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บทท่ี  3 

แผนการด าเนินงาน 

 

  การพฒันาคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนบุ่งคลา้นคร  ปีการศกึษา  2565  

ไดร้บังบประมาณประจ าปี  2565  จากเงนิอุดหนุนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้และตอน
ปลาย  ดงัรายละเอยีดตาม  ตาราง  13 

 

ตาราง  13   การประมาณการรายรบั-รายจา่ย  ประจ าปีการศกึษา  2565 

 

รายการ งบประมาณ(บาท) 
งบประมาณประจ าปีการศกึษา  2565  

   -เงนิอุดหนุนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 1,564,500 

   -เงนิอุดหนุนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 1,132,400 

รวมเงนิอุดหนุน 2,696,900 

งบประมาณการใชจ้า่ยหกัค่าสาธารณูปโภค  404,535 

   -งบพฒันาการเรยีนการสอน  รอ้ยละ  70 1,604,655 

   -งบค่าจา้ง ลกูจา้ง  รอ้ยละ  20 458,473 

   -งบส ารองจา่ย  รอ้ยละ  10 229,237 

        รวมงบประมาณการใชจ้า่ย 2,696,900 

 
  โรงเรยีนบุ่งคลา้นครไดจ้ดัสรรงบประมาณใหแ้ก่กลุ่มงานตามโครงสรา้งการ
บรหิาร  เพื่อกระจายอ านาจและก่อเกดิการมสี่วนรว่มของบุคลากรทุกฝ่าย  โดยงบประมาณแยก
ตามกลุ่มงาน/หมวด/งาน ตามโครงสรา้งการบรหิารโรงเรยีน  และแผนการด าเนินงานโครงการ/
งาน/กจิกรรมของกลุ่มงาน  แสดงดงัตารางที ่ 14 - 15 
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ตารางที ่14   แสดงงบประมาณแยกตามกลุ่มงาน/หมวด/งาน ตามโครงสรา้งการบรหิารโรงเรยีน  

 

กลุ่มงาน/หมวด/งาน/โครงการ 
ประเภทเงนิจ าแนกตามหมวดเงนิ  

รวม 

 

อื่น ๆ 

 

รวมทัง้สิน้ เงนิอุดหนุน เงนิรายได้
สถานศกึษา 

อื่น ๆ 

กลุ่มงานวิชาการ 
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 
กลุ่มงานบริหารบคุคล 

กลุ่มงานอ านวยการ 

กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

กลุ่มงานอาคารสถานท่ี 

กลุ่มงานโรงเรียนกบัชุมชน 

478,500 

80,000 

209,000 

80,000 

60,000 

100,000 

300,000 

20,000 

- - 

478,500 

80,000 

209,000 

80,000 

60,000 

100,000 

300,000 

20,000 

- 

478,500 

80,000 

209,000 

80,000 

60,000 

100,000 

300,000 

20,000 

- กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

- กลุ่มสาระฯคณติศาสตร ์
- กลุ่มสาระฯวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
- กลุ่มสาระฯสงัคมศกึษา ศาสนาและ
วฒันธรรม 

- กลุ่มสาระฯศลิปะ  
- กลุ่มสาระฯสุขศกึษา พลศกึษา 
- กลุ่มสาระฯการงานอาชพี 
- กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

50,000 

50,000 

90,000 

50,000 

 

50,000 

67,200 

50,000 

50,000 

- - 

50,000 

50,000 

90,000 

50,000 

 

50,000 

67,200 

50,000 

50,000 

- 

50,000 

50,000 

90,000 

50,000 

 

50,000 

67,200 

50,000 

50,000 

รวมทัง้ส้ิน 1,784,700   1,784,700  1,784,700 
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ตารางท่ี 15   กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

กิจกรรม/โครงการ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

ปรบัปรงุหอ้งเรยีน
พเิศษ 

ปรบัปรงุหอ้งเรยีน
พเิศษ 

ม.ิย.65 30,000  บาท นางบุษยา บุญ
ประคม 

ยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 

ยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 

พ.ค.65- ก.พ. 
66 

15,000  บาท  

ปรบัพืน้ฐานการเรยีน 
ม.1 ม.4 ปีการศกึษา 
2565 

ปรบัพืน้ฐานการเรยีน 
ม.1 ม.4 ปีการศกึษา 
2565 

พ.ค.65 

 

