
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

ท่ี กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 

สอดคล้องมาตรฐาน 
เงินอุดหนุน 
ค่าจัด 

การเรียนการ
สอน 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
อื่นๆ 

 
รวม

งบประมาณ
ท้ังสิ้น 

1 2 พัฒนาทกัษะ 8 กลุ่มสาระ 1.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
2.เพื่อจัดหาสือ่อุปกรณ์
ส าหรับการเรียนการสอน
อย่างมีประสทิธิภาพ 

1.นักเรียนโรงเรียนพุด
ซาพิทยาคมทกุคน โดย
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละ
รายวิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ในระดับชาต ิ

ต.ค.64- ก.ย.65 24,000 - - - 24,000 ม.1.1,ม.3.4 

2 6 งานประชาสมัพันธ์
โรงเรียน 

1.เพื่อประชาสัมพนัธ์
โรงเรียนให้ชุมชนได้รับทราบ 
และเกิดความร่วมมอืที่ดี
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
2.เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
ความรู้  กิจกรรมของ
โรงเรียน  และการปฏิรูป
การศกึษาสู่ชุมชน 
3.เพื่อให้ครู – อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาและ
สาธารณชน มีความเข้าใจให้
ข้อคิดเหน็  และให้ความ
สนับสนุนการปฏิรูป
การศกึษา 
4.เพื่อให้นกัเรียนเกิด
ประสบการณ์  

1.วารสารประชาสัม 
พันธ์โรงเรียน  ท าให้
บุคคลและองคก์รภาย 
นอกรับรูข้่าวสารความ
เคลื่อนไหวของสถาน 
ศึกษามากย่ิงขึน้     
2.มีข้อมลูข่าวสารที่
ทันสมัยตามระบบเสียง
ตามสายของโรงเรียน
อยู่เสมอ 
3.นักเรียนที่เป็นสมาชกิ
ของฝ่ายประชาสมัพันธ์
ทุกคน  มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการท า
กิจกรรมประชาสัมพนัธ์  

ต.ค.64- ก.ย.65 3,000 - - - 3,000 ม.2.6,ม.3.2 

 
 
 
 
 
 
 



ท่ี กลยุทธ ์
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 

สอดคล้องมาตรฐาน 
เงินอุดหนุน 
ค่าจัด 

การเรียนการ
สอน 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
อื่นๆ 

 
รวม

งบประมาณ
ท้ังสิ้น 

3 6 พัฒนาหลักสตูร
สถานศกึษา  

1.เพื่อจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทกุ
คนมีส่วนร่วม 
2.เพื่อจัดการเรียนการสอนที่ยึด
โยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
3.เพื่อให้ครูตรวจสอบและ
ประเมนิความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธภิาพ 
4.เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวจิัย 
5.เพื่อให้ครนู าหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
วางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้ 
6.เพื่อให้ครนู าวิธกีารวัดและ
ประเมนิผลตามสภาพจริงมาใช้
เป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาผูเ้รียน
และการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

1.ผู้เรียนทุกคนมีส่วนรว่มในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน 
2.นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้/ภมูิปัญญาในชุมชน
และทอ้งถิน่ 
3.นักเรียนทุกคนได้รับการ
ตรวจสอบและประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและมีประสทิธิภาพ ดว้ย
วิธีการวัดและประเมนิผลตาม
สภาพจริงมาใชเ้ป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาผู้เรียน 
4.ครูไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 90 น า
หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงมาใช้ในการวางแผนจัด
กระบวน การเรียนรู ้
5.โรงเรียนมีหลกัสูตรท้องถิ่น ใน
ลักษณะหนว่ยการเรียนรู้แบบ
บูรณาการทั้งภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ข้ามกลุม่สาระการ
เรียนรู ้โดยผ่านกระบวน การที่
หลากหลายและการมีสว่นร่วม
ของนกัเรียน 
ครูร้อยละ 90 พัฒนานักเรียนด้วย
กระบวนการวจิัยในชั้นเรียน 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

5,000 - - - 5,000 ม.1.1 ม.1.2 

 
 
 
 
 
 
 



