูงาน สัมมนาและ
ศึกษาดูงานส าหรับผู้บริหาร
และบุคลากร 
 

 90,560 บ. 
 

  90,560 บ. 
 

มี.ค 64–เม.ย.65 งานบุคลากร 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ / งาน / กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารงานบุคคล              
5 โครงการอบรมหลักสูตรรับรอง

จากสถาบนัคุรุพัฒนา 
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

50,000 บ. 
(งบกลาง) 

  50,000 บ. 
(งบกลาง) 

พ.ค.64–มี.ค.65 ครูวราภรณ์  ครูพรนภา   
ครูล าไย    

น.3 น.2 ล.3 
ก.1,2 

ม.2 
 

กิจกรรมอบรมหลักสูตรรับรอง
จากสถาบันคุรุพัฒนา 

 50,000 บ.   50,000 บ. พ.ค.64–มี.ค.65 งานบุคลากร 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบริหารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหาร
งบประมาณและสินทรัพย ์

           

1 โครงการพัฒนาส านกังาน
กลุ่มบริหารงบประมาณและ
สินทรัพย์  

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

50,000 บ.   50,000 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 ครปูัทมา ครูอุไรรัตน ์
คณะครูและเจ้าหน้าที่
ส านักงานในกลุ่มบริหาร
งบประมาณฯ 
 

น.4 น.3 ล.1 
ก.1,2 

ม.2 

 พัฒนาส านักงานและพัฒนา
ระบบบริหารงานและการ
ให้บริการ 

 50,000 บ.   50,000 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 ครปูัทมา  ครูอุไรรัตน ์
ครสูุภาพร   

2 โครงการพัฒนาระบบการ
วางแผนการปฏิบัติงานใน
สถานศกึษา 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

30,000 บ.   30,000 บ. เม.ย.64-มี.ค.65 ครูปัทมา ครสุูภาพร  
ครูปวิช  

น.4 ก.3 ล.1 
ก.1 

ม.2 
 

 กิจกรรม   
พัฒนาระบบบริหารและการ
จัดการ 

 30,000 บ.   30,000 บ. เม.ย.64-มี.ค.65 ครูปัทมา ครสูุภาพร  
ครูปวิช  
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 

รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน 

อื่นๆ 
(เงินระดม
ทรัพยากร) 

สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหาร
งบประมาณและสินทรัพย ์

           

3 โครงการพัฒนางานพัสดุและ
สินทรัพย์ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

25,000 บ.   25,000 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 ครูวิทยา          
ครูปิยะวัจน์       
ครูวรัญญา         
ครูปาริฉัตร    
นางสาวลลิตา       

น.4 น.3 ล.1 
ก.1 

ม.2 
 

 การจดัหาพัสด ุ 
 

 20,000 บ.   20,000 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 ครูวิทยา          
ครูปิยะวัจน์       
ครูวรัญญา         
ครูปาริฉตัร    
นางสาวลลิตา       

 ควบคมุ บ ารุงรักษา และ
จ าหน่ายพัสด ุ
 

 5,000 บ.   5,000 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหาร
งบประมาณและสินทรัพย์  

           

4 พัฒนางานการเงินและ
บัญชี 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

1,374,000บ.  4,248,700 บ. 5,622,700บ. เม.ย.64-มี.ค.65 ครอูุไรรัตน ์
ครจัูนทร์จิรา 
ครสุูนทรี    
ครสูมฤด ี
น.ส.ธนิตา   
 
 

น.4 น.3 ล.1 
ก.1,2 

ม.2 

 1. กิจกรรมจัดท าเอกสาร
เกี่ยวกับการเงนิ 
- จัดท าแบบฟอรม์การเงิน 
- เบิก-จ่ายเงินตามโครงการ 
- เบิกเงินงบประมาณจาก
เขตฯ 
- รายงานการเงินและบญัช ี
 

 10,000 บ. 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

 

10,000 บ. 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน 
อื่นๆ 

 
สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหาร
งบประมาณและสินทรัพย์  

           

4 พัฒนางานการเงินและ
บัญชี(ต่อ) 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

1,374,000บ.  4,248,700 บ.
(เงินระดม
ทรัพยากร) 

5,622,700บ. เม.ย.64-ม.ีค.65 ครอูุไรรัตน ์
ครจัูนทร์จิรา 
ครสุูนทรี    
ครสูมฤด ี
น.ส.ธนิตา   
 
 

น.4 น.3 ล.1 
ก.1,2 

ม.2 

 2.เบิก-จ่ายค่า
สาธารณูปโภค 

- ค่าไฟฟ้า 
- น้ าประปา 
- โทรศัพท์ 
- ก าจดัขยะ 
- ค่าสูบส้วม 
- ห้องเรียนคณุภาพ 
- คา่จา้งครตู่างประเทศ 
- คา่วิทยากรท้องถิน่ 
- คา่จา้งบุคลากร 

  
1,000,000 บ. 
  300,000 บ. 
    20,000 บ. 
   24,000 บ. 
    20,000 บ. 

