แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2562
รายละเอียดงาน/โครงการ/งบประมาณ
รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีการศึกษา 2563
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563
จำนวนนักเรียน
10 คน
รายหัวละ (1,700+500)
2,200 บาท/คน/ปี
ตลอดปีการศึกษา 2563 ประมาณงบที่จะได้รับ
22,000 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563
จำนวนนักเรียน
23 คน
รายหัวละ (1,900+500)
2,400 บาท/คน/ปี
ตลอดปีการศึกษา 2563 ประมาณงบที่จะได้รับ
55,200 บาท
รวมได้รับจัดสรรทั้งสองระดับตลอดปีการศึกษา

77,200 บาท

เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2563
ระดับ
ก่อนประถม
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม

จำนวน
10
6
4
4
2
4
3
33

ค่าอุปกรณ์การเรียน
อ. 100 , ป. 195
(ภาคเรียน / ปีการศึกษา)

ค่าเครื่องแต่งกาย
อ. 300 , ป. 360

ค่าหนังสือเรียน

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อ. 215 , ป. 240
(ภาคเรียน / ปีการศึกษา)

1,000 / 2,000
1,170 / 2,340
780/1,560
780 / 1,560
390/780
780 / 1,560
585/ 1,170
5,485 / 10,970

3,000
2,160
1,440
1,440
720
1,440
1,080
11,280

2,000
3,750
2,476
2,488
1,346
3,224
2,454
17,738

2,150 / 4,300
1,440 / 2,880
960/1,920
960/1,920
480 / 960
960/1,920
720 / 1,440
7,670 / 15,340

งบประมาณจัดสรร 100%
อนุบาล
ประถม
นักเรียนต่ำกว่า 120 คน
รวมทั้งหมด

1. ฝ่ายวิชาการ
2. ฝ่ายบุคคล
3. ฝ่ายงบประมาณ
4.ฝ่ายบริหารทั่วไป

1,700x 10
1,900x 23
500x33

= 17,000 บาท
= 43,7000 บาท
= 16,500 บาท
= 77,200 บาท

งบประมาณจัดสรร 100%
อัตราส่วน ในการจัดสรรงบประมาณ 60 : 40
60%
46,320 บาท
5%
3,860 บาท
5%
3,860 บาท
30%
23,160 บาท
รวมเป็นเงิน
77,200 บาท

โครงการประจำปีการศึกษา 2563
ที่

ชื่อโครงการ

1

ฝ่ายวิชาการ
1. ส่งเสริมพัฒนาเด็กด้านพัฒนาการและการเรียนรู้
ปฐมวัย
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาวะที่ดีและการ
มีสุนทรียภาพ
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์สำหรับนักเรียน
4. พัฒนาส่งเสริมบริหารฝ่ายงบประมาณ
5. ส่งเสริมผู้เรียนด้านการคิดอย่างเป็นระบบคิด
สร้างสรรค์ และการตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สม
เหตุผล
ส่งเสริมพัฒนาทักษะทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
6. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการทำงานรักการ
ทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต
7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการเรียนรู้
และการจัดกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2

3

9. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
สำหรับการจัดการเรียนรู้ ในการพัฒนาการศึกษา
10. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา (กริยาดี วิถีพอเพียง)
ฝ่ายบุคคล
1. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารด้านการปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ฝ่ายงบประมาณ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการทำงานรักการ
ทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต

งบประมาณ
4,000

สนอง
มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

2,000

ปฐมวัย มฐ. นางฉันทนี รัตนเมือง
1,2,3,4,5,7
ประถม มฐ. 1 นางฉันทนี รัตนเมือง

2,000

ประถม มฐ. 2 นางพิชญ์สินี เจริญชัยบัว

2,000

ประถม มฐ. 3 นางฉันทนี รัตนเมือง

2,500

ประถม มฐ. 4 น.ส.ประทุมมา ศรีบุตรตา

8,400
2,000

ปฐมวัย มฐ.11 น.ส.ประทุมมา ศรีบุตรตา
ประถม 5,15
ประถม มฐ. 6 น.ส.ประทุมมา ศรีบุตรตา

1,000

ประถม มฐ.10 นายสมบัติ แลบัว

2,000

ปฐมวัย มฐ.8 นางฉันทนี รัตนเมือง
ประถม มฐ.12
ปฐมวัย มฐ.9 น.ส.ประทุมมา ศรีบุตรตา
ประถม มฐ.13
ปฐมวัย มฐ.10 นางพิชญ์สินี เจริญชัยบัว
ประถม มฐ.14

1,000
1,000
2,000
2,000
2,000

ปฐมวัย มฐ.5 นายสมบัติ แลบัว
ประถม มฐ.7
ปฐมวัย มฐ.6 นายสมบัติ แลบัว
ประถม มฐ.8
ประถม มฐ. 6 นางฉันทนี รัตนเมือง