ท่ี กลยุทธ ์
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 

สอดคล้องมาตรฐาน 
เงินอุดหนุน 
ค่าจัด 

การเรียนการ
สอน 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
อื่นๆ 

 
รวม

งบประมาณ
ท้ังสิ้น 

4 2,3,6,7 พัฒนาระบบ
บริหาร นเิทศ 
ก ากับ  ติดตาม
และประเมนิผล 

1.เพื่อพัฒนาระบบนเิทศ ติดตาม
และตรวจสอบและน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอน
ภายในสถานศกึษา 
2.เพื่อนเิทศตดิตามการใช้
หลักสูตรสถานศกึษา 
3.เพื่อพัฒนาคุณภาพการจดัการ
เรียนการสอนของครูทกุกลุม่
สาระการเรียนรู ้
4.เพื่อให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ 
ครูที่เกิดปัญหาด้านการจดัการ
เรียนรู ้

1.โรงเรียนมรีูปแบบการนิเทศ
ภายในสถานศกึษาที่เป็นระบบ
และมีขัน้ตอน 
2.ครูทกุคนได้รับการนิเทศ 
สนับสนุน ส่งเสริม ให้ค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนรู ้
3.ครูทกุคนรับการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครั้ง  
4.รูปแบบการนิเทศภายในของ
โรงเรียนพุดซาพิทยาคม มีระบบ
และเป็นขั้นตอน 
5.ครูสามารถออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย 
และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูเ้รียน 
6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

22,000 - - - 22,000 ม.2.1, ม.3.4 

 
 
 
 
 
 
 
 



ท่ี กลยุทธ ์
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 

สอดคล้องมาตรฐาน 
เงินอุดหนุน 
ค่าจัด 

การเรียนการ
สอน 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
อื่นๆ 

 
รวม

งบประมาณ
ท้ังสิ้น 

5 6 พัฒนางาน
ทะเบียนและ
วัดผล 

1.เพื่อให้การจัดท าขอ้มูลสารสนเทศ
นักเรียนและผลการเรียนเฉลี่ยของ
นักเรียนโรงเรียนพุดซาพทิยาคม  
เป็นไปด้วยความถกูต้องรวดเรว็และ
มีความถกูตอ้งที่สุด 
2.เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณท์ี่เหมาะสม
เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และเป็น
ระบบในการท างาน 
3.เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
ทะเบียน-วัดผลในทุกด้าน 
4.เพื่อวเิคราะห์แบบทดสอบที่ได้
มาตรฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5.เพื่อจัดเก็บแบบทดสอบที่ได้
มาตรฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 
6.เพื่อเพิม่ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ให้สูงขึ้น 
7.เพื่อนเิทศตดิตามการเรียนการ
สอน 

1.การจดัท าเอกสารและขอ้มูล
สารสนเทศนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน รอ้ยละ 100 
2. มีข้อสอบครบทุกรายวิชา รอ้ย
ละ 100  
3.การจดัท าข้อมูลสารสนเทศ
นักเรียนมีประสทิธิภาพ เป็น
ระบบถูกตอ้งครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 
4.การเรียนการสอนมี
ประสิทธภิาพ 
5.ข้อสอบที่ได้มาตรฐานทกุกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

8,000 - - - 8,000 ม.3.4, ม.3.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ท่ี กลยุทธ ์
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวล

า 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 

สอดคล้องมาตรฐาน 
เงินอุดหนุน 
ค่าจัด 

การเรียนการ
สอน 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
อื่นๆ 

 
รวม

งบประมาณ
ท้ังสิ้น 

6 6 พัฒนาการ
ประกนั
คุณภาพ
ภายใน
สถาน 
ศึกษา 

1.เพื่อก าหนดมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษา 
2.เพื่อจัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศกึษาที่มุ่งพฒันาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา3.
เพื่อติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศกึษาของสถานศกึษา 
4.เพื่อน าผลการประเมินคณุภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างตอ่เนือ่ง
5.เพื่อจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมนิคุณภาพภายใน 

