
ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ที่ตั้ง 151 หมู่ 2  ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัด
อุทัยธานี สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีเนื้อที่ 35  ไร่ เขตพ้ืนที่บริการ 31 หมู่บ้าน 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลห้วยคต 
ตำบลทองหลาง ตำบลสุขฤทัย 
 
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ตั้งอยู่ 151 หมู่ 2 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัด
อุทัยธานี บนเนื้อที่ 35 ไร่ เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 ในนามสาขา
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม โดยใช้ศาลาวัดสมอทองเป็นที่จัดการเรียนการสอน โดยมีนายปัญญา วิทยารัตน์ 
เป็นครูผู้ดูแล และประสานงานชุมชนร่วมกันบริจาคอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เครื่อง
อุปโภคบริโภค มอบให้กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 โดยมี ฯพณฯ นายชิงชัย 
มงคลธรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับมอบ และได้ประกาศยกระดับฐานะโรงเรียนเป็น
เอกเทศ ในวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 โดยมีนายปัญญา วิทยารัตน์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน ทำหน้าที่
บริหารงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ได้รับงบประมาณระบบสาธารณูปโภค วัสดุอุปกรณ์การเรียน
วิทยาศาสตร์ อาคารชั่วคราว และปฏิบัติหน้าที่จนถึงปี พ.ศ. 2544 
 พ.ศ. 2545 นายสมชาย วิรัชกุล มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร พัฒนาระบบแผนงาน โครงการ 
ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ จัดให้มีห้องพิเศษต่างๆ เช่น ห้องพยาบาล ห้องสหกรณ์ ห้องพิพิธภัณฑ์
ขวานหินโบราณ เป็นต้น ปฏิบัติหน้าที่จนถึงปี พ.ศ. 2548 
 พ.ศ. 22549 นายศักดิ์ชาย สงวนวงษ์ มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร พัฒนาระบบงานวิชาการ ได้รับ
งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 108ล พร้อมบ้านพักผู้บริหาร บ้านพักครู บ้านพักภารโรงและจัดสร้าง
ห้องสมุดโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น ปฏิบัติหน้าที่จนถึงปี พ.ศ. 2551 
 พ.ศ. 2551 นายขรรค์ชัย นิโรจน์ มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร พัฒนาปรับปรุงระบบงานบริหาร
บุคคล การเงินและพัสดุอย่างเป็นระบบ เป็นต้น ปฏิบัติหน้าที่จนถึงปี พ.ศ. 2554 
 พ.ศ. 2554 นายศิลป์ชัย เรืองยินดี มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ห้องพักครู และพัฒนางานต่างๆ ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น ปฏิบัติหน้าที่จนถึงปี พ.ศ. 2556 
 พ.ศ. 2556 นางจันทร์อุไร  นิ่มเป๋า มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียน 
ห้องน้ำครู ห้องน้ำนักเรียน และพัฒนาเรื่องพฤติกรรมนักเรียนและผลการเรียนของนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่
จนถึงปี พ.ศ. 2557 
 พ.ศ. 2558 นายนิทัศน์  อินทร์ฉ่ำ มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหาร พัฒนาปรับปรุงห้องเรียน และหน้า
เสาธง ป้ายประชาสัมพันธ์ สร้างหอพระประจำโรงเรียน ซ่อมแซมบ้านพักครู เป็นต้น ปฏิบัติหน้าที่จนถึง พ.ศ. 
2559 

พ.ศ.๒๕๕๙ นางสาวศรีภาวรรณ  ไสโสภา มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน 108ล อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร หอกรองน้ำ ซ่อมแซมบ้านพักครู และพัฒนาผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) และผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร 
(School Quality Awards : ScQA)ปฏิบัติหน้าที่จนถึงปี พ.ศ. ๒๕63 
พ.ศ.๒๕63 นางนันท์นภัส  ดว้งทัย มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารจนถึงปัจจุบัน 
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คำขวัญโรงเรียน 
 “เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  
 “รูปสมอเรือและวงล้อธรรมจักร” 
 

 
 
 
 
 
สีประจำโรงเรียน 
   “น้ำเงิน – เหลือง” 
 
