แผนภูมิสรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2563
เงินปัจจัยพืน้ ฐาน
122,500 บาท

ค่าหนังสือเรียน
197,808 บาท
ค่าเครือ่ งแบบ
106,740บาท
ค่าจัดการเรียนการสอน
651,100 บาท
ค่าอุปกรณ์การเรียน
110,378 บาท
ค่าจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

156,2000บาท
เงิน Top up
….................บาท

งบประจา 20%
(ค่าสาธารณูปโภค,ค่าปรับปรุง
ซ่อมแซม,ค่าเบี้ยเลี้ยง
,ค่าย130,220บาท

งบเงินอุดหนุน
(สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

651,100บาท
….................บาท

เงินนอกงบประมาณ
(จากส่วนราชการอื่น,เงินบริจาค)
……………… บาท
….................บาท

งบพัฒนา(60%)
390,660 บาท

งบสารอง 20% (ปรับปรุง
ซ่อมแซมกรณีฉุกเฉิน,
ดาเนินการตาม
นโยบาย)130,220บาท

........บาท /…....โครงการ

วิชาการ(โครงการมฐ
...)

….................บาท

........บาท /…….
โครงการ...

งานงบประมาณ
(โครงการมฐ...)
….................บาท

........บาท /……
โครงการ...

งานบริหารงานบุคคล
(โครงการมฐ...)
….................บาท

........บาท /……
โครงการ...

งานบริหารงาน่วไป
(โครงการมฐ...)
….................บาท

........บาท /…..
โครงการ...

........บาท /…….โครงการ...

รายละเอียดการใช้งบประมาณจาแนกตามโครงการและกลุ่มบริหารงานปี 2563
ที่

โครงการ

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1 โครงการพัฒนาทักษะ 1.ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ สร้างความตระหนัก
การอ่าน คิดวิเคราะห์ กิจกรรมที่ 1
และเขียนสื่อความ
-สร้างแบบฝึกทักษะ
-ดาเนินการฝึกทักการการอ่านทุกวัน
-เก็บสะสมคะแนนเพื่อรับรางวัล
กิจกรรมที่ 2
- กิจกรรมห้องสมุด จัดซื้อหนังสือ วารสาร วัสดุ ครุภัณฑ์
3.นิเทศติดตามและประเมินผล
4.รายงานผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่3 จัดทาแบบทดสอบการอ่านเขียน คิดวิเคราะห์ (Pisa)
2

โครงการ ค่าย
กิจกรรมที่ 1อบรมเชิงปฏิบัติการด้วยการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษพาเพลิน ทีใ่ ช้ในชีวิตประจาวัน เช่น การทักทาย การแนะนาตนเอง
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ เช่น แข่งขัน
พูดสนทนาตามสถานการณ์ แข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ต้น
แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระดับ แข่งขัน Spelling Bee
แข่งขัน Crossword ระดับม.ต้น
ขั้นตอนการดาเนินงาน
รับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดการแข่งขัน ประกาศผล

งบประมาณ
ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3

2,000

2,000

3,560

รวม

งาน 4
ด้าน

ผู้รับผิดชอบ

วิชาการ นางริทร์ศิริรัตนพันธ์
7,560 (ภาษาไทย) น.ส.วิยาดา สถานพงษ์

นางวรรณา ศรีโกศล
นางสาวสุวิมล อ่าวลึกเหนือ
12,000

นางสาวนิลวรรณา
รัตตัญญู
นางสาววิชญ์นรี วรยาน

1,500
3,000

5,000

5,000

13,000

วิชาการ นางจักรีภรณ์ ใบทอง
(ภาษาต่าง น.ส.ลัดดารัตน์ รัตนพันธ์
ประเทศ) น.ส.สุวิมล อ่าวลึกเหนือ
(ใช้งบพัฒนาผู้เรียน)

