
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

รายละเอียดของแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร) โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ 

การงบประมาณ จำแนกตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบอุดหนุน

รายหัว 
 งบอ่ืน ๆ  ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 

1 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 3,000    นางสาวโสภิตา สงชนะ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมวันสุนทรภู่ 535    

กิจกรรมที่ 2   กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 340    

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมจัดซื้อ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอน 2,125    

2 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 5,245    นางสาวศริญญา นารถบุญ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2,555    

กิจกรรมที่ 2 การแข่งทักษะทางคณิตศาสตร์ 2,690    

3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 5,000    นายธีระชัย  ตั้งคำ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2,995    

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2,005    

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 



ที ่ ชื่อโครงการ 
งบอุดหนุน

รายหัว 
 งบอ่ืน ๆ  ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 

4 งานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 8,000    นางสาวผุสดี  มีทอง 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมไหว้ครู -      

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 700    

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี -      

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

2,100    

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 

3,290    

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวันลอยกระทง -      

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 

1,080    

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมวันปีใหม่ 110    

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 720    

5 พัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศของผู้เรียน 11,700     นางสาวบานชื่น  คำผิว  

กิจกรรมที่ 1 การจัดกิจกรรมวันคริสมาสต์ 1,250    

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในโรงเรียน 1,462    

กิจกรรมที่ 3  การจัดกิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 1,078    

กิจกรรมที่ 4  ค่ายทักษะภาษาอังกฤษ 7,910    

 
 
 

   



ที ่ ชื่อโครงการ 
งบอุดหนุน

รายหัว 
 งบอ่ืน ๆ  ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 

6 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 40,000**     นายวีระเสม  กมลมาลย์  

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี 8,000**    

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 23,200**    

กิจกรรมที่ 3 สร้างสนามวอลเลย์บอลชายหาด 4,800**    

กิจกรรมที่ 4 ซื้ออุปกรณ์กีฬา 4,000**    

7 งานส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 4,654    นางสาวชัญญณัท  ลัมยศ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนศิลปะ 4,654    

8 งานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1,000    นางสาวพจนา พยัพศรี 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 1,000    

9 โครงการพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 27,965**     นางสาวศริญญา นารถบุญ 

กิจกรรมที่ 1 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1,790**    

กิจกรรมที่ 2 วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 6 50**    

กิจกรรมที่ 3 การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี 24,125**    

กิจกรรมที่ 4 นักศึกษาวิชาทหาร 2,000**    

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมชุมนุม -      

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ -      

10 งานส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 1,000     นางสาวกิ่งแก้ว  ทิมศิลป์  

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมชวนกันอ่าน ชวนกันคิด วิเคราะห์ 400    

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเขียนสื่อความ สรุปความ และย่อความอย่างสร้างสรรค์ 600    



ที ่ ชื่อโครงการ 
งบอุดหนุน

รายหัว 
 งบอ่ืน ๆ  ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 

11 งานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และห้องเรียน ICT 5,700    นางสาวพจนา พยัพศรี 

กิจกรรมที่ 1 ดูแลรักษา พัฒนาห้องเรียน IT 3,000    

กิจกรรมที่ 2 เช่าพ้ืนที่เว็บไซต์โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 2,700    

12 ส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว 11,171     นางสุนิสา กมลมาลย์  

กิจกรรมที่ 1 พิจารณาการให้ทุนการศึกษา 1,000    

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมความก้าวหน้าทางการเรียนในระดับที่สูงขึ้นของนักเรียน 3,095    

กิจกรรมที่ 3 การให้คำปรึกษานักเรียนด้านการปรับตัว การเรียน การเลือกศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ -      

กิจกรรมที่ 4 ปัจฉิมนิเทศ และมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 7,076    

13 งานห้องสมุด 3 ดีมีชีวิต สร้างนิสัยรักการอ่าน 2,000     นางสาวผุสดี  มีทอง  

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อหนังสือส่งเสริมการอ่าน  วารสาร  และสิ่งพิมพ์ -      

กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสื่อเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด 960    

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 1,040    

 

 
 
 
 
 
 
 

   



