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กรอบงบประมาณและการจัดสรร  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี 2563  เป็นเงินอุดหนุนเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  เงินอุดหนุนเพ่ือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และเงิน
รายไดส้ถานศึกษา โดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนก้างปลาวิทยาคม ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  ซึ่งโรงเรียนมีการประมาณการงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  ตามรายละเอียดดัง
ตารางต่อไปนี้ 

1. รายละเอียดการประมาณการงบประมาณ เงินอุดหนุนเพ่ือการจัดการเรียนการสอน  ประจ าปี  2563 

ที ่ รายการ 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนเงิน
ต่อหน่วย รวมเงิน 

ยอดเงิน
ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
 

  
(คน) (บาท) (บาท) (บาท) 

 1 เงินอุดหนุนรายหัว           
        ม.ต้น 524 3,500 1,834,000     
        ม.ปลาย 236 3,800 896,800     
  รวมเงินอุดหนุน       2,730,800   
2 รายจ่ายเงินอุดหนุนส่วนกลาง           
  2.1 ค่าจ้างยาม 12 9,500 114,000     
  2.2 ค่าจ้างแม่บ้าน 12 9,500 114,000     
  2.3  ค่าจ้างคนขับรถ 12 9,500 114,000     
  2.4 ค่าจ้างนักการ 12 9,500 114,000     
  2.5 ค่าประกันสังคม 5% ของค่าจ้าง     11,400     

  
2.6 ค่าวัสดุกลาง (กระดาษ,หมึกโร
เนียว)     250,000     

  2.7 ค่าซ่อมครุภัณฑ์     25,000     
  2.8 ค่าสาธารณูปโภค     320,000     
  2.9 น้ ามันยานพาหนะ     130,000     
  2.10 ประชุม อบรม สัมมนา     100,000     
  2.11 ส ารองจ่าย 10%       273,080     
  รวมยอดจ่ายส่วนกลางเงินอุดหนุน       1,565,480   
3 เงินอุดหนุนส่วนที่เหลือน าไปจัดสรร       1,165,320   
  3.1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 65%     757,458     
  3.2 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 20%     233,064     
  3.3กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 5%     58,266     
  3.4 กลุ่มบริหารงานบุคคล 5%     58,266     
  3.5 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 5%     58,266     

รวมยอดเงินจัดสรรเงินอุดหนุน 
 

1,165,320 
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2. รายละเอียดการประมาณการงบประมาณ เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ประจ าปี 2563 

ที ่ รายการ จ านวน จ านวนเงิน 
 

ยอดเงิน หมายเหตุ 

  
นักเรียน ต่อหน่วย รวมเงิน ทั้งหมด 

 1 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน           
        ม.ต้น 524 880 461,120     
        ม.ปลาย 236 950 224,200     
  รวมรับเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       685,320   

2 
การจัดสรรงบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน           

  2.1 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ     100,000     
  2.2 กิจกรรมค่ายวิชาการ     100,000     
  2.3 กิจกรรมทัศนศึกษา 760 200 152,000     
  2.4 กิจกรรมส่งเสริม ICT อินเทอร์เน็ต     90,000     
 2.5 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี     55,320   
  2.6กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ ชุมนุม ชมรม     48,000     
  2.7 กิจกรรมวันส าคัญ     30,000     
  2.8 กิจกรรมกีฬา     80,000     
  2.9 กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม     30,000     
  รวมยอดจัดสรรเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  
685,320 

  
3. รายละเอียดการประมาณการงบประมาณ  เงินรายได้สถานศึกษา  ประจ าปี 2563 

ที ่ รายการ จ านวน จ านวนเงิน 
 

ยอดเงิน หมายเหตุ 

  
นักเรียน ต่อหน่วย รวมเงิน ทั้งหมด 

 1 เงินรายได้สถานศึกษา  (เก็บนักเรียน) 760 1,300 988,000     

       

  รวมรับเงินรายได้สถานศึกษา       988,000   

2 จัดสรรเงินรายได้สถานศึกษา           

  2.1 ค่าจ้างครูต่างชาติ 1 35,000 350,000     

 2.2 ค่าจ้างครูภาษาจีน 1 23,000 230,000   

  2.3 ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน 760 200 152,000     

 2.4 โครงการที่เกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 760 200 152,000   

  รวมยอดจัดสรรเงินรายได้สถานศึกษา 
   

884,000 
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การจัดสรรเงินตามโครงการในแต่ละกลยุทธ์ของโรงเรียน  ประจ าปีการศึกษา  2563 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
  เงินงบประมาณ (บาท)  

ที ่ โครงการ / กิจกรรม 
 

เงินอุดหนุน 
การจัดการ 

เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุนกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

 โครงการที่  1   
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 -    

 งานวิชาการ   100,000   
1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      
2 อ่อนเสริม เติมเก่ง 9,800     
3 ยกระดับผลการสอบระดับชาติ 6,750     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      
4 ปลอด 0 ร มส  -     
5 อ่อนเสริมเติมเก่ง (ทักษะการคิดค านวณ) 3,745     
6 ยกระดับผลการสอบระดับชาติ 6,580     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      
7 อ่อนเสริม เติมเก่ง 2,000     
8 เพ่ือนช่วยเพื่อน  3,000     
9 ชวนอ่านสานเขียน 2,480     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ      
10 ปลอด 0 ร มส มผ โดยผ่านกระบวนการกลุม่ -     
11 ยกระดับผลการสอบระดับชาติ 4,000  7,200   
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ      
12 No Zero No Failure  (ปลอด 0 ร มส )  -     
13 Magic Box  (อ่อนเสรมิ เติมเก่ง) 1,746     
14 More Learn More Clever 2,990     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ      
15 ปลอด 0 ร มส มผ   -     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      
16 กิจกรรมก่อนบ่ายคลายปัญหา 0 ร มส   -     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ      
17 กิจกรรมก่อนบ่ายคลายปัญหา 0 ร มส    -     

