
สอดคล้อง

แผน โครงการ กับกลยทุธ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบดําเนินงาน งบจาก

งาน กิจกรรม สพฐ ปี2563 โครงการ/ ตาม อปท.

กลยทุธ์ที� กิจกรรม ก่อนประถมฯ ประถมฯ มัธยมฯ ประถมฯ มัธยมฯ วัตถุประสงค์

35,773.00    187,313.00     280,802.65       85,935.00        44,090.00    44,600.00  17,042.25        2,036,100.00      2,731,655.90   

1 1 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 2 2,000.00     

(ผูรั้บผดิชอบ อุบลรัตน์ และคณะครู) 2,000.00     2,000.00     

2 1 โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง 2 23,042.25   บุญชู 

   -  กิจกรรมการออมทรัพยอ์อมความดี 2,000.00     สุนิภา 2,000.00     

   -  กิจกรรมสมุนไพรใกลต้วั เพาะพนัธ์ุกลา้ไม้ 4,000.00     กาํไล 4,000.00     

   -  กิจกรรมการเพาะเห็ด 17,042.25   อศัวิน 17,042.25   

3 1 โครงการโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต 2 3,000.00     

 - กิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนสุจริต 3,000.00     3,000.00     

4 4 โครงการสร้างเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 1 4,000.00     

   -  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยนกัเรียน 1,000.00     1,000.00     

   -  กิจกรรมจิตอาสาสภานกัเรียน 1,000.00     1,000.00     

   -  กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมหลกั 12 ประการ 2,000.00     2,000.00     

5 1 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 2 31,000.00   กฤษณา

   -  กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน -              กฤษณา

   -  กิจกรรมธรรมศึกษาชั�นตรี โท เอก 3,000.00     มรกต 3,000.00     

  -   กิจกรรมค่ายคุณธรรม  (เสื�อขาวคุณธรรม) 24,000.00   มรกต 2,000.00  12,000.00   10,000.00  

   -  กิจกรรมอบรมจริยธรรมสุดสัปดาห์ 2,000.00     กฤษณา 2,000.00     

   -  กิจกรรมทาํบุญใส่บาตรฟังเทศน์  2 ภาคเรียน 2,000.00     กฤษณา 2,000.00     

แผนการจัดซื�อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพสัดุ ปีงบประมาณ 2563 

โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ

ตามกลยุทธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานและสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

อุบลรัตน์

สิริกานต์

สิริกานต์

1.บริหารงานวิชาการ (ยุทธศาสตร์ที� 1 การจัดการศึกษาเพื�อความมั�นคง : กลยุทธ์ที� 1.1)

ประเภทงบประมาณ

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั�นพื�นฐาน

(งบรายหัว)
(ค่ากิจกรรมฯ)

(ปัจจัยพื�นฐาน)
รวม

ที�

หน้า 1
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สอดคล้อง

แผน โครงการ กับกลยทุธ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบดําเนินงาน งบจาก

งาน กิจกรรม สพฐ ปี2563 โครงการ/ ตาม อปท.

กลยทุธ์ที� กิจกรรม ก่อนประถมฯ ประถมฯ มัธยมฯ ประถมฯ มัธยมฯ วัตถุประสงค์

35,773.00    187,313.00     280,802.65       85,935.00        44,090.00    44,600.00  17,042.25        2,036,100.00      2,731,655.90   

6 4 โครงการกฬีาภายในต้านภยัยาเสพติด 1 10,000.00   วุฒิชัย 10,000.00  

7 4 โครงการพฒันาวินัยนักเรียนล้อมโรงเรียนด้วย

วินัยพาเด็กไทยพฒันา (รางวัลนักเรียน+ผู้ปกครอง

มีวินัยดีเด่น)