รายละเอียดการใช้งบประมาณจาแนกตามโครงการและกลุ่มบริหารงาน
ที่

โครงการ

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
3 โครงการพัฒนา
1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียนการสอนใน
ความสามารถในการคิด รายวิชาคณิตศาสตร์/วิทยาการคานวณ (CODING)
คานวณ /วิทยาการ
2.จัดทาเอกสารประกอบการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
คานวณcoding
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/วิทยาการคานวณ
(CODING)
3.ฝึกทักษะการคิดคานวณก่อนเรียนทุกวัน
4.นิเทศการจัดการเรียนการสอนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
4 เสริมสร้างและพัฒนา
กิจกรรม
ความก้าวหน้าทางการ ภาษาไทย อาเซียน วันวิทยาศาสตร์ ความเป็นเลิศ วันคริ
เรียนตามหลักสูตรการ สมาสต์
เรียนรู้
ขั้นวางแผน (P)
ศึกษานโยบาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ผลการ
ดาเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมาบริบทและสภาพความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ จัดทาโครงการฯ นาเสนอ
ต่อฝ่ายบริหาร
ขั้นดาเนินการ (D)
1. ประชุมคณะทางานเพื่อชี้แจงโครงการฯ มอบหมาย
ภาระงาน
2. ดาเนินงานตามโครงการฯ ดาเนินงานวันภาษาไทย
วันวิทย์ วันอาเซียน วันคริสมาสต์ กิจกรรมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
ขั้นนิเทศติดตามผล (C) ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศ
ติดตามการดาเนินงาน และคอยอานวยความสะดวกในการ

งบประมาณ
ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3

รวม

งาน 4
ด้าน

ผู้รับผิดชอบ

1,200

1,300

2,500

5000/ วิชาการ นายอุดรศักดิ์ รัตนพันธ์
นางนริศรา รัตนพันธ์
15,000
/
งบ นางปริญญาภรณ์ โสภา
นายสุรเดช แพงมาก
พัฒนา นางสาวธนารัตน์ สาเภาดี
ผู้เรียน นางจักรีภรณ์ ใบทอง
นายพงษ์ศักดิ์ นามบุญตรี
นางสาวสุนาวี รัตนพันธ์

5,000

5,000

5,000

15,000 วิชาการ นางปริญญาภรณ์ โสภา
นางจักรีภรณ์ ใบทอง
น.ส.วิยาดา สถานพงษ์
น.ส.สุวมิ ล อ่าวลึกเหนือ
นางวรรณา ศรีโกศล
น.ส.สุนาวี รัตนพันธ์
น.ส.นิลวรรณา รัตตัญญู
วันภาษาไทย 5000
วันวิทย์5000
คริสมาสต์5000
ความเป็นเลิศ -

ดาเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่
โครงการฯกาหนด
49000
รายละเอียดการใช้งบประมาณจาแนกตามโครงการและกลุ่มบริหารงาน
ที่

โครงการ

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ขั้นประเมินและรายงานผล (A)
1. สรุปผลการประเมินโครงการฯ
2. จัดทารายงานโครงการฯ นาเสนอฝ่ายบริหาร
5 เสริมสร้างและพัฒนา
1) ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์
ความก้าวหน้าทางการ 2) การผลิตสื่อ/ วัสดุอุปกรณ์/เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้
เรียนตามหลักสูตรการ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและทันสมัย
เรียนรู้
3) พัฒนาความรู้ความสามารถและพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ให้กับนักเรียนในการใช้สื่อเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
6 พัฒนาระบบงาน
1. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
ทะเบียนวัดผลและ
2.จัดทาเครื่องมือวัดผลประเมินผลทางการเรียนประจาปี
ประเมินผลนักเรียนและ การศึกษา 2563
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
3.จัดทาเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
ทางการเรียนทุกช่วงชั้น พื้นฐาน (ปพ.) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2560

รายละเอียดการใช้งบประมาณจาแนกตามโครงการและกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณ
ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3