- 
- 
- 
- 

  
1,172,100 บ. 

- 
- 
- 
- 

1,025,500 บ.       
318,500 บ.  
146,500 บ. 
586,100 บ. 

 
2,172,100 บ. 
300,000 บ. 
20,000 บ. 
24,000 บ. 
20,000 บ 
1,025,500 บ.      
318,500 บ.  
146,500 บ. 
586,100 บ. 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน 
อื่นๆ 

 
สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหาร
งบประมาณและสินทรัพย์  

           

5 โครงการพัฒนางานระบบ
การประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา  

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

25,000 บ.   25,000 บ. พ.ค.64-เม.ย.65 
 

ครูสิรินทิพย์  
ครูวราภรณ์   
ครูเผ่าไทย  
ครปูรัชญา 
ครูสิทธิชัย    

น.4 น.4,6 ล.1 
ก.1 

ม.2 
 
 

 กิจกรรมก าหนดเปา้หมาย
มาตรฐานการศกึษาของ
สถานศึกษา  

 1,550 บ.   1,550 บ. พ.ค.64 ครูสิรินทิพย์  
ครูวราภรณ์   
ครูเผ่าไทย  
ครปูรัชญา 
ครูสิทธิชัย    
  

กิจกรรมติดตามตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

 5,510 บ.   5,510 บ. พ.ค.64-เม.ย.65 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน 
อื่นๆ 

 
สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหาร
งบประมาณและสินทรัพย์  

           

5 โครงการพัฒนางานระบบ
การประกนัคณุภาพภายใน
สถานศกึษา  

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

25,000 บ.   25,000 บ. พ.ค.64-เม.ย.65 
 

ครูสิรินทิพย์  
ครูวราภรณ์   
ครูเผ่าไทย  
ครปูรัชญา 
ครูสิทธิชัย    

น.4 ก.1 
น.4,6 

ล.1 
ก.1 

ม.2 
 
 

 กิจกรรม จดัท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน (SAR) 

 12,025 บ.   12,025 บ.  
 
 
 
พ.ค.64-เม.ย.65 

 

ครูสิรินทิพย์  
ครูวราภรณ์   
ครูเผ่าไทย  
ครปูรัชญา 
ครูสิทธิชัย   

กิจกรรม พัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 5,915 บ.   5,915 บ. 

กิจกรรม การประเมินคุณภาพ
ภายนอก ภายใต้สถานการณ์ 
โควิด-19 

 25,060 บ.   25,060 บ. ครูสิรินทิพย์  
ครูวราภรณ์   
ครูเผ่าไทย 
ครปูรัชญา 
ครูสิทธิชัย   
คณะครูทุกท่าน 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน รวม 
เวลา

ด าเนนิการ 
ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

อื่นๆ    สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหาร
งบประมาณและสินทรัพย์  

       
 

    

6 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษา 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

23,000 บ.   23,000 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 ครูขนิษฐา  
ครูปิยะวัจน์   
ครูอมรรัตน์   

ก.5 ก.5 ล.4 
ก.2 

ม.2 

กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

 20,000 บ.   20,000 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 ครูขนิษฐา  
ครูปิยะวัจน์   
ครูอมรรัตน์   กิจกรรม รายงานข้อมูล

สารสนเทศ 
 3,000 บ.   3,000 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 



 99 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 

อื่นๆ    สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารงบประมาณ
และสินทรัพย ์

           

7 โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพระบบควบคมุ
ภายในสถานศกึษา 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

5,000 บ.   5,000 บ. ส.ค.64-ต.ค.64 ครเูผ่าไทย   
ครสุูภาพร   
ครูวรัญญา   

น.4 น.3 ล.1 
ก.1 

ม.2 
 

 พัฒนาประสิทธิภาพระบบ
ควบคมุภายในของ
สถานศึกษา 

 5,000 บ.   5,000 บ. ส.ค.64-ต.ค.64 ครเูผ่าไทย   
ครสูุภาพร   
ครวูรัญญา   
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบริหารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารทั่วไป            
1 โครงการปรับปรุงพัฒนางาน

ธุรการ 
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

68,000 บ. 
36,000 บ. 