รวมยอดเงินทั้งหมด 43,091  107,200   
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
 

  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุนกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

 โครงการที่ 2   
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

     

  วิชาการ/กลุ่มพัฒนาผู้เรียน      
1 ชมรม    5,320   
2 ชุมนุม   5,000   
3 นักศึกษาวิชาทหาร 3,600     
4 ลูกเสือ-เนตรนารี   56,000   
5 ทัศนศึกษา   152,000   
  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      
6 Science project  to innovation 4,000     
7 วันวิทยาศาสตร์ 2,000     
9 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ   5,000   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      
10 วันพาย  (Pi  Day) 7,260     
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      
11 1 Best  1  กลุ่มสาระ 7,695     
12 ส่งเสริมความเป็นเลิศ 23,400     
13 วันสุนทรภู ่ -     
14 วันภาษาไทย 3,000     
15 ค่ายภาษาไทย   23,000   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
16 แข่งขันทักษะทางวิชาการ -     
17 English&ChineseWorld Wide Wow Camp 3,075     
18 Holiday and Festival 5,210     
19 English Enjoy Morning 1,493     
20 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ 2,190     
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ      
21 แข่งขันทักษะทางวิชาการ  -     
22 ประกวดมารยาทไทย -     
23 แข่งขันทักษะสังคมศึกษากับองค์กรภายนอก   5,000   
24 วันวิชาการโรงเรียน 4,860     
25 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา   4,000   
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  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุนกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

 
 

  
 

26 กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี 2,255  80,060   
27 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ -  -   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา      
28 เสริมทักษะทัศนศิลปสู่ความเป็นเลิศ 21,944     
29 เสริมทักษะนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศ 8,810     
  รวมเงินทั้งหมด 100,792  335,380   

 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

 โครงการที่ 3   
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

     

1 กิจกรรมเข้าคา่ยคุณธรรมจริยธรรม    30,650   
2 กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์   -   
3 กิจกรรมวันส าคัญ      
 -กิจกรรมวันไหว้ครู   1,000   
 -กิจกรรมแห่เทียนพรรษา   -   
 -กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี 

  
- 

  

 -กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10   -   
 -กิจกรรมวันแม่   -   
 -วันคล้ายวันสวรรคต ร.9   2,000   
 -กิจกรรมวันปิยะมหาราช   2,000   
 -กิจกรรมลอยกระทง   -   
 -กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

  
4,374 

  

 -กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่   2,570   
 -กิจรรมวันสถาปนาโรงเรียน   6,800   
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  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

4 กิจกรรมคัดเลือกคนดีศรีก้างปลา   550   
5 กิจกรรมธนาคารความดี 1,165  -   
6 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน 1,862  -   
7 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียน   20,417   
 รวมเงินทั้งหมด 3,027  70,361   
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

 โครงการที ่4  
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

     

1 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 และ
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 

11,800     

2 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 11,200     
3 คาราวานเยี่ยมบ้าน 13,300     
4 กีฬาต้านยาเสพติด (แข่งฟุตซอล) 514     
5 ค่ายเพศศึกษาและยาเสพติด   15,435   
 รวมเงินทั้งหมด 36,814  15,435   
 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศกึษา 

เงินอื่นๆ 

 โครงการที่ 5  
โครงการพัฒนาสมรรถนะครูตรงตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

     

 พัฒนาวิชาชีพครู      
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อฯ     22,400     
2 การอบรม/สัมมนาครูตามหน่วยงาน/

ศึกษาดูงาน 
  100,000     76,000 

 รวมเงินทั้งหมด     22,400  100,000 - -  76,000 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
 

  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

 โครงการที่ 6  
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการ
ศาสตร์พระราชา 

     

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      
1 1 ครูวิทย์ 1 หน่วยบูรณาการศาสตร์

พระราชา 
-     

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      
2 ครูคณิตเทคนิคการเขียนแผนจัดการ

เรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชา 
-     

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      
3 บูรณาการศาสตร์พระราชาทักษะการ

เขียนกลุ่มสาระฯภาษาไทย 
-     

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
4 สื่อสารสองภาษาด้วยศาสตร์พระราชา        -     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ      

5 แผนบูรณาการศาสตร์พระราชา   1,599     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      

6 กิจกรรมศาสตร์พระราชาสาธิต   -     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      

7 กิจกรรมสมุนไพรริมชายคาสู่ศาสตร์
พระราชาพออยู่พอกิน   

     

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา      
8 1 ครูศิลป์ 1 หน่วยบูรณาการศาสตร์

พระราชา 
-     

 รวมเงินทั้งหมด 1,599     
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

 โครงการที่ 7  
โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ 

     

 กลุ่มงานวิชาการ      
1 เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา  2562  35,000     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      

2 พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์  -     
3 การจัดการเรียนรู้ 3R8C  3,925     
4 จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 114,613     
5 วันวิชาการ  3,000     
6 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 36,900     
7 นิเทศการสอน  -     
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      

8 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  2,000     
9 หนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรม  2,650     

10 วันวิชาการ  5,000     
11 นิเทศการเรียนการสอน  -     
12 ครูคณิตชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 3,000     
13 วิจัยในชั้นเรียน  2,000     

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      
14 พัฒนาหลักสูตร  990     
15 นิเทศการเรียนการสอน  -     
16 วันวิชาการ  1,500     
17 พัฒนาสื่อและนวัตกรรม -     
18 จดัการเรียนรู้ภาษาไทย 4,500     

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
19 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้   -     
20 ผลิตสื่อและนวัตกรรม  10,636     
21 วันวิชาการ 2,852     
22 ห้องเรียนคุณภาพ  4,917     