ปรัชญาประจำโรงเรียน 
 ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลเบือ้งต้น 

 

ข้อมูลนักเรียน 
 จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 79 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้ 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

ม.1 1 13 16 29 

ม.2 1 18 14 32 

ม.3 1 11 4 15 

รวม 3 42 34 76 

ม.4 1 15 6 21 

ม.5 1 4 5 9 

ม.6 1 5 4 9 

รวม 3 24 15 39 

รวมทั้งหมด 6 66 49 115 
 

ข้อมูลครูและบุคลากร 
ผู้บริหาร 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 
จำนวนคร้ัง/
ชั่วโมงที่รับ

การพัฒนา/ปี 

1 นางนันท์นภัส  ด้วงทัย 50 
27 ปี 

3 เดือน 

ผู้อำนวยการ
/ชำนาญการ

พิเศษ 
กศ.ม. 

วิทยาศาสตร์
ชีววิทยา 

- 20 

 
ครูประจำการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 
จำนวนคร้ัง/

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี 

1 นางน้ำฝน  ยิ้มจำรสั 43 
8 ปี  

11 เดือน 
ครูชำนาญการ ศษ.ม 

การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร ์ ๒๐ 

2 นางฉัตรลดา  จบศร ี 33 
8 ปี 

6 เดือน 
ครูชำนาญการ ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ๒๐ 

3 นางสาวผสุดี  มีทอง 30 
5 ปี  

11 เดือน 
คร ู ศษ.ม 

การบริหาร
การศึกษา 

สังคมศึกษา ๒๐ 

4 นายธีระชัย  ตั้งคำ 36 

 

4 ปี 
10 เดือน 

 

คร ู วท.บ. ฟิสิกส ์ ฟิสิกส ์ ๒๐ 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา 
จำนวนคร้ัง/

ชั่วโมงที่รับการ
พัฒนา/ปี 

5 นางสาวพิมพ์วลัญช์ เทพกรณ ์ 34 
4 ปี 

10 เดือน 
คร ู ศศ.บ. ประวัติศาสตร ์

หน้าท่ี
พลเมือง 

และ
ประวัติศาสตร ์

๒๐ 

6 นางสาวบานช่ืน  คำผิว 28 
4 ปี 

10 เดือน 
คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ๒๐ 

7 นางสาวศริญญา  นารถบญุ 28 
4 ปี 

10 เดือน 
คร ู ศษ.ม. 

การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร ์ ๒๐ 

8 นางสาวสุนสิา  ทองสีนาค 28 
3 ปี  

8 เดือน 
คร ู

วท.บ. 
และ 
กศ.บ. 

เคม ี เคม ี ๒๐ 

9 นางสาวโสภิตา  สงชนะ 26 
2 ปี 

10 เดือน 
คร ู ค.บ. ภาษาไทย 

ภาษาไทย 
และเกษตร 

๒๐ 

10 นางสาวชัญญณัท  ลัมยศ 33 
1ป ี

2 เดือน 
ครูผู้ช่วย คบ. สถาปัตยกรรม ศิลปะ 20 

11 นางสาวพจนา  พยพัศร ี 24 7 เดือน ครูผู้ช่วย คบ. ชีววิทยา ชีววิทยา 20 
 
จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก  11  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
จำนวนครูที่สอนวิชาตรงตามความถนัด  11  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
พนักงานราชการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการณ์
การสอน (ป)ี 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ จ้างด้วยเงิน 

1 นายวีระเสม  กมลมาลย ์ ๓4 9 ปี ศศ.ษ. พลศึกษา 
สุขศกึษาและ 

พลศึกษา 
สพม.เขต ๔๒ 

(พนักงานราชการ) 
 
ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการ
ณ์การสอน 

(ปี) 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวกิ่งแก้ว  ทิมศิลป์ ๒7 
2 ปี 3 
เดือน 

ค.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 
และเกษตร 

สพม.เขต ๔๒ 
(ครูวิกฤติ) 

 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
ประสบการ
ณ์การสอน 

(ปี) 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชัน้ จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวเบญจมาศน์  กีตา 29 
1 ป ี

