
บทท่ี  3 

แผนการด าเนินงาน 

 

  การพฒันาคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนบุ่งคลา้นคร  ปีการศกึษา  2563  

ไดร้บังบประมาณประจ าปี  2563  จากเงนิอุดหนุนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้และตอน
ปลาย  ดงัรายละเอยีดตาม  ตาราง  4 

 

ตาราง  13   การประมาณการรายรบั-รายจา่ย  ประจ าปีการศกึษา  2563 

 

รายการ งบประมาณ(บาท) 
งบประมาณประจ าปีการศกึษา  2563  

   -เงนิอุดหนุนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 1,414,000 

   -เงนิอุดหนุนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 1,033,600 

รวมเงนิอุดหนุน 2,447,600 

งบประมาณการใชจ้า่ย  

   -งบพฒันาการเรยีนการสอน  รอ้ยละ  70 1,734,320 

   -งบบรหิารทัว่ไป  รอ้ยละ  20 489,520 

   -งบส ารองจา่ย  รอ้ยละ  10 244,760 

        รวมงบประมาณการใชจ้า่ย 2,447,600 

 
  โรงเรยีนบุ่งคลา้นครไดจ้ดัสรรงบประมาณใหแ้ก่กลุ่มงานตามโครงสรา้งการ
บรหิาร  เพื่อกระจายอ านาจและก่อเกดิการมสี่วนรว่มของบุคลากรทุกฝ่าย  โดยงบประมาณแยก
ตามกลุ่มงาน/หมวด/งาน ตามโครงสรา้งการบรหิารโรงเรยีน  และแผนการด าเนินงานโครงการ/
งาน/กจิกรรมของกลุ่มงาน  แสดงดงัตารางที ่ 5-8 

  



ตารางที ่14   แสดงงบประมาณแยกตามกลุ่มงาน/หมวด/งาน ตามโครงสรา้งการบรหิารโรงเรยีน  

 

 

กลุ่มงาน/หมวด/งาน/โครงการ 
ประเภทเงนิจ าแนกตามหมวดเงนิ  

รวม 

 

อื่น ๆ 

 

รวมทัง้สิน้ เงนิอุดหนุน เงนิรายได้
สถานศกึษา 

อื่น ๆ 

กลุ่มงานวิชาการ 
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
กลุ่มงานบริหารบคุคล 

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

- กลุ่มสาระภาษาไทย 

- กลุ่มสาระภาษาองักฤษ 

- กลุ่มสาระคณติศาสตร ์
- กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 

- กลุ่มสาระศลิปะ ดนตร ี นาฎศลิป์ 

- กลุ่มสาระสุขศกึษา พลศกึษา 
- กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยี 
- กลุ่มสาระวทิยาศาสตร ์

650,320 

45,000 

350,000 

352,000 

35,000 

35,000 

35,000 

35,000 

35,000 

42,000 

40,000 

80,000 

  650,320 

45,000 

350,000 

352,000 

35,000 

35,000 

35,000 

35,000 

35,000 

42,000 

40,000 

80,000 

 650,320 

45,000 

350,000 

352,000 

35,000 

35,000 

35,000 

35,000 

35,000 

42,000 

40,000 

80,000 

รวม 1,734,320   1,734,320  1,734,320 

รวมทัง้ส้ิน 1,734,320   1,734,320  1,734,320 

 



กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

พฒันาหลกัสตูร ครเูขา้อบรมเชงิปฏบิตักิาร
การพฒันาหลกัสตูร ,จดัท า
หลกัสตูรสถานศกึษา 

ม.ิย.63 6,000  บาท นางบษุยา บญุ
ประคม 

นิเทศการสอน จดัท าบนัทกึ คู่มอื และออก
นิเทศการสอนตามปฏทินิ 

ม.ิย.63 – 

ก.พ. 64 

3,000  บาท  

พฒันาระบบ
บรหิารวชิาการ 

ส ารวจ จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ 
ส านกังาน งานบรหิาร
วชิาการใหเ้พยีงพอ ซือ้
เครือ่งอดัส าเนา 

พ.ค.63 – 

ม.ิย. 63 

 

457,320  

บาท 

 

ส่งเสรมิกจิกรรม
แขง่ขนัทกัษะ
วชิาการและ
ศลิปหตัถกรรม
นกัเรยีน 

ด าเนินกจิกรรมคดัเลอืก
นกัเรยีน ฝึกซอ้ม ตวิเขม้ 
เพื่อการแขง่ขนัทกัษะ
วชิาการ 
 

ก.ค. 63 – 

ม.ค. 64 

184,000  

บาท 

 

รวมงบประมาณ 650,320 

บาท 
 

 

กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

พฒันาระบบ
บรหิารงาน
งบประมาณและ
แผนงาน 

พฒันาระบบบรหิารงาน
งบประมาณและแผนงาน 

ม.ิย. 63 – 

ก.ย. 63 

 

30,000  บาท นางพชัราภรณ์ 
ทศัมาล ี

พฒันาระบบ
บรหิารงานพสัดุ
และสนิทรพัย ์

พฒันาระบบบรหิารงาน
พสัดุและสนิทรพัย ์

พ.ค. 63 – 

ต.ค. 63 

 

15,000  บาท  

รวมงบประมาณ 45,000 บาท  

 



 

 

กลุ่มงานบริหารงานบคุคล 

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

บรหิารบุคลากรใน
โรงเรยีน 

ส่งเสรมิใหบุ้คลากรเขา้รบั
การอบรม สมัมนาตาม
สาขาวชิาเอกและ
ความสามารถ จดัท า
ขอ้มลูและท าเนียบ
บุคลากร 

ม.ิย. 63 – 

ก.พ. 64 

 

40,000  บาท นางพทัธนนัท ์
สงัขะรมย ์

สรา้งขวญัและ
ก าลงัใจแก่บุคลากร 

เชดิชบูุคลากรทีไ่มม่วีนัลา 
จดักจิกรรมครบรอบวนั
คลา้ยวนัเกดิ งานเลีย้งรบั-
ส่ง บุคลากรใน
สถานศกึษา 

พ.ค. 63 – 

ม.ีค. 64 

 

10,000  บาท  

พฒันาครแูละ
บุคลากรทางการ
ศกึษา 

อบรมพฒันาครแูละ
บุคลากรทางการศกึษา 

พ.ค. 63 – 

ก.พ. 64 

 

300,000 บาท  

รวมงบประมาณ 350,000 บาท  

 

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

กิจกรรม/โครงการ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

พฒันาระบบบรหิาร
จดัการกลุ่มงาน
กจิการนกัเรยีน 

ส ารวจ จดัซือ้วสัดุ 
อุปกรณ์ส านกังาน 

 

พ.ค.63 – ก.ค.
63 

30,000  บาท นายอาณตั ิ ค  า
มณี 

ประชุมผูป้กครอง ประชุมผูป้กครอง พ.ค.63 –ม.ิย. 
63 

5,000  บาท  

กตญัญุตาบชูาพระ
คุณคร ู

จดักจิกรรมวนัไหวค้รู ม.ิย. 63 5,000  บาท  

ดแูลช่วยเหลอื
นกัเรยีน 

คดักรองนกัเรยีน เยีย่ม
บา้นนกัเรยีน 

พ.ค.63–ก.ค. 63 

 

20,000  บาท  

กตญัญุตาบชูา จดักจิกรรมวนัแม่ ส.ค. 63 5,000  บาท  



 

 

พระคุณแม่ 
กิจกรรม/โครงการ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา

ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

ผูน้ าประชาธปิไตย
ในโรงเรยีน 

เลอืกตัง้ประธานนกัเรยีน 
คณะกรรมการนกัเรยีน 

ม.ิย.63 3,000 บาท  

กฬีาภายใน “นคร
บุ่งคลา้เกมส”์ 

จดัการแขง่ขนักฬีาภายใน 
ปีการศกึษา 2563 

พ.ย.63 40,000  บาท  

ปัจฉิมนิเทศ จดักจิกรรมงานปัจฉิม
นิเทศนกัเรยีนทีจ่บปี
การศกึษา 2563 

ก.พ.64 

 

8,000  บาท  

ต่อตา้นยาเสพตดิ จดักจิกรรมต่อตา้นยาเสพ
ตดิใหน้กัเรยีนกลุ่มเสีย่ง 

พ.ค. 63-ม.ิย.63 3,000 บาท  

ตรวจสารเสพตดิใน
โรงเรยีน 

ตรวจสารเสพตดิใน
โรงเรยีน 

พ.ค. 63-ต.ค.63 3,000 บาท  

โรงเรยีนสขีาว โรงเรยีนสขีาว พ.ค.63 – ม.ีค.
64 

30,000 บาท  

ซ่อมบ ารงุอุปกรณ์
เครือ่งเสยีงดนตร ี

ซ่อมบ ารงุอุปกรณ์เครือ่ง
เสยีงดนตร ี

พ.ค.63 – ก.ค.
63 

50,000 บาท  

สวนสวยดว้ยมอืเรา จดัตกแต่งภมูทิศัน์หน้า
โรงเรยีน 

พ.ค.63 – ส.ค.
63 

30,000 บาท  

จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ 
เวชภณัฑ ์

ส ารวจ จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์ 
เวชภณัฑ ์

พ.ค.63 – ม.ิย.
63 

20,000  บาท  

พฒันาปรบัปรงุ
หอ้งเรยีนโครงการ
พเิศษ 

พฒันาปรบัปรงุหอ้งเรยีน
โครงการพเิศษ KKU 

พ.ค.63 – ก.ค.
63 

50,000  บาท  

ซ่อมแซมอุปกรณ์
ไอซทีใีนหอ้งเรยีน 

ซ่อมแซมอุปกรณ์ไอซทีใีน
หอ้งเรยีน 

พ.ค.63 – ก.ค.
63 

50,000 บาท  

รวมงบประมาณ 352,000 บาท  

 



