
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน

   - เตรียมความพร้อมสอบ O-NET

   - สอบ O- Net 4,000.00        

   - ปรับพืน้ฐานนกัเรียนม.1 ม.4 2,000.00        2,000.00 

2 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 7,000.00      

ภาษาไทย 6,000.00      

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20,000.00     

สังคมศึกษา 6,500.00      

ภาษาต่างประเทศ 18,800.00     

สุขศึกษา 26,000.00     

ศิลปะ 10,000.00     

การงานอาชีพ 10,000.00     5,000.00                                                        5,000.00                                          

3,500.00                            

3,000.00              15,800.00                          

5,000.00                                                                      5,000.00                                          

13,500.00                          12,500.00                                        

ไตรมาลที่ 4

ระยะเวลาด าเนินการ / เป้าหมาย / งบประมาณ

ที่

4,000.00                

3,500.00                            3,500.00                            

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

4,000.00            2,000.00              

3,000.00                            

แผนการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565 

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี ตราด



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน -        

   - Open House 20,000.00      

   - ลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ 12,000.00      

   - ปฐมนเิทศนกัเรียนใหม่ 600.00          600.00   

   - การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่ 10,000.00      

   - การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ 20,000.00      

   - สนบัสนนุกิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร 560.00          500.00   

   - กิจกรรมลูกเสือ 20,000.00      

   - ทศันศึกษา 50,000.00      

   - ชุมนมุทกัษะอาชีพ 9,000.00        

   - พิธีมอบประกาศนียบัตร นร. ม.3, ม.6และปัจฉิม 5,000.00        

   - งานรับนกัเรียน 5,000.00        

4 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

   - ส่ือการเรียนการสอน 50,000.00     

   - งานสารบรรณ 4,000.00        

   - เคร่ืองถ่ายเอกสาร 48,000.00      4,000.00   4,000.00  4,000.00  4,000.00  4,000.00  4,000.00  4,000.00  4,000.00  4,000.00  4,000.00  4,000.00  4,000.00  

5 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

   - พฒันางานเทคโนโลยี 60,000.00      

   - พัฒนาระบบสารสนเทศ(วารสาร/เว็บไซต์) 7,000.00     

   - พฒันางานโสตทศันอุปกรณ์ 20,000.00      

30,000.00                                                      

3,500.00                                                        

10,000.00                                                      

30,000.00                                                       

3,500.00                                                        

10,000.00                                                       

5,000.00              

5,000.00                            

25,000.00                                                      25,000.00                                                       

2,000.00                                                        20,000.00                                                       

10,000.00                          

20,000.00                          

10,000.00                                                      10,000.00                                                       

50,000.00             

4,500.00                                                        4,500.00                                          

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาลที่ 4

20,000.00            

6,000.00                                                        6,000.00                                                        

ที่
ระยะเวลาด าเนินการ / เป้าหมาย / งบประมาณ



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการพัฒนางานวิชาการ

   - พฒันางานนเิทศการสอน 2,000.00     

   - พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2,000.00     

   - พฒันางานแนะแนว 2,000.00     

   - พฒันางานทะเบยีนวัดผล 5,000.00     

   - พฒันาระบบงานประกันคุณภาพ 1,000.00     

7 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

   - พฒันาและปรับปรุงแหล่งเรียนรู้วิชาการ 36,580.00      

   - บริหารจัดการหอ้งสมุด 15,000.00      

8 โครงการ(โควิด-19) 2,000.00      

9 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

และเสริมสร้างประชาธปิไตย

กิจกรรมวันส าคัญ  

   - วันไหว้ครู 2,000.00     2,000.00  

   - วันแหเ่ทยีนเข้าพรรษา 4,000.00     4,000.00  

   - วันแม่ 1,500.00     1,500.00  

   - วันลอยกระทง

   - วันคล้ายวันสรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9

   - วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 500.00       500.00     

   - วันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินีในรัชกาลที่ 10 500.00       500.00     

1,000.00              1,000.00              

2,500.00                                                                      2,500.00                                                        

1,000.00                            

18,290.00                                                      18,290.00                                                      

7,500.00                                                        7,500.00                                                        

1,000.00                                                        1,000.00                                                        

2,000.00                          

1,000.00                                                        1,000.00                                                        

ที่
ระยะเวลาด าเนินการ / เป้าหมาย / งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาลที่ 4