2 10,000.00   สิริกานต์ 4,000.00    6,000.00     

8 4 โครงการพฒันาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื�นที�สูง

ในถิ�นทุรกนัดารและโรงเรียนพื�นที�เกาะ

9 1 โครงการพฒันาหลกัสูตร 5 49,000.00   

   -  กิจกรรมพฒันาระบบงานหลกัสูตร 4,000.00     4,000.00     

   -  กิจกรรมจดัหาสื�อการเรียนรู้ 15 คน 1,500/เทอม 45,000.00   6,000.00  21,000.00  18,000.00   

10 1 โครงการพฒันาการวัดและประเมินผล 5 31,000.00   สิริกานต์ 

   -  กิจกรรมจดัหาวสัดุเพื�อการวดัและประเมินผล (สอบ 4 ครั� ง) 24,000.00   สิริกานต ์ 6,000.00  12,000.00  6,000.00     

  -  กิจกรรมจดัหาวสัดุเพื�อสอบระดบัเขตฯ 3,000.00     สิริกานต ์ 3,000.00     

   - กิจกรรมจดัทาํขอ้มูล SchoolMis และ       

      จดัหาหลกัฐานแสดงผลการเรียนผูจ้บหลกัสูตร
4,000.00     สุพฒันพงศ์ 4,000.00  

5 30,000.00   บุญชู 30,000.00   

1.บริหารงานวิชาการ

(ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน : กลยุทธที่ 2.1) 

สิริกานต์

ที�

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั�นพื�นฐาน

(งบรายหัว)
(ค่ากิจกรรมฯ)

(ปัจจัยพื�นฐาน)

 (ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง : กลยุทธที่ 1.2 และ 1.3 ) 

ประเภทงบประมาณ

รวม

หน้า 2
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สอดคล้อง

แผน โครงการ กับกลยทุธ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบดําเนินงาน งบจาก

งาน กิจกรรม สพฐ ปี2563 โครงการ/ ตาม อปท.

กลยทุธ์ที� กิจกรรม ก่อนประถมฯ ประถมฯ มัธยมฯ ประถมฯ มัธยมฯ วัตถุประสงค์

35,773.00    187,313.00     280,802.65       85,935.00        44,090.00    44,600.00  17,042.25        2,036,100.00      2,731,655.90   

11 1 โครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 1 47,500.00   สิริกานต์

   -  กิจกรรมพฒันาการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ (15คน) 7,500.00     สิริกานต ์ 7,500.00     

   -  กิจกรรมการแข่งขนังานศิลปหตัถกรรม 25,000.00   สิริกานต ์ 15,000.00 10,000.00   

   -  กิจกรรมพฒันาระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 15,000.00   อศัวิน 15,000.00

12 2 โครงการพฒันาทักษะศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 1 29,000.00   

   -  กิจกรรมสืบสานดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย 24,000.00   24,000.00

   -  กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาดา้นดนตรีทอ้งถิ�น 2,000.00     2,000.00

  -  กิจกรรมบาํรุงรักษาและจดัหาเครื�องดนตรี 3,000.00     3,000.00    

13 1 โครงการพฒันาทักษะอาชีพผู้เรียน 1 14,000.00   

   -  กิจกรรมนํ�าสมุนไพร/นํ�าสลดั/การถนอมอาหาร 7,000.00     7,000.00     

   -  กิจกรรมนวดเพื�อสุขภาพ 4,000.00     4,000.00     

   - กิจกรรมเสริมสวย/เสริมหล่อ  3,000.00     3,000.00     

14 1 โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 1 5,000.00     

   - กิจกรรมหอ้งสมุดดีมีชีวติ 3,000.00     3,000.00    

   - กิจกรรมอ่านก่อนเรียน 10 นาที   1,000.00     1,000.00    

   - กิจกรรมอ่านออกเขียนได ้ท่องสูตรคูณ คิดเลขเร็ว อาขยาน 1,000.00     1,000.00    

 สุนิภา

ประเภทงบประมาณ

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั�นพื�นฐาน

(งบรายหัว)
(ค่ากิจกรรมฯ)

รวม

1.บริหารงานวิชาการ

กาํไล

มรกต

(ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน : กลยุทธที่ 2.1 , กลยุทธที่ 2.2 , กลยุทธที่ 2.3 , กลยุทธที่ 2.4 และ กลยุทธที่ 2.6) 

(ปัจจัยพื�นฐาน)ที�

หน้า 3
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สอดคล้อง

แผน โครงการ กับกลยทุธ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบดําเนินงาน งบจาก

งาน กิจกรรม สพฐ ปี2563 โครงการ/ ตาม อปท.