5 ดือน 
น.บ. นิติศาสตร ์ - 

สพม.เขต ๔๒ 
(ธุรการโรงเรียน) 
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ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 อาคารเรียนจำนวน  3  หลัง อาคารประกอบจำนวน 3  หลัง ส้วม  4 หลัง สนามฟุตบอล 1 สนาม  
สนามบาสเก็ตบอล 1 สนาม  สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม หอกรองน้ำ 1 หลัง 
 

๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชน/หมู่บ้านเล็ก ๆ มีประชากรประมาณ  
๑,๑๐๔  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถานีอนามัยตำบลทองหลาง  โรงเรียนบ้านสมอทอง  
วัดสมอทอง  แหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสมอทอง  อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกร  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา
พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีเลี้ยงบ้าน ประเพณีไหว้เจดีย์ 
ประเพณีรดน้ำมนต์ ประเพณีเลี้ยงขนมจีนผี ประเพณี 
ไหว้ต้นไทร ฯลฯ 
  ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ  ป.๔ - ป.๖  อาชีพหลัก คือ เกษตรกร 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว 100,000 บาทต่อปี 
จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  4  คน 

 ๓) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
 

โอกาส ข้อจำกัด 
๑. อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ เช่น วัฒนธรรมชุมชน 
กะเหรี่ยง 
๒. ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
เป็นอยา่งดีตลอดมา เช่น มูลนิธิศุภนิมิต 
๓. ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก
ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี 

๑. นักเรียนมีฐานะยากจน 
๒. นักเรียนบางส่วนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ 
๓. นักเรียนต้องทำงานควบคู่ไปกับการเรียนจึงไม่มี
เวลาเพียงพอต่อการศึกษาเล่าเรียน 
๔. ผู้ปกครองนักเรียนประกอบอาชีพเกษตรกรรม
เป็นส่วนใหญ่ 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์ 

“พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมก้าวล้ำสู่สากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
พันธกิจ 
 ๑.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี  เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้  มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม  มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา  และอยู่ร่วมกับสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
 ๒. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารภาษาต่างประเทศให้มีความสอดคล้องกับ
การศึกษาชาติ 
 ๓. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน  สนับสนุนให้ผู้ปกครอง  ชุมชน องค์กร
ภาครฐั  เอกชน มีการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ  ประสานความร่วมมือในการพัฒนา
ชุมชนตามความต้องการของท้องถิ่น 
 ๔. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  มุ่งผลสัมฤทธิ์ และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ 
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เป้าหมาย 
1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นบุคคลแห่ง

ความพอเพียง 
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3.  โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการศึกษา 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
“นักเรียนเป็นบุคคลแห่งความพอเพียง” 
พอเพียง หมายถึง เป็นผู้รู้จัก  พอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกันที่ดี  บนพื้นฐานของความรอบรู้ 

และมีคุณธรรม  
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
“นักเรียนมีมารยาทดี วจีไพเราะ”  
 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนักนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
 กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจ เน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนการ
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลโดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษาที่เปลี่ยนไป (New 
Normal และ Social Distancing) 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี ้

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
  2. ซ่ือสัตย์สุจริต 

 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู ้
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งม่ันในการทำงาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

แผนการใช้งบประมาณตามโครงการในแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปี 2563 

โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย     3,000.00  
2 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์     5,245.00  
3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์     5,000.00  
4 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม     8,000.00  
5 พัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศของผู้เรียน    11,700.00  
6 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา    40,000.00  
7 งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ     4,654.00  
8 งานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ     1,000.00  
9 โครงการพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    27,965.00  

10 งานส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ     1,000.00  
11 งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และห้องเรียน ICT     5,700.00  
12 ส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว    11,171.00  
13 งานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน     2,000.00  
14 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางานวิชาการ)    57,600.00  
15 โครงการสอนปรับพ้ืนฐาน นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปี

การศึกษา 2563 
   12,500.00  

16 โครงการพัฒนางานเกษตรทฤษฎีใหม่ในโรงเรียน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงฯ     4,870.00  
17 โครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
    4,000.00  

