คำนำ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2562 ฉบับนี้ โรงเรียนบ้านหนองต่อ ฉบับนี้ ได้จัดทาขึ้นเพื่อ
ดาเนินการใช้งบประมาณต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของท้องถิ่นและชุมชุน อีกทั้งแนวนโยบายจุดเน้นการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นกรอบแนวทางการใช้งบประมาณแนวทางการใช้งบประมาณในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เน้นการปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเน้นประเด็นหลัก 3 ประการ คือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ให้สามารถดาเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยการปรับ
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน จัดสรรงบประมาณที่เน้นให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นสาคัญ
ทางโรงเรี ยนบ้ านหนองต่อ ขอขอบคุณคณะครูและบุคลาการทางศึกษา ผู้ ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือใน
การให้ข้อมูล ส่งเสริม สนับสนุนทุกๆด้าน จนได้รับความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่ งว่าแผนการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีการศึกษา 2562 เล่มนี้ จะเป็นคู่มือการปฏิบัติงานสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่
กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป ขอขอบคุณ
ทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

ปรีดา ศรีวิเชียร
โรงเรียนบ้านหนองต่อ
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน
1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองต่อ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตาบลหันคา อาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ 17130 เบอร์โทรศัพท์ 081-9538186 E-mail:bannongtoschool@gmail.com
และ Kruramita@hotmail.com
website:http://http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1018090165
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตาบลหันคา
2. ข้อมูลด้ำนบริหำร
2.1 ชื่อ-สกุลผูบ้ ริหำร นายปรีดา ศรีวิเชียร วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขา บริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2534 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 27 ปี - เดือน
2.2 ผู้ช่วยผู้บริหำร (ที่ได้รับแต่งตั้ง)
- คน
2.3 ประวัติโดยย่อ คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพำะของสถำนศึกษำ
โรงเรียนบ้านหนองต่อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตาบลหันคา อาเภอหันคา จังหวัดชัยนาทสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเดิมประชาชนได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นสถานศึกษาชั่วคราว โดยปลูกเป็น
อาคารโครงหลังคาไม้ไผ่ ไม่มีฝา พื้นดินธรรมดา แล้วจ้างครูมาทาการสอน ต่อมาเมื่อครูบอกเลิกรับจ้าง
เด็กในท้องถิ่นนี้จึงต้องไปเรียนที่โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ตาบลหันคา อาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ซึ่ง
เป็ น ระยะทางกว่า 4 กิ โ ลเมตร อั น เป็น เหตุ ให้ ผู้ ปกครองส่ งเด็ก ไปเรีย นไม่ ทั่ว ถึง นายไสว กั น ทัด ได้
ปรึกษาหารือกับนายแสวง ศรีเมือง ซึ่งทาหน้าที่ครูช่วยราชการแผนกศึก ษาธิก ารอาเภอหัน คา ได้ร่ว มกัน
จั ดหาที่ดิน โดยวิธีจั บ จองได้ที่ดิน 5 ไร่ นายแสวง ศรีเมือง ได้มอบที่ดิน ตนเองสมทบอี ก 2 งาน 89
ตารางวา แล้ว ได้ม อบที่ดิน ทั้ง หมดนี้ ให้ เป็นที่ดินของโรงเรียนแต่นั้นมาต่อมาได้มีนายทอง จันทร์แก้ว
ร่วมกับประชาชน ในหมู่ที่ 5 , 6 ตาบลหันคา ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว เป็นอาคารโครงหลังคา
ไม้ไผ่ เสาไม้เนื้อแข็งทุบเปลือก ไม่มีฝา และร่วมทาอุปกรณ์การศึกษารวมทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ของโรงเรียน
ได้พอสมควรแล้วขออนุญาตเปิดเรียน ทางราชการได้อนุญาตให้เปิดเรียนได้ แต่ต้องเป็นสาขาของโรงเรียนวัด
ราษฎร์ศรัทธาราม ไปพลางก่อน โดยได้ทาพิธีเปิดเป็นสาขาเมื่อ 28 ตุลาคม 2493 และได้แบ่งเด็ กใน
ท้องถิ่นนี้ที่ไปเรียนที่โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ได้นักเรียนใหม่จานวน 100 คน เข้าศึกษาในสถานศึกษานี้
ต่อมาราชการได้แต่งตั้งนายแสวง ศรีเมือง นายวา เอี่ยมรอด ครูใหญ่โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม มาทาการ
สอน
พ.ศ. 2499 ครูโรงเรียนนี้ร่วมกับประชาชน ได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 กึ่งถาวรแล้ว
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ขออนุญาตเปิดเป็นเอกเทศเมื่อ 12 กันยายน 2499 แต่งตั้งให้นายภุชงค์ นาคสัมฤทธิ์ ครูใหญ่โรงเรียนวัด
ทองนพคุณ มาดารงตาแหน่งครูใหญ่ ให้นายแสวง ศรีเมือง ดารงตาแหน่งครูโรงเรียนนี้ต่อไป ส่วน นายวา
เอี่ยมรอด กลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธารามตามเดิม
ในปีการศึกษา 2539 โรงเรียนบ้านหนองต่อได้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ได้เปิดชั้น
2
มัธยมศึกษาปีที่ 1 และปัจจุบันโรงเรียนเปิดให้บริการตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ม. 3 มีนักเรียน 140 คน แต่
ละชั้น มี 1 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 11 ห้องเรียน ห้องละประมาณ 12 คน นักเรียนเพศชายมีจานวน 87 คน
เพศหญิงจานวน 58 คน
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3
2.4 ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ
คำขวัญของโรงเรียน
ปรับปรุงการศึกษา