5,000  บาท  

พฒันาระบบทะเบยีน 
วดัผล 

พฒันาระบบทะเบยีน 
วดัผล 

พ.ค.–ก.ค. 65 20,000  บาท  

สานฝันปัน้ดาว สู่ร ัว้
มหาวทิยาลยั 

สานฝันปัน้ดาว สู่ร ัว้
มหาวทิยาลยั 

ก.ค.65 –ม.ีค. 
66 

30,000  บาท  

ปัจฉิมนิเทศ 2565 ปัจฉิมนิเทศ 2565 ม.ีค. 66 20,000  บาท  

รบัสมคัรนกัเรยีน/
รายงานตวั ม.1 ม.4 
ปีการศกึษา 2565 

รบัสมคัรนกัเรยีน/
รายงานตวั ม.1 ม.4 ปี
การศกึษา 2565 

ม.ีค.–เม.ย. 65 10,000  บาท  

พฒันาสื่อและแหล่ง
เรยีนรู ้

พฒันาสื่อและแหล่ง
เรยีนรู ้

พ.ค.65- ก.พ. 
66 

5,000  บาท  

พฒันาระบบงาน
วชิาการ 

พฒันาระบบงาน
วชิาการ 

พ.ค.65- ก.พ. 
66 

298,500  บาท  

ปรบัปรงุพฒันา
หลกัสตูรสถานศกึษา 

ปรบัปรงุพฒันา
หลกัสตูรสถานศกึษา 

พ.ค.65- ก.พ. 
66 

5,000  บาท  

ปรบัปรงุพฒันางาน
หอ้งส านกังาน 

ปรบัปรงุพฒันางานหอ้ง
ส านกังาน 

พ.ค.65- ก.พ. 
66 

10,000  บาท  

ค่ายวชิาการแกไ้ข 0 
ร มส. มผ. 

ค่ายวชิาการแกไ้ข 0 ร 
มส. มผ. 

ม.ีค.66 20,000  บาท  

นิเทศภายใน นิเทศภายใน พ.ค.65- ก.พ. 
66 

5,000  บาท  

ประกนัคุณภาพ
ภายใน 

ประกนัคุณภาพภายใน พ.ค.65- ก.พ. 
66 

5,000  บาท  

รวมงบประมาณ 478,500 บาท  
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กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ 

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

พฒันาระบบ
บรหิารงาน
งบประมาณ 

พฒันาระบบการเงนิและ
บญัช ี

ม.ิย. –ก.ย. 
65 

 

16,000  บาท นางพชัราภรณ์ 
ทศัมาล ี

พฒันาระบบ
บรหิารงานพสัดุ
และสนิทรพัย ์

พฒันาระบบบรหิารงาน
งบประมาณและพสัดุ 

พ.ค.–ต.ค. 65 

 

64,000  บาท  

รวมงบประมาณ 80,000 บาท  

กลุ่มงานบริหารงานบคุคล 

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

พฒันาระบบงาน
บุคคล 

จดัซือ้วสัดุส านกังาน ม.ิย. 65 – 

ก.พ. 66 

 

10,000  บาท นางพทัธนนัท ์
สงัขะรมย ์

สรา้งขวญัและ
ก าลงัใจแก่บุคลากร 

สรา้งขวญัและก าลงัใจแก่
บุคลากร 

พ.ค. 65 – 

ม.ีค. 66 

 

179,000  บาท  

พฒันาครแูละ
บุคลากรทางการ
ศกึษา 

อบรมพฒันาครแูละ
บุคลากรทางการศกึษา 

พ.ค. 64 – 

ก.พ. 65 

 

20,000 บาท  

รวมงบประมาณ 209,000 บาท  

กลุ่มงานอ านวยการ 

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

พฒันาส านกังาน
อ านวยการ 

พฒันาส านกังาน
อ านวยการ(ซือ้วสัดุ 
อุปกรณ์ส านกังาน) 

พ.ค. –ก.ย. 
65 

 

80,000  บาท น.ส.ณฐัชยา 
ยอดเทพ 

รวมงบประมาณ 80,000 บาท  
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กลุ่มงานบริหารทัว่ไป 

กิจกรรม/โครงการ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

พฒันาระบบบรหิาร
จดัการกลุ่มงาน
บรหิารทัว่ไป 

ส ารวจ จดัซือ้วสัดุ 
อุปกรณ์ส านกังาน 

 