ที ่ ชื่อโครงการ 
งบอุดหนุน

รายหัว 
 งบอ่ืน ๆ  ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 

14 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (พัฒนางานวิชาการ) 57,600     นางสาวพิมพ์วลัญช์  เทพกรณ ์ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำตารางเรียน ตารางสอน -      

กิจกรรมที่ 2 การรับนักเรียน การจัดห้องเรียน จัดทำสำมะโนนักเรียน  การลงทะเบียนนักเรียน 265    

กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาหลักสูตร 2,280    

กิจกรรมที่ 4 การวัดผลการเรียนรู้รายภาคเรียน 37,510    

กิจกรรมที่ 5 การจัดทำระบบระเบียน ผลการเรียน  การจัดทำหลักฐานการจบการศึกษา 1,015    

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน จัดทำแผนการเรียนรู้รายวิชา และนิเทศ
ติดตาม 

2,890    

กิจกรรมที่ 7 ส่งเสริมการแข่งขันทักษะวิชาการ 2,000    

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) 5,240    

กิจกรรมที่ 9 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 4,400    

กิจกรรมที่ 10 กิจกรรมการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ 2,000    

15 โครงการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 12,500     นางสาวกิ่งแก้ว  ทิมศิลป์  

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสอนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 12,500    

16 โครงการพัฒนางานเกษตรทฤษฎีใหม่ในโรงเรียน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงฯ 4,870     นางสาวบานชื่น  คำผิว  

กิจกรรมที่ 1 สวนครัว รั้วกินได้ 1,840    

กิจกรรมที่ 2 ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ 1,070    

กิจกรรมที่ 3 ธนาคารขยะ 1,960    



ที ่ ชื่อโครงการ 
งบอุดหนุน

รายหัว 
 งบอ่ืน ๆ  ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 

17 โครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

4,000    
 นางสาวพจนา พยัพศรี  

กิจกรรมที่ 1 องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ หลักการรู้ชื่อ รู้ลักษณ์ รู้จัก 3,000    

กิจกรรมที่ 2 องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน หลักการคลุกคลี เห็นคุณ สุนทรี 1,000    

18 งานพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา 2,000     นางสุนิสา กมลมาลย์  

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา 2,000    

กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันกำหนด วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมาย เอกลักษณ์ และอัต
ลักษณ์ -      

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม และพัฒนางาน -      

กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ -      
19 โรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม/เรียนร่วม 1,500     นางสาวโสภิตา สงชนะ  

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนนักเรียนเรียนร่วม -      

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนร่วม 430    

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเรียนร่วม   1,070    

20 โครงการความรู้สู่อาเซียน 500  15,000   นางสาวผุสดี  มีทอง  

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมนำเสนอความรู้สู่อาเซียน/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (รายได้ 15,000 บาท) 500  15,000  

21 โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 500  5,000   นายวีระเสม  กมลมาลย์  

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเฝ้าระวังพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในผู้เรียน 500  5,000  

     



ที ่ ชื่อโครงการ 
งบอุดหนุน

รายหัว 
 งบอ่ืน ๆ  ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 

22 โครงการส่งเสริมโรงเรียนปลอดยาเสพติด โดยชมรม TO BE NUMBER ONE 500  20,000   นางสาวโสภิตา สงชนะ  

กิจกรรมที่ 1 ค่ายทักษะชีวิตพิชิตยาเสพติด 500  20,000  

23 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ในสถานศึกษา 6,700**     นางสาวพิมพ์วลัญช์  เทพกรณ์  

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมทำบุญทุกวันพระ -      

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมค่ายคุณธรรม 6,700**    

24 โครงการงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการโครงการลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ “ค่ายทักษะการเรียนรู้ 20,000**     นางสาวชัญญณัท  ลัมยศ  

กิจกรรมที่ 1 นิทรรศการเปิดบ้านวิชาการโครงการลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู้  “ค่ายทักษะการเรียนรู้ 20,000**    

25 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 40,000**     นางน้ำฝน  ยิ้มจำรัส  

กิจกรรมที่ 1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 40,000**    

26 งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา   14,043   นางสุนิสา กมลมาลย์  

กิจกรรมที ่1  จัดเตรียมเอกสารและเปิดบัญชีธนาคารให้กับนักเรียนที่กู้ยืมเงินกองทุน   5,343  