พัฒนาความสามัคคี

ใฝ่ดีคุณธรรม

วัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ
1. เพื่ อ พั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ ไ ด้ ม าตรฐานและสามารถบริ ห ารจั ด การได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ/
ประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย/เป้าหมายของหลักสูตร
3. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นบุคลากรมืออาชีพ มี
จิตสานึกในการปฏิบัติหน้าที่
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมเน้นการมีส่วนร่วมจากชุมชนสอดคล้อง
กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญำโรงเรียน
สุโข ปญญาปฏิลาโภ ความได้ปัญญาทาให้เกิดสุข
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
ปฏิรูปการเรียนการสอน บริหารจัดการศึกษาภาคบังคับให้มีคุณภาสู่มาตรฐานมีคุณธรรมน้อมนาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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พันธกิจของโรงเรียน
ปฏิรูปการเรียนการสอนและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาภาคบังคับ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบำยและเป้ำหมำย
1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ
- พัฒนาความพร้อมของนักเรียนปฐมวัย ให้มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนระดับการศึกษา
ภาคบังคับได้อย่างมีคุณภาพ
- สนับสนุนเด็กวัยการศึกษาภาคบังคับ ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ
2. พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำให้เหมำะสมกับกำรปฏิรู ปกำรเรี ยนรู้ และสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น
- ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องของผู้เรียนและท้องถิ่น
- สร้ า งความเข้ า ใจให้ กั บ
ครูผู้สอนให้สามารถนาหลักสูตรสถานศึกษาไปจั4ด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
การปฏิรูปการศึกษา
3. พัฒนำนักเรียนให้มีมำตรฐำนกำรเรียนรู้ของหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
- นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง มีทักษะการหาความรู้ และมีนิสัยรักการอ่าน
- นักเรียนส่วนมากมีทักษะกระบวนการคิดเลข มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
- นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป ส่วนมากมีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์
- นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป ส่วนมากมีทักษะและสามารถใช้ คอมพิวเตอร์ใน
ระดับพื้นฐาน
- นักเรียนทุกคนมีความตระหนักในการทาความดี ละเว้นความชั่ว รู้จักทาประโยชน์ต่อสังคม
- นักเรียนทุกคนมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
4. พัฒนำครูให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
- พัฒนารูปแบบและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
- พัฒนาครูให้มีความสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
- พัฒนาครูทุกคนให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
5. พัฒนำสถำนศึกษำให้มีบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
- ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้มีความพร้อม
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- ปรับปรุง พัฒนาบริเวณสถานที่ของโรงเรียนให้ มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม และจัดแหล่ง
การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่างเต็มที่
2.5 ระบบโครงสร้ำงกำรบริหำรของสถำนศึกษำ
โรงเรียนบ้านหนองต่อได้จัดระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาออกเป็น 4 กลุ่มงานดังนี้
1. กลุ่มงานวิชาการ
2. กลุ่มงานงบประมาณ
3. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 4. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ปีการศึกษา 2562
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ระบบโครงสร้ างการบริหารงานของโรงเรียนบ้ านหนองต่ อ

สพท. ชัยนาท , สพฐ.