  68,000 บ. 
36,000 บ. 

ปีการศกึษา  
2564 

ครูธนภรณ์  ครูนงค์นุช   
ครูโยษิตา  ครูพิจติรา 
ครูกัลยา ครูธดิารตัน์   
ครูจันทร์จิรา   

น.4 น.3 ก.1,2 
 

ม.2 
 
 

 ศึกษาแนวทางในการพัฒนางาน
สารบรรณ  

     พ.ค.64 ครูธนภรณ์  และคณะ 

ส ารวจความต้องการจ าเป็นทีจ่ะ
ด าเนินงานสารบรรณใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

     พ.ค.64 ครูธนภรณ์  และคณะ 

จัดท าแนวปฏิบตัิงานสารบรรณ      พ.ค.64 ครูธนภรณ์  และคณะ 

One  stop  service (ก าหนด
ระยะเวลาการตดิต่อ -  แลว้
เสร็จภายในกีว่ัน / กี่ชั่วโมง)   

     พ.ค.62 ครูธนภรณ์  และคณะ 

ด าเนินตามโครงการ  68,000 บ.   68,000 บ. พ.ค.64-ก.พ.65 ครูธนภรณ์  และคณะ 

ประเมินผลการด าเนินงาน      มี.ค.65 ครูธนภรณ์  และคณะ 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารทั่วไป            
2 โครงการปรับปรุงพัฒนา

ระบบบริหารงาน กลุ่ม
บริหารทั่วไป 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

65,940 บ.   65,940 บ. ปีการศกึษา  
2564 

ครูธนภรณ์   
ครูปิยะฐิฎาร์   
ครูสมฤด ี
ครูวัลย์ลดา   
ครูพรนภา   
ครูโยษิตา   
ครูนงคน์ุช     
ครูจันทร์จิรา   

น.4 น.3 ก.1,2 
 

ม.2 
 
 

 ขั้นเตรียมงาน (PLAN)      พ.ค.64 ครธูนภรณ์  และคณะ 

ขั้นด าเนินการ  (DO)  65,940 บ.   65,940 บ. มิ.ย.64 - ก.ค.65 ครธูนภรณ์  และคณะ 

ขั้นตรวจสอบ (CHECK)      ก.ย.64 ครธูนภรณ์  และคณะ 

ขั้นรายงาน (ACTION)      มี.ค.65 ครธูนภรณ์  และคณะ 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารทั่วไป            
3 โครงการบริโภคปลอดภัยกับ  

อย.น้อย 
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

10,000 บ. 
 

  10,000 บ. 
 

1 มิ.ย 64– เม.ย 65 ครูสุดสวาท  ครูนงคน์ุช 
ครูปิยะฐิฎาร์  ครูล าไย  
ครูอุไรรัตน์  และคณะ
เจ้าหน้าที่งานอนามัย
โรงเรียน 

น.1,2 น.1 ล.2 
ก.3,4 
ล.3 
ก.1 
ล.4 
ก.1 

ม.1 
ม.3 
 
 

 แกนน าประชาสัมพันธ์
โครงการอย.น้อย และรับ
สมัครนักเรียนทีม่ีความสนใจ
เข้าร่วมชมุนุม อย.นอ้ย 

    - มิ.ย.64 แกนน า อย.น้อย 

จัดตั้งคณะกรรมการอย.น้อย     - มิ.ย. 64 แกนน า อย.น้อย 
ชี้แจงวตัถุประสงค์โครงการ
อย.น้อย 

    
- 

มิ.ย. 64 แกนน า อย.น้อย 

ประสานงานกับหัวหน้ากลุม่
สาระทั้ง 8 กลุ่มสาระเพื่อขอ
ความร่วมมือในการจดั
กิจกรรม อย.น้อย 

    

- 

มิ.ย. 64 แกนน า อย.น้อย 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารทั่วไป            
3 โครงการบริโภคปลอดภัยกับ  

อย.น้อย 
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

10,000 บ. 
 

  10,000 บ. 
 