1.สถานศกึษามีการก าหนดเป้าหมาย
มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 
ร้อยละ 80 
2.สถานศกึษามีการจัดท าและ
ด าเนนิการตามแผนพัฒนาการจัด
การศกึษาของสถานศกึษา 
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศกึษาของสถานศกึษา ร้อยละ 80 
3.สถานศกึษามีการติดตามตรวจสอบ 
และประเมนิคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศกึษา 
ของสถานศึกษา รอ้ยละ 80 
4.สถานศกึษามีการน าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ร้อยละ 80  
5.สถานศกึษามีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในร้อยละ 80 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

- - 11,000 - 10,000 ม.2.1 

7 1,2 ทุนการศกึ
ษา 

1.เพื่อให้นกัเรียนได้รับทนุการศกึษา  
2.เพื่อให้นกัเรียนตั้งใจเรียนและเรียน
อย่างมีความสขุ 

1.นักเรียนโรงเรียนพุดซาพิทยาคมร้อย
ละ 95 ได้รับทุนการศึกษ 
2.โรงเรียนมรีะบบดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียนอย่างมีประสทิธิภาพ 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

 - 43,000 - 43,000 ม.1.1,ม.1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ท่ี กลยุทธ ์
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 

สอดคล้องมาตรฐาน 
เงินอุดหนุน 
ค่าจัด 

การเรียนการ
สอน 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
อื่นๆ 

 
รวม

งบประมาณ
ท้ังสิ้น 

8 1 พัฒนาการ
เรียนการ
สอนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1.เพื่อให้นกัเรียนมกีารพัฒนาทางด้าน
กาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มี
ระเบียบวินัย รูจ้ักเสียสละเพือ่ประโยชน์
ส่วนรวม ยึดมัน่ในสถาบัน ชาต ิศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
2.เพื่อให้นกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสขุ 
3.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
ลูกเสอื กจิกรรมชุมนุม กิจกรรมทัศน
ศึกษา กจิกรรมนกัศึกษาวชิาทหาร และ
กิจกรรมสร้างสรรค์ทกุด้านตามความถนดั
และความสนใจของนักเรียน 

1.นักเรียนมีพฒันาการทางด้าน 
กาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
มีระเบียบวินัย รู้จกัเสียสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม ยึดมัน่ใน
สถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
2.นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรมลกูเสอื กจิกรรมชุมนุม 
กิจกรรมทัศนศกึษา และกิจกรรม
นักศกึษาวิชาทหาร ตามความ
ถนัดและความสนใจ   
3.โรงเรียนพุดซาพิทยาคม ได้จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทีม่ีคุณภาพ
สนองตอบความตอ้งการของ
ผู้เรียนและมีบุคลากรที่มีความรู้
ความช านาญในการจัดการเรียน
การสอนด้านกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนเพิม่ขึน้ 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

- 70,000 - - 70,000 ม.1.1,ม.1.2 

9 6 จัดซื้อวัสดุ
เพื่อใช้ใน
โรงเรียน 

1.เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดหา
พัสดุ(จัดซื้อจัดจ้าง) ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและปฏิทินปฏิบัติงาน 
2.เพื่อควบคุมการเบิก-จ่ายพัสดุและ
จ าหน่ายครุภัณฑ์ของโรงเรียน  

1.บุคลากรทกุคนได้รับความ
สะดวกในเบิกจ่าย วัสดุ  และ
ครุภัณฑ์ตรงความต้องการ 
2.ด าเนนิการเบิก-จ่ายพัสดุและ
ควบคุมจ าหน่ายถกูต้องตาม
ระเบียบของทางราชการ 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

138,864 - - - 138,864 ม.2.2 



ท่ี กลยุทธ ์
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะเวล

า 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 

สอดคล้องมาตรฐาน 
เงินอุดหนุน 
ค่าจัด 

การเรียนการ
สอน 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
อื่นๆ 

 
รวม

งบประมาณ
ท้ังสิ้น 

10 6 ระบบ
สาธารณูปโภค
ในสถานศกึษา        
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  ค่าไฟฟ้า  ค่า
โทรศัพท์  ค่าน้ าประปา  ค่าบริการ
อินเตอร์เนต็ ค่าเช่าพืน้ที่เว็บไซต์ ค่าอากร
แสตมป์ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และ ค่าซ่อม
บ ารุงรถยนตข์องโรงเรียน 
2.เพื่อส่งเสริม สนับสนนุการบริหารจัด
การศกึษา  
3.เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของ
โรงเรียนเกิดประโยชน์สูงสุด 