2,500

2,500

5,000

รวม

งาน 4
ด้าน

ผู้รับผิดชอบ

10,000 วิชาการ น.ส.ธนารัตน์ สาเภาดี

นายสุรเดช แพงมาก

8,000

10,000

15,000

33,000

นางจักรีภรณ์ ใบทอง
น.ส.สุนาวี รัตนพันธ์
น.ส.วิยาดา สถานพงษ์
น.ส.สุวมิ ล อ่าวลึกเหนือ
น.ส.ปิยะดา กลิ่นพิกลุ

คณะวิชาการ

ที่

โครงการ

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
7 โครงการพัฒนา
1.จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติ
สมรรถนะผู้เรียนสู่การ 2.ประชุมคณะทางานแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
สร้างนวัตกรรมตามหลัก 3.ประชาสัมพันธ์โครงการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
4.ดาเนินงานตามโครงการ
พอเพียง
4.1 ตลาดนัดวิชาการ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต (สัปดาห์
จุดเน้น -ส่งเสริม
แรก)เพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้และเป้า
การศึกษาเพื่อการมีงาน หมายความต้องการในการเรียนรู้ (นักเรียนทุกคนเรียนรู้
ทา มีอาชีพ มีทักษะชีวิต ตามฐานกิจกรรม)
4.2 พัฒนาหลักสูตรสู่การสร้างนวัตกรรม (หลักสูตร 4 F)จัด
ตารางเรียนรู้ให้สอดคล้องในคาบเสริมหลักสูตร(คาบเพิ่ม
เวลารู้)
4.3 พัฒนาสมรรถนะครูโดยการอบรมการสอนแบบโครงงาน
4.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย
สวยงาม
4.5 นิเทศติดตาม วัดผลประเมินผล
4.6 เปิดบ้าน (show & share & learn) สัปดาห์ที่20 1/2563
เช่น กิจกรรมเสริมสวย กิจกรรมอาหารไทย กิจกรรมแปร
รูปอาหารกิจกรรมเบเกอรี่ กิจกรรมงานเกษตร พืชผักสวน
ครัว กิจกรรมแปรรูปอาหาร กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน
กิจกรรมประดิษฐ์ของชาร่วย
อื่นๆ
4.7 KTS Farmer เกษตรวิถีพอเพียงเพื่อสร้างทักษะอาชีพ
ทักษะชีวิตและสนับสนุนอาหารกลางวัน
1.2คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

งบประมาณ
ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3

8,000

7,000

2,000

5,000

รวม

งาน 4
ด้าน

ผู้รับผิดชอบ

วิชาการ นางจักรีภรณ์ ใบทอง
นายสุรเดช แพงมาก
บุคคล นายอุดรศักดิ์ รัตนพันธ์
ศักดิ์ นามบุญตรี
บริหาร นายพงษ์
นางวลัยพร สีหาบุญมาก
6,000
21,000
ทั
ว
่
ไป
นางสาวธนารัตน์ สาเภาดี
(งบกิจกรรมฯ)
นายสมพวง รัตพันธ์
(ภูมิปัญญาท้องถิ่น)
10,000

17,000
70,000

(งบสารอง
ฯ)
20,000

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน)

และคณะครูและ
บุคลากรทุกคน

8

โครงการส่งเสริมความ
ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย

1.จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติ
2.ประชุมคณะทางานแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ และการมี

6,000

7,000

7,000

20,000

บท

ส่วนร่วม
4.กิจกรรม เช่น กิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียน
กิจกรรมบันทึกความดี กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมไหว้ครู
วันเด็ก วันเข้าพรรษา ปัจฉิมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน กิจกรรมวันพ่อ วันแม่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมสภานักเรียน
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา ค่ายปฏิบัติธรรมนักเรียน
กิจกรรมร่วมวันสาคัญประเพณีท้องถิ่น
5. กากับ ติดตาม นิเทศ
6.สรุปรายงานผลตามโครงการ