กลยทุธ์ที� กิจกรรม ก่อนประถมฯ ประถมฯ มัธยมฯ ประถมฯ มัธยมฯ วัตถุประสงค์

35,773.00    187,313.00     280,802.65       85,935.00        44,090.00    44,600.00  17,042.25        2,036,100.00      2,731,655.90   

15 1 โครงการพฒันาศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที� 21 1 79,900.00   สิริกานต์

  - กิจกรรมพฒันาพ่อแม่ผูป้กครองอนุบาล 2,000.00     ประชนั 2,000.00  

  - กิจกรรมค่ายวชิาการ (ยกระดบั/ติว/ซ่อมเสริม)  20,000.00   สิริกานต์ 10,000.00  10,000.00   

   - กิจกรรมตลาดนดัวชิาการ   5,000.00     สิริกานต์ 5,000.00     

   - กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียน   50,900.00   มรกต  50,900.00  

   - กิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ�มเวลารู้  2,000.00     กาํไล 2,000.00     

16 4 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ศตวรรษที� 21 และ Thailand 4.0 5 69,500.00   บุญชู 

  -  กิจกรรมพฒันาบรรยากาศชั�นเรียน 22 หอ้งเรียน 44,000.00   บุญชู 4,000.00  20,000.00  20,000.00   

  -  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทศัน์ของโรงเรียน 5,000.00     บุญชู 5,000.00    

  -  กิจกรรมปรับปรุงหอ้งนํ�า/ประตูหนา้ต่างหอ้งเรียน 5,300.00     บุญชู  5,300.00    

  -  กิจกรรมพฒันาบรรยากาศหอ้งประชุมเวที/ผา้ปูโต๊ะ 12,200.00   มรกต 6,700.00  5,500.00     

  -  กิจกรรมปรับปรุงระบบนํ�าดื�มใสสะอาด 3,000.00     บุญชู 3,000.00  

17 1 โครงการโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม 3 2,000.00     กาํไล

   - กิจกรรมพฒันาปรับปรุง บรรยากาศชั�นเรียน 1,000.00     ศิรประภา 1,000.00    

   - กิจกรรมจดัหาสื�ออุปกรณ์ จดัระบบ 1,000.00     ศิรประภา 1,000.00    

18 1 โครงการโรงเรียนสิ�งแวดล้อม 2 3,000.00     อุบลรัตน์

    - กิจกรรมการเรียนการสอนสิ�งแวดลอ้มศึกษา 3,000.00     อุบลรัตน ์ 3,000.00    

1.บริหารงานวิชาการ

ที�
รวม

(ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน : กลยุทธที่ 2.2 , กลยุทธที่ 2.3 , กลยุทธที่ 2.4 , กลยุทธที่ 2.5 และ กลยุทธที่ 2.6)

ประเภทงบประมาณ

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั�นพื�นฐาน

(งบรายหัว)
(ค่ากิจกรรมฯ)

(ปัจจัยพื�นฐาน)

หน้า 4
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(ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน : กลยุทธที่ 2.2 , กลยุทธที่ 2.3 , กลยุทธที่ 2.4 , กลยุทธที่ 2.5 และ กลยุทธที่ 2.6) 

(ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา : กลยุทธที่ 5.1 , กลยุทธที่ 5.3 และ กลยุทธที่ 5.4)

สอดคล้อง

แผน โครงการ กับกลยทุธ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบดําเนินงาน งบจาก

งาน กิจกรรม สพฐ ปี2563 โครงการ/ ตาม อปท.