23 
นิเทศการเรียนการสอน  
 

- 
 

 
  



    แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2563         ๙ 
 

 

  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ      
24 ซื้อและผลิตสื่อการเรียนรู้  12,650     
25 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  1,605     

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ      
26 จัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 27,154     
27 วันวิชาการ  3,500     

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา      
28 พัฒนาหลักสูตรสุขศึกษาและพลศึกษา 1,405     
29 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  565     
30 กิจกรรมจัดท าวิจัยในชั้นเรียน  630     
31 กิจกรรมวันวิชาการ 7,540     
32 กิจกรรมจัดหาและผลิตสื่อนวัตกรรม 28,080     
33 กิจกรรมนิเทศการสอน -     

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา      
34 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา 10,810     
35 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนมโนราห์ 20,000     
36 วันวิชาการ 3,940     

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      

37 
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

9,000 
 

 
  

 รวมเงินทั้งหมด 360,369 - - - - 
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

 โครงการที่ 8 
โครงการพัฒนางานด้านบริหารงบประมาณ 

     

1 พัฒนาและปรับปรุงส านักงานกลุ่ม 34,266     
2 ระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือการศึกษา -     
3 จัดวางระบบควบคุมภายใน 1,000     
4 พัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารงบประมาณ 1,500     
5 ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของ

ฝ่ายงบประมาณ -     

6 กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 21,500     
 รวมเงินทั้งหมด 58,266 - - -  
 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

 โครงการที่ 9 
โครงการพัฒนางานด้านบริหารงานบุคคล 

     

1 งานสารบรรณ -     
2 งานส านักงานกลุ่ม 3,893     
3 งานวางแผนอัตราก าลัง 4,000 467,400  540,000  
4 งานสารสนเทศ 27,940  -   
5 เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญก าลังใจ   -  72,200 

 รวมเงินทั้งหมด 31,833 467,400 - 540,000 72,200 
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กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

 โครงการที่ 10 
โครงการพัฒนางานด้านบริหารกิจการ
นักเรียน 

     

1 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม -     
2 งานคณะกรรมการนักเรียน -     
3 งานสัมพันธ์ชุมชน -     
4 งานกิจกรรมนอกหลักสูตร -     
5 งานวนิัยและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน -     
6 งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด -     
7 งานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน -   152,000  
8 งานเวรประจ าวัน -     
9 งานส านักงานกลุ่มกิจการนักเรียน 18,425     
 รวมเงินทั้งหมด 18,425 - - 152,000 - 
 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

 โครงการที่ 11 
โครงการพัฒนางานด้านบริหารทั่วไป 

     

1 งานส านักงานกลุ่ม 7,275     
2 งานสารบรรณ 10,205     
3 กิจกรรมรักษ์สะอาด 48,460     
4 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ 44,860     
5 งานสาธารณูปโภค 24,000 320,000    
6 งานห้องสมุด 12,005     
7 งานอนามัย ร.ร. 10,986     
8 งานโสตทัศนศึกษา 5,200     
9 งานประชาสัมพันธ์ 11,790     
10 งานสหกรณ์ -     
11 งานคณะกรรมการสถานศึกษา 1,000     
12 งานยานพาหนะ - 130,000    
13 งานอาคารสถานที่ -     
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14 งานโภชนาการ    30,000  
15 งานรักษาความปลอดภัย 622     
 รวมยอดเงินทั้งหมด 176,403 450,000 - 30,000  
 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

 โครงการที่ 12 
โครงการพัฒนางานด้านบริหารวิชาการ 

     

1 งานส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 33,245     

2 
งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้ 

7,000 - 
   

3 
งานจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  
   

4 งานทะเบียนนักเรียน 10,510     
5 งานรับนักเรียน 6,000     
6 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา - -    
7 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ - -    
8 งานนิเทศการศึกษา - -    
9   งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนการศึกษา 70,250     
10 งานประกันคุณภาพการศึกษา 6,200     
11 งานแนะแนว  21,000     
12 งานจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน  250,000    
13 กิจกรรมสอบวัดความรู้นักเรียน ป.5-ป.6     30,000 
  รวมเงินทั้งหมด 154,205 250,000 - - 30,000 
 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

 โครงการที่ 13 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
อาคารและสิ่งก่อสร้าง 

     

1 ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์  25,000    
2 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 57,000     
 รวมเงินทั้งหมด 57,000 25,000    
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ 
 

  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

 -พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
  (ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต) 
-พัฒนาระบบสารสนเทศ 
-ก้าวทันเทคโนโลยี (บริการสืบค้นข้อมูล) 

- 
 
- 
- 
 

- 
 
- 
- 
 

- 
90,000 

 
- 
 

  

 รวมเงินทั้งหมด   90,000   
 
 

  เงินงบประมาณ (บาท)  
ที ่ โครงการ / กิจกรรม 

 
อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนจัดการ
เรียนการสอน 

(งบกลาง) 

อุดหนุน
กิจกรรม 

พัฒนาผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงินอื่นๆ 

15 โครงการตามนโยบายและจุดเน้น      
 -จัดการเรียนการสอนตามมาตรการ

ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 
(COVID - 19) 
-จัดท าและพัฒนาเว็บไซต์น าเสนอข้อมูล
การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนก้างปลา
วิทยาคม 
-การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการบริหาร
จัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของ
หน่วยงานต้นสังกัด 
-การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ 
-การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน (ITA Online) 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

72,000 
 
 

5,000 
 
 

11,000 
 
 

- 
 

10,000 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,000 
(สพม.12) 

 รวมเงินทั้งหมด 98,000     
 



    แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2563         ๑๔ 
 

 

แผนการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563 
 

โครงการที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 งบประมาณ ช่วง แผนการใช้งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