1 มิ.ย 64– เม.ย 65 ครูสุดสวาท  ครูนงคน์ุช 
ครูปิยะฐิฎาร์  ครูล าไย  
ครูอุไรรัตน์  และคณะ
เจ้าหน้าที่งานอนามัย
โรงเรียน 

น.1,2 น.1 ล.2 
ก.3,4 
ล.3 
ก.1 
ล.4 
ก.1 

ม.1 
ม.3 
 
 

 ด าเนินกิจกรรม อย.นอ้ย      มิ.ย. 64 – ก.พ.65  
 
เจ้าหนา้ที่อย.น้อย 

 อย.น้อยเสยีงตามสาย        

อย.น้อยออนแอร ์“ห่วงใย
สุขภาพกับ อย.นอ้ย” 

    
 

 

อย.น้อยสอนน้อง        

-อบรม เจ้าหน้าที่อย.น้อย 
(โภชนาการอาหารปลอดภัยใน
โรงเรียน) 

   4,700.- 
(เงินงบ 
ประมา

ณ) 

 4,700.- 
 

 
ก.ค. 64 

 
เจ้าหนา้ที่อย.น้อย 
เจ้าหนา้ที่สาธารณสุข 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารทั่วไป            
3 โครงการบริโภคปลอดภัยกับ  

อย.น้อย 
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

10,000 บ. 
 

  10,000 บ. 
 

1 มิ.ย 64– เม.ย 65 ครูสุดสวาท  ครูนงคน์ุช 
ครูปิยะฐิฎาร์   ครูล าไย  
ครูอุไรรัตน์  และคณะ
เจ้าหน้าที่งานอนามัย
โรงเรียน 

น.1,2 น.1 ล.2 
ก.3,4 
ล.3 
ก.1 
ล.4 
ก.1 

ม.1 
ม.3 
 
 

 ด าเนินกิจกรรม อย.นอ้ย      มิ.ย. 64 – ก.พ.65 เจ้าหนา้ที่อย.น้อย 
 เครือข่าย อย.น้อย กับอสม.

ชุมชน“รณรงค์การบริโภค
อาหารปลอดภัย” 

   - - 
 

 

มิ.ย. 64 – 
 ก.พ.65 

เจ้าหนา้ที่อย.น้อย 
อสม.ในชุมชน 

-อบรมให้ความรูด้้าน
โภชนาการแก่ผู้จ าหนา่ย
อาหารในโรงเรียน 

 3,000 
 

  
3,000 

ส.ค. 64 เจ้าหนา้ที่อย.น้อย 
เจ้าหนา้ที่สาธารณสุข 

-เว็บไซต์ “สุขภาพดีบริโภค
ปลอดภยั กบัอย.น้อย” 

   - 
- 

มิ.ย. 64 – 
 ก.พ.65 

เจ้าหนา้ที่อย.น้อย 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารทั่วไป            
3 โครงการบริโภคปลอดภัยกับ  

อย.น้อย 
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

10,000 บ. 
 

  10,000 บ. 
 

1 มิ.ย 64– เม.ย 65 ครูสุดสวาท  ครูนงคน์ุช 
ครูปิยะฐิฎาร์   ครูล าไย  
ครูอุไรรัตน์  และคณะ
เจ้าหน้าที่งานอนามัย
โรงเรียน 

น.1,2 น.1 ล.2 
ก.3,4 
ล.3 
ก.1 
ล.4 
ก.1 

ม.1 
ม.3 
 
 

 ด าเนินกิจกรรม อย.นอ้ย      มิ.ย. 64 – ก.พ.65 เจ้าหนา้ที่อย.น้อย 
 ตรวจสารปนเปื้อน และ

สภาพแวดล้อม ภายในร้าน
ประกอบการในโรงเรียน และ 
กลุ่มเครือข่ายแม่คา้ในชมุชน 

 2,300 
 

  2,300 
 
 

 

มิ.ย. 64 – 
 ก.พ.65 

เจ้าหนา้ที่อย.น้อย 

ตรวจสอบการสุขาภิบาล
ส าหรับโรงอาหาร โรงเรียน 
ภาคเรยีนละ  1 ครั้ง 

   - - 
 
 

มิ.ย. 64 –  
ก.พ.65 

เจ้าหนา้ที่อย.น้อย 
เจ้าหนา้ที่สาธารณสุข 
เจ้าหนา้ที่งานอนามยัฯ 

สรุปผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการฯ 

    

 

ก.พ. 65 แกนน า อย.น้อย 
เจ้าหนา้ที่งานอนามยัฯ
โรงเรียน 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารทั่วไป             
4 โครงการพัฒนางาน