1.มีการจัดการ ดแูลรกัษาในด้าน
การใช้ไฟฟ้าและน้ าในโรงเรียนอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 
2.มีการตรวจสภาพ ดแูล รกัษาและ
ซ่อมแซมตลอดเวลา            3.
จัดสรรค่าสาธารณูปโภค เพือ่เป็น
ค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่า
น้ าประปา ค่าบรกิาร 
อินเตอร์เนต็ ค่าเช่าพืน้ที่เว็บไซต์
โรงเรียน และค่าอากรแสตมป์ ได้
อย่างเพียงพอ  

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

130,000 - 370200 - 167,000 ม.2.2 

11 3 พัฒนาบุคลากร 1.เพื่อให้ครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนใน
การสอนและพัฒนานกัเรียน 
2.เพื่อให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิค
วิธีการใหม่ ๆ เป็นประจ า รับฟังความ
คิดเห็น ใจกว้างและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
3.เพื่อเป็นการร่วมแสดงความยินดกีับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา
ในโอกาสต่างๆ 
4.เพื่อให้ครูมีผลงานวจิัย โครงงาน  หรือ
เป็นวทิยากร 
5.เพื่อให้ครูสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

1.ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 18 คน 
2.ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับ
งานทีร่ับผิดชอบ หมัน่พัฒนาตนเอง  
3.เพื่อให้มีจ านวนครูและบุคลากร
สนับสนุนเพียงพอ 
4.เพื่อให้ครูมขีวัญก าลังใจในการ
ท างาน 
5.ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรอื
เป็นวทิยากร 
6.ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน 
 
 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

32,000 - - - 32,000 ม.2.4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี กลยุทธ ์
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลา 
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เงินอุดหนุน 
ค่าจัด 
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เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
อื่นๆ 

 
รวม

งบประมาณ
ท้ังสิ้น 

12 3 จ้างบุคลากร
สนับสนุน
การศกึษา 

1.เพื่อจัดจ้างครอูัตราจ้างเอกพล
ศึกษา 
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึน้ 
3.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพิม่
สูงขึ้น 

จ้างครูอตัราจ้าง จ านวน  1  
อัตรา 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

- - 108,000 - 108,000 ม.2.4 

13 5 ป้องกันเฝ้าระวัง
โรคไวรัสโคโรนา
(COVID-19) 

1.เพื่อท าการเฝ้าระวังควบคมุ และ
ป้องกันโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
2.เพื่อจัดท าฉากกั้นโต๊ะนกัเรียน 
3. เพื่อประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)ให้ครู นักเรียน              
ได้รับรู้โดยทั่วกนั 
4.เพื่อให้ครู นักเรียน มีสุขภาพ
อนามัยที่ดี ล้างมอืด้วยเจล
แอลกอฮอล์ สบู่ 
 

ร้อยละ 100 ของนกัเรียนและ
บุคลากรโรงเรียนพุดซาพิทยาคม 
ปลอดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

- 19,000 - - 19,000 ม.2.5 

14 5 ปรับปรุงห้อง
ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดลอ้ม 

1.เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ได้
มาตรฐาน ง่ายตอ่การดูแลรกัษาและ
ท าความสะอาด 
2. เพื่อปรับอาคารสถานที่ให้ถูกหลกั
สุขลักษณะมากขึ้น 

1.มีอาคารสถานที่สะอาด ได้
มาตรฐาน ง่ายตอ่การดูแลรกัษา
และท าความสะอาด 
2.มีการปรับปรุงอาคารสถานที ่

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

150,000 - 28,7000 - 178,700 ม.2.5 



 
 

 
 
 
 

ท่ี กลยุทธ ์
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
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สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
อื่นๆ 

