แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2562
รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีการศึกษา 2562
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562
จำนวนนักเรียน
14 คน
รำยหัวละ (1,700+500)
2,200 บำท/คน/ปี
ตลอดปีกำรศึกษำ 2562 ประมำณงบที่จะได้รับ
30,800 บำท
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562
จำนวนนักเรียน
20 คน
รำยหัวละ (1,900+500)
2,400 บำท/คน/ปี
ตลอดปีกำรศึกษำ 2562 ประมำณงบที่จะได้รับ
48,000 บำท
รวมได้รับจัดสรรทั้งสองระดับตลอดปีการศึกษา

78,800 บาท

เงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2562
ระดับ
ก่อนประถม
ประถมศึกษำปีที่ 1
ประถมศึกษำปีที่ 2
ประถมศึกษำปีที่ 3
ประถมศึกษำปีที่ 4
ประถมศึกษำปีที่ 5
ประถมศึกษำปีที่ 6
รวม

จานวน
14
5
4
2
4
2
3
34

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

ค่าเครื่องแต่งกาย
อ. 300 , ป. 360

ค่าหนังสือเรียน

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

900 / 2,800
975 / 1,950
780/1,560
390 / 780
780/1,560
390 / 780
585 / 1,170
4,800 / 9.600

4,200
1,800
1,440
720
1,440
720
1,080
11,400

2,800
3,750
2,476
1,244
2,692
1,612
2,454
16,403

3,010 / 6,020
1,200 / 2,400
960/1,920
480 / 960
960/1,920
480 / 960
720 / 1,440
7,810 / 15,620

อนุบาล
ประถม
นักเรียนต่ากว่า 120 คน
รวมทั้งหมด

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

งบประมาณจัดสรร 100%
1,700x 14 = 23,800 บาท
1,900x 20 = 38,000 บาท
500x34
= 17,000 บาท
= 78,800 บาท

งบประมาณจัดสรร 100%
อัตราส่วน ในการจัดสรรงบประมาณ 60 : 40
60%
47,280 บาท
5%
3,940 บาท
5%
3,940 บาท
30%
23,640 บาท
รวมเป็นเงิน
78,800 บาท

โครงการประจาปีการศึกษา 2562
ที่

ชื่อโครงการ

1

ฝ่ายวิชาการ
1. ส่งเสริมพัฒนำเด็กด้ำนพัฒนำกำรและกำรเรียนรู้
ปฐมวัย
2. ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนด้ำนสุขภำวะที่ดีและกำร
มีสุนทรียภำพ
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์สำหรับนักเรียน
4. พัฒนำส่งเสริมบริหำรฝ่ำยงบประมำณ
5. ส่งเสริมผู้เรียนด้ำนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบคิด
สร้ำงสรรค์ และกำรตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติ สม
เหตุผล
ส่งเสริมพัฒนำทักษะทำงวิชำกำรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของนักเรียน
6. ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนด้ำนทักษะกำรทำงำนรักกำร
ทำงำน สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออำชีพสุจริต
7. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ กระบวนกำรเรียนรู้
และกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ คุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน
8. พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

2

9. ส่งเสริมกำรใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำในท้องถิ่น
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
10. ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตำมอัต
ลักษณ์ของสถำนศึกษำ (กริยำดี วิถีพอเพียง)
ฝ่ายบุคคล

งบประมาณ

4,000

สนอง
มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

2,000

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

2,000

ประถม มฐ. 2 นำงพิชญ์สินี เจริญชัยบัว

2,000
2,500

ประถม มฐ. 8 นำงฉันทนี รัตนเมือง
ประถม มฐ. 3 น.ส.ประทุมมำ ศรีบุตรตำ

8,400
2,000

ปฐมวัย มฐ.11 น.ส.ประทุมมำ ศรีบุตรตำ
ประถม 1
ประถม มฐ. 3 น.ส.ประทุมมำ ศรีบุตรตำ

1,000

ประถม มฐ.2

2,000

ปฐมวัย มฐ.8 นำงฉันทนี รัตนเมือง
ประถม มฐ.4
ปฐมวัย มฐ.9 น.ส.ประทุมมำ ศรีบุตรตำ
ประถม มฐ.3
ปฐมวัย มฐ.10 นำงพิชญ์สินี เจริญชัยบัว
ประถม มฐ.1