ผู้บริหารสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

การบริหารงานวิชาการ

การบริหารงบประมาณ

การบริ หารงานบุคคล

นางสาวรมิตา ก้อนทอง
นางสาวเกศนภา นาควิสุทธิ์
นางสาวแก้วใจ ศรีโมรา
นางสาวลาจวน คู่กระสังข์

นางสาวแก้วใจ ศรีโมรา
นางสาวภัทภิชาท์ ภคพร
ลิขิต
นางกัญญาลักษณ์ อ่อน
นุ่ม

นางสาวภัทภิชาท์ ภคพร
ลิขิต
นางวัชรี จันกลิ่น

การบริหารทัว่ ไป

นางวัชรี จันกลิ่น
นายสมศักดิ์ ระเวกโสม
นายวีระ แต้ภักดี
นางสาวจุรีย์ ยอดดาเนิน
นางสาวลาจวน คู่กระสังข์
นางญาณิศา ใจแสน
นายสุภลักษณ์ เหมือนเขียว
นางสาวภรณ์ทิพย์ ไข่กลิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ
นางสาวศศิาปีธรปีกรัารศึ
กสัตกย์ษา 2562
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แผนผังโรงเรียนบ้านหนองต่อ
ตาบลหันคา อาเภอหันคา
ท
ส้วม
โรงอาหาร

ส้วม
โรงรถ

อาคารเรียน สปช.103/26

ส้วม

ฝ30
พิเศษ

บ่อ
ขยะ

ห้องสมุด
ส้วม

ฝ 33

โรงฝี ก
งาน
313
เอ
อาคาร
เรียน
ป.1 ข
ตึก

สนาม
ตะกร้อ
สนามฟุตบอล

อาคาร
เ รียน
สปช.
105/2
9

สนามบาส
ฝ30 พิเศษ
ฯ
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แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองต่อ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน

ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
คณะครู/บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ

คณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง

สมำคมศิษย์เก่ำ

สภำนักเรียน

แผนงำนบริหำรวิชำกำร
1. การพัฒนาหรือการดาเนินการ
เกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น
2. การวางแผนด้านการวิชาการ
3. การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
6. การวัดผล ประเมินผล และ
ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน

แผนงำนงบริหำรงบประมำณ
1. การจัดทาแผนงบประมาณและคาขอ
ตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอต่อเลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. การจัดทาแผนการใช้จ่ายเงิน ตามที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
3. การอนุมัติการจ่ายงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
4. การขอโอนและการขอเปลีย่ นแปลง
งบประมาณ
5. การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
6. การตรวจสอบ ติดตามและรายงาน
การใช้งบประมาณ
7. การตรวจสอบ ติดตามและรายงาน
การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา
9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา

แผนงำนบริหำรบุคลำกร
1. การวางแผนอัตรากาลัง
2. การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
4. การเปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้น
การย้ายข้าราชการครุและบุคลากร
ทางการศึกษา
5. การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน
6. การลาทุกประเภท
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. การดาเนินการทางวินยั และการ
ลงโทษ
9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้
ออกจากราชการไว้กอ่ น
10. การรายงานการดาเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

แผนงำนบริหำรทั่วไป
1, การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ
2. การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายสถานศึกษา
3. การวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา
4. งานวิจยั เพื่อการพัฒนานโยบาย
และแผน
5. การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
8. การดาเนินงานธุรการ
9. การดูแลอาคารสถานทีแ่ ละ
สิ่งแวดล้อม
10. การจัดทาสามะโนประชากร
11. การรับนักเรียน

12. การจัดระบบและการจัดทา
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10. การการบริหารจัดการทรัพยากร
เพื่อการศึกษา
11. การวางแผนพัสดุ

ทะเบียนประวัติ

8

โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ(ต่อ)
แผนงำนบริหำรวิชำกำร
7. การวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้
9. การนิเทศการศึกษา
10. การแนะแนว
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
13. การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงานสถานศึกษาและสถาน
ประกอบการอื่นที่จัดการศึกษา
15. การจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพื่อใช้ในสถานศึกษา
17. การพัฒนาสื่อ และใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

แผนงำนงบริหำรงบประมำณ

แผนงำนบริหำรบุคลำกร

แผนงำนบริหำรทั่วไป

12. การกาหนดรูปแบบรายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณเพื่อเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
13. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการจัดทาและจัดหาพัสดุ
14. การจัดหาพัสดุ
15. การควบคุมดูแล บารุงรักษาและ
จาหน่ายพัสดุ
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
17. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การจ่ายเงิน
19. การจัดทาบัญชีการเงิน
20. การจัดทารายงานทางการเงิน และ
งบการเงิน
21. การจัดทาหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี
ทะเบียนและรายงาน

13. การจัดทาบัญชีรายชื่อและการให้
ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
14. การส่งเสริมการประเมิน
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
15. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชู
เกียรติ
16. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
17. การส่งเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรมสาหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
18. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
19. การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

12. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
13. การประสานงานจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
14. การระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา
15. การทัศนศึกษา
16.การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน
17. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
18. การส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสานงานการจัดการศึกษา ของ
บุคคล องค์กร หน่วยงานและสถาบัน
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา
19. งานประสานราชการส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน
21. การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการลงโทษนักเรียน
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3.ข้อมูลนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2562 ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนำยน 2562)
โรงเรียนบ้านหนองต่อ จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้จัดการศึกษา ตั้งแต่ชั้น อนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ดังนี้
1) จานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น 73 คน
2) จานวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 140 คน จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
3) จานวนนักเรียนจาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

อ.2
อ.3
รวม
ป.1
ป.2
ป.3
รวม
ป.4

เพศ

1
1
2
1
1
1
3

ชำย
3
9
12
5
10
10
25

หญิง
3
7
10
1
5
6
12

1

10

5

รวม

เฉลี่ย
ต่อห้อง

6
16
22
6
15
16
37
15
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ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

ป.5
ป.6
รวม
ม.1
ม.2
ม.3
รวม
รวมทั้งหมด

เพศ

1
1
3

ชำย
5
5
20

หญิง
6
8
19

1
1
1
3
11

6
11
10
27
84

8
3
4
15
56

รวม

เฉลี่ย
ต่อห้อง

11
13
39
14
14
14
42
140
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4) เปรียบเทียบจานวนนักเรียนปีการศึกษา 2560-2562
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5) อัตราส่วนครู : เด็ก
ระดับการศึกษาปฐมวัย
อัตราส่วนครู : เด็ก = 1:11
6) ข้อมูลภาวะโภชนาการของเด็ก
- จานวนนักเรียนที่มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 18 คน คิดเป็นร้อยละ 81.82
- จานวนนักเรียนมีภาวะทุโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18

4. ข้อมูลบุคลำกร
1) จำนวนบุคลำกร
บุคลำกร

ผู้บริหำร ครูผู้สอน

ปีการศึกษา
2562

1

พนักงำน
รำชกำร

ครูอัตรำ
จ้ำง

เจ้ำหน้ำที่
อื่นๆ

รวมทั้งหมด

1

2

1

17

12

11
2) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร
บุคลำกร

ต่ำกว่ำปริญญำตรี

ปริญญำตรี

ปริญญำโท

ปริญญำเอก

รวมทั้งหมด

จำนวน

-

10

7

-

17

วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร
0%

0%

37%
ปริญญาเอก
63%

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ
าปี ปีการศึกษา 2562
ต่ากว่าปริญญาตรี

3) สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน
สำขำวิชำ
1. บริหำรกำรศึกษำ
2. ภำษำไทย
3. คณิตศำสตร์
4. วิทยำศำสตร์
5. สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
6. สุขศึกษำและพลศึกษำ
7. ศิลปะ
8. กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
9. ภำษำต่ำงประเทศ
10.ประถมศึกษำ
11. กำรศึกษำปฐมวัย
12.เทคโนโลยีสื่อสำรและกำรศึกษำ
รวม

จำนวน
(คน)
4
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
17

ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแต่ละสำขำวิชำ (ชม./สัปดำห์)
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5. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกร สื่ออุปกรณ์ แหล่งกำรเรียนรู้ ภูมิปัญญำ งบประมำณและชุมชน
5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่
5.1.1 เนื้อที่ 6 ไร่ - งาน 60 ตารางวา
5.1.2 จานวนอาคารเรียนถาวร รวม 3 หลัง 11 ห้องเรียน
5.1.3 จานวนสนามกีฬา 4 สนาม ได้แก่ สนามฟุตบอล , สนามวอลเล่ย์บอล, สนามเปตอง และสนาม
เซปักตระกร้อ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ปีการศึกษา 2562

5.1.4 จานวนห้องเรียนทั้งหมด 11 ห้องเรียน
5.1.5 จานวนห้องประกอบ
- ห้องผู้บริหาร
- ห้องทดลองวิทยาศาสตร์
- ห้องคอมพิวเตอร์
- ห้องจริยะ
- ห้องสมุด
- โรงอาหาร
5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ์ เครื่องอำนวยควำมสะดวก
5.2.1 จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 19 เครื่อง
- ใช้เพื่อการเรียนการสอน 17 เครื่อง
- ใช้เพื่องานธุรการ 2 เครื่อง
- ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้ 19 เครื่อง
5.2.2 จานวนเครื่องเล่น ดีวีดี/ซีดี 3 เครื่อง
5.2.3 จานวนโทรทัศน์ 10 เครื่อง
5.2.4 จานวนวิทยุเทป 2 เครื่อง
5.3 ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญำและแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน
แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน
1) ห้องสมุด
2) ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จานวน 1 ห้อง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ห้อง
3) คอมพิวเตอร์
จานวน 25 เครื่อง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน 25 เครื่อง
ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 25 เครื่อง
แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน
1) วัดราษฎร์บารุงหนองต่อ
2) แหล่งเรียนรู้คู่ภูมิปัญญาขนมตาลหนองต่อบ้านป้าสมหมาย
3) สวนส้มโอคุณลุงแอ๋ว
4) โรงขนมจีน
5) สื่อกกทอมือบ้านแม่คุณเอี้ยง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ปีการศึกษา 2562