ประชาสัมพันธ ์
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

42,000   42,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูพรนภา ครูวันเพ็ญ 
ครูฉัตรชัย ครูเผ่าไทย  
ครูศุภกิา ครูอมรรัตน ์
ครูประสพโชค ครูสามารถ   
ครูปรัชญาฎา นายอนุศษิฎ ์

น.4 น.1 ล.4 
ก.1,2 
 

ม.1 
 

5 โครงการชุมชนสัมพันธ์และ
บริการชุมชน 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

6,000   6,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูค ารณ   น.4 น.1 ล.4 
ก.1,2 
 

ม.1 
 

6 โครงการพัฒนางานอนามัย
และโภชนาการ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

50,000   50,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูสุดสวาท   น.1,2 น.1 ล.2 
ก.3,4 
ล.3 
ก.1 
ล.4 
ก.1 

ม.1 
ม.3 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารทั่วไป            
7 โครงการปรับปรุงพัฒนา

บรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน  

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

250,000 บ.   250,000 บ. ปีการศกึษา  2564 
(พ.ค.64-เม.ย.65) 

ครูเจนวิทย์  
ครูธงชัย 

น.1 น.3 ล.1 
ก.1 
ล.2 
ก.2 

ม.2 
 

 วัสดุอุปกรณ์ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที ่

 150,000 บ. 
 

  150,000 บ. 
 

ปีการศึกษา  2564 
(พ.ค.64-เม.ย.65) 

ครูเจนวิทย์  
ครูธงชัย 

ปรุงปรับระบบน้ าส าหรับ
อุปโภคบริโภค 

 60.000 บ.   60.000 บ. 

เปล่ียนสารดบัเพลิง  40,000 บ.   40,000 บ. 
8 โครงการพัฒนา

บรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อม 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

1,285,767   1,285,767 ปีการศกึษา  2564 
(พ.ค.64-เม.ย.65) 

ครูเจนวิทย์ 
และคณะ 

น.1 น.3 ล.1 
ก.1 
ล.2 
ก.2 

ม.2 
 

9 โครงการพัฒนา
บรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อม 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

  416,518
รายได ้
สถาน 
ศึกษา 

416,518 
รายได ้
สถาน 
ศึกษา 

ปีการศกึษา  2564 
(พ.ค.64-เม.ย.65) 

ครูเจนวิทย์ 
และคณะ 

น.1 น.3 ล.1 
ก.1 
ล.2 
ก.2 

ม.2 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารทั่วไป             
10 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้

การประกนัภยัและการ
ประกันชีวิต 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

  277,500 
ระดม

ทรัพย์ฯ 
 

277,500 
ระดม

ทรัพย์ฯ 
 

ปีการศกึษา  
2564 

(พ.ค.64-เม.ย.
65) 

ครูศิริกัลยา   น.1 น.3 ล.1 
ก.1 
ล.2 
ก.2 

ม.2 
 

11 โครงการพัฒนางาน
ธนาคารโรงเรยีน 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

10,000 บ.   10,000 บ. พ.ค. 64-ก.พ.65 ครูนงลักษณ ์ ครกูนกวรณ   
ครูสิรินทิพย์ ครณูชญาดา 
ครูญาณิศา   

น.3 น.1 ล.2 
ก.4 
 

ม.1 
ม.2 
 

 1. กิจกรรมพัฒนา 
งานธนาคารโรงเรียน 

 10,000 บ.   10,000 บ. พ.ค. 64-ก.พ.65 ครูนงลักษณ ์ครูกนกวรณ   

ครูสิรินทิพย์ ครณูชญาดา 

ครูญาณิศา    

2. กิจกรรมศึกษาดูงาน  -   - พ.ค. 64-ก.พ.65 ครูนงลักษณ ์ครูกนกวรณ   

ครูสิรินทิพย์  ครูณชญาดา 

ครูญาณิศา    
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารทั่วไป             
12 โครงการรณรงคป์้องกัน

และควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

54,380 
41,400 

  54,380 
41,400 

พ.ค. 64-ก.พ.65 ครูสุดสวาท   น.3 น.1 ล.2 
ก.4 
 

ม.1 
ม.2 
 

13 โครงการพัฒนา
ยานพาหนะและเวรยาม 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

410,000   410,000 พ.ค. 64-ก.พ.65 ครูศาศวัต   น.3 น.1 ล.2 
ก.4 
 

ม.1 
ม.2 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบริหารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

กลุ่มบริหารวิชาการ 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารวิชาการ            
1 โครงการพัฒนาการบริหาร