1,000
1,000

นำยสมบัติ แลบัว

3

4

1. ส่งเสริมพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้
สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีคุณภำพ
2. ส่งเสริมพัฒนำผู้บริหำรด้ำนกำรปฏิบัติงำนตำม
บทบำทหน้ำที่ให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล
ฝ่ายงบประมาณ
ส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนด้ำนทักษะกำรทำงำนรักกำร
ทำงำน สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดี
ต่ออำชีพสุจริต
ส่งเสริมผู้เรียนในด้ำนทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเองรักกำรเรียนรู้พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. สร้ำงเครือข่ำยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ระหว่ำงโรงเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง
ชุมชน
2. พัฒนำปรับปรุงสภำพแวดล้อมในห้องเรียนและ
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อ กำรจัดกำรเรียนรู้และกำร
พัฒนำผู้เรียนอย่ำงเต็มศักยภำพ
3. ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยพื้นฐำนในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ

2,000
2,000

ปฐมวัย มฐ.5
ประถม มฐ.2
ปฐมวัย มฐ.6
ประถม มฐ.2

นำยสมบัติ แลบัว
นำยสมบัติ แลบัว

2,000

ประถม มฐ. 6 นำงฉันทนี รัตนเมือง

4,000

ประถม มฐ.9

10,000

ประถม มฐ.10 นำยสมบัติ แลบัว

32,900

-

นำยสมบัติ แลบัว

นำยสมบัติ แลบัว

ตารางแผนปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2562
ฝ่าย/โครงการ

พ.ศ.2562
พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

พ.ศ.2563
ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เจ้าของ
โครงการ
เม.
ย.

1.ฝ่ายวิชาการ
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กด้าน
พัฒนาการและการเรียนรู้ปฐมวัย
- กิจกรรมกำรตรวจสุขภำพ

ครูฉันทนี และ
คณะครูทุกท่ำน


- กิจกรรมกำยบริหำรและเข้ำฐำน BBL

- กิจกรรมอำหำรกลำงวัน/อำหำรเสริมนม 
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

- กิจกรรมทดสอบสมรรถภำพทำงกำย

- กิจกรรมส้วมสุขสันต์

- กิจกรรมศิลปะสร้ำงสรรค์

- กิจกรรมมุมประสบกำรณ์

- กิจกรรมเล่นอิสระ เล่นกลำงแจ้ง

- กิจกรรมไหว้พระก่อนนอน

- กิจกรรมเวรประจำวัน

- กิจกรรมกำรเรียนรู้ 6 กิจกรรม

- กิจกรรมประเมินพัฒนำกำร

- กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้าน
สุขภาวะที่ดีและการมีสุนทรียภาพ

- กิจกรรมพัฒนำสุขภำพกำย
- กิจกรรมรณรงค์เพื่อสุขภำพ
- รณรงค์ต่อต้ำนยำเสพย์ติด
- รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลำย
- ส้วมสุขสันต์





































































































































































ครูฉันทนี และ
คณะครูทุกท่ำน

          

           

- กิจกรรมสร้ำงมนุษยสัมพันธ์
- บริกำรงำนส่วนรวม / ชุมชน
- อนุรักษ์ศิลปะและประเพณีท้องถิ่น
- กำรแข่งขันกีฬำ

           
พ.
ค.

มิ.
ย.

ก.
ค.

ส.
ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.
ค.

ม.
ค.

ก.
พ.

มี.
ค.

เม.
ย.