นางรินทร์ศิรริ ัตนพันธ์
นายอุดรศักดิ์ รัตนพันธ์
นายพงษ์ศักดิ์นามบุญตรี
น.ส.นิลวรรณา รัตตัญญู
น.ส.ณีระนุช กอแก้ว
น.ส.ปิยะดา กลิ
57่นพิกุล
น.ส.ธนารัตน์ สาเภาดี
นางปริญญาภรณ์ โสภา

รายละเอียดการใช้งบประมาณจาแนกตามโครงการและกลุ่มบริหารงาน
ที่

โครงการ

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.2คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
9 โครงการพัฒนาระบบ
1.กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ช่วยเหลือนักเรียน
2. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
3. กิจกรรมจัดเก็บข้อมูล
4.กิจกรรมคัดกรองข้อมูลนักเรียน
5.จัดทาระบบสารสนเทศระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียนและ
ระดับโรงเรียน
6. จัดระบบช่วยเหลือตามภาวะเสี่ยงของนักเรียน (ดูแล
ช่วยเหลือตามสภาพปัญหาที่แท้จริง)

งบประมาณ
ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3
500

500

500

รวม
1,500

งาน 4
ด้าน
บท
(ใช้งบ
ห้อง
จัดทา
แบบ
เยี่ยม
บ้าน)

ผู้รับผิดชอบ

นางวรนิตย์ ดาทุมมา
นายอุดรศักดิ์รัตนพันธ์
นายพงษ์ศักดิ์ นามบุญตรี

นางนริศรา รัตนพันธ์
นางวลัยพร สีหาบุญมาก
นายสุรเดช พงมาก
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พัฒนาอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ

30,000

1.จัดอบรมนักเรียนโดยการเข้าค่ายอาสาพัฒนา
2.จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day”
3.จัดกิจกรรมประกวดการดูแลเขตพื้นที่รับผิดชอบ
4.จัดกิจกรรม “มาช่วยกันลดภาวะโลกร้อนกันดีกว่า”
5.จัดกิจกรรม “ธนาคารขยะ/ขยะรีไซเคิล
6.จัดกิจกรรม “ห้องเรียนของเราน่าเรียน”
7.จัดกิจกรรม “โรงเรียนสวยชุมชนงาม”
8.จัดกิจกรรม “บ้านน่าอยู่” / “เด็กดีไม่ทิ้งขยะ”
9.ไม้ดอกไม้ประดับ

บท

นางรินทร์ศิรริ ัตนพันธ์
นายสุรเดช แพงมาก
นายอุดรศักดิ์ รัตนพันธ์
นายพงษ์ศักดิ์ นามบุญตรี

น.ส.ธนารัตน์ สาเภาดี
นางวลัยพร สีหาบุญมาก
(เงินอุดหนุน 91,500)

อุดหนุน
51,500
10,000

รายละเอียดการใช้งบประมาณจาแนกตามโครงการและกลุ่มบริหารงาน
ที่

โครงการ

กิจกรรม

งบประมาณ
ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.2คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
11 ส่งเสริมและอนุรักษ์
1.กิจกรรมส่งเสริมคุณค่าสาระประเพณีและวันสาคัญ
ดนตรีไทยและ
2.กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพให้งามอย่างไทย
วัฒนธรรมไทย
3. กิจกรรม “เกษตรอินทรีย์วิถีโคกตาล ค่าวัสดุฝึก และ
ค่าตอบแทนวิทยากร
ส่งเสริมภูมิปัญญา
1.อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น(ราตร๊ด)
ท้องถิ่นและอนุรักษ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น
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ส่งเสริมประชาธิปไตยใน 1. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการ
จัดทาแผนงาน/โครงงาน
สถานศึกษา

2. ประชุมคณะกรรมการนักเรียนชุดเดิมเพื่อเตรียมการจัดพี่สอนน้อง

รวม

งาน 4
ด้าน

ผู้รับผิดชอบ

บท

ครูอุดรศักดิ์ ,นางรินทร์ศิริ
รัตนพันธ์

40,000

(งบพัฒนาผู้เรียน)