กิจกรรมที ่2  พัฒนางานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา   8,700  

27 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยในโรงเรียน 2,500     นางสาวผุสดี  มีทอง  

กิจกรรมที่ 1 เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 2,500    

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ -      

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมหลังเลิกเรียนและเข้าแถวกลับบ้าน -      

 
 
 

   



ที ่ ชื่อโครงการ 
งบอุดหนุน

รายหัว 
 งบอ่ืน ๆ  ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 

28 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 165,464     นายธีระชัย  ตั้งคำ  

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ พ้ืนที่สนามหญ้าและต้นไม้ 6,800    

กิจกรรมที่ 2 บริหารจัดการค่าสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน ( 12 เดือน เดือนละ 13,000 บาท) 156,000    

กิจกรรมที่ 3  ซ่อมแซมระบบประปาและไฟฟ้า 2,664    

29 งานวินัย ความประพฤตินักเรียนการป้องกันและเฝ้าระวัง เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด 3,000    นายธีระชัย  ตั้งคำ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเฝ้าระวังพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในผู้เรียน 480    

กิจกรรมที่ 2 การเยี่ยมบ้านนักเรียน 2,520    

30 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา 9,000    นางสาวศริญญา นารถบุญ 

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและซ่อมแซมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 7,800    

กิจกรรมที่ 2 เสียงตามสายช่วงพักกลางวันและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ 1,200    

31 โครงการอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ 3,125    นายวีระเสม  กมลมาลย์ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3,125    

32 โครงการพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป 6,663    นางน้ำฝน  ยิ้มจำรัส 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนางานกลุ่มบริหารทั่วไป/งานธุรการ/งานรักษาความปลอดภัย 6,663    

33 โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 28,832     นางสาวบานชื่น  คำผิว  

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 2,132    

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พัฒนาบุคลากรให้เข้ารับการอบรม 20,000    

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 6,000    

กิจกรรมที่ 4 PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 700    



ที ่ ชื่อโครงการ 
งบอุดหนุน

รายหัว 
 งบอ่ืน ๆ  ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 

34 โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ 5,260     นางฉัตรลดา  จบศรี  

กิจกรรมที่ 1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ 4,550    

กิจกรรมที่ 2 ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ 710    

35 งานพัฒนางานพัสดุ 7,190     นางสาวศริญญา นารถบุญ  

กิจกรรมที ่ 1 พัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ 4,270    

กิจกรรมที ่ 2 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 2,920    

36 งานนโยบายและแผน 1,260     นางฉัตรลดา  จบศรี  

กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานต่างๆ ในกลุ่มงานงบประมาณนโยบายและแผนงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

940    

กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เอกลักษณ์ และอัต
ลักษณ์ 

-      

กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 320    

37 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 2,400     นางสาวพิมพ์วลัญช์  เทพกรณ ์ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 2,400    

38 โครงการกระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 22,350     นางน้ำฝน  ยิ้มจำรัส  

กิจกรรมที่ 1 การบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 22,350    

39 โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 26,450     นางฉัตรลดา  จบศรี  

กิจกรรมที่ 1  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 26,450    

 
 
 

   



ที ่ ชื่อโครงการ 
งบอุดหนุน

รายหัว 
 งบอ่ืน ๆ  ผู้รับผิดชอบ ปี 2563 

40 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ 103,533     นายธีระชัย  ตั้งคำ (  

กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ 103,533    

41 เฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดในสถานศึกษา 3,600     นายธีระชัย  ตั้งคำ  

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดในสถานศึกษา 3,600    

42 โครงการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารีต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 3,000     นางสาวศริญญา นารถบุญ  

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารีต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 3,000    

43 โครงการตลาดนัดความรู้และนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี  4,500     นางสาวพิมพ์วลัญช์  เทพกรณ์  

กิจกรรมที่ 1 ตลาดนัดความรู้และนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 4,500    

44 โครงการการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) 9,280**    

 นางสาวศริญญา นารถบุญ  

กิจกรรมที่ 1 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) 

9,280**    

45 โครงกาสอบธรรม - บาลี สนามหลวง   4,170   นางฉัตรลดา  จบศรี  

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดสอบธรรม - บาลี   4,170  
 

** งบจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 