กลยทุธ์ที� กิจกรรม ก่อนประถมฯ ประถมฯ มัธยมฯ ประถมฯ มัธยมฯ วัตถุประสงค์

35,773.00    187,313.00     280,802.65       85,935.00        44,090.00    44,600.00  17,042.25        2,036,100.00      2,731,655.90   

19 4 โครงการลูกเสือ - เนตรนารีทําความดีเพือสังคม 1 15,000.00   วุฒิชัย 15,000.00  

20 1 โครงการประกนัคุณภาพการศึกษา 5 4,000.00     

  - กิจกรรมประกนัคุณภาพตามมาตรฐาน สพฐ. 4,000.00     4,000.00     

21 4 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 1 3,000.00     

 - กิจกรรมงานอาชีพ 3,000.00     3,000.00     

ที�
รวม

(ค่ากิจกรรมฯ)

1.บริหารงานวิชาการ

กาํไล

กาํไล

ประเภทงบประมาณ

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั�นพื�นฐาน

(งบรายหัว) (ปัจจัยพื�นฐาน)

หน้า 5
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(ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา : กลยุทธที่ 5.2)

สอดคล้อง

แผน โครงการ กับกลยทุธ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบดําเนินงาน งบจาก

งาน กิจกรรม สพฐ ปี2563 โครงการ/ ตาม อปท.

กลยทุธ์ที� กิจกรรม ก่อนประถมฯ ประถมฯ มัธยมฯ ประถมฯ มัธยมฯ วัตถุประสงค์

35,773.00    187,313.00     280,802.65       85,935.00        44,090.00    44,600.00  17,042.25        2,036,100.00      2,731,655.90   

22 3 โครงการพฒันาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 62,000.00 วุฒิชัย

 - กิจกรรมอบรม / ประชุม / ศึกษาดูงาน 26,000.00 มรกต 26,000.00  

 - กิจกรรมจดัหาอตัรากาํลงัครูและบุคลากรทางการศึกษาที�ขาดแคลน 36,000.00 วุฒิชยั  36,000.00   

23 3 โครงการนิเทศภายใน 4 2,000.00     

   -  กิจกรรมนิเทศภายใน (ผอ. หน.งาน +อาคารสถานที�) 2,000.00     2,000.00  

24 4 โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งกบัชุมชน 5 11,100.00   มรกต 

  - กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 11,100.00   มรกต 11,100.00   

ที�
รวม

(ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา : กลยุทธที่ 3.1 และ กลยุทธ 3.2) 

ประเภทงบประมาณ

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั�นพื�นฐาน

(ปัจจัยพื�นฐาน)(งบรายหัว)
(ค่ากิจกรรมฯ)

2.บริหารงานบุคคล

สิริกานต์

หน้า 6

6/9



(ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน : กลยุทธที่ 2.2 , กลยุทธที่ 2.3 , กลยุทธที่ 2.4 , กลยุทธที่ 2.5 และ กลยุทธที่ 2.6)

สอดคล้อง

แผน โครงการ กับกลยทุธ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบดําเนินงาน งบจาก

งาน กิจกรรม สพฐ ปี2563 โครงการ/ ตาม อปท.

กลยทุธ์ที� กิจกรรม ก่อนประถมฯ ประถมฯ มัธยมฯ ประถมฯ มัธยมฯ วัตถุประสงค์

35,773.00    187,313.00     280,802.65       85,935.00        44,090.00    44,600.00  17,042.25        2,036,100.00      2,731,655.90   