5,000

2,000

2,000

2,000

6,000

บท

นางปริญญาภรณ์ โสภา
น.ส.ปิยะดา กลิ่นพิกลุ
น.ส.ณีระนุช กอแก้ว
น.ส.นิลวรรณา รัตตัญญู
น.ส.สุนาวี รัตนพันธ์
น.ส.วิยาดา สถานพงษ์
(งบกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน)
นายอุดรศักดิ์ รัตนพันธ์
นายพงษ์ศักษ์นามบุญตรี

ให้กับคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อให้รู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง
แบ่งหน้าที่ปฏิบัติตามกิจกรรม เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง
กิจกรรมรับน้องคณะสี กิจกรรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวิชาการ/ทัศนศึกษากิจกรรมจิตอาสาสภานักเรียน
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
3.ประเมินการทางานหลังจากแต่ละกิจกรรม

เสร็จสิ้นลงไปแล้ว โดยจะเป็นการประเมิน
ทั้งแบบประเมินและการสังเกต
4. นาสภาพที่ได้จากการปฏิบัติมาศึกษา
สภาพปัญหา เพื่อหาหนทางแก้ไข
ในการปฏิบัติงานในครั้งต่อ ๆ ไป
รายละเอียดการใช้งบประมาณจาแนกตามโครงการและกลุ่มบริหารงาน
ที่

โครงการ

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.2คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
13 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 1.ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับแนว
และการเสริมสมรรถนะ ทางการจัดทาแผนงาน/โครงงาน
ภาพทางร่างกายและ
2.ดาเนินการตามโครงการ
จิตใจ
กิจกรรมที่ 1กีฬา
-การป้องกันโรค Covid - เบี้ยเลี้ยงนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเภอและ
19
จังหวัด
-การทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน
-จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
กิจกรรมที่2 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
กิจกรรมที่ 2 งานอนามัย รร. เช่น จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
ป้องกันโรคCovid 19 (งบพัฒนาผู้เรียน 10000 อุดหนุน

งบประมาณ
ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3

รวม

งาน 4
ด้าน
บท

4,500

6,000

4,500

6,000

8,000

14,000

8,000

15,000
20,000

ผู้รับผิดชอบ

นายพงษ์ศักดิ์นามบุญตรี
นางวรนิตย์ ดาทุมมา
นางรินทร์ศิรริ ัตนพันธ์
(14,000ใช้งบพัฒนา
ผู้เรียน)
นายอุดรศักดิ์ รัตนพันธ์
นายพงษ์ศักดิ์ นามบุญตรี

8000 )

กิจกรรมเด็กไทยฟันดี จัดสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ ,
วันงดสูบบุหรี่โลก , ต่อต้านยาเสพติด , คุ้มครองผู้บริโภค
จัดอบรมเยาวชนสาธารณสุข อย. จัดให้ความรู้และแก้ไข
ภาวะโภชนาการ จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ เสียงตามสาย
ตรวจสุขภาพนักเรียน จัดให้ความรู้ รณรงค์จากัดแหล่ง
เพาะพันธ์ยุงร้ายพ่นสารเคมีป้องกันยุง
3. กากับ ติดตาม นิเทศ
4.สรุปรายงานผลตามโครงการ
14

โครงการเข้าค่ายแรมคืน ดาเนินการเข้าค่ายแรมคืน ทุกระดับชั้น
ลูกเสือ (งบพัฒนา
ผู้เรียน)
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โครงการสถานศึกษา
ปลอดภัย

1.คณะครูศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสถานศึกษาปลอดภัย

2.จัดประชุมครูผู้สอนวางแผนงานการทางาน
3.แต่งตั้งคณะกรรมการทางาน
4.ติดตาม / ประเมินผลกิจกรรม
5.สรุปรายงานการดาเนินเป็นรูปเล่ม