4

5

ส่งเสริมผู้เรียนในด้านทักษะการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองรักการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ระหว่างโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
ชุมชน
2. พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและ
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้และการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
3. ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนา
สถานศึกษา
โครงการพิเศษ (COVID - 19)
1. โครงการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
Covid – 19 ในสถานศึกษา (ตามนโยบาย สพฐ. มติ
ค.ร.ม.) (โครงการพิเศษใช้งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

4,000

ประถม มฐ.9

นายสมบัติ แลบัว

12,000

ประถม มฐ.10 นายสมบัติ แลบัว

27,300

-

นายสมบัติ แลบัว

15,000

-

นายสมบัติ แลบัว

ตารางแผนปฏิบัติการ
ฝ่าย/โครงการ

พ.ศ.2563
พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2564
ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เจ้าของ
โครงการ
เม.
ย.

1.ฝ่ายวิชาการ
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กด้าน
พัฒนาการและการเรียนรู้ปฐมวัย
-

กิจกรรมการตรวจสุขภาพ
กิจกรรมกายบริหารและเข้าฐาน BBL
กิจกรรมอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
กิจกรรมส้วมสุขสันต์
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
กิจกรรมมุมประสบการณ์
กิจกรรมเล่นอิสระ เล่นกลางแจ้ง
กิจกรรมไหว้พระก่อนนอน
กิจกรรมเวรประจำวัน
กิจกรรมการเรียนรู้ 6 กิจกรรม
กิจกรรมประเมินพัฒนาการ
กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้าน
สุขภาวะที่ดีและการมีสุนทรียภาพ
- กิจกรรมพัฒนาสุขภาพกาย
- กิจกรรมรณรงค์เพื่อสุขภาพ

- รณรงค์ต่อต้านยาเสพย์ติด
- รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
- ส้วมสุขสันต์
- กิจกรรมสร้างมนุษยสัมพันธ์
- บริการงานส่วนรวม / ชุมชน
- อนุรักษ์ศิลปะและประเพณีท้องถิ่น
- การแข่งขันกีฬา

ครูฉันทนี และ
คณะครูทุกท่าน



















































































































































































ครูฉันทนี และ
คณะครูทุกท่าน
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ค.

ก.
ย.

ต.
ค.
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ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม.
ย.

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สำหรับนักเรียน
- การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญ
- วันไหว้ครู
- วันสุนทรภู่
- วันสำคัญทางพุทธศาสนา
- งานประเพณีท้องถิ่น
- วันแม่ / วันพ่อ

4. พัฒนาส่งเสริมบริหารฝ่าย
งบประมาณ
- งานพัสดุและสินทรัพย์
5. ส่งเสริมผู้เรียนด้านการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สม
เหตุผล
ส่งเสริมพัฒนาทักษะทางวิชาการ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน
- การจัดกิจกรรมสร้างนักคิด
- กิจกรรมสร้างนักสื่อสาร
- การจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการ
6. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ด้านทักษะการทำงาน รักการทำงาน
สามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
- กิจกรรมพัฒนาทักษะในการทำงาน
โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
- กิจกรรมการเลีย้ งปลาในกระชัง /
บ่อดิน
- กิจกรรมการเลีย้ งกบในกระชัง
- กิจกรรมการเลีย้ งเป็ด / ไก่
- กิจกรรมการปลูกเห็นนางฟ้า
- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้การ
ประกอบอาชีพในท้องถิ่น

ครูพิชญ์สินี และ
คณะครูทุกท่าน


           
           


ครูฉันทนี และ
คณะครูทุกท่าน
           
ครูประทุมมา
และคณะครูทุก
ท่าน

           
           
           
ครูประทุมมา
และคณะครูทุก
ท่าน
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7. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กระบวนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- การวิเคราะห์หลักสูตรสูก่ ารปฏิบัติ
- การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
- การจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
- การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
กิจกรรมระบบดุแลช่วยเหลือนักเรียน
- การคัดกรองนักเรียนรายบุคคล
- การส่งเสริม การป้องกัน/แก้ปัญหา
- การส่งต่อ
- การเยี่ยมบ้านนักเรียน

ผอ.สมบัติ และ
คณะครูทุกท่าน
          

           

8. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
- การวิเคราะห์และกำหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.
- การจัดทำแผนปฏิบตั ิการประจำปีที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษา
- การจัดทำแฟ้มตามมาตรฐานการศึกษา
เพื่อเป็นสารสนเทศในการบริหาร
- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน
- กำหนดปฏิทินการติดตาม ตรวจสอบการ
ประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
- การรายงานผลการดำเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม
- การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR
- การเผยแพร่ SAR สู่สาธารณชน

ครูฉันทนี และ
คณะครูทุกท่าน
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9. โครงการ ส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นสำหรับการ
จัดการเรียนรู้ ในการพัฒนาการศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญา
- ส่งเสริมการใช้ ห้องสมุด ห้องพิเศษ
ห้องคอมพิวเตอร์
- ส่งเสริมการใช้ลานกีฬา
- ส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง
- การเรียนรู้อาชีพจากภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิ่น
- การจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน
- การสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