งาน/กิจกรรม ที่ได้รับ ระยะเวลา ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2  
 (บาท) ด าเนินการ พค มิย กค. สค. กย. ต.ค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.  
งานวิชาการ                

1. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 100,000 ก.ค.62-มี.ค.64            100,000   นางสาวดวงกมล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรฯ์                

2. อ่อนเสรมิเติมเก่ง 9,800 ก.ค.63-เม.ย.64    9,800         นางอมรรัตน์ 
3. ยกระดับผลการสอบระดับชาติ 6,750 ก.ค.63-เม.ย.64        6,750     นางอมรรัตน์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์                
4. ปลอด 0 ร มส - มิ.ย.63-เม.ย.64    -         นางผกามาส 
5. อ่อนเสรมิเติมเก่ง (ทักษะค านวณ) 3,750 มิ.ย.63-เม.ย.64    3,745         นางผกามาส 
6. ยกระดับผลการสอบระดับชาติ 6,580 มิ.ย.63-เม.ย.64    6,580         นางผกามาส 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย                
7 .ยกระดับผลการสอบระดับชาติ 2,000 ก.ค.62-มี.ค.64    2,000         นางสุพัฒตรา 
8. เพื่อนช่วยเพื่อน  3,000 ก.ค.62-มี.ค.64    2,000         นางสุมาลัย   
9. ชวนอ่านสานเขียน 2,480 ก.ค.62-มี.ค.64    2,480         น.ส.เย็นฤดี 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ฯ                
10.ปลอด 0 ร มส โดยผ่านกระบวนการ
กลุ่ม 

- 
ก.ค.62-มี.ค.64             นางสุรีรัตน์  

11.ยกระดับผลการสอบระดับชาติ 11,200 ก.ค.62-มี.ค.64         4,000 7,200   นางสุรีรัตน์  
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ                
12.No Zero No Failure (ปลอด 0รมส) - ก.ค.62-มี.ค.64             นางสมโภช  
13.Magic Box  (อ่อนเสริม เติมเก่ง) 1,746 ก.ค.62-มี.ค.64        1,746     นางสมโภช  
14.More Learn More Clever 2,990 ก.ค.62-มี.ค.64        2,990     นางสมโภช 



    แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2563         ๑๕ 
 

 

 งบประมาณ ช่วง แผนการใช้งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม ที่ได้รับ ระยะเวลา ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2  

 (บาท) ด าเนินการ พค มิย กค. สค. กย. ต.ค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ                
15.ปลอด 0 ร มส มผ   - ก.ค.62-มี.ค.64             นายสมเกียรติ 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพล
ศึกษา 

 
              

16.กิจกรรมก่อนบ่ายคลายปัญหา 0 ร มส   - ก.ค.62-มี.ค.64             นางอุทัย   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ                
17.กิจกรรมก่อนบ่ายคลายปัญหา 0 ร มส    - ก.ค.62-มี.ค.64             น.ส.พรพิมล 

รวมยอดเงินทั้งหมด 150,291               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2563         ๑๖ 
 

 

แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2563 
โครงการที่ 2  พัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

 งบประมาณ ช่วง แผนการใช้งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม ที่ได้รับ ระยะเวลา ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2  

 (บาท) ด าเนินการ พค มิย กค. สค. กย. ต.ค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.  
วิชาการ/กลุม่พัฒนาผู้เรียน                 
1. ชมรม  5,320 ก.ค.63-เม.ย.64     5,320        นางอมรรัตน์   
2. ชุมนุม 5,000 ก.ค.63-เม.ย.64     5,000        น.ส.กฤติมา  
3. นักศึกษาวิชาทหาร 3,600 ก.ค.63-เม.ย.64      3,600       น.ส.พรพิมล  
4. ลูกเสือ-เนตรนาร ี 56,000 ก.ค.63-เม.ย.64         56,000    น.ส.กฤติมา  
5. ทัศนศึกษา 152,000 ก.ค.62-มี.ค.64        152,000     น.ส.กฤติมา  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์                 
6. Science project  to innovation 4,000 ก.ค.63-เม.ย.64     2,000    2,000    นางอมรรัตน์ 
7. วันวิทยาศาสตร ์ 2,000 ก.ค.63-พ.ย.63    2,000         นางนพรัตน ์
8. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 5,000 ก.ค.63-เม.ย.64       5,000      นายโยธิน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์                 
9. วันพาย  (Pi  Day) 7,260 ก.ค.63   7,260          น.ส.ปาริชาติ 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย                 
10. 1 Best  1  กลุ่มสาระ 7,695 พ.ค.63-เม.ย.64     7,695        นางพยอม 
11. ส่งเสริมความเป็นเลิศ 23,400 พ.ค.63-เม.ย.64      10,400       นางพยอม 
12. วันสุนทรภู ่ - มิ.ย.63             นางสุมาลัย 
13. วันภาษาไทย 3,000 มิ.ย-ก.ค.63   3,000          นางสุมาลัย 
14. ค่ายภาษาไทย 23,000  ก.ค.62-มี.ค.64         23,000    นางสุพัฒตรา 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ                 
15. English&Chinese World Wide 
Wow Camp 

3,075 
ม.ค.64         3,075    นางสมโภช 

16. Holiday and Festival 5,210 ต.ค.64      5,210       นางสมโภช 



    แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2563         ๑๗ 
 

 

 งบประมาณ ช่วง แผนการใช้งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม ที่ได้รับ ระยะเวลา ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2  