4,000

10,000

10,000

24,000

10,000

บท

นายอุดรศักดิ์ รัตนพันธ์
นางวลัยพร สีหาบุญมาก
นายสุรเดช แพงมาก นาง
นริศรา รัตนพันธ์
นายพงษ์ศักดิ์ นามบุญตรี
นางจักรีภรณ์ ใบทอง
นางสาวสุนาวี รัตนพันธ์
นางสาววิยาดา สถานพงษ์

นายสุรเดช แพงมาก
นางปริญญาภรณ์ โสภา

รายละเอียดการใช้งบประมาณจาแนกตามโครงการและกลุ่มบริหารงาน
ที่

โครงการ

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
16 โครงการจัดทา
1.จัดตั้งคณะกรรมจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
แผนพัฒนาคุณภาพ
และประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาระยะ4 ปีและ 2.คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา สารวจปัญหา
แผนปฏิบัติการประจาปี และความต้องการในการพัฒนาการจัดการศึกษา และนามา
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
3.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ซึ่งประกอบไปด้วย
4.การจัดทาแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี แผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา
5.เสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษา ต่อคณะกรรมการเห็นชอบ
6.จัดทาเอกสารแผนพัฒนาการศึกษา
7.สรุป/ รายงาน
17 ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ดาเนินงานตามนโยบายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาฯ

งบประมาณ
ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3
500

500

500

รวม
1,500

งาน 4
ด้าน
งบ
ประมาณ
ฯ

36,000

35,640

35,100

106,740

งส

18

ค่าหนังสือเรียน

ดาเนินงานตามนโยบายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาฯ

62,200

79,791

66,864

208,855

งส

19

อุปกรณ์การเรียน

ดาเนินงานตามนโยบายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาฯ

39,000

38,610

32,760

110,370

งส

ผู้รับผิดชอบ
นางวรรณา ศรีโกศล
นางสาวลัดดารัตน์ รัตนพันธ์

นางวาวสุนาวี รัตนพันธ์

นางปริญญาภรณ์ โสภา
น.ส.ลัดดารัตน์ รัตนพันธ์
นางวรรณา ศรีโกศลนาง
ปริญญาภรณ์ โสภา
นางปริญญาภรณ์ โสภา
นางสาวณีรนุช กอแก้ว

รายละเอียดการใช้งบประมาณจาแนกตามโครงการและกลุ่มบริหารงาน
ที่

โครงการ

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
20 โครงการบริหาร ธุรการ 1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและสพฐ.ใน
การเงิน พัสดุ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯและจัดทาโครงการ
2.ประชุมคณะทางานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และมอบหมาย
ภาระงาน
3.ดาเนินงานตามโครงการฯ เช่น งานตรวจสอบการเงินทุก
ครั้งที่มีการรับ-จ่าย,งานตรวจสอบเมื่อสิ้นปีงบประมาณ,งาน
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง,งานทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์,งาน
ซ่อมบารุงสื่อเทคโนโลยีและครูภัณฑ์ของสถานศึกษา,
ระบบงานธุรการ
4. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นิเทศติดตามการดาเนินงาน
และคอยอานวยความสะดวก
5.สรุปประเมินโครงการ
6.จัดทารายงานโครงการฯ นาเสนอฝ่ายบริหาร
21 โครงการประชุม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

งบประมาณ
ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3

รวม

งาน 4
ด้าน

ผู้รับผิดชอบ

4,000

4,000

4,000

12,000

งส

น.ส.ลัดดารัตน์ รัตนพันธ์

1,000

900

1,000

2,900

บท

นายอุดรศักดิ์ รัตนพันธ์

รายละเอียดการใช้งบประมาณจาแนกตามโครงการและกลุ่มบริหารงาน
ที่

โครงการ

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
22 การพัฒนาครูและ
1. พัฒนาครูด้าน ICT
บุคลากรทางการศึกษาสู่ 2.พัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม ครูและบุคลากรทางการ
มืออาชีพ
ศึกษา
3.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาด้านวิชาชีพ
4. การประกวดแข่งขันการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียน
การสอน
(ประกวดและประกาศผล ในวันเปิดบ้าน
23