ครูประทุมมา
และคณะครูทุก
ท่าน
           

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา (กริยาดี วิถีพอเพียง)
กิจกรรมกริยามารยาท
- กิจกรรมส่งเสริมการไหว้ เช่น น้องไหว้พี่
- กิจกรรมส่งเสริมมารยาท เดิน นั่ง การ
ทำความเคารพ
- กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมส่งเสริมวิถีพอเพียง
- การจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย
- กิจกรรมออมทรัพย์
- กิจกรรมจิตอาสา
- กิจกรรมรู้ค่าทรัพยากรณ์

ครูพิชญ์สินี และ
คณะครูทุกท่าน
           

           

2.ฝ่ายบุคคล
1.โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัด
กิจกรรม การเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
กิจกรรมพัฒนาครู
- กิจกรรมส่งเสริมการอบรมสัมมนา
- กิจกรรมการศึกษาดูงาน
- กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้าน ICT
- กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย

ผอ.สมบัติ และ
คณะครูทุกท่าน
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กิจกรรมพัฒนาครูมืออาชีพ
           
- การจัดทำแผนการเรียนรู้ แผนการ
จัดประสบการณ์
- การนิเทศการเรียนการสอน
- ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ
- ส่งเสริมให้ได้รับรางวัลต่างๆ
- แสดงมุฑิตาจิตในโอกาสต่างๆ

           

2. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร
ด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ผอ.สมบัติ และ
คณะครูทุกท่าน

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
           
- การประชุม อบรม สัมมนาผู้บริหาร
- การบริหารแบบมีส่วนร่วม
- ประชุมประจำเดือน
- ประชุม อบรม สัมมนาครูและ
บุคลากร
- การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
การศึกษา
- การนิเทศภายใน
- การส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ครู

3.ฝ่ายงบประมาณ
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้าน
ทักษะการทำงาน รักการทำงาน
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ส่งเสริมผู้เรียนในด้านทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมพัฒนาทักษะในการทำงาน
           
โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
- กิจกรรมการเลีย้ งปลาในกระชัง / บ่อดิน
- กิจกรรมการเลีย้ งกบในกระชัง
- กิจกรรมการเลีย้ งเป็ด / ไก่
- กิจกรรมการปลูกเห็นนางฟ้า

ครูฉันทนี และ
คณะครูทุกท่าน

- กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้การประกอบ
อาชีพในท้องถิ่น
พ.
ค.

กิจกรรมรักการอ่าน
- ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษวันละคำ
- บันทึกการอ่าน / บันทึกการเรียนรู้
- หนังสือเล่มเล็ก
กิจกรรมการประกวด
- เขียนเรียงความ
- เล่าเรื่องจากภาพ
- เล่านิทาน
กิจกรรมพัฒนาด้านไอที (IT)
- การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
- การนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
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4.ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ระหว่างโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ปกครอง ชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน
- การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
- การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ
สถานศึกษา
- การประชุมผู้ปกครอง
- ผ้าป่าการศึกษา
- ศิษย์เก่าคืนสู่เหย้า
- กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ วัด บ้าน
โรงเรียน
- การศึกษาดูงาน

ผอ.สมบัติ และ
คณะครูทุกท่าน
           

2. โครงการพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนและบริเวณ
โรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่
- กิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก
สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)
- ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร

ผอ.สมบัติ และ
คณะครูทุกท่าน
           

ประกอบให้มั่นคงแข็งแรง สะอาด สวยงาม มี
ป้ายประชาสัมพันธ์และข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น
สวยงาม
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- จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนโดยใช้
แนวคิด BBL
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
           
- แปรงฟันเที่ยงวัน
- ประกันชีวิต / อุบัติเหตุ
- บริการสุขภาพจากสถานพยาบาล
กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
           
- จัดหาหนังสือและสื่ออิเล็คทรอนิค
- ห้องสมุด IT(ผ่านอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง)

3. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาสถานศึกษา

ผอ.สมบัติ และ
คณะครูทุกท่าน

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ            
- ค่าวัสดุการศึกษา
- ค่าวัสดุสำนักงาน
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
- ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
- ค่าซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์และสิ่งก่อสร้าง
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามภารกิจ / นโยบาย

5.โครงการพิเศษ (COVID - 19)
1. โครงการการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส Covid – 19 ในสถานศึกษา
(ตามนโยบาย สพฐ. มติ ค.ร.ม.) (โครงการ
พิเศษใช้งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
การจัดสรรงบประมาณการป้องกันการแพร่            
ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19
ในสถานศึกษา
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการป้องกันเชื้ไวรัส
Covid – 19 ในสถานศึกษา
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามภารกิจ / นโยบาย

ผอ.สมบัติ และ
คณะครูทุกท่าน