6. สภำพชุมชนโดยรวม
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6.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ บ้านเรือนปลูกอยู่กระจัดกระจายตามพื้ นที่ของตนเองและ
เป็นกลุ่มใหญ่ตามเครือญาติ มีประชากรประมาณ 1,100 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ ที่ทานา วัด
สระน้ าและล าคลอง อาชี พ หลั ก ของชุ ม ชน คื อ เกษตรกรรม(ท านา) เนื่ อ งจาก สภาพพื้ น ที่ เ ป็ น ที่ ลุ่ ม มี ค ลอง
ชลประทานผ่านตลอด ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี /ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ
ประเพณีทาบุญกลางบ้าน
6.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม (คิดเป็นร้อยละ
100 ) นับถือศาสนา พุทธ (คิดเป็นร้อยละ 100 ) ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายได้โดยเฉลี่ย
ต่อครอบครัว ต่อปี 30,000 – 50,000 บาท จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน
6.3 โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
ในชุมชนมีแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่นักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ ตามแหล่งเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
สวนส้มโอ การทอเสื่อ การทาขนมตาล
การทาสวนชวนชม การทานา การจักรสานไม้ไผ่ และโรงเรียน
อยู่ใกล้กับวัด ซึ่งสามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาและเข้าร่วมกิจกรรมทางด้ านศาสนา ในวัน
สาคัญต่าง ๆ นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากเจ้าอาวาสวัดโดย
มีครูพระเข้ามาสอนวิชาพระพุทธศาสนาด้วย ส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนให้
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างดียิ่ง
ข้อจากัดของโรงเรียนคือโรงเรียนเป็นพื้นที่ลุ่มน้า เมื่อถึงเวลาฝนฟ้าคะนอง จะเกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก
เช่น หลังคาเปิด น้าท่วม เป็นต้น
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คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
โรงเรียนบ้ำนหนองต่อ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท
****************
1. นางสุนันท์ แจ่มศรี
2. นาย ไพรัตน์ เต็งมิ่ง
3. นายวิเชียร สมคา
4. นายแมน เต็งมิ่ง
5. นายอ่อน โตบัว
6. นายเมธี คงบัว
7. พระใบฎีกาประทุม ปทุโม
8. นางสาวแก้วใจ ศรีโมรา
9. นายปรีดา ศรีวิเชียร
10.ผู้ใหญ่รอด มาลัยศรี

ประธานกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนพระสงฆ์
ผู้แทนครู
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ที่ปรึกษาคณะทางาน

11.นายเสนาะ แจ่มศรี

ที่ปรึกษาคณะทางาน
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ส่วนที่ 2
ประมำณกำรรำยรับ รำยจ่ำย ประจำปีของโรงเรียน
1.ประมำณกำรรำยรับ ปีกำรศึกษำ 2562
จำนวน

รำยกำร

นักเรียน (คน)

จำนวนเงิน (บำท)

1.เงินงบประมำณตำมนโยบำยกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
กำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1.1 ค่ำจัดกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว)
1.1.1 ระดับก่อนประถมศึกษำ 1,700 บำท /คน/ปี

22

37,400

1.1.2 ระดับประถมศึกษำ 1,900 บำท/คน/ปี

76

144,400

1.1.3 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 3,500 บำท/คน/ปี

42

147,000

1.2.1 ระดับก่อนประถมศึกษา 300 บาท /คน/ปี

22

6,600

1.2.2 ระดับประถมศึกษา 360 บาท/คน/ปี

76

27,360

1.2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท/คน/ปี

42

18,900

1.2 ค่ำเครื่องแบบนักเรียน

1.3 ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน
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1.3.1 ระดับก่อนประถมศึกษา 100 บาท /คน/ปี

22

2,200

1.3.2 ระดับประถมศึกษา 195 บาท/คน/ปี

76

14,820

1.3.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 210 บาท/คน/ปี

42

8,820

1.4.1 ระดับก่อนประถมศึกษา 200 บาท /คน/ปี

22

4,400

1.4.2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 516 บาท/คน/ปี

6

3,096

1.4.3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 605 บาท/คน/ปี

15

9,075

1.4.4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 622 บาท/คน/ปี

16

9,952

1.4.5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 653 บาท/คน/ปี

15

9,795

1.4.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 785 บาท/คน/ปี

11

8,635

1.4.7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 818 บาท/คน/ปี

13

10,634

1.4 หนังสือเรียน
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รำยกำร

จำนวน
นักเรียน (คน)