Show&share&learn)
โครงการนิเทศการศึกษา 1.วางแผนการทางาน
2.ประชุมชี้แจงครูทุกคน
3.ดาเนินกิจกรรม ดังนี้ การเยี่ยมห้องเรียนการสัมมนาย่อย

ทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิเทศการสอนของครู
4. นิเทศ ติดตาม สรุปรายงาน

งบประมาณ
ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3
6,000

6,000

8,260

รวม
20,260

งาน 4
ด้าน

ผู้รับผิดชอบ

บค

นายชัยรัตร ภูติยา

บค

นายชัยรัตร ภูติยา

20,000

(งบสารอง
ฯ)

500

500

500

1,500

รายละเอียดการใช้งบประมาณจาแนกตามโครงการและกลุ่มบริหารงาน
ที่

โครงการ

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
24 โครงการระดมทรัพยากร 1) สารวจรายชื่อศิษย์เก่า
และสร้างเครือข่ายการ 2) เลือกประธานสมาคมศิษย์เก่าและเลือกคณะกรรมการ
เรียนรู้
ดาเนินงาน
3) ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
4) จัดกิจกรรมโคกตาลสัมพันธ์ เพื่อหาทรัพยากรทาง
การศึกษาให้แก่โรงเรียน
5) จัดทารายงานผลเผยแพร่
6) สรุปผลการดาเนินงาน
25 พัฒนาการจัดการเรียน 1. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองตาม
การสอนโดยเน้นผู้เรียน สาระสาคัญ ต่อไปนี้
เป็นสาคัญ
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
- การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
-การออกแบบการจัดการเรียนรู้และเทคนิควิธีสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
-การใช้สื่อเทคโนโลยีการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและ
ผู้เรียน
- การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และการนาผลการ
ประเมินมาปรับการเรียนเปลี่ยนพฤติกรรม
- การจัดทาวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา
- จัดทาแผนงาน เครื่องมือนิเทศ การจัดกัลยาณมิตรนิเทศ
-นิเทศการสอนของครูทุกคนในโรงเรียน

งบประมาณ
ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3

รวม

งาน 4
ด้าน

ผู้รับผิดชอบ

1,000

1,000

1,000

3,000

งส

นางวรรณา ศรีโกศล
นางปริญญาภรณ์ โสภา

2,500

2,500

3,500

8,500

วก

นางจักรีภรณ์ ใบทอง
นางสาวสุวิมล อ่าวลึกเหนือ
นางสาววิยาดา สถานพงษ์

น.ส.ปิยะดา กลิ่นพิกลุ
น.ส.ณีรนุช กอแก้ว
น.ส.สุนาวี รัตนพันธ์และ
หัวหน้าช่วงชั้น

รายละเอียดการใช้งบประมาณจาแนกตามโครงการและกลุ่มบริหารงาน
ที่

โครงการ

กิจกรรม

งบประมาณ
ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3

รวม

งาน 4
ด้าน

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
- จัดกิจกรรมการนาเสนอผลงานวิจัยหรือการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ Best Practice ของครู(สัปดาห์ที่ 20 1/2563/ร่วมกับ
วันเปิดบ้านshow&share&learn)
2.นิเทศ ติดตาม กากับ
3. ประเมินผล
4. รายงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ(Active Learning)
26 จัดหาสื่อการเรียนรู้และ 1.ชี้แจงแก่คณะครูทุกคนถึงความสาคัญในการพัฒนาสื่อ /
พัฒนาสื่อนวัตกรรม(ห้อง นวัตกรรม / กิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้
ละ2,000 บาท และราย 2.คณะครูจัดเตรียมวางแผนการพัฒนาสื่อ / นวัตกรรม /
หัวฯละ 200 บาท
กิจกรรมประกอบการจัดการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา
-จัดซื้อ จัดหาเครื่องปริ้น 3.คณะครูดาเนินการพัฒนาสื่อ / นวัตกรรม / กิจกรรม
เตอร์ จานวน ๑๑ เครื่อง ประกอบการจัดการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษา อย่างน้อย 8
-ไม้ถูพื้น จานวน 14 ชุด ชิ้น
-พัดลมจานวน 7 เครื่อง 4.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสื่อ / นวัตกรรม /กิจกรรม
-น้ายาทาความสะอาด ประกอบการจัดการเรียนรู้
-กระดาษปริ้นงาน
5.ติดตาม / ประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม/
กิจกรรมการเรียนรู้
6.สรุปรายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาสื่อเป็นรูปเล่ม