 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

วนัสุนทรภู่ จดักจิกรรมวนัสุนทรภู่ 
 

ม.ิย.63 15,000  

บาท 
 

วนัภาษาไทย
แห่งชาต ิ

จดักจิกรรมวนัภาษาไทย
แห่งชาต ิ

 

ก.ค.63 3,000  บาท  

ดเีจเสยีงใสใส่ใจ
อาเซยีน 

จดัรายการเสยีงตามสาย
ประชาสมัพนัธภ์าษาไทย
กบัภาษาอาเซยีน 

 

พ.ค.63 – 

ม.ีค.64 

2,000  บาท  

พฒันาการเรยีน
การสอน
ภาษาไทย 

จดัหาสื่อ พฒันาคร ู
นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่ง
ทางภาษาไทย 

พ.ค.63 – 

ม.ิย.63 

15,000  

บาท 
 

รวมงบประมาณ 35,000 

บาท 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา  

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

     
จดัซือ้วสัดุ
อุปกรณ์กลุ่ม
สาระฯ 

ส ารวจ จดัซือ้วสัดุ อุปกรณ์
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
 

พ.ค.63 – 

ก.ค.63 

42,000  

บาท 
 

     

รวมงบประมาณ 42,000 

บาท 
 

 



 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

พฒันากจิกรรม
การเรยีนการสอน 

สวดมนตไ์หวพ้ระประจ า
สปัดาห ์ประกวดมารยาท
ไทย จดักจิกรรมวนัส าคญั
ต่างๆ 

พ.ค.63 – 

ม.ีค.64 

22,000  

บาท 
 

จดัซือ้วสัดุ
อุปกรณ์กลุ่ม
สาระฯ 

ส ารวจ จดัซือ้วสัดุ อุปกรณ์
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

พ.ค.63 12,000 

บาท 

 

รวมงบประมาณ 35,000 

บาท 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

ส่งเสรมิและ
เผยแพรผ่ลงาน
วทิยาศาสตร ์

เตรยีมความพรอ้มการเขา้
รว่มแขง่ขนัทาง
วทิยาศาสตร ์

พ.ค.63 – 

ก.ค.63 

10,000  

บาท 
 

จดัซือ้วสัดุอุปกรณ์
กลุ่มสาระฯ 

ส ารวจ จดัซือ้วสัดุ 
อุปกรณ์กลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้
 

พ.ค.63 50,000  

บาท 
 

วนัวทิยาศาสตร ์ จดักจิกรรมวนั
วทิยาศาสตร ์
 

ส.ค.63 20,000  

บาท 
 

รวมงบประมาณ 80,000 บาท  

 

 



 

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

พฒันากจิกรรม
การเรยีนการสอน 

พฒันากจิกรรมการเรยีน
การสอน 

พ.ค.63 – 

ม.ิย.63 

35,000  

บาท 
 

รวมงบประมาณ 35,000 

บาท 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

ภาษาองักฤษวนัละ
ค า 

ภาษาองักฤษวนัละค า พ.ค.63 – 

ม.ีค.64 

3,500  บาท  

วชิาการ
ภาษาองักฤษ 

วชิาการภาษาองักฤษ พ.ค.63 – 

ก.ย.64 

6,500  บาท  

วนัครสิมาสต์ จดักจิกรรมวนัครสิมาสต์ 
 

พ.ย.63 – 

ธ.ค.63 

7,000  บาท  

พฒันากจิกรรมการ
เรยีนการสอน 

พฒันากจิกรรมการเรยีน
การสอน 

พ.ค.63 – 

ก.ค.63 

18,000  

บาท 
 

รวมงบประมาณ 35,000 บาท  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

พฒันากจิกรรม
การเรยีนการสอน 

พฒันากจิกรรมการเรยีน
การสอน 

พ.ค.63 – 

ม.ิย.63 

35,000  

บาท 
 

รวมงบประมาณ 35,000 

บาท 
 

 

 



 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

พฒันากจิกรรม
การเรยีนการสอน 

พฒันากจิกรรมการเรยีน
การสอน 

พ.ค.63 – 

ก.ค.63 

40,000  

บาท 
 

รวมงบประมาณ 40,000 

บาท 
 

 