จำนวนเงิน (บำท)

1.4.8 ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 700 บำท/คน/ปี

14

9,800

1.4.9 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 863 บาท/คน/ปี

14

12,082

1.4.10 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 949 บาท/คน/ปี

14

13,286

1.5.1 ระดับก่อนประถมศึกษา 430 บาท /คน/ปี

22

9,460

1.5.2 ระดับประถมศึกษา 480 บาท/คน/ปี

76

36,480

1.5.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 880 บาท/คน/ปี

42

36,960

-อาหารกลางวัน 20 บาท/คน

140

560,000

-อาหารเสริม (นม) 7 บาท/คน

140

196,000

1.5 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

2.เงินนอกงบประมำณ
2.1เงินสนับสนุนจาก อปท.

2.2 เงินรายได้สถานศึกษา
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ปีการศึกษา 2562

2.3 เงินรายได้สถานศึกษา
3.อื่นๆ
รวม

1,337,155

2.ประมำณกำรรำยกำรรำยจ่ำยจำกเงินงบประมำณปีกำรศึกษำ 2562 จำนวน 728,157
บำท จำแนกได้ ดังนี้
2.1การพัฒนาการเรียนการสอน (งานวิชาการ) จานวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60 ของค่าการจัดการ
เรียนการสอน (รายหัว)
2.2 การบริหารบุคคล (การจ้างบุคคล) เป็นส่วนหนึ่งของงานวิชาการ
2.3 การบริหารทั่วไป จัดสรรไว้ คิดเป็นร้อยละ 20 ของค่าการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
2.4 ค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 10 ของค่าการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
2.5 สารองไว้ คิดเป็นร้อยละ 10 ของค่าการจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

3.ประมำณกำรรำยกำรรำยจ่ำยจำกเงินงบประมำณ เช่น เงินสนับสนุนจำก อปท. เงินรำยได้
สถำนศึกษำ,เงินบริจำค
3.1กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน (งำนวิชำกำร) จัดสรรไว้ 20,000 บำท จำนวน 1 โครงกำร
3.2การบริหารบุคคล (การจ้างบุคคล) จัดสรรไว้......-.............บาท จานวน...-.......โครงการ
17
3.3 การบริหารทั่วไป จัดสรรไว้ 756,000 บาท จานวน...2…..โครงการ ได้แก่
3.3.1 โครงการอาหารกลางวัน

560,000

จานวน

3.3.2 โครงการอาหารเสริม (นม) 196,000

จานวน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ปีการศึกษา 2562

ส่วนที่ 3
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โครงกำร และรำยละเอียดโครงกำร
การแสดงรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมที่โรงเรียนได้ดาเนินการมีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับ กลยุทธ์
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังตาราง
งำน/โครงกำร/กิจกรรมและควำมสอดคล้อง
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ที่

โครงกำร/กิจกรรม

1

โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย
โครงการพัฒนาบุคลากร
และพ่อแม่ผปู้ กครองเพื่อ
คุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยในวัย
อนุบาล
โครงการสร้างเสริม
ศักยภาพผูเ้ รียนปฐมวัย
โครงการพัฒนาบุคลากร
และคุณภาพการจัด
การศึกษา
โครงการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน

2

3

4

5
6

7

สอดคล้อง
กับกลยุทธ์
สพฐ.ที่
2,3

สอดคล้อง
กับกลยุทธ์
สพป.ที่
1,2

แหล่งงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินนอก
งบประมำณ
1.1 ,1.2 ,1.3 ,1.4 ,
5,000
นางสาวแก้วใจ
3.1 ,3.2,3.3,3.4
นางสาวปิยะนุช
2.1 ,2.4 ,2.6 ,1.4 , 16,000
นายวิรัตน์
3.1 ,3.2,3.3,3.4
นางสาวแก้วใจ