25 1 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 2,000.00     

 -  กิจกรรมธนาคารขยะลอยฟ้า  (zero waste school) 2,000.00     2,000.00     

26 4 โครงการวันสําคญั 2 37,000.00   บุญชู

  -  กิจกรรมวนัเดก็    10,000.00       มรกต 10,000.00   

  -  กิจกรรมวนัวสิาขบูชา 2,000.00      กฤษณา 2,000.00     

   -  กิจกรรมวนัไหวค้รู 2,000.00     กฤษณา 2,000.00     

   -  กิจกรรมวนังดสูบบุหรีโลก 2,000.00     วุฒิชยั 2,000.00     

   -  กิจกรรมวนัสิงแวดลอ้มโลก 2,000.00     อุบลรัตน ์ 2,000.00     

   -  กิจกรรมวนัสุนทรภู/่วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 2,000.00     สุนิภา/วุฒิชยั 2,000.00     

   -  กิจกรรมวนัภาษาไทย  2,000.00     สุนิภา 2,000.00     

   -  กิจกรรมวนัเขา้พรรษา 3,000.00     กฤษณา 3,000.00    

   -  กิจกรรมวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 2,000.00     มรกต 2,000.00    

   -  กิจกรรมวนัแม่  2,000.00     กฤษณา 2,000.00    

   -  กิจกรรมวนัวทิยาศาสตร์/คณิต  2,000.00     อุบลรัตน/์สิริกานต์ 2,000.00     

   -   กิจกรรมวนั 13 ตุลาคมวนัคลา้ยวนัสวรรคต 2,000.00     มรกต 2,000.00     

   -  กิจกรรมวนัปิยมหาราช 2,000.00     มรกต 2,000.00     

  -  กิจกรรมวนัพ่อ/ทาํดีเพือพ่อ -              วุฒิชยั

  -  กิจกรรมวนัคริสมาสต/์วนัขึนปีใหม่ 2,000.00      สุพฒันพงศ์ 2,000.00     

  -  กิจกรรมวนัลอยกระทง -              กาํไล

ที�
รวม

ประเภทงบประมาณ

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั�นพื�นฐาน

(งบรายหัว)
(ค่ากิจกรรมฯ)

(ปัจจัยพื�นฐาน)

3.บริหารงานทั�วไป

(ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง : กลยุทธที่ 1.1 ) 

บุญชู 

หน้า 7
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3.บริหารงานทั�วไป (ยุทธศาสตร์ที� 2 การพฒันาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื�อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน : กลยุทธ์ที� 2.5 )

(ยุทธศาสตรที่ 4 โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมการเขาถึงบริการการศึกษา : กลยุทธที่ 4.1 , กลยุทธที่ 4.2 , กลยุทธที่ 4.3 และ กลยุทธที่ 4.4)

(ยุทธศาสตรที่ 6 การจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเนนการศึกษา : กลยุทธที่ 6.1) 

สอดคล้อง

แผน โครงการ กับกลยทุธ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบดําเนินงาน งบจาก

งาน กิจกรรม สพฐ ปี2563 โครงการ/ ตาม อปท.

กลยทุธ์ที� กิจกรรม ก่อนประถมฯ ประถมฯ มัธยมฯ ประถมฯ มัธยมฯ วัตถุประสงค์

35,773.00    187,313.00     280,802.65       85,935.00        44,090.00    44,600.00  17,042.25        2,036,100.00      2,731,655.90   

27 4 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 5 17,000.00   บุญชู

   -  กิจกรรมการใหบ้ริการหอ้งพยาบาล 3,000.00     รัตนา 3,000.00    

   -  กิจกรรม อย.นอ้ย, ควบคุมโรคและอาหารปลอดภยั 2,000.00      บุญชู 2,000.00    

   -  กิจกรรมสุขาภิบาลสิงแวดลอ้ม (วสัดุทาํความสะอาด/ภาคเรียน) 8,000.00      บุญชู 8,000.00    

   -  กิจกรรมทนัตสุขภาพ  2,000.00     สุนิภา 2,000.00    

   -  กิจกรรมเสียงตามสาย/เพือนใจวยัทีน 2,000.00     กาํไล 2,000.00    

   -  กิจกรรมอบรมสุขบญัญติั 10 ประการ (งบกองทุนสุขภาพ) -              วุฒิชยั 

  -  กิจกรรมขยบักายขบายสมองดว้ยวิธีการเตน้บาสโลฟ -              สุนิภา 

28 4 โครงการพฒันาข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน 3 4,000.00

