
ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ
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1 เพิม่ประสิทธิภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และทคโนโลยี

ครูชลอ สงัด 50,000

2 โครงการตลาดนัดงานอาชีพ ครูชลอ สงัด 10,000

3 การยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนO-NET ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2563

ครูบัวหลวง บุตรทอง 25,000

4 เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ครูบัวหลวง บุตรทอง 50,000

5 เสริมสร้างคุณธรรม (ชั้น ป.1 – ป.6) ครูบัวหลวง บุตรทอง 28,500

6 เสริมสร้างทักษะชีวิต  ( กิจกรรม To Be Number 

One )  และสภานักเรียน

ครูกาญจนา บุญมี 17,500

7 โครงการลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้ ครูบัวหลวง บุตรทอง 10,000

8 การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ครูสิรกมล  ศรีมุณี 27,000

9 คุณธรรมน าชีวิต ครูพรศักด์ิ อินทนิล 10,250

10 อยู่ค่ายพักแรมชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1-3 ครูพรศักด์ิ อินทนิล 103,800

ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

1. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่อ.2 - อ.3 ครูชุติมณฑ์  ราญรอน 24,340

2. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่ป.1 - ป.3 ครูพรพิมล โชติโก 61,500

3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่ป.4 - ป.6 ครูสมใจ  สุวรรณกุล 34,040

4. ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที ่ม.1 - ม.3 ครูพรศักด์ิ อินทนิล 50,045

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร

ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาฉะเชงิเทรา เขต 2
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12 กิจกรรมวันส าคัญ

1.วันไหว้ครู ครูพรศักด์ิ อินทนิล -

2.วันสุนทรภู/่วันภาษาไทย ครูกัญสพัฒน์ อธิโชตทวีกุล 20,000

3.วันเข้าพรรษา/วันอาสาฬบูชา ครูพรศักด์ิ อินทนิล 3,000

4.วันแม่แห่งชาติ ครูพรศักด์ิ อินทนิล 3,000

5.วันลอยกระทง ครูชลอ สงัด 6,000

6.วันพ่อแห่งชาติ ครูพรศักด์ิ อินทนิล 3,000

7.วันคริสต์มาส ครูบัวหลวง บุตรทอง 2,000

8.วันเด็กแห่งชาติ ครูพรศักด์ิ อินทนิล 10,000

9.วันมาฆบูชา ครูพรศักด์ิ อินทนิล -

13 แนะแนว ครูกัญสพัฒน์ อธิโชตทวีกุล 5,000

14 เยี่ยมบ้านนักเรียน 63 ครูกัญสพัฒน์ อธิโชตทวีกุล 22,000

15 การพัฒนาการเรียนรู้เกษตรกรรม ครูประสิทธิ ์   เทพโกมุท 2,000

16 จัดซ้ือเวชภัณฑ์ยา และวัสดุประจ าห้องพยาบาล ครูลัดดาวัลย์  ชื่นใจดี 20,000

17 ปัจฉิมนิเทศ และมอบอนุสรณ์รุ่นที ่29 ครูกัญสพัฒน์ อธิโชตทวีกุล 13,000

18 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูวันดี  เธียรประมุข -

19 อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ ครูชัชวาล  แสงทอง 18,021

20 อยู่ค่าย Day Came ลูกเสือส ารอง ครูชัชวาล  แสงทอง 37,250

21 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียน ครูชัชวาล  แสงทอง 22,484

22 ส่งเสริมการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครูชัชวาล  แสงทอง 30,350
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23 โครงการดนตรีนาฏศิลป์ ครูชัชวาล  แสงทอง 60,000

24 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูบัวหลวง บุตรทอง 1,500

25 พัฒนาการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามโครงการ

เรียนฟรี 15 ปี

ครูอภิชาติ  อยู่จุ้ย 35,000

26 กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ครูอภิชาติ  อยู่จุ้ย 24,000

ครูประสิทธิ ์ เทพโกมุท

ครูพัชรมัย  ทองแพง

28 จัดซ้ือวัสดุ / อุปกรณ์ เกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้น

เรียน

ครูพัชรมัย  ทองแพง 310,000

29 ปรับปรุงประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ รร.บ้านเขาหินซ้อน

ครูณรงศักด์ิ เจริญสิทธิชัย 25,000

30 ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ (มัธยม) ครูภาณุพงค์ ค าวิชัย 20,500

31 พัฒนางานสวนพฤกศาสตร์โรงเรียน ครูภาณุพงค์ ค าวิชัย 30,000

32 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้วยทักษะการเรียนรู้ที่

จ าเป็นในศตวรรษที ่21 ด้วยการเรียนรู้เทคโนโลยี

ทางด้านหุน่ยนต์และการเขียนโปรแกรมหุน่ยนต์

เบือ้งต้น

ครูณรงศักด์ิ เจริญสิทธิชัย 40,000

33 วิจัยและพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

เพือ่พัฒนาคุณลักษณะและทักษะพืน้ฐานความเป็นนัก

ธุรกิจแนวใหม่ เพือ่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ภาคตะวันออก(EEC)

ครูพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์ 1,000

27 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียน 40,000
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34 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ครูพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์ 2,000

35 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ครูพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์ 15,000

ครูพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์

ครูณรงค์ศักด์ิ  เจริญสิทธิชัย

37 บริหารจัดการเพือ่ส่งเสริมการจัดการศึกษา (ระบบ

สาธารณูปโภค)

ครูทัศนี  ไชยฤทธิ์ 390,000

38 พัฒนาบุคลากรเพือ่ส่งเสริมประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ครูพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์ 50,000

39 วัดผลและประเมินผล ครูเกษร    แจ่มใส 9,750

1,827,830รวม

ลงชื่อ......................................................................

( นายพรศักด์ิ   อินทนิล )

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน(พัฒนาการภาคตะวันออก)

36 ปรับปรุงคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน

55,000