2,3

1,2

1,6

3,4

2.2,2.3,3.1,3.2,
3.3,3.4

19,000

-

นางสาวแก้วใจ
นางสาวปิยะนุช

1,3

-

1.2,1.3

5,000

-

นางสาวแก้วใจ
นางสาวปิยะนุช

3,4,5

2

38,500

-

1,6

3

1.1 ,1.2 ,1.3 ,1.4
,3.1,3.2,3.3,3.4
1.1,2.1,2.2,2.3,2.4

100,000

-

นางสาวแก้วใจ
นางสาวปิยะนุช
น.ส.ภัทภิชาท์

5

5

1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,
2.3,3.1,3.2

10,000

-

-

สอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนที่

8

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้

5

1,2

1.1,1.2

55,000

9

โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

3

1

1.1, 1.10, 3.2
,14.2, 14.3

5,500

นางกัญญาลักษณ์
นายสมศักดิ์
นางญาณิศา
นายสมภพ
นางสาวภรณ์ทิพย์
นางวัชรี
นายสุภลักษณ์
นางวัชรี
นายสุภลักษณ์
นางสาวภรณ์ทิพย์

19
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

สอดคล้อง
กับกลยุทธ์

สอดคล้อง
กับกลยุทธ์

สอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนที่

แหล่งงบประมำณ
งบประมำณ เงินนอก

ผู้รับผิดชอบ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ปีการศึกษา 2562

สพฐ.ที่
3

สพป.ที่
5

1.1,2.1

100,000

11 โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการบริหาร
การเงินและพัสดุ

6

5

1.1, 1.2, 2.1

10,000

12 โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ

5

2

1(1.1(1)(2)(3)(4)(5)
(6)) 3(1,2,3)

20,000

13 โครงการอาหารกลางวัน

3,4

1

1.2,1.3

-

14 โครงการวันสาคัญ

3,5

2,4

1.1,2.1

35,000

15 โครงการรักษาศีล 5

1

4

1.1,1.2

10,000

16 โครงการซ่อมแซมอาคาร
และปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
โรงเรียน

5

5

2.3,3.1,3.2,3.3

30,000

17 โครงการการเดินทางไกล
ลูกเสือ สารองและการเดิน
ทางไกลและพักแรมคืน
ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่น
ใหญ่
18 โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง

4

2

3.1,4.2,5.1

25,000

1

4

2.1,3.1,4.1

10,000

-

19 โครงการโรงเรียนดีศรี
ตาบล

1

4

1.1,1.2,4.1

15,000

-

10 โครงการโรงเรียนประชารัฐ

งบประมำณ
นางสาวแก้วใจ
นางรมิตา
นายศุภณัฏฐ์
นางสาวแก้วใจ
นางสาวภัทภิชาท์
นายสมภพ
นางสาวปิยะนุช
นายศุภณัฏฐ์
นางญาณิศา
นางสาวภัทภิชาท์
นางญาณิศา
นางสาวจุรีย์
นางสาวแก้วใจ
นางสาวภัทภิชาท์
นายสมภพและคณะ
นายสมภพ
นางสาวภรณ์ทิพย์
นายสมศักดิ์
นายศุภณัฏฐ์
นายสุภลักษณ์
นายสมภพ
นายทรงพล
นายสมศักดิ์
นายศุภณัฏฐ์
นางญาณิศา

นายสุภลักษณ์
นางวัชรี
นายสมศักดิ์
นางกัญญาลักษณ์
นางสาวภัทภิชาท์
นางสาวภรณ์ทิพย์
นายสุภลักษณ์
และคณะครู
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19
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

20 โครงการพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี
21 โครงการน้าดื่มสะอาด

สอดคล้อง
กับกลยุทธ์
สพฐ.ที่
2

สอดคล้อง
กับกลยุทธ์
สพป.ที่
5

2

2

แหล่งงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
งบประมำณ เงินนอก
งบประมำณ
1.1,1.2,12.1,12.2,
75,000
นายทรงพล
12.4,13.1,13.4
นายศุภณัฏฐ์
นางรมิตา
15,000
นางวัชรี
นายสมศักดิ์
นางสาวปิยะนุช
สอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนที่
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20

ส่วนที่ 4
ข้อมูลแผนปฏิบัติกำรประจำปี กำรใช้เงินอุดหนุน ประจำปี 2562

ที่

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

งำน/โครงกำร

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย
โครงการพัฒนาบุคลากรและพ่อแม่
ผู้ปกครองเพื่อคุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
ในวัยอนุบาล
โครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้เรียน
ปฐมวัย
โครงการพัฒนาบุคลากรและคุณภาพ
การจัดการศึกษา
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
โครงการโรงเรียนประชารัฐ
โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การบริหารการเงินและพัสดุ