   - กิจกรรมเกณฑเ์ด็กเขา้เรียน/รายงานขอ้มูล/รับ-ยา้ยนกัเรียน 2,000.00 2,000.00     

   - กิจกรรมการจดัทาํขอ้มูลนกัเรียน/ทะเบียนนกัเรียน 2,000.00 2,000.00     

29 1 โครงการระบบการดูและช่วยเหลือนักเรียน 1 21,000.00 สุนิภา

    - กิจกรรมประชุมผูป้กครอง 1 ปีการศึกษา 6,000.00 สุนิภา 6,000.00    

    - กิจกรรมพฒันาและสร้างความเขม้แขง็เครือข่ายผูป้กครอง 2,000.00  มรกต 2,000.00     

    - กิจกรรมเยี�ยมบา้น 2,000.00 สุนิภา 2,000.00     

    - กิจกรรมแนะแนว/เพื�อนที�ปรึกษา YC 2,000.00 กาํไล 2,000.00     

   -  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 8,000.00 กาํไล 8,000.00     

   - กิจกรรมงานปกครองนกัเรียน 1,000.00 สิริกานต์ 1,000.00     

   - กิจกรรมปัจจยัพื�นฐานนกัเรียนยากจน / ยากจนพิเศษ -              สุนิภา/มรกต

ที�
รวม

สุพฒันพงศ์

ประเภทงบประมาณ

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั�นพื�นฐาน

(งบรายหัว)
(ค่ากิจกรรมฯ)

(ปัจจัยพื�นฐาน)

หน้า 8
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4.บริหารงานงบประมาณ

(ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา : กลยุทธที่ 5.1 , กลยุทธที่ 5.2 , กลยุทธที่ 5.3 และ กลยุทธที่ 5.4)

สอดคล้อง

แผน โครงการ กับกลยทุธ์ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ งบดําเนินงาน งบจาก

งาน กิจกรรม สพฐ ปี2563 โครงการ/ ตาม อปท.

กลยทุธ์ที� กิจกรรม ก่อนประถมฯ ประถมฯ มัธยมฯ ประถมฯ มัธยมฯ วัตถุประสงค์

35,773.00    187,313.00     280,802.65       85,935.00        44,090.00    44,600.00  17,042.25        2,036,100.00      2,731,655.90   

30 2 โครงการควบคุมภายใน 5 2,000.00     วงเดือน 2,000.00     

31 2 โครงการพฒันาระบบงานพสัดุ 5 6,000.00     อศัวนิ 6,000.00    

32 2 โครงการพฒันาระบบงานงบประมาณ 5 5,000.00     มรกต 5,000.00    

35,700.00    187,300.00     267,000.00       85,900.00        -               -             58,142.25        -                      -                   

13,924    73            13              13,803        35               คงเหลือ

 รวม

ที�
รวม

ประเภทงบประมาณ

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั�นพื�นฐาน

(งบรายหัว)
(ค่ากิจกรรมฯ)

(ปัจจัยพื�นฐาน)

หน้า 9
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1 ชื�อเต็มงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนงานเสริมสร้างรายไดพ้ฒันาคุณภาพชีวติ และความมั�นคงดา้นสังคม โครงการสนบัสนุนการจดัการศึกษา

2 ชื�องบประมาณที�ระบุในโครงการ ใช้ว่า งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการในการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน (เงินอุดหนุนรายหวั) ก่อนประถมศึกษา

งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการในการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน (เงินอุดหนุนรายหวั) ประถมศึกษา

งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการในการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน (เงินอุดหนุนรายหวั) มธัยมศึกษา

งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการในการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน (ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 

งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการในการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน (ปัจจยัพื�นฐาน) ประถมศึกษา

งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการในการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน (ปัจจยัพื�นฐาน) มธัยมศึกษา