3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
สาหรับนักเรียน

ครูพิชญ์สินี และ
คณะครูทุกท่ำน

- การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญ
- วันไหว้ครู
- วันสุนทรภู่
- วันสำคัญทำงพุทธศำสนำ
- งำนประเพณีท้องถิ่น
- วันแม่ / วันพ่อ

4. พัฒนาส่งเสริมบริหารฝ่าย
งบประมาณ
- งำนพัสดุและสินทรัพย์
5. ส่งเสริมผู้เรียนด้านการคิดอย่าง
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และการ
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สม
เหตุผล
ส่งเสริมพัฒนาทักษะทางวิชาการ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน
- กำรจัดกิจกรรมสร้ำงนักคิด
- กิจกรรมสร้ำงนักสื่อสำร
- กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมงำนวิชำกำร
6. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ด้านทักษะการทางาน รักการทางาน



           
           


ครูฉันทนี และ
คณะครูทุกท่ำน
           
ครูประทุมมำ
และคณะครูทุก
ท่ำน

           
           
           
ครูประทุมมำ
และคณะครูทุก
ท่ำน

สามารถ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
- กิจกรรมพัฒนาทักษะในการทางาน

           

โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
- กิจกรรมกำรเลีย้ งปลำในกระชัง /
บ่อดิน
- กิจกรรมกำรเลีย้ งกบในกระชัง
- กิจกรรมกำรเลีย้ งเป็ด / ไก่
- กิจกรรมกำรปลูกเห็นนำงฟ้ำ
- กิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้กำร
ประกอบอำชีพในท้องถิ่น

พ.
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มิ.
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ส.
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ย.
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7. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กระบวนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้
- กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
- กำรวิเครำะห์หลักสูตรสูก่ ำรปฏิบัติ
- กำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
- กำรจัดบรรยำกำศในห้องเรียนที่เอื้อต่อ
กำรเรียนรู้
- กำรวัดและประเมินผลตำมหลักสูตร
กิจกรรมระบบดุแลช่วยเหลือนักเรียน
- กำรคัดกรองนักเรียนรำยบุคคล
- กำรส่งเสริม กำรป้องกัน/แก้ปัญหำ
- กำรส่งต่อ
- กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน

ผอ.สมบัติ และ
คณะครูทุกท่ำน
          

           

8. โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
- กำรวิเครำะห์และกำหนดมำตรฐำนของ
สถำนศึกษำที่สอดคล้องกับมำตรฐำน สพฐ.
- กำรจัดทำแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
- กำรจัดทำแฟ้มตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
เพื่อเป็นสำรสนเทศในกำรบริหำร
- แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน
- กำหนดปฏิทินกำรติดตำม ตรวจสอบกำร
ประกันคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
- กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำม
โครงกำร/กิจกรรม
- กำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง SAR
- กำรเผยแพร่ SAR สู่สำธำรณชน

ครูฉันทนี และ
คณะครูทุกท่ำน
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9. โครงการ ส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นสาหรับการ
จัดการเรียนรู้ ในการพัฒนาการศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญา
- ส่งเสริมกำรใช้ ห้องสมุด ห้องพิเศษ
ห้องคอมพิวเตอร์
- ส่งเสริมกำรใช้ลำนกีฬำ
- ส่งเสริมกำรเรียนรู้กิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง
- กำรเรียนรู้อำชีพจำกภูมปิ ญ
ั ญำท้องถิ่น

ครูประทุมมำ
และคณะครูทุก
ท่ำน
           

- กำรจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน
- กำรสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา (กริยาดี วิถีพอเพียง)
กิจกรรมกริยามารยาท
- กิจกรรมส่งเสริมกำรไหว้ เช่น น้องไหว้พี่
- กิจกรรมส่งเสริมมำรยำท เดิน นั่ง กำร
ทำควำมเคำรพ
- กิจกรรมพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมส่งเสริมวิถีพอเพียง
- กำรจัดทำบัญชีรำยรับ รำยจ่ำย
- กิจกรรมออมทรัพย์
- กิจกรรมจิตอำสำ
- กิจกรรมรู้ค่ำทรัพยำกรณ์

ครูพิชญ์สินี และ
คณะครูทุกท่ำน
           

           

2.ฝ่ายบุคคล
1.โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัด
กิจกรรม การเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
กิจกรรมพัฒนาครู
- กิจกรรมส่งเสริมกำรอบรมสัมมนำ
- กิจกรรมกำรศึกษำดูงำน
- กิจกรรมพัฒนำทักษะทำงด้ำน ICT
- กิจกรรมพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
- กิจกรรมส่งเสริมกำรวิจัย