พ.ค.– ก.ค.65 5,000  บาท นายวสนัต ์ ผู
พงษ ์

พฒันางานอนามยั จดัซือ้วสัดุ อุปกรณ์ 
เวชภณัฑ/์โรงเรยีน
ส่งเสรมิสุขภาพ 

พ.ค.– ธ.ค.65 15,000 บาท น.ส.ปัณณวรี ์ 
แสนทา้ว 

พฒันางาน
โสตทศันูปกรณ์ 

จดัซือ้ ซ่อมบ ารงุอุปกรณ์
เครือ่งเสยีง 

ม.ิย. – ต.ค. 65 40,000 บาท นายวสนัต ์ ผู
พงษ ์

รวมงบประมาณ 60,000 บาท  
 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

กิจกรรม/โครงการ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

พฒันางานกจิการ
นกัเรยีนฯ 

พฒันางานกจิการ
นกัเรยีนและระบบดแูล
ช่วยเหลอืนกัเรยีน 

พ.ค. 65 –  
ม.ีค.66 

100,000 บาท นายอาณตั ิค า
มณ ี

รวมงบประมาณ 100,000 บาท  

 

กลุ่มงานอาคารสถานท่ี 

กิจกรรม/โครงการ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

พฒันางานอาคาร
สถานที ่

จดัหารวสัดุส านกังาน 
ซ่อมบ ารงุระบบ
สาธารณูปโภค 

 

พ.ค. 65 – เม.ย. 
66 

300,000  บาท นายเชวงศกัดิ ์  
มาตะวงค ์

รวมงบประมาณ 300,000 บาท  
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กลุ่มงานโรงเรียนกบัชุมชน 

กิจกรรม/โครงการ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศกึษาฯ 

ประชุมคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

พ.ค. 65 –  
ม.ีค.66 

10,000 บาท นายวศินุ  สุดา
ทพิย ์

งานสมาคมศษิย์
เก่าฯ 

งานสมาคมศษิยเ์ก่า ครู
และผูป้กครองนกัเรยีน 

พ.ค. 65 –  
ม.ีค.66 

5,000 บาท  

สานสมัพนัธช์ุมชน สานสมัพนัธช์ุมชน พ.ค. 65 –  
ม.ีค.66 

5,000 บาท  

รวมงบประมาณ 20,000 บาท  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

วนัสุนทรภู่ จดักจิกรรมวนัสุนทรภู่ 
 

ม.ิย.65 5,000  บาท หน.กลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

วนัภาษาไทย
แห่งชาต ิ

จดักจิกรรมวนัภาษาไทย
แห่งชาต ิ

 

ก.ค.64 5,000  บาท  

พฒันากลุ่มสาระ
การเรยีนรู้
ภาษาไทย 

จดัซือ้วสัดุ อุปกรณ์กลุ่ม
สาระการเรยีนรู้ 
 

พ.ค.– ต.ค.65 15,000  

บาท 
 

ยกระดบั
ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน
ภาษาไทย 

ยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนภาษาไทย 

พ.ค.65 – 

ก.พ.66 

10,000  

บาท 
 

อ่านคล่อง เขยีน
คล่อง 

จดัหาสื่อและด าเนินการ
พฒันาใหน้กัเรยีนอ่าน
คล่อง เขยีนคล่อง 

พ.ค.65 – 

ก.พ.66 
15,000 บาท  

รวมงบประมาณ 50,000 

บาท 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

พฒันากจิกรรม
การเรยีนการสอน 

พฒันาส่งเสรมิการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์

พ.ค.- ธ.ค.65 16,000 

บาท 
นางพชัรา
ภรณ์ ทศัมาล ี

ส่งเสรมิความเป็น
เลศิทาง
คณติศาสตร ์

ส่งเสรมิความเป็นเลศิทาง
คณติศาสตร ์

พ.ค. 65 – 
ม.ีค. 66 

34,000 

บาท 
 

รวมงบประมาณ 50,000 

บาท 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

ยกระดบั
ผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนวทิยาศาสตร ์

ยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนวทิยาศาสตร ์

พ.ค.65 – 

ก.พ.66 

6,000  บาท นายศรชยั  
โพนดาแคบ 

สปัดาหว์นั
วทิยาศาสตร ์

จดักจิกรรมสปัดาหว์นั
วทิยาศาสตร ์

ส.ค.65 4,000  บาท  

จดัซือ้วสัดุ 
อุปกรณ์
วทิยาศาสตร ์

จดัซือ้วสัดุ อุปกรณ์
วทิยาศาสตร ์

พ.ค.-ส.ค.65 60,000  

บาท 
 

พฒันาระบบ
เครอืขา่ย
คอมพวิเตอร ์

พฒันาปรบัปรงุระบบ
เครอืขา่ยคอมพวิเตอร/์
กลอ้งวงจรปิด 

พ.ค.-ส.ค.65 20,000  

บาท 

 