งบดาํเนินงาน จากสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรณ์ เขต 2

งบเงินอุดหนุนโครงการจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น (อบต.) ทุ่งสมอ

3 ยุทธศาสตร์ สพป.พช.2

ยทุธศาสตร์ที� 1 การจดัการศึกษาเพื�อความมั�นคง

กลยทุธ์ที� 2.3 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั

กลยทุธ์ที� 2.4 ส่งเสริมสนบัสนุนการทาํวจิยัและนาํผลการทาํวจิยัไปใชพ้ฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา

กลยทุธ์ที� 2.5 พฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะชีวติ มีสุขภาวะที�ดีสามารถดาํรงชีวติอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุข

กลยทุธ์ที� 2.6 ส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษา นาํ Digital Technology มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความตอ้งการ และความถนดั สร้างสังคมฐานความรู้ 

                       (Knowledge-Based Society) เพื�อการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�องตลอดชีวติ

กลยทุธ์ที� 1.2 ปลูกฝังผูเ้รียนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที�พึงประสงค์

กลยทุธ์ที� 1.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนในเขตพื�นที�เฉพาะ กลุ่มชาติพนัธ์ุ กลุ่มที�ดอ้ยโอกาส และกลุ่มที�อยูใ่นพื�นที�ห่างไกลทุรกนัดาร เช่น พื�นที�สูง ชายแดน ชายฝั�งทะเล และเกาะแก่ง 

                        ไดรั้บการบริการดา้นการศึกษาขั�นพื�นฐานที�มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความตอ้งการ

ยทุธศาสตร์ที� 2 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื�อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั

กลยทุธ์ที� 2.1 เสริมสร้างความเขม้แขง็ในการพฒันาผูเ้รียนอยา่งมีคุณภาพ ดว้ยการปรับหลกัสูตร การวดั และประเมินผลที�เหมาะสม

กลยทุธ์ที� 2.2 พฒันาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้

หมายเหตุ

โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 15 ปี กิจกรรมการจดัการศึกษาโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายในการในการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐาน สาํหรับนกัเรียนโรงเรียนปกติ 

กลยทุธ์ที� 1.1 เสริมสร้างความมั�นคงของสถาบนัหลกัและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข



กลยทุธ์ที� 5.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน

กลยทุธ์ที� 5.4 ปรับเปลี�ยนระบบงบประมาณเพื�อสนบัสนุนผูเ้รียน และสถานศึกษาอยา่งเหมาะสม เพียงพอ

ยทุธศาสตร์ที� 6 การจดัการศึกษาตามนโยบายและจุดเนน้การศึกษา

กลยทุธ์ที� 6.1 จดัการศึกษาเพื�อสร้างเสริมคุณภาพชีวติ

กลยทุธ์ที� 4.2 ลดความเหลื�อมลา้ทางการศึกษา

กลยทุธ์ที� 4.3 ระบบขอ้มูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษา

กลยทุธ์ที� 4.4 จดัสรรงบประมาณสนบัสนุนผูเ้รียน และสถานศึกษาอยา่งเหมาะสม เพียงพอ

ยทุธศาสตร์ที� 5 การพฒันาระบบบริหารจดัการและส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา

กลยทุธ์ที� 5.1 พฒันาระบบบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ

กลยทุธ์ที� 5.2 สร้างความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม

ยทุธศาสตร์ที� 3 ส่งเสริมการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยทุธ์ที� 3.1 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหส้ามารถจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพในรูปแบบที�หลากหลาย

กลยทุธ์ที� 3.2 พฒันาระบบบริหารงานบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพ โดยเชื�อมโยงกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

ยทุธศาสตร์ที� 4 โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมการเขา้ถึงบริการการศึกษา

กลยทุธ์ที� 4.1 เพิ�มโอกาสการเขา้ถึงการศึกษาที�มีคุณภาพ
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