 
รวม

งบประมาณ
ท้ังสิ้น 

15 4 ระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน    

1.เพื่อให้นกัเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ
และส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศกัยภาพเป็นคน
ที่สมบูรณท์ั้งทางร่างกาย อารมณ ์สังคม 
และสติปัญญา 
2.เพื่อจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียนให้มีคุณภาพและทั่วถึง 
3.เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้ความ 
สามารถพฒันาทางอารมณแ์ละพัฒนา
จริยธรรมทางสังคมที่ดีงาม 
4.เพื่อสร้างสัมพันธภาพความเข้าใจ 
ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหว่างครู นักเรียน 
และผู้ปกครอง 
5.เพื่อส่งเสริมให้ครทูี่ปรกึษา ครูประจ าชัน้ 
บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพือ่น
นักเรียนดว้ยกันและหนว่ยงานอืน่ๆ มีส่วน
ร่วมในการดูแลชว่ยเหลือ 
นักเรียน 

1.นักเรียนโรงเรียนพุดซาพิทยา
คมทุกคน ได้รับการชว่ยเหลือ
อย่างทั่วถึงและเหมาะสมตาม
ความเป็นจริง-3.ครู ผู้ปกครอง 
เพื่อนนกัเรียน และหน่วยงาน
อื่นๆ ให้ความรว่มมอื ในการ
ดูแลช่วยเหลอืนกัเรียนจนส่งผล
ให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงาม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
4.นักเรียนได้รับการดแูล
ช่วยเหลือและสามารถพัฒนา
ตนเองได้ตามศกัยภาพจนเป็น
คนที่สมบรูณท์ั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
5.มีสัมพันธภาพต่อกันระหว่าง
ครู ผู้ปกครอง เพื่อนนกัเรียน
เป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

6,000 10,000 - - 16,000 ม.1.2 



 

ท่ี กลยุทธ ์
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กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 

สอดคล้องมาตรฐาน 
เงินอุดหนุน 
ค่าจัด 

การเรียนการ
สอน 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
อื่นๆ 

 
รวม

งบประมาณ
ท้ังสิ้น 

16 6 พัฒนาระบบ
ข้อมูลสาระ
สนเทศ 

1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนให้สมบูรณแ์ละ
เป็นปัจจุบัน 
2. เพื่อรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศพ้ืนฐาน
และจ าเป็นในการวิเคราะห์หาประสทิธิ 
ภาพของสถานศกึษา 
3. เพื่อเป็นแหล่งให้บรกิารและเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศแก่บุคลากรและผู้สนใจ 
 

1. โรงเรียนมรีะบบข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันขึน้  
ร้อยละ 80 
2. โรงเรียนมขี้อมูลสารสนเทศ
ที่ครบถ้วนสมบรูณ์  ครอบคลุม
ในทกุด้าน 
3. โรงเรียนสามารถน าขอ้มูล
สารสนเทศมาใช้ในการวางแผน
พัฒนาโรงเรียนให้เกิด
ประสิทธภิาพสูงสุด 
4. โรงเรียนให้บรกิารขอ้มูล
สารสนเทศแกน่ักเรียน บุคคล
และหน่วยงานอืน่ได้ 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

3,000 - - - 3,000 ม.2.2, ม.2.3 

17 5 สวนพฤกษ-
ศาสตร์โรงเรียน 
 

1. เพื่อประโยชน์ในการศึกษาคน้คว้าและ
การเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ โดยมุ่งให้
นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ดว้ยตนเอง 
และ เก่ง  ดี  มีความสุข 
2. เพื่อให้นกัเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนเข้าใจและเห็นความส าคัญของ
การอนรุักษ์พนัธกุรรมพืช 
3. เพื่อให้นกัเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนรว่มมอื  ร่วมปฏิบัตกิิจกรรมจน
เกิดประโยชนถ์ึงทอ้งถิน่  
4. เพื่อให้มรีะบบข้อมูลพันธกุรรมพชืที่มี
อยู่ในโรงเรียน 
5. เพื่อเป็นแหล่งศกึษาและอนรุกัษ์
พันธุกรรมพืชทอ้งถิน่ และพืชหายาก 
 

1.นักเรียนร้อยละ 90 มี
จิตส านกึอนุรกัษ์พันธุกรรมพชื
จากโรงเรียนสู่ชุมชน 
2. นักเรียนร้อยละ 90 มี
ชิ้นงานและผลงานเผยแพร ่
3. โรงเรียนมแีหล่งเรียนรู้ห้อง
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จ านวน 1 ห้องเรียน 
4. ครูออกแบบการจัดการ
เรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการ
เรียนรูง้านสวนพฤกษศาสตร ์
โรงเรียนในระดับด ี
5. นักเรียนมีจิตส านึกในการ
อนรุักษ์พันธุกรรมพืช อย่างไร 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