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

   - วันเด็ก 500.00       500.00  

   - วันสันติภาพโลก

  - วันรักษโ์รงเรียน 5,000.00     5,000.00  

  - สภานกัเรียน 1,000.00     

  - ส่งเสริมประชาธิปไตย 1,000.00     1,000.00 

10 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

   - เย่ียมบา้นนกัเรียน 1,000.00     

   - คัดกรองนกัเรียน 500.00       

   - กิจกรรมโฮมรูม 1,000.00     

ประชุมผู้ปกครอง
   - ภาคเรียนที ่2 3,500.00     3,500.00  

   - ภาคเรียนที ่1 3,500.00     3,500.00  

กิจกรรมปอ้งกันแก้ไขปญัหายาเสพติด 

   - สุ่มตรวจปสัสาวะ 2,000.00     

   - เครือข่ายผู้ปกครอง 1,000.00     500.00   500.00   

   - ส่งเสริมระเบยีบวินยันกัเรียน 1,000.00     

11 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม

   - โรงเรียนปลอดขยะ 1,000.00     500.00  500.00   

   - 5 ส 5,000.00     2,500.00  2,500.00  

   - ค่ายอนรัุกษส่ิ์งแวดล้อม 4,000.00     4,000.00  

   - เศรษฐกิจพอเพยีง 1,000.00     

1,000.00                            

500.00                                                          500.00                                                           

1,000.00                            

1,000.00              

500.00                500.00                 

1,000.00                                                        

250.00                                                          250.00                                                          

500.00                                                           500.00                                            

ระยะเวลาด าเนินการ / เป้าหมาย / งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาลที่ 4ที่



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม

   - งานอนามัย 10,000.00      

   - งานโภชนาการ 4,000.00        

   - งานอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม 27,390.00      

   - งานประกันอุบติัเหตุนกัเรียน
    - งานส่งเสริมวินยัจราจร 10,500.00      

13 โครงการโรงเรียนสีขาว
   - หอ้งเรียนสีขาว
   -วันงดสูบบหุร่ีโลก 500.00          500.00   
   -วันต่อต้านยาเสพติด 1,500.00        1,500.00  

   -ลูกเสือต้านยาเสพติด 500.00          500.00   
14 โครงการสัมพันธ์ชุมชน

   - ระดมทรัพยากร
   - ประชมุคณะกรรมการสถานศึกษา 1,000.00        500.00  500.00   
   - การบริการชุมชน

15 โครงการโรงเรียนสุจริต 15,000.00     

   - ปปช. สพฐ.น้อย ปปช.สพฐ. ชุมชน

   - บริษัทสร้างการดี

   - ถอดบทเรียนเบสเพกทิส

   - ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

   - สร้างสรรค์ต่อต้านการทจุริตผ่านภาพยนตร์ส้ัน

   - ประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการด าเนินงานของภาครัฐ ITA

5,250.00                                                        

136,945.00                                                     

5,000.00                                                        
2,000.00                                                        

ไตรมาลที่ 4

13,695.00                                                      

5,250.00                                                        

ที่
ระยะเวลาด าเนินการ / เป้าหมาย / งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16  โครงการโรงเรียนคุณธรรม

   - ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลัก 27,000.00      27,000.00  

   - ผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 2,000.00        2,000.00   

   - โรงเรียนดีต้องมีทียื่น 2,000.00        2,000.00   

   - คืนคุณธรรมสู่หอ้งเรียน 2,000.00        2,000.00   

17 โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล

   - สาธารณูปโภค 183,600.00      

   - ตรวจสอบภายใน

   - ควบคุมภายใน

   - ซ่อมบ ารุงพาหนะ 10,000.00      

   - แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 1,000.00      1,000.00  

   - แผนปฏิบติัการประจ าปี 600.00         600.00      

   - งานพสัดุ 5,000.00        

19 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธภิาพข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

PLC 1,000.00

ส่งเสริมความก้าวหนา้ทางวิชาชีพ 1,000.00 1,000.00   

เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี

ประชุม อบรม สัมมนา 10,000.00 10,000.00  

ศึกษาดูงาน 20,000.00 20,000.00  

500.00                                                                     500.00                                                                            

91,800.00                                                                                 91,800.00                                                                    

5,000.00                                                                  5,000.00                                                                         

5,000.00                                                                                   5,000.00                                                                      

ที่
ระยะเวลาด าเนินการ / เป้าหมาย / งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาลที่ 4



โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค เม.ย. พ.ค ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

20 โครงการเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร  

ยกย่องเชิดชูเกียรติ 2,000.00      2,000.00     

สร้างขวัญและก าลังใจ

ตรวจสุขภาพประจ าปี

งบส ารอง (55,830)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการของผู้บรหิาร 55,830      

ที่
ระยะเวลาด าเนินการ / เป้าหมาย / งบประมาณ

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาลที่ 4