จัดการกลุ่มบรหิารวิชาการ 
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

310,000 บ.    310,000 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 ครูศักดิ์สิทธิ ์
ครูพรรณทิพา  
ครูสุขุม ครูธีรญาณ 
ครูภัสราภรณ์   
ครูศิริพร ครูวริยา   
ครูอัชราภรณ ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
หัวหน้ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรยีน 

น.3 น.2 ล.3 
ก.1,2 

ม.1,3 
 

 พัฒนาการบริหารจดัการกลุ่ม  

บริหารวิชาการ 

 25,000 บ.   25,000 บ.  
 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 

ครูศักดิ์สิทธิ ์ 
ครูสุขุม 
ครูพรรณทิพา  
ครูธีรญาณ 
ครูภัสราภรณ์   
ครูศิริพร ครูวริยา   
ครูอัชราภรณ ์
หัวหนา้กลุ่มสาระฯ
หัวหนา้กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

พัฒนางานหลักสูตร  243,000 บ.   243,000 บ. 

พัฒนางานทะเบยีน – วัดผล 

 42,000 บ.   42,000 บ. 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารวิชาการ            
2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

ภาษาต่างประเทศ 
 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

  1,597,500
เงินระดม
ทรัพย์ฯ 
 

1,597,500
เงินระดม
ทรัพย์ฯ 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 ครูศาศวัต  
 

น.3 น.2 ล.3 
ก.1,2 

ม.1,3 
 

 1. จ้างครูตา่งชาติภาษาอังกฤษ/จนี/

เกาหลี/คา่ธรรมเนยีมยื่นขอวีซ่าและ

ประกันชีวิต 

   1,597,500
เงินระดม
ทรัพย์ฯ 

1,597,500 
เงินระดม
ทรัพย์ฯ 

พ.ค.64-มี.ค.65 ครศูาศวัต  
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารวิชาการ            
3 โครงการทศันศกึษาแหล่งเรียนรู ้ เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

 356,800 บ.  356,800 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 ครูศักดิ์สิทธิ์  
ครูพรรณทิพา   
ครูสมชาย  
ครูมาลัย   
ครูพชร   
ครูสิทธิชัย  
ครูลัดดา   

น.3 น.2 ล.3 
ก.1,2 

ม.1,3 
 

 1. ทัศนศึกษา ม.1   66,000  66,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูพรรณทิพา   

2. ทัศนศึกษา ม.2   65,200  65,200 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูสมชาย  

3. ทัศนศึกษา ม.3   72,400  72,400 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูมาลยั  

4. ทัศนศึกษา ม.4   54,000  54,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูพชร 

5. ทัศนศึกษา ม.5   53,800  53,800 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูสิทธิชัย  

5. ทัศนศึกษา ม.6   45,400  45,400 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูลัดดา   
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารวิชาการ            
4 โครงการศึกษาวิจัยพัฒนา

นวัตกรรมและ 
กระบวนการจัดการเรียนรู ้

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

26,000 บ. 20,000 บ.  46,000 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 ครูศักดิ์สิทธิ์  
คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่ม
สาระทุกกลุ่ม
สาระ 

น.3 น.1,2 ล.3 
ก.2,4 

ม.2,3 
 

 1. พัฒนาแหล่งเรียนรู ้  1,000   1,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูศักดิ์สิทธิ ์  

2. นิเทศการจัดการเรียนรู ้  1,000   1,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูณชญาดา  

3. วิจัยการจดัการศึกษาและ

พัฒนานวตักรรม 

 1,000   1,000 ก.ค.64--มี.ค.65 ครูปวิตรา  
 

4. ชุมชนแหง่การเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ PLC 

 3,000   3,000 ก.ค.64--มี.ค.65 ครูศักดิ์สทิธิ ์  
 

5. กิจกรรม Open House  20,000 20,000  40,000 ก.ค.64--มี.ค.65 ครูธีรญาณ   
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารวิชาการ            
5 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร

และการจัดการศนูย์เครอืข่าย
พัฒนาการเรยีนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

7,000 บ. 
 

  7,000 บ. พ.ค.64-เม.ย.65 ครูวิชุดา  
ครูศศิวงศ์   

น.3 น.2 ล.3 
ก.1 
 

ม.2,3 
 

 ประชุมคณะกรรมการศูนย์  7,000 บ. 
 

  7,000 บ. พ.ค.64-เม.ย.65 ครูวิชุดา  
และคณะ 

6 โครงการส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะวิชาการ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

 387,818 บ.  387,818 
บ. 

