
 



แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ  2563 
โรงเรียนบ้านสบกอน 

ท่ี รายการ/โครงการ 
เงินอุดหนุนรายหัว 

รวมงปม.  
2563 

ใช้ไป คงเหลือ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน 

6,000 6,000 - นางกัลยา  ณ น่าน 

2 วิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2,000 2,000 - นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย 
3 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 2,000 2,000 - นางวีนา  ไชยยงค์ 
4 การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 4,000 4,000 - น.ส.ทัยวรรณ  สุทธ

การ 
5 นิเทศภายในสถานศึกษา 2,000 2,000 - นางวีนา  ไชยยงค์ 
6 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
70,000 70,000 - นางวีนา   ไชยยงค์ 

7 การจัดการศึกษาพิเศษแบบเรียนร่วม 2,000 2,000 - นางรัชนี    สองค าชุม 
8 การจัดการเรียนรู้บนฐานสมอง  ( 

BBL) 
10,000 10,000 - นางสัมพรรณ์  ไชยโย 

9 มาตรการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการ
อ่านรู้เร่ืองและส่ือสารได้ 

20,000 20,000 - นางรัชนี สองค าชุม 

10 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะและ
พัฒนาผู้เรียน 

52,004 52,004 - นางนิศากร   มูลค า 

11 ห้องสมุดส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 4,000 4,000 - นางรัชนี   สองค าชุม 
12 พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี 150,000 150,000 - นางนิลวรรณ พงศ์ธีรโชติกุล 

13 ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 110,000 110,000 - น.ส.ศิริพร   ถาแก้ว 
14 พัฒนาระบบประกันภายใน

สถานศึกษา 
15,000 15,000 - นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย 

15 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 10,000 10,000 - นางนิศากร  มูลค า 
16 ขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้ STEM 

ศึกษา 
10,000 10,000 - นางรัชนี  สองค าชุม 

17 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ 20,000 20,000 - น.ส.ฉัตรติยา วงค์สัมพันธ์ 

18 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

10,500 10,500 - นางนลินี  ฟ้าสาร 

19 การท่องจ าในส่ิงท่ีควรจ าและน าไป
ฝึกคิดวิเคราะห์ 

17,750 17,750 - นางจารุนันท์  อ่ินอ้าย 



20 พัฒนาระบบงานการเงินและบัญชี    นางกัลยา   ณ น่าน 

21 งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์    นางนิลวรรณ พงศ์ธีรโชติกุล 

22 จ้างบุคลากรในสาขาท่ีขาดแคลน    นางนลินี  ฟ้าสาร 
23 จัดท าและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 3,000 3,000 - นางพัชราภรณ์ อ าไพ 
24 พัฒนาอาคารสถานท่ี 113,078 113,078 - นายไพโรจน์  แสงรัตน์ 
25 ค่าสาธารณูปโภค 122,549 103,919.84 18,629.16 นางกัลยา  ณ น่าน 
26 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,000 5,000 - นางวีนา   ไชยยงค์ 
27 โรงเรียนวิถีพุทธ - - - นางสัมพรรณ์  ไชยโย 
28 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 3,000 3,000 - นางนลินี    ฟ้าสาร 
29 การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 3,000 3,000 - นายศิรสิทธ์ิ จิตรวงค์นันท์ 

30 วันส าคัญประจ าปี 8,000 8,000 - นางนิศากร   มูลค า  
31 ประสานสัมพันธ์สถานศึกษากับ

ชุมชน 
1,000 1,000 - นางนิศากร   มูลค า 

32 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ 86,209 86,209 - นางกัลยา  ณ น่าน 
33 ค่าอุปกรณ์การเรียน                                   143,175 143,175 - นางนิลวรรณ พงศ์ธีรโชติกุล 

34 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน                                   142,980 142,980 - นางนิลวรรณ พงศ์ธีรโชติกุล 

35 ค่าหนังสือเรียน                                  274,159 274,159 - นางนิลวรรณ พงศ์ธีรโชติกุล 

36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 210,980 111,609 99,371 นางนิลวรรณ พงศ์ธีรโชติกุล 

รวม 1,633,384 1,515,383.84 118,000.16  
37 อาหารกลางวัน 1,270,200 806,300 463,900 นางทัชชภร กระหมุดความ 

38 รายได้สถานศึกษา 3,064,422.03 1,605,096.44 1,459,325.59  
 
 
 
 
 
 

 
 