รวมงบประมาณ 90,000 บาท  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  

กิจกรรม/โครงการ วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

วนัส าคญั ชาต ิ
ศาสนา 
พระมหากษตัรยิ ์

จดักจิกรรมวนัส าคญั
ต่างๆ 

พ.ค.65 – 

ม.ีค.66 

20,000 

บาท 
นายวศินุ  
สุดาทพิย ์

พฒันาสื่อฯจดัซือ้
วสัดุอุปกรณ์กลุ่ม
สาระฯ 

พฒันาสื่อการเรยีนการ
สอน จดัซือ้วสัดุ อุปกรณ์
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้

พ.ค.65 – 

ส.ค. 65 
25,000 

บาท 

 

ยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 

ยกระดบัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 

พ.ค.65 – 

ม.ีค.66 
5,000 บาท  

รวมงบประมาณ 50,000 

บาท 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

พฒันากจิกรรม
การเรยีนการสอน 

ยกระดบัผลสมัฤทธิเ์พื่อ
ความเป็นเลศิดา้นศลิปะ 
ดนตร ีนาฏศลิป์ 

พ.ค.65 – 

ม.ีค.66 

50,000  

บาท 
หน.กลุ่มสาระฯ 

รวมงบประมาณ 50,000 

บาท 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา  

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

จดัซือ้วสัดุ
อุปกรณ์กลุ่ม
สาระฯ 

ส ารวจ จดัซือ้วสัดุ อุปกรณ์
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ 
 

พ.ค.65 – 

ก.ค.65 

40,000  

บาท 
นายวสนัต ์ 
ศรลีาสทิธิ ์

แขง่ขนักฬีา
ภายใน 

แขง่ขนักฬีาภายใน พ.ย. – ธ.ค.65 27,200 

บาท 
 

รวมงบประมาณ 67,200 

บาท 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

พฒันากจิกรรม
การเรยีนการสอน 

ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีน(วสัดุฝึก) 

พ.ค.65 – 

ก.ค.65 

30,000  บาท หน.กลุ่มสาระฯ 

เพาะเหด็นางฟ้า เพาะเหด็นางฟ้า พ.ค.65 – 

ม.ีค.66 
10,000  บาท  

ส่งเสรมิอาชพี
อสิระเพื่อใหม้ี
รายไดร้ะหว่าง
เรยีน 

ส่งเสรมิอาชพีอสิระเพื่อใหม้ี
รายไดร้ะหว่างเรยีน 

พ.ค.65 – 

ม.ีค.66 
10,000  บาท  

รวมงบประมาณ 50,000 บาท  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

กิจกรรม/
โครงการ 

วิธีด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูร้บัผิดชอบ 

ปรบัปรงุหอ้งเรยีน
ภาษาองักฤษ 

ปรบัปรงุหอ้งเรยีน
ภาษาองักฤษ 

พ.ค.65 – 

ม.ีค.66 

8,000  บาท หน.กลุ่มสาระฯ 

แขง่ขนัทกัษะ
วชิาการ 

แขง่ขนัทกัษะวชิาการ ธ.ค.65 – 

ม.ค.66 

5,000  บาท  

วนัครสิมาสตแ์ละ
วนัขึน้ปีใหม ่

จดักจิกรรมวนัครสิมาสต์
และวนัขึน้ปีใหม่ 
 

พ.ย.–ธ.ค.
65 

15,000  

บาท 
 

ปรบัปรงุหอ้งเรยีน
ภาษาจนี 

ปรบัปรงุหอ้งเรยีน
ภาษาจนี 

พ.ค.65 – 

ก.ค.65 

6,844  บาท  

พฒันาทกัษะการ
เรยีนรู้
ภาษาองักฤษ 

พฒันาทกัษะการเรยีนรู้
ภาษาองักฤษ 

พ.ค.65 – 

ม.ีค.66 

14,156  

บาท 
 

รวมงบประมาณ 50,000 บาท  

 

 

 

 

 

 

 