พ.ค.64-มี.ค.65 ครูพรรณทิพา     
ครูศักดิ์สิทธิ์       
ครูศาศวัต 

น.3 น.1,2 ล.2 
ก.2,4 

ม.3 
 

 1.กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง

วิชาการ 

  387,818 บ.  387,818 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 ครูพรรณทิพา     
ครูศักดิ์สิทธิ ์      
ครูศาศวัต 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารวิชาการ            
7 โครงการศูนย์พฒันาศักยภาพ

บุคคลเพื่อความเปน็เลิศ (HCEC) 
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

30,000 บ. 
 

 200,000 
(งบ สพฐ.) 

230,000 บ. 
 

มี.ค.64-ก.ย.64 นายจันทรเ์ทพจ์
ผูอ้ านวยการ
โรงเรียนท่า
ตะโกพิทยาคม
นางกัญญาณัฐ
รองผู้อ านวย 
การโรงเรยีนท่า
ตะโกพิทยาคม 
ครูศักดิสิ์ทธิ์       

น.3 น.2 ล.3 
ก.1,2 

ม.2,3 
 

 1.ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือ

ความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนท่า

ตะโกพิทยาคม 

 30,000 บ. 
 

 200,000 
(งบ สพฐ.) 

230,000 บ. 
 

มี.ค.64-ก.ย.64 ครูศักดิ์สิทธิ์       
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรยีนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารวิชาการ            
8 โครงการหอ้งเรียนคณุภาพ เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

  978,685 
เงินระดม
ทรัพย์ฯ 

978,685 
เงินระดม
ทรัพย์ฯ 

พ.ค.64-มี.ค.65 ครูสามารถ 
และคณะ 

น.3 น.2 ล.3 
ก.1,2 

ม.1,3 
 

 

1.ห้องเรียนคณุภาพเพ่ือการจดัการ

เรียนรู้(เช่าคอม 40 เครื่อง) 

    
336,000 
เงินระดม
ทรัพย์ฯ 

 

 
336,000 
เงินระดม
ทรัพย์ฯ 

พ.ค.64-ม.ีค.65 ครูสามารถ 
และคณะ 

2. ห้องเรียนคุณภาพ 

เพื่อการจดัการเรียนรู้(เช่าคอม 

120) 

   369,000 
เงินระดม
ทรัพย์ฯ 

369,000 
เงินระดม
ทรัพย์ฯ 

พ.ค.64-มี.ค.65 ครูสามารถ 
และคณะ 

9 โครงการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีฯ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

34,000บ.   34,000บ. พ.ค.64-มี.ค.65 ครูสามารถ 
ครูสามารถ 

น.3 น.2 ล.3 
ก.1,2 

ม.1,3 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารวิชาการ            
10 โครงการพัฒนาศูนย์วิทยบรกิารฯ 

 
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

 356,800 บ. 
 

 356,800 บ. 
 

พ.ค.64-มี.ค.65 ครูสามารถ 
ครูอัญชลี 

น.3 น.2 ล.3 
ก.1,2 

ม.1,3 
 

 -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์   72,000  72,000  
 

พ.ค.64-มี.ค.65 

 
ครูสามารถ 
ครูอัญชลี 

-เช่าพื้นที่เว็ปไซตแ์ละจัดอบรม   28,000  28,000 

-พัฒนาเครือขา่ยอนิเทอร์เน็ต

ภายในโรงเรียน 

  256,800  256,800 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรยีนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารวิชาการ            
11 โครงการพิเศษตามนโยบาย เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

      น.3 น.2 ล.3 
ก.1,2 

ม.1,3 
 

 
1. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

  100,000  100,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูปัทมา  
ครูขนิษฐา  

2. ส่งเสริมการศึกษาทางไกล   80,000  80,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูสามารถ  

3. โรงเรียนวิถีพุทธ   10,000  10,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูธงชัย  

4. โรงเรียนสุจริต   10,000  10,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูพรรณทิพา  

5. โรงเรียนมาตรฐานสากล   15,000  15,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูศักดิ์สิทธิ ์ 

6. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล   10,000  10,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูศักดิ์สิทธิ ์

7. ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ฯ   20,000  20,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูพรรณทิพา  

8. สถานศึกษาพอเพยีง   10,000  10,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูเผ่าไทย  

9. อาเซยีนศกึษา   10,000  10,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูศิริกัลยา  