ผอ.สมบัติ และ
คณะครูทุกท่ำน
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- กำรจัดทำแผนกำรเรียนรู้ แผนกำร
จัดประสบกำรณ์
- กำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน
- ใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้
กิจกรรมสร้างขวัญและกาลังใจ
- ส่งเสริมให้ได้รับรำงวัลต่ำงๆ
- แสดงมุฑิตำจิตในโอกำสต่ำงๆ

           

2. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้บริหาร
ด้านการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
- กำรประชุม อบรม สัมมนำผู้บริหำร
- กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม
- ประชุมประจำเดือน
- ประชุม อบรม สัมมนำครูและ

ผอ.สมบัติ และ
คณะครูทุกท่ำน
           

บุคลำกร
- กำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร
กำรศึกษำ
- กำรนิเทศภำยใน
- กำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
ครู

3.ฝ่ายงบประมาณ
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้าน
ทักษะการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ส่งเสริมผู้เรียนในด้านทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมพัฒนาทักษะในการทางาน
โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ครูฉันทนี และ
คณะครูทุกท่ำน

           

- กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
- กิจกรรมกำรเลีย้ งปลำในกระชัง / บ่อดิน
- กิจกรรมกำรเลีย้ งกบในกระชัง
- กิจกรรมกำรเลีย้ งเป็ด / ไก่
- กิจกรรมกำรปลูกเห็นนำงฟ้ำ
- กิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้กำรประกอบ
อำชีพในท้องถิ่น
พ.
ค.

กิจกรรมรักการอ่าน
- ภำษำไทย / ภำษำอังกฤษวันละคำ
- บันทึกกำรอ่ำน / บันทึกกำรเรียนรู้
- หนังสือเล่มเล็ก
กิจกรรมการประกวด
- เขียนเรียงควำม
- เล่ำเรื่องจำกภำพ
- เล่ำนิทำน
กิจกรรมพัฒนาด้านไอที (IT)
- กำรสืบค้นข้อมูลจำกอินเตอร์เน็ต
- กำรนำเสนอข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
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4.ฝ่ายบริหารทั่วไป
1. โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ระหว่างโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ปกครอง ชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน
- กำรประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ
- กำรแต่งตั้งที่ปรึกษำคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ
- กำรประชุมผู้ปกครอง
- ผ้ำป่ำกำรศึกษำ

ผอ.สมบัติ และ
คณะครูทุกท่ำน

           

- ศิษย์เก่ำคืนสู่เหย้ำ
- กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ วัด บ้ำน
โรงเรียน
- กำรศึกษำดูงำน

2. โครงการพัฒนาปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนและบริเวณ
โรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และการ
พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ
กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่
- กิจกรรม 5 ส (สะสำง สะดวก
สะอำด สุขลักษณะ สร้ำงนิสัย)
- ปรับปรุงอำคำรเรียนและอำคำร
ประกอบให้มั่นคงแข็งแรง สะอำด สวยงำม มี
ป้ำยประชำสัมพันธ์และข้อมูลสำรสนเทศที่จำเป็น
- ปรับปรุงสภำพแวดล้อมให้ร่มรื่น
สวยงำม

ผอ.สมบัติ และ
คณะครูทุกท่ำน
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- จัดสภำพแวดล้อมในห้องเรียนโดยใช้
แนวคิด BBL
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
           
- แปรงฟันเที่ยงวัน
- ประกันชีวิต / อุบัติเหตุ
- บริกำรสุขภำพจำกสถำนพยำบำล
กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
           
- จัดหำหนังสือและสื่ออิเล็คทรอนิค
- ห้องสมุด IT(ผ่ำนอินเตอร์เน็ต
ควำมเร็วสูง)

3. โครงการส่งเสริมสนับสนุน
ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาสถานศึกษา
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจา
- ค่ำวัสดุกำรศึกษำ
- ค่ำวัสดุสำนักงำน
- ค่ำสำธำรณูปโภค

ผอ.สมบัติ และ
คณะครูทุกท่ำน
           

-

ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่ำวัสดุเชื้อเพลิง
ค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปรำชกำร
ค่ำซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์และสิ่งก่อสร้ำง
- ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมภำรกิจ / นโยบำย