 (บาท) ด าเนินการ พค มิย กค. สค. กย. ต.ค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.  
17. English Enjoy Morning 1,493 ก.ค.63-เม.ย.64     1,493        นางสมโภช 
18. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ 2,190 ก.พ.64          2,000   น.ส.ปวันรัตน์ 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ฯ                 
19. แข่งขันทักษะสังคมกับองค์กรภายนอก 5,000 ก.ค.63-เม.ย.64 ตลอดปีการศึกษา น.ส.ตัทธิตา 
20. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา   4,000  ก.ค.-พ.ย. 62       4,000      นางพวงผกา 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา                 
21. กิจกรรมแข่งขันกีฬาส ี 82,315 ม.ค.-ก.พ.64          82,315   นางอุทัย 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปศึกษา                 
22. เสรมิทักษะทัศนศิลปสู่ความเป็นเลิศ 21,944 ก.ค.62-มี.ค.64     11944   10,000     น.ส.พรพิมล 
23.เสริมทักษะนาฏศิลปไ์ทยสูค่วามเป็นเลิศ 8,810 ก.ค.62-มี.ค.64       8,810      น.ส.ปาริฉัตร 

รวมเงินทั้งหมด 436,172               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2563         ๑๘ 
 

 

แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2563 
โครงการที่ 3 ส่งเสรมิและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค ์

 งบประมาณ ช่วง แผนการใช้งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม ที่ได้รับ ระยะเวลา ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2  

 (บาท) ด าเนินการ พค มิย. กค. สค. กย. ต.ค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.  
1. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม  30,650 พ.ย. 63       30,650      ครูสมโภช 
2. กิจกรรมเข้าวัดวันอาทติย ์ - พ.ย.63-ก.พ.64             ครูสมโภช 
3. กิจกรรมวันส าคัญ                
-กิจกรรมวันไหว้คร ู 1,000 ก.ค.63   1,000          ครูสมโภช 
-กิจกรรแห่เทียนพรรษา -               
-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

- มิ.ย. 63             ครูสมโภช 

-กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 - ก.ค.63             ครูสมโภช 
- กิจกรรม วันแม ่ - ส.ค. 63             ครูสมโภช 
-กิจกรรมวันสารทเดือนสิบ - ก.ย. 63             ครูสมโภช 
-วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หวั 
ร.9 

2,000 ต.ค. 63      2,000       ครูสมโภช 

-กิจกรรมวันปิยะมหาราช 2,000 ต.ค. 63      2,000       ครูสมโภช 
-กิจกรรมลอยกระทง - ต.ค. 63             ครูสมโภช 
-กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 4,374 ธ.ค. 63        4,374     ครูสมโภช 
-กิจกรรม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2,570 ธ.ค. 63        2,570     ครูสมโภช 
-กิจรรมวันสถาปนาโรงเรียน 6,800 ก.พ. 64          6,800   ครูสมโภช 
4. กิจกรรมคัดเลือกคนดีศรีก้างปลา 550 ก.พ. 64          550   ครูสมโภช 
5. ธนาคารความดี 1,165 พ.ค.63-เม.ย64    1,165         ครูกฤติมา 
6. กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 1,862 ก.พ. 64          1,862   ครูกฤติมา 
7. กิจกรรมอบรมสัมมนาสภานักเรียน 20,417 พ.ย. 63       20,417      ครูกฤติมา 

รวมเงินทั้งหมด 73,388               



    แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2563         ๑๙ 
 

 

แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2563 
โครงการที่ 4 การสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลช่วยเหลือ 

 งบประมาณ ช่วง แผนการใช้งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม ที่ได้รับ ระยะเวลา ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2  

 (บาท) ด าเนินการ พค มิย. กค. สค. กย. ต.ค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.  
1.ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรยีนที่ 1 และ
ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย 

11,800 พ.ย.63       11,800      ครูตัทธิตา 

2.ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรยีนที่ 2 11,200 มี.ค.64           11,200  ครูตัทธิตา 
3.คาราวานเยี่ยมบ้าน 13,300 ก.ค.63   13,300          ครูตัทธิตา 
4.กีฬาต้านยาเสพติด (แข่งฟุตซอล) 514 ม.ค. 64         514    ครูทวีป 
5.ค่ายเพศศึกษาและยาเสพติด 15,435 ม.ค. 64         15,435    ครูทวีป 

รวมเงินทั้งหมด 52,249               
 

 

 
แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2563 

โครงการที่ 5 พัฒนาสมรรถนะครูตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 งบประมาณ ช่วง แผนการใช้งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม ที่ได้รับ ระยะเวลา ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2  

 (บาท) ด าเนินการ พค มิย. กค. สค. กย. ต.ค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.  
1.จัดอบรมและพัฒนาครู ให้ความรู้ 

เรื่องการผลิตและใช้สื่อิเลคทรอนิคส ์
        

22,400 
     22,400        นางพยอม 

2. การอบรม/สัมมนาครตูามหน่วยงาน
คูปองครู/ศึกษาดูงาน 

   100,000 
  *76,000 

 ตลอดปีการศึกษา นางพยอม 

                    รวมเงินทั้งหมด  198,400               
*เงินบริจาค 76,000 



    แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2563         ๒๐ 
 

 

แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2563 
โครงการที่ 6 จัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์พระราชา 

 งบประมาณ ช่วง แผนการใช้งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม ที่ได้รับ ระยะเวลา ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2  

 (บาท) ด าเนินการ พค มิย. กค. สค. กย. ต.ค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์                
1. 1 ครูวิทย์ 1 หน่วยบูรณาการ 
ศาสตรพระราชา 

- ก.ค.63-มี.ค.64             นางสาคร เปาะทอง 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์                
2. ครูคณิตเทคนิคการเขียนแผนจดัการ
เรียนรู้บรูณาการศาสตร์พระราชา 

- มิ.ย.63-ก.พ.64             นางณหทัย 

กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย                
3. บูรณาการศาสตร์พระราชาทักษะการ
เขียนกลุ่มสาระฯภาษาไทย 