10,000 - - - 10,000 ม.2.1, ม.2.5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี กลยุทธ ์
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 

สอดคล้องมาตรฐาน 
เงินอุดหนุน 
ค่าจัด 

การเรียนการ
สอน 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
อื่นๆ 

 
รวม

งบประมาณ
ท้ังสิ้น 

18 5 ป้องกันและ
แก้ปัญหายา
เสพติด 

1. เพื่อให้เยาวชน  นักเรียน  นกัศึกษา   
ได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัย
ของยาเสพติด 
2. เพื่อสร้างผู้น าเยาวชนในการต่อต้าน
และป้องกันการแพรร่ะบาดของยาเสพติด
ในสถานศกึษา และชุมชน 
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต ทักษะทาง
ความคิด  สร้างภูมิคุ้มกนัทางด้านร่างกาย
จิตใจให้กับเยาวชน  ไม่ตกเป็นทาสของ
อบายมุขด้วยวิถีพทุธ 
4. เพื่อสนับสนนุนโยบายของรัฐบาลและ
ร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 
 

1. ผู้เข้าอบรมได้ตระหนกั
เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด
และรูจ้ักวิธีการป้องกันให้
ห่างไกลจากยาเสพติด       
2. ผู้เข้าอบรมมีพฤตกิรรมไม่
เกี่ยวขอ้งกับยาเสพติด สามารถ
ปฏิบัติตนในแนวทางทีถู่กตอ้ง  
เหมาะสมตามหลักธรรมแห่ง
พุทธศาสนา  และเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผูอ้ื่นทั้งใน
ชุมชนและสังคม 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

10,500 - - - 10,500 ม.1.2 

19 4 จัดประชมุคณะ
กรรม การ
สถานศกึษา 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน
ในสังกัด ไดร้ับทราบถึงบทบาท หน้าที่
ของตนเอง ในการจะด าเนินงานพัฒนา 
สถานศกึษาร่วมกนั 
2. โรงเรียนได้รับฟังขอ้คิดเหน็ของ
คณะกรรมการสถานศกึษา เพื่อพัฒนา
มาตรฐานการศกึษาร่วมกนั 

1.คณะกรรมการสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐานในสังกัดมีความรู้ 
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของตนเองและสามารถร่วม 
กันพัฒนาสถานศึกษา 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

4,000 - - - 4,000 ม.3.5 



 
 
 
 
 
 
 

ท่ี กลยุทธ ์
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 

สอดคล้องมาตรฐาน 
เงินอุดหนุน 
ค่าจัด 

การเรียนการ
สอน 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
อื่นๆ 

 
รวม

งบประมาณ
ท้ังสิ้น 

20 7 งานปฏิคม 1. เพื่อให้งานมีประสทิธิภาพ  รวดเรว็  
สะดวกและเป็นระบบ 
2. บุคลากรที่ได้รับการบรกิารมีความรู้สึก
พึงพอใจและมีความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน 

1. บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนได้รับการ
บริการจากงานปฏิคมอย่าง
ทั่วถึง 
2. บุคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนรู้สึกพึงพอใจ
ต่อการรับบรกิารและมีความ 
สัมพันธอ์ันดตี่อกันส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานต่างๆ  มี
ประสิทธภิาพ 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

11,000 - - - 11,000 ม.2.2 

21 3 งานโสตทัศน-์
ปกรณ ์

1. เพื่อพัฒนาระบบเสียง ส าหรับการจัด
กิจกรรมเสริมหลกัสูตรในรูปแบบต่าง ๆ 
ให้มีประสิทธภิาพ 
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการด้าน
โสตทัศนูปกรณ ์