10. ทักษะอาชีพสรรค์สร้าง

ผลิตภัณฑ ์

  11,000  11,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูประสพโชค 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 

รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารวิชาการ            
12 โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่ม

งานต่าง ๆ 
1. งานห้องสมุด 
  1.1โครงการพัฒนาห้องสมุด
เพื่อการเรยีนรู ้

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

130,000 บ.   130,000 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 ครูกรวิการ์  
และเจ้าหน้าที่
ห้องสมุด 

น.3 น.2 ล.3 
ก.1,2 

ม.1,3 
 

 - กิจกรรมพัฒนาสื่อวัสดุ

สารนิเทศและสื่อเทคโนโลย ี

 30,000   30,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูกรวิการ ์

- กิจกรรมพัฒนาสื่อวัสดุ

สารนิเทศประเภทวารสาร

หนังสือพิมพ ์

 28,000 

 

 

  28,000 

 

 

พ.ค.64-มี.ค.65 ครูกรวิการ ์

- ซ่อมแซมวัสดุครภุัณฑ์จดัซื้อ

จัดหาวัสดุครุภณัฑ ์

 72,000   72,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูกรวิการ ์

 1.2 โครงการส่งเสริมการอ่าน เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

6,200 บ.   6,200 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 ครูกรวิการ์  
 

น.3 น.2 ล.3 
ก.1,2 

ม.1,3 
 

 - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  6,200 บ.   6,200 บ. พ.ค.64-มี.ค.65 ครูกรวิการ ์
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารวิชาการ            
13 โครงการงานแนะแนว 

1. แนะแนวก้าวไกลพัฒนา
เยาวชนไทยสู่สากล 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

26,000 24,000  50,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูจันทร์แรม  
และคณะ 

น.3 น.2 ล.3 
ก.1,2 

ม.1,3 
 

 - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนางานแนะ

แนว  

 2,000 

 

  2,000 

 

พ.ค.64-มี.ค.65 ครูจันทร์แรม  
และคณะ 

- กิจกรรมวันแนะแนวเพ่ือ

การศึกษาและอาชีพสู่สากล 

 2,000 

 

  2,000 

 

พ.ค.64-มี.ค.65 ครูจันทร์แรม  
และคณะ 

- กิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจ

นักเรียน 

 22,000   22,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูภานมุาศ  
ครูเผ่าไทย 

- กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ 
  24,000  24,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูเผ่าไทย 

ครูภานมุาศ  
 

2. ส่งเสริมนกัเรียนที่ขาดแคลนทุน
ทรัพย์และด้อยโอกาสอิสระ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

  700,000 
ปัจจัยพื้นฐาน 
200,000
บริจาค 

700,000 
ปัจจัยพื้นฐาน 
200,000
บริจาค 

พ.ค.64-มี.ค.65 ครูจันทร์แรม 
ครูภานุมาศ 

น.3 น.2 ล.3 
ก.1,2 

ม.1,3 
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ตารางแสดงงบประมาณจ าแนกตามโครงสร้างบรหิารงาน  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ที ่ โครงการ/งาน/กิจกรรม 
เป้าหมาย
ผลผลิต 

เป็นเงิน 
รวม เวลาด าเนนิการ ผู้รับผิดชอบ 

สนองนโยบาย 

อุดหนนุ 
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรยีน 
อื่นๆ สพฐ สพม กลยุทธ ์ มาตรฐาน 

 สังกัดกลุ่มบริหารวิชาการ            
14 งานวฒันธรรม 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาภมูิ
ปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิน่ 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

10,000   10,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูสุดสวาท 
ครูเผ่าไทย   
ครูศักดิ์สิทธิ ์

น.3 น.2 ล.3 
ก.1,2 

ม.1,3 
 

  - กิจกรรมอนุรกัษ์วัฒนธรรม

ประเพณีไทย 

 10,000   10,000 พ.ค.64-มี.ค.65 ครูสุดสวาท 
ครูเผ่าไทย   
ครูศักดิ์สิทธิ ์

15 การพัฒนาการเรียนการสอนและ
การอยู่คา่ยพักแรม ลส. นน. ยว. 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
ของโครงการ 

30,000 179,600  30,000 
อุดหนนุ 
179,600 
กิจกรรม ฯ 

พ.ค.64-มี.ค.65 ครูปภัสรา  
และคณะ 
 

น.3 น.2 ล.3 
ก.1,2 

ม.1,3 
 