29,800

27,000

22,000

78,800

วก
(งบ
ห้องเรีย
น)

นางวรรณา ศรีโกศล
น.ส.ลัดดารัตน์ รัตนพันธ์

นางปริญญาภรณ์ โสภา
น.ส.ณีรนุช กอแก้ว
นายสุรเดช แพงมาก
พัสดุจัดซื้อเป็นกองกลาง

รายละเอียดการใช้งบประมาณจาแนกตามโครงการและกลุ่มบริหารงาน
ที่

โครงการ

กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ(Active Learning)
27 วิจัยในชั้นเรียน
1.คณะครูศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน
2 จัดประชุมครูผู้สอนวางแผนงานการทาวิจัยในชั้นเรียน
3 ครู ผู้ ส อนร่ว มกั น ศึ ก ษาปั ญ หา วิเคราะห์ ปั ญ หาในชั้ น
เรียนที่ตนรับผิดชอบ
4 ครูผู้สอนทาการวิจัยและสรุปผลที่ได้
28 โครงการสนับสนุน
การศึกษา ตามนโยบาย -กิจกรรมการทัศนศึกษา
-คอมพิวเตอร์
เรียนฟรี ๑๕ ปี
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(คุณธรรมจริยธรรม)
-ค่ายวิชาการ
-โควิด 19
โครงการส่งเสริมและพัฒนา ฝึกอบรมด้านการพัฒนาทักษะอาชีพแก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ทักษะอาชีพนักเรียนยากจน
พิเศษ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
30 ระบบประกันคุณภาพ
1.จัดประชุมอบรม พัฒนาความรูเ้ รื่องการประกันคุณภาพภายใน
ภายในสถานศึกษา
สถานศึกษา
2.จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปี 2563
3.จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศและให้บริการ
4.ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาและจัดทารายงาน
ผลการประเมิน(SAR)

งบประมาณ
ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2 ช่วงชั้นที่ 3
1,000

1,000

1,000

(48,000)

(47,520)

(68,640)

33,600
4,800
4,800

33,264
4,752
4,752

48,048
6,864
6,864

4,800

4,752

6,864

29

รวม
3,000

งาน 4
ด้าน
วก

5,000

6,000

นางจักรีภรณ์ ใบทองน.ส.
สุนาวี รัตนพันธ์
น.ส.นิลวรรณา รัตตัญญู

(164,160) บท(งบ นางวรรณา ศรีโกศล
114,912 เรียนฟรี นางวรนิตย์ ดาทุมมา
16,416 ๑๕ปี) นายพงษ์ศักดิ์ นามบุญตรี
16,416
น.ส.ณีรนุช กอแก้ว
นางปริญญาภรณ์ โสภา
น.ส.ลัดดารัตน์ รัตนพันธ์

16,416

35,000

5,000

ผู้รับผิดชอบ

16,000

นางรินทร์ศิรริ ัตนพันธ์
น.ส.ธนารัตน์ สาเภาดี
นางวรนิตย์ ดาทุมมา
วก

นางจักรีภรณ์ ใบทอง
นางสาวสุนาวี รัตนพันธ์
น.ส.สุวมิ ล อ่าวลึกเหนือ
และคณะวิชาการ