1. คณะครแูละบุคลากรใน
โรงเรียนได้รับบรกิารด้าน
โสตทัศนูปกรณ ์
2. นักเรียนไดร้ับบริการด้าน
โสตทัศนูปกรณ ์
3. ร้อยละ 90 งานโสตทัศนู 
ปกรณ์โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
มีการพฒันาระบบเสียง ส าหรับ
การจดักจิกรรมเสรมิหลักสตูร
ในรูปแบบต่างๆ ที่มี
ประสิทธภิาพ 
4. ร้อยละ 90 งานโสตทัศนู 
ปกรณ์โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
มีความสามารถเพิ่มศกัยภาพใน
การให้บรกิารด้าน
โสตทัศนูปกรณ ์

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

10,000 - - - 10,000 ม.2.6 ,ม.3.2 



 
 
 
 

ท่ี กลยุทธ ์
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 

สอดคล้องมาตรฐาน 
เงินอุดหนุน 
ค่าจัด 

การเรียนการ
สอน 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
อื่นๆ 

 
รวม

งบประมาณ
ท้ังสิ้น 

22 1 วิถีพุทธชั้นน า 1. เพื่อให้นกัเรียนได้เรียนรูแ้ละเข้าใจใน
วิถีไทย วิถีพทุธ การด าเนินกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาและวนัส าคัญต่างๆ ของ
ชาติ  สามารถปฏิบัติตนไดอ้ย่างถูกต้อง
เหมาะสม 
2. เพื่อพัฒนานกัเรียนให้มีคุณธรรม  
จริยธรรม  สู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตาม
หลักไตรสกิขา 
3. เพื่อพัฒนาโรงเรียนตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพทุธชัน้น า 
 
 
 
 

1. นักเรียน คณะครแูละ
บุคลากรโรงเรียนพุดซาพิทยา
คมร้อยละ 95 ได้รับการพฒันา
คุณธรรม จริยธรรมตามหลัก
ไตรสิกขา 
2. นักเรียน คณะครแูละ
บุคลากรโรงเรียนพุดซาพิทยา
คมร้อยละ 95 ได้ฝึกปฏิบัติตน 
ตามแนวทางโรงเรียน 
วิถีพุทธชั้นน า 
3.นักเรียน คณะครแูละ
บุคลากรโรงเรียนพุดซาพิทยา
คมสามารถปฏิบัติและน าความ 
รู้ไปพัฒนาตนตามหลักไตรสิกข 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

5,000 - - - 5,000 ม.1.2, ม.3.1 

23 1.2.7 ส่งเสริมงาน
คุณธรรม
จริยธรรม
โรงเรียน 

1. เพื่อให้นกัเรียน คณะครูและบุคลากร
โรงเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตาม
คุณธรรมอัตลักษณข์องโรงเรียน 
2. เพื่อให้โรงเรียนมีนวัตกรรม องค์
ความรู้ของการเสริมสร้างคุณธรรมอตั
ลักษณ ์
3. เพื่อให้โรงเรียนจัดกิจกรรมที่สอดคลอ้ง
กับมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
อย่างต่อเนื่อง 

1. นักเรียนโรงเรียนพุดซา
พิทยาคม มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ตามคุณธรรมอตั
ลักษณ์ของโรงเรียน 
2. คณะครแูละบุคลากร
โรงเรียนมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ตามคุณธรรมอตั
ลักษณ์ของโรงเรียน 
 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

- 30,000 - - 30,000 ม.1.2, ม.3.1 

24 1 ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

1  นักเรียนจะได้เรียนรูว้ิธีการปฏิบัติตน
ตามวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2 เพื่อให้นกัเรียนเข้าใจวิธกีารสรรหา
ตัวแทนของตนเอง 
3 เพื่อให้นกัเรียนได้รู้จกัการเป็นผู้น าและ
ผู้ตามที่ด ี
 

1 ร้อยละ 75 นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ในการเลือกตั้ง 
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตน
ตามวิถกีารปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย คือ คารวะ 
ธรรม สามัคคีธรรม ปัญญา
ธรรม 
 

ตลอดปี
การศกึษา 

2564 

3,000 - - - 3,000 ม.1.2, ม.3.1 



 