- มิ.ย.63-เม.ย.64             นางสุมาลยั 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ                
4. สื่อสารสองภาษาด้วยศาสตร์พระราชา        - ก.ค.63-เม.ย.64             นางสมโภช 
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ฯ                
5. แผนบรูณาการศาสตร์พระราชา   1,599 ก.ค.63-ก.พ..64          1,599   นางสาคร เจ้ยทองสี 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                
6. กิจกรรมศาสตร์พระราชาสาธิต   -              นายทัศน์พล 
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา ฯ                
7. กิจกรรมสมุนไพรริมชายคาสู ่
ศาสตร์พระราชาพออยู่พอกิน   

              นางอุทัย 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปศึกษา                
8. 1 ครูศิลป์ 1 หน่วยบูรณาการศาสตร์
พระราชา 

-              น.ส.พรพิมล 

 



    แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2563         ๒๑ 
 

 

แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2563 
โครงการที่ 7 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

 งบประมาณ ช่วง แผนการใช้งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม ที่ได้รับ ระยะเวลา ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2  

 (บาท) ด าเนินการ พค มิย. กค. สค. กย. ต.ค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.  
1.เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา  2562  35,000 ก.พ.64          35,000   นางสาคร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์ -               
2.พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์  - ก.ค.63-มี.ค.64             น.ส.สภุาวด ี
3.การจดัการเรียนรู้ 3R8C  3,925 ก.ค.63-เม.ย.64      3,925       น.ส.ศิวพร 
4.จัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร ์ 114,613 ก.ค.63-เม.ย.64     114,613        นางสุภาวด ี
5.วันวิชาการ  3,000 ก.พ.64          3,000   นางนพรัตน ์
6.ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 36,900 ก.ค.63-เม.ย.64    36,900         นางสาคร 
7.นิเทศการสอน  - ก.ค.63-เม.ย.64             น.ส.ศิวพร 
8.ชุมชนแห่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)ครูวิทย์             -              น.ส.สภุาวด ี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์                
9.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  2,000 ส.ค.63-ก.พ.64         2,000    นางจุฑาทิพย์ 
10.หนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรม  2,650 ส.ค.63-ก.พ.64        2,650     นางจุฑาทิพย์ 
11.วันวิชาการ  5,000 ม.ค.-ก.พ.64          5,000   นางณหทัย 
12.นเิทศการเรียนการสอน  - มิ,ย,63-ก.พ.64             นางณหทัย 
13.ครูคณิตชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 3,000 มิ.ย63-ก.พ.64     3,000        น.ส.อทิตตา 
14.วิจยัในช้ันเรียน  2,000 มิ.ย63-ก.พ.64     2,000        น.ส.อทิตตา 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย                
15.พัฒนาหลักสตูร  990 พ.ค.63-มี.ค.64         990    น.ส.กฤติมา 
16.นเิทศการเรียนการสอน  - พ.ค.63-มี.ค.64              
17.วันวิชาการ  1,500 ก.ค.63-มี.ค.64          1,500   นางสุพัฒตรา 
18.พัฒนาสื่อและนวัตกรรม - มิ.ย.63-เม.ย.64             น.ส.เย็นฤด ี
19.จัดการเรียนรู้ภาษาไทย 4,500 ก.ค.63-เม.ย.64       4,500      น.ส.เย็นฤด ี



    แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2563         ๒๒ 
 

 

 งบประมาณ ช่วง แผนการใช้งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม ที่ได้รับ ระยะเวลา ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2  

 (บาท) ด าเนินการ พค มิย. กค. สค. กย. ต.ค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.  
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ                
20.การจัดท าแผนการจัดการเรยีนรู้   - ก.ย.63              
21.ผลติสื่อและนวัตกรรม  10,636 ก.ค.63-เม.ย.64     10,636         
22.วันวิชาการ 2,852 ก.พ.64          2,852    
23.ห้องเรียนคณุภาพ  4,917 ต.ค.63      4,917        
24.นเิทศการเรียนการสอน  - ก.ค.63-เม.ย.64              
25.วิจยัในช้ันเรียน - ก.ค.63-เม.ย.64              
26.Learn English with New Normal - ก.ค.63-เม.ย.64              
27.Teacher Sharing by PLC - ก.ค.63-เม.ย.64              
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา ฯ                
28.ซื้อและผลติสื่อการเรยีนรู้  12,650 ก.ค.63   12,650          นางสุรีรตัน ์
29.พัฒนาหลักสตูรและกระบวนการ
เรียนรู้  

1,605 
พ.ค.63-ก.พ.64          1,605   นางสาคร 

30.วันวิชาการ 3,440 ก.พ.64          3,440   นางสาคร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ                
31.จัดการเรียนรู้สาระการเรียนรูก้ารงาน
อาชีพฯ 

27,154 
มิ.ย.63-มี.ค.64       27,155      นายสมเกียรต ิ

32.วันวิชาการ  3,500 ม.ค.-ก.พ.64          3,500   นางวิภา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                
33.พัฒนาหลักสตูรสุขศึกษาและพลศึกษา 1,405 ก.ค.-พ.ย.63    1,405         นางอุทัย 
34.จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  565 ก.ค.-พ.ย.63    565         นางอุทัย 
35.กิจกรรมจัดท าวิจัยในช้ันเรียน  630 ก.ย.63     630        นางอุทัย 
36.กิจกรรมวันวชิาการ 7,540 ก.พ.64          7,540   นางอุทัย 
37.กิจกรรมจัดหาและผลิตสื่อนวตักรรม 28,080 ส.ค.63    28,080         นางอุทัย 



    แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2563         ๒๓ 
 

 

 งบประมาณ ช่วง แผนการใช้งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม ที่ได้รับ ระยะเวลา ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2  