18 งานพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา     2,000.00  
19 โรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม/เรียนร่วม     1,500.00  
20 โครงการความรู้สู่อาเซียน    15,500.00  
21 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด     5,500.00  
22 โครงการส่งเสริมโรงเรียนปลอดยาเสพติด โดยชมรม TO BE NUMBER ONE    20,500.00  
23 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในสถานศึกษา     6,700.00  
24 โครงการงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการโครงการลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้ “ค่ายทักษะการ

เรียนรู้ 
   20,000.00  

25 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้    40,000.00  
26 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา    14,043.00  
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
27 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียน      2,500.00  
28 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  165,464.00  
29 งานวินัย ความประพฤตินักเรียนการป้องกันและเฝ้าระวัง เพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติด     3,000.00  
30 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา     9,000.00  
31 โครงการอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ     3,125.00  
32 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป     6,663.00  
33 โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน    28,832.00  
34 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ     5,260.00  
35 งานพัฒนางานพัสดุ     7,190.00  
36 งานนโยบายและแผน     1,260.00  
37 โครงการโรงเรียนคุณธรรม     2,400.00  
38 โครงการกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา    22,350.00  
39 โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์    26,450.00  
40 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ  103,533.00  
41 เฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดในสถานศึกษา     3,600.00  
42 โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารีต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา     3,000.00  
43 โครงการตลาดนัดความรู้และนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี      4,500.00  
44 โครงการการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)     9,280.00  
45 โครงกาสอบธรรม - บาลี สนามหลวง     4,170.00  

รวม 742,725.00 
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คำนำ 
 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ จัดทำข้ึนเพ่ือ
ดำเนินการใช้งบประมาณต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษากับสภาพปัจจุบันของท้องถิ่นและชุมชน
อีกท้ังแนวนโยบาย จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการใช้
งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เน้นการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยเน้นประเด็น
หลัก 3 ประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ส่งผลให้คนไทยยุคใหม่ การ
ดำเนินการปรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จัดสรรงบประมาณท่ีเน้นอุปสงค์หรือผู้เรียน 
 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการ
ให้ข้อมูล ส่งเสริมสนับสนุนทุกๆ ด้านจนได้รับความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจำปี 2563 เล่มนี้จะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง 
 
 
 
       โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2563 

ของโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

 
 เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ตา
ที่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้อนุมัติใช้แล้ว ขอให้การดำเนินงานในโครงการต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ระดับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ในการบริหารและการพัฒนาการศึกษาที่
กำหนดไว้ โดยเป็นไปตามความมุ่งหมายของทางราชการทุกประการ 
 ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแสดงความชื่นชมต่อผู้บริหารและคณาจารย์
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ ที่ได้มีความวิริยะอุตสาหะจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 
2563 อย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2563 – 2565) ที่มุ่งเน้น
ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 
 

 ให้ความเห็นชอบ ณ วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
 
 
      (นายบุญช่วย  นาคทัพ) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 
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ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 
สังกดั   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 
ที่ตั้ง   151 หมู่ 2 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 
วันก่อตั้ง  8 พฤษภาคม 2540 
ผู้บริหารคนแรก  นายปัญญา  วิทยารัตน์ 
เนื้อที่และอาคาร  เนื้อท่ี  จำนวน 35 ไร่ 
การจัดการศึกษา เปิดสอนในระดับชั้น ม.1 – ม.6 
จำนวนนักเรียน  99 คน 
จำนวนครูและบุคลากร 14 คน 
สีประจำโรงเรียน  น้ำเงิน – เหลือง 
อักษรย่อ  ส.ท.ป. 
เว็บไซต์   http://www.samorthongprateep.com  
อีเมลล์   Samorthongprateep@hotmail.com 
โทรศัพท์  - 
วิสัยทัศน์  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมก้าวล้ำสู่สากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาของ 
   เศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญา   ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
คำขวัญ   เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อัตลักษณ ์  นักเรียนเป็นบุคคลแห่งความพอเพียง 
ผู้บริหารโรงเรียน นางสาวศรีภาวรรณ  ไสโสภา 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายบุญช่วย  นาคทัพ 
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