ท่ี กลยุทธ ์
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 

สอดคล้องมาตรฐาน 
เงินอุดหนุน 
ค่าจัด 

การเรียนการ
สอน 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
อื่นๆ 

 
รวม

งบประมาณ
ท้ังสิ้น 

25 2 แข่งขนักฬีา
ภายในประจ าปี
การศกึษา 
2565 

.1เพื่อพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคมและจิตใจของนกัเรียนให้มีความ
แข็งแรงทกุคน  
2  เพื่อคัดเลือกนกักีฬาเป็นตัวแทนของ
โรงเรียนเข้าแข่งขันกับหน่วยงานอื่น 
.3  เพื่อสร้างความสามัคคี และมนี้ าใจ
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  

1  นักเรียนร้อยละ 80เข้ารว่ม
กิจกรรมแข่งขนักฬีา   
2 นักเรียนมทีกัษะการเลน่กฬีา
ตามความถนัดและสนใจ 
3.นักเรียนปฏิบัติตามกตกิาของ
การเล่นกีฬา การเชียรก์ีฬา มี
น้ าใจนกักฬีา 
  
 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

24,000 - - - 24,000 ม.1.2, ม.3.1 

26 2 พัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์
เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

1. เพื่อพัฒนาห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ให้เอื้อและส่งเสรมิ
การเรียนรู้ของนกัเรียนอย่าง
ปลอดภัย 
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสือ่ และ
อุปกรณ์ในการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละ 90 ของผู้ใช้บรกิารมี
ความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดลอ้มในห้องเรียน
วิทยาศาสตรข์องโรงเรียน   ที่
เอื้อและส่งเสรมิการเรียนรูข้อง
นักเรียนอย่างปลอดภัย รวมถึง
อุปกรณ์ทีเ่พียงพอต่อการ
เรียนรูข้องนกัเรียน 
  ครู นักเรียน โรงเรียนพุดซา
พิทยาคมมีห้องเรียนและ
สภาพแวดลอ้มในการเรียน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ของโรงเรียน ทีเ่อือ้และส่งเสริม
การเรียนรู้ของนกัเรียนอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

11,000 - - - 11,000 ม.1.1, ม.3.1 

 
 
 



 
 

ท่ี กลยุทธ ์
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ระยะ 
เวลา 

แหล่งที่มาของงบประมาณ 

สอดคล้องมาตรฐาน 
เงินอุดหนุน 
ค่าจัด 

การเรียนการ
สอน 

เงินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
อื่นๆ 

 
รวม

งบประมาณ
ท้ังสิ้น 

27 6 ซ่อมแซม
ยานพาหนะ 

 เพื่อให้การด าเนนิการเกี่ยวกับการ
บ ารุงรักษารถยนต ์ซึ่งเป็นยานพาหนะ
ของทางราชการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
โรงเรียนมียานพาหนะที่พรอ้มใช้งาน 
 

รถยนต์ของโรงเรียน ได้รับการ
ดูแลรกัษาให้มีประสทิธิภาพตอ่
การใช้งาน จ านวน 2คัน 
 รถยนตข์องโรงเรียน ได้รับการ
ซ่อมแซมบ ารุงรกัษาและใช้งาน
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

- - 40,000 - 40,000 ม.2 

28 4 เรียนฟร ี15 ปี เพื่อให้นักเรียนทุกคนมี
โอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ส าหรับรายการหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ
นักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ที่ภาครัจฐให้การสนับสนุน 

 

นักเรียนทุกคนได้รับหนังสือ
เรียนฟรีตลอดปีการศึกษา 
นักเรียนทุกคนได้รับเงิน
อุปกรณ์การเรียน 
นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่า
เครื่องแบบนักเรียน 
นักเรียนทุกคนได้รับเงินค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

   403,464 403,464  

29 3 โครงการจ้าง
พนักงาน
สถานที่ 

เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการอาคาร
สถานที่ของทางราชการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยพรอ้มใช้งาน 

 

นักเรียนและบุคลากรทกุคน
ได้อยู่ในส่ิงแวดล้อมที่ดีและ
ปลอดภัย 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

  96,000    

30 1 พัฒนาทักษะ
การปฐม
พยาบาล
เบื้องต้น 

เพื่อให้นกัเรียนทกุคนมีทกัษะด้านการ
ปฐมพยาบาลเพื่อน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ต.ค.64- 
ก.ย.65 

  18,000    



 