แผนปฏิบัติกำรและกำรจัดทำโดยวิธีกำร แผนกำรเบิกจ่ำย

ผู้รับผิดชอบโครงกำร

จำนวนเงินที่
ได้รับกำรอนุมัติ
5,000
16,000

วัน เดือน ปี
ที่เริ่มโครงกำร
16 พ.ค. 62
16 พ.ค. 62

วัน เดือน ปี
ที่สิ้นสุดโครงกำร
31 มี.ค. 63
31 มี.ค. 63

นางสาวแก้วใจ ศรีโมรา
นายวิรัตน์ แสงสิมมา

19,000

16 พ.ค. 62

31 มี.ค. 63

นางสาวแก้วใจ ศรีโมรา

5,000

16 พ.ค. 62

31 มี.ค. 63

นางสาวแก้วใจ ศรีโมรา

38,500

16 พ.ค. 62

31 มี.ค. 63

นางสาวแก้วใจ ศรีโมรา

100,000

16 พ.ค. 62

31 มี.ค. 63

นางสาวภัทภิชาท์ ภคพรลิขิต

10,000
55,000
5,500

16 พ.ค. 62
16 พ.ค. 62
16 พ.ค. 62

31 มี.ค. 63
31 มี.ค. 63
31 มี.ค. 63

นางกัญญาลักษณ์ อ่อนนุ่ม
นายสมภพ ทองช้อย
นางวัชรี จันกลิ่น

100,000
10,000

16 พ.ค. 62
16 พ.ค. 62

31 มี.ค. 63
31 มี.ค. 63

นางสาวแก้วใจ ศรีโมรา
นางสาวแก้วใจ ศรีโมรา
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12
13
14
15
16
17

18

ที่

19
20
21

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โครงการอาหารกลางวัน
โครงการวันสาคัญ
โครงการรักษาศีล 5
โครงการซ่อมแซมอาคารและปรับปรุง
ภูมิทัศน์ในโรงเรียน
โครงการการเดินทางไกลลูกเสือ
สารองและการเดินทางไกลและพัก
แรมคืนลูกเสือสามัญและสามัญรุ่น
ใหญ่
โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

งำน/โครงกำร

โครงการโรงเรียนดีศรีตาบล
โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี
โครงการน้าดื่มสะอาด

20,000
35,000
10,000
30,000

16 พ.ค. 62
16 พ.ค. 62
16 พ.ค. 62
16 พ.ค. 62
16 พ.ค. 62

31 มี.ค. 63
31 มี.ค. 63
31 มี.ค. 63
31 มี.ค. 63
31 มี.ค. 63

นายศุภณัฏฐ์ ชุ่มสุวรรณชัย
นางญาณิศา ใจแสน
นางสาวแก้วใจ ศรีโมรา
นายสมภพ ทองช้อย
นายสมศักดิ์ ระเวกโสม

25,000

16 พ.ค. 62

31 มี.ค. 63

นายสมศักดิ์ ระเวกโสม

10,000

16 พ.ค. 62

31 มี.ค. 63

นายสุภลักษณ์ เหมือนเขียว

แผนปฏิบัติกำรและกำรจัดทำโดยวิธีกำร แผนกำรเบิกจ่ำย

21
ผู้รับผิดชอบโครงกำร

จำนวนเงินที่
ได้รับกำรอนุมัติ
15,000
75,000

วัน เดือน ปี
ที่เริ่มโครงกำร
16 พ.ค. 62
16 พ.ค. 62

วัน เดือน ปี
ที่สิ้นสุดโครงกำร
31 มี.ค. 63
31 มี.ค. 63

นางสาวภัทภิชาท์ ภคพรลิขิต
นายทรงพล สินคุ้ม

15,000

16 พ.ค. 62

31 มี.ค. 63

นางวัชรี จันทร์กลิ่น

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ปีการศึกษา 2562

22

ส่วนที่ 5
ควำมเห็นชอบเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจำปีกำรศึกษำ 2562
ของโรงเรียนบ้ำนหนองต่อ
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองต่อ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 เดือน
พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณา แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านหนองต่อแล้ว
1. เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ ดังนี้
งบด้านวิชาการ
จานวน 436,894.20 บาท
คิดเป็นร้อยละ 60
งบด้านบริหารงานบุคคล
จานวน 72,815.70 บาท
คิดเป็นร้อยละ 10
งบด้านบริหารงบประมาณ
จานวน 36,407.85 บาท
คิดเป็นร้อยละ 5
งบด้านบริหารทั่วไป
จานวน 56,360
บาท
คิดเป็นร้อยละ 20
งบสารองจ่าย
จานวน 14.090
บาท
คิดเป็นร้อยละ 5
งบประมาณทั้งสิ้น 728,157 บาท
คิดเป็นร้อยละ 100
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ปีการศึกษา 2562

2. เห็นชอบให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา 2562

ลงชื่อ.............................................
(นางสุนันท์ แจ่มศรี)
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านหนองต่อ
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