 (บาท) ด าเนินการ พค มิย. กค. สค. กย. ต.ค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปศึกษา                
38.กิจกรรมจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษา 10,810 มิ.ย.63-ม.ีค.64     10,810        น.ส.ปาริฉตัร 
39.กิจกรรมจัดการเรยีนการสอนมโนราห ์ 20,000 มิ.ย.63-ม.ีค.64     15,000   5,000     น.ส.ดวงกมล 
40.วันวิชาการ 3,940 มิ.ย.63-เม.ย.64         3,940    น.ส.ดวงกมล 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                
41.จัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

9,000 
มิ.ย.63-เม.ย.64    9,000         น.ส.กฤติมา 

รวมเงินทั้งหมด 360,369               
 

 

แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2563 
 

โครงการที่ 8  พัฒนางานด้านบริหารงบประมาณ 

 งบประมาณ ช่วง แผนการใช้งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม ที่ได้รับ ระยะเวลา ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2  

 (บาท) ด าเนินการ พค มิย. กค. สค. กย. ต.ค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.  
1. พัฒนาและปรับปรุงส านักงานกลุ่ม 34,266 ก.ค.63-มี.ค.64    34,266         นางจุฑทิพย์ 
2. ระดมทุนและทรัพยากรเพื่อการศึกษา - ก.ค.63-มี.ค.64             นางณหทัย 
3. จัดวางระบบควบคุมภายใน 1,000 ก.ค.63-มี.ค.64        1,000     น.ส.จุไรรัตน์ 
4. พัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารงบประมาณ 1,500 ก.ค.63-มี.ค.64     1,500        น.ส.ปาริชาติ 
5. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ของฝ่ายงบประมาณ 

- 
ต.ค.63,มี.ค.64             น.ส.สุเชาวนี 

6. กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าป ี    21,500 ก.พ.-มี.ค.64           21,500  นางอมรรัตน์ 
รวมเงินทั้งหมด   58,266                



    แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2563         ๒๔ 
 

 
 

แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2563 

โครงการที่ 9  พัฒนางานด้านบริหารงานบุคคล 

 งบประมาณ ช่วง แผนการใช้งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม ที่ได้รับ ระยะเวลา ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2  

 (บาท) ด าเนินการ พค มิย. กค. สค. กย. ต.ค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.  
1. งานสารบรรณ - มิ.ย.63-ก.พ.64             นางสุรีรัตน์ 
2. งานส านักงานกลุม่ 3,893 ก.ค.-ส.ค.63    3,893         นางนพรัตน ์
3. งานวางแผนอัตราก าลัง 1,011,400 พ.ค.63-เม.ย.64 83,950 83,950 83,950 83,950 87,950 83,950 83,950 83,950 83,950 83,950 83,950 83,950 นางพยอม 
4. งานสารสนเทศ 27,940 มิ.ย.63-ก.พ.64     27,940        น.ส.อทิตตา 
5. เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญก าลังใจ - มิ.ย.63-ก.พ.64             น.ส.ปาริฉัตร 
               รวมเงินทั้งหมด 1,043,233               

 

แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2563 

โครงการที่ 10  พัฒนางานด้านบริหารกิจการนักเรียน 

 งบประมาณ ช่วง แผนการใช้งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม ที่ได้รับ ระยะเวลา ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2  

 (บาท) ด าเนินการ พค มิย. กค. สค. กย. ต.ค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.  
1. งานส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม  - พ.ค.63-มี.ค.64             ครูสมโภช 
2. งานคณะกรรมการนักเรียน - พ.ค.63-เม.ย64             ครูกฤติมา 
3. งานสัมพันธ์ชุมชน - พ.ค.63-เม.ย64             ครูกฤติมา 
4. งานกิจกรรมนอกหลักสูตร - พ.ค.63-เม.ย64             ครูสมโภช 
5. งานวินัยและแก้ไขปญัหาพฤติกรรมนักเรียน - พ.ค.63-เม.ย64             ครูทวีป 
6. งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด - พ.ค.63-เม.ย64             ครูสุชาติ 
7. งานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน 152,000 พ.ค.63-เม.ย64    152,000         ครูเย็นฤดี 
8. งานเวรประจ าวัน - พ.ค.63-เม.ย64             ครูสาคร 
9. งานส านักงานกลุม่กิจการนักเรยีน 18,425 พ.ค.63-เม.ย64   18,425          ครูเย็นฤดี 



    แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2563         ๒๕ 
 

 

รวมเงินทั้งโครงการ 170,425               
แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2563 

โครงการที่ 11  พัฒนางานด้านบริหารทั่วไป 

 งบประมาณ ช่วง แผนการใช้งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม ที่ได้รับ ระยะเวลา ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2  

 (บาท) ด าเนินการ พค มิย. กค. สค. กย. ต.ค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.  
1. งานส านักงานกลุม่ 7,275 พ.ค.63-มี.ค.64    2,500 4,775        นางสุภาวดี ปานมาศ 

