แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
1. แหล่งงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ สาหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
ที่มาของงบประมาณ : คานวณจากข้อมูลนักเรียน ณ 20 กรกฎาคม 2563
1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว
- ระดับปฐมวัย (1,700 X 29 (จานวน นร.)
รวมงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวระดับปฐมวัย
- ระดับประถมศึกษา (1,900 X 121 (จานวน นร.)
รวมงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวระดับประถมศึกษา
(หาก ร.ร.ใด มีนร.ต่ากว่า 120 คน จัดสรรให้เพิ่มอีกหัวละ 500 บาท/ปี (500 x 37)
และร.ร.ขยายโอกาส มี นร.ต่ากว่า 300 คน จัดสรรให้ระดับมัธยมหัวละ 1,000/ปี)
รวมงบประมาณอุดหนุนรายหัวระดับประถมศึกษา
2 เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
- ระดับปฐมวัย (430 X 29 (จานวน นร.)
รวมงบประมาณเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี (ระดับปฐมวัย)
- ระดับประถมศึกษา (480 X 121(จานวน นร.)
รวมงบประมาณเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
3 งบอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
การจัดสรรงบประมาณ:
1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจาก่อน เช่น ค่านา/ไฟ/โทรศัพท์ ค่าวัสดุ ค่าปรับปรุง
ซ่อมแซม
2. ส่วนที่เหลือนามาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. /
สพป. /ข้อเสนอแนะของ สมศ. / ความต้องการของ ร.