
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการของส านักงาน  คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 และสอดคล้องกับอ านาจ

หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดโรงเรียนบ้านปั้นหม้อจึงก าหนดด าเนินงานภายใต้แผนงบประมาณ :เร่งรัดการปฏิรูป

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ในส่วนของงบประจ า และงบพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 

1. งบประจ า (แผนงบประมาณ: เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 
รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ 

ก. ค่าสาธารณูปโภค (รวม) 
1. ค่าไฟฟ้า 180,000 
2. ค่าน้ าประปา 20,000 
3. ค่าโทรศัพท์ - 
4. ค่าไปรษณีย์โทรเลข - 
5. ค่าอินเทอร์เน็ต (คู่สายโทรศัพท์) 2,400 

ข. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (รวม)   
1. ค่าตอบแทน (รวม)  

1.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา  - 
2. ค่าใช้สอย (รวม)  

2.1. ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ  - 
2.2. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และขนส่ง  - 
2.3. ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง (อาคารเรียน/
อาคารประกอบ/ ไม่เกิน 5 หมื่นบาท)  

- 

2.4. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  - 
2.5. ค่าบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  - 
2.6. ค่าจ้างเหมาบริการ(ถ่ายเอกสาร)  - 
2.7. ค่าบริการสุขภาพนักเรียน  - 

3. ค่าวัสดุ (รวม)  
3.1. ค่าวัสดุส านักงาน  10,000 
3.2. ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  - 



รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
3.3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  - 
3.4. ค่าเวชภัณฑ์  5,000 
3.5. ค่าวัสดุกีฬา  - 
3.6. ค่าวัสดุเครื่องเล่นเด็กปฐมวัย  - 
3.7. ค่าวัสดุฝึกทักษะอาชีพ  - 
3.8. ค่าวัสดุชุดการเรียน  - 

3.8.1. ก่อนประถมศึกษา  - 
3.8.2 ประถมศึกษา  - 
3.8.1 มัธยมศึกษาตอนต้น  - 
3.8.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย  - 
รวมทุกหมวดรายจ่าย(ก + ข) 217,400 

 

2. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว (งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน) 

(แผนงบประมาณ: เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 

ที ่ แผนงาน โครงการ งบประมาณ 
1. บริหารงาน

วิชาการ 
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 50,000 
2. ยกระดับคุณภาพพัฒนาอ่านเขียน ระดับปฐมวัย 6,000 
3. พัฒนาหลักสูตรระดับปฐมวัย 500 
4. การพัฒนาหลักสูตรระดับขั้นพื้นฐาน 3,000 
5. ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 7,000 
6. การพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 12,000 
7. พัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 8,000 
8. พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 14,000 
9. พัฒนาศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 25,000 
10. พัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 3,000 
11. การพัฒนาทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 10,000 
12. พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 69,000 
13. กิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน 36,500 
14. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอ่านเขียน 20,000 
15. พัฒนาระบบนิเทศภายใน 2,000 
16. ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 4,000 



ที ่ แผนงาน โครงการ งบประมาณ 
 บริหารงาน

วิชาการ 
17. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 10,000 
18. ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 25,000 
19. พัฒนาอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 108,000 
20. การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม 5,000 

2. บริหารงาน
บุคคล 

1. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้าน
ปั้นหม้อ 

100,000 

2.การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงาน ต าแหน่งนักการภารโรง  68,400 
3. บริหารงาน

งบประมาณ 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณ  10,00 

4. บริหารงาน
ทั่วไป 

1. แหล่งเรียนรู้พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  25,000 
2. พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  

356,000 

3. บริการและสัมพันธ์ชุมชน  1,000 
4. ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  2,000 
5. หนูน้อยนักออม  17,000 
6. การบริหารจัดการขยะในโรงเรียน  20,000 
7. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  6,800 

5. บริหารงาน
กิจการ
นักเรียน 

1. สภานักเรียน  5,000 
2. วันส าคัญร่วมกันสืบสานประเพณี  20,000 
3. สุขนิสัยดี ร่างกายแข็งแรง จิตสดใส ห่างไกลยาเสพติ 40,000 
4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  10,000 
5. โรงเรียนคุณธรรม 10,000 
6. โรงเรียนวิถีพุทธ  3,000 
7. สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  5,000 
8. ปัจฉิมนิเทศ  5,000 

รวมทั้งสิ้น 38 โครงการ 1,122,200 
 

  



3. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว (งบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

(แผนงบประมาณ: เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต) 

ที ่ แผนงาน โครงการ งบประมาณ 
1. บริหารงาน

วิชาการ 
1. เปิดบ้านวิชาการ 50,000 
2 .กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงานลูกเสือ-เนตรนารี 35,000 
3. เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ (ทัศนศึกษานักเรียนโรงเรียนบ้านปั้น
หม้อ) 

290,000 

4. ยุวคอมพิวเตอร์  27,600 
รวมทั้งสิ้น 38 โครงการ 382,600 

 