2. งานสารบรรณ 10,205 พ.ค.63-มี.ค.64    6,690   3,515      นางสุภาวดี ปานมาศ 
3. กิจกรรมรักษ์สะอาด 48,460 พ.ค.63-มี.ค.64  30,660      17,800     นายโยธิน 
4. กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ 44,860 พ.ค.63-มี.ค.64   2,000 2,000 26,860 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 นายโยธิน 
5. งานสาธารณูปโภค 344,000 พ.ค.63-เม.ย64 28,666 28,666 28,666 28,666 28,666 28,666 28,666 28,666 28,666 28,666 28,666 28,666 นายโยธิน 
6. งานห้องสมุด 12,005 ส.ค.63-ธ.ค.63    7,000    5,005     นางสุมาลยั 
7. งานอนามัย ร.ร. 10,986 พ.ค.63-มี.ค.64   400 7,376 400 400 400 400 400 400 400 400 น.ส.เย็นฤด ี
8. งานโสตทัศนศึกษา 5,200 พ.ค.63-มี.ค.64     5,200        นางสุภาวด ีสุขผอม 
9. งานประชาสัมพันธ์ 11,790 พ.ค.63-มี.ค.64     11,790        นางสุภาวด ีสุขผอม 
10. งานสหกรณ ์ - พ.ค.63-มี.ค.64             นางพยอม 
11. งานคณะกรรมการสถานศึกษา 1,000 พ.ค.63-มี.ค.64       1,000      นางพวงจิต 
12. งานยานพาหนะ 130,000 พ.ค.63-เม.ย.64   13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 นางพวงจิต 
13. งานอาคารสถานท่ี  - พ.ค.63-มี.ค.64             นายโยธิน 
14. งานโภชนาการ 30,000 พ.ย.63       30,000      นางราน ี
15. งานรักษาความปลอดภัย 622 ก.ย.63     622        นางสาคร 
                       รวมยอดเงินทั้งหมด 656,403               
 
 
 
 
 
 



    แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2563         ๒๖ 
 

 
 

โครงการที่ 12  พัฒนางานด้านบริหารวิชาการ 

 งบประมาณ ช่วง แผนการใช้งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม ที่ได้รับ ระยะเวลา ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2  

 (บาท) ด าเนินการ พค มิย. กค. สค. กย. ต.ค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.  
1.งานส านักงานกลุ่มบรหิารวิชาการ 33,245 ก.ค.63-เม.ย64 - - - 33,245 - - - - - - - - นางสาคร 
2.งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู ้

7,000 ก.ค.63-เม.ย64 - - - 7,000 - - - - - - - - นางสาคร 

3.งานทะเบียนนักเรียน 10,510 ก.ค.63-เม.ย64 - - - 10,510 - - - - - - - - นางสาวศิวพร 
4.งานรับนักเรียน 6,000 มี.ค. 64 - - - - - - - - - - 6,000  นางสาคร 
5.งานวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา - ก.ค.63-เม.ย64 - - - - - - - - - - - - นางสาคร 
6.งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่ง
เรียนรู ้

- ก.ค.63-เม.ย64 - - - - - - - - - - - - นางสาคร 

7.งานนิเทศการเรียนการสอน - ก.ค.63-เม.ย64 - - - - - - - - - - - - นางสาคร 
8.งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
การศึกษา 

70,250 ก.ค.63-เม.ย64 - - - 70,250 - - - - - - - - นางผกามาส 

9.งานประกันคณุภาพการศึกษา 6,200 ก.ค.63-เม.ย64 - - - 5,000 - - - 1,200 - - - - นางสาวสุภาวดี 
10.งานแนะแนว 20,000 ก.ค.63-เม.ย64 - - - 3,000 - - - - - 17,000 - - นางราน ี
11.กิจกรรมสอบวัดความรู้นักเรียน  - ม.ค. 64 - - - - - - - -  - - - นางสาคร 
12.งานจดัซื้อวัสดุการเรียนการสอน 250,000 ก.ค.63-เม.ย64 - - - 150,000 - - - 100,000 - - - - นางวิภา 
                       รวมเงินทั้งหมด 404,205               
 
 
 
 
 
 
 



    แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2563         ๒๗ 
 

 
 

แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2563 

โครงการที่ 13  ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้าง 

 งบประมาณ ช่วง แผนการใช้งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม ที่ได้รับ ระยะเวลา ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2  

 (บาท) ด าเนินการ พค มิย. กค. สค. กย. ต.ค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.  
1. ซ่อมบ ารุงครุภณัฑ ์ 25,000 ม.ิย.63-เม.ย.64 10,000 15,000 น.ส.ปาริชาติ 
2. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที ่ 57,000 ม.ิย.63-เม.ย.64 27,000 30,000 นายโยธิน 
                       รวมเงินทั้งหมด 82,000               
 

 
โครงการที่ 14  ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 งบประมาณ ช่วง แผนการใช้งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม ที่ได้รับ ระยะเวลา ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2  

 (บาท) ด าเนินการ พค มิย. กค. สค. กย. ต.ค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.  
1. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
  (ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต) 

- 
90,000 

พ.ค.63-เม.ย.64 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 นางพวงจิต 

2. ก้าวทันเทคโนโลยี (บริการสืบคน้
ข้อมูล) 

- ก.ค.63-ม.ีค.64             นางพวงจิต 

                            รวมเงินทั้งหมด 90,000               
 
 
 
 
 
 



    แผนการใช้งบประมาณประจ าปี 2563         ๒๘ 
 

 

 
โครงการที่ 15  โครงการตามนโยบายและจุดเน้น 

 งบประมาณ ช่วง แผนการใช้งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
งาน/กิจกรรม ที่ได้รับ ระยะเวลา ภาคเรยีนที่ 1 ภาคเรยีนที่ 2  

 (บาท) ด าเนินการ พค มิย. กค. สค. กย. ต.ค พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย.  
-กิจกรรมป้องกันโควิด-19 72,000 ม.ิย.63-เม.ย.64    55,500    3,000 13,500    น.ส.เย็นฤดี 
-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศ ์

10,000 
 

ม.ิย.63-เม.ย.64   8,500 1,500         นายโยธิน 

-การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการบริหาร
จัดการศึกษาตามนโยบายและจดุเน้นของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

11,000 ม.ิย.63-เม.ย.64     5,000      6,000  น.ส.สุภาวดี สุขผอม 

-จัดท าและพัฒนาเว็บไซต์น าเสนอข้อมูล
การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนกา้งปลา
วิทยาคม 

5,000 มิ.ย.63-เม.ย.64    3,500      1,500   น.ส.สุภาวดี สุขผอม 

                       รวมเงินทั้งหมด 98,000               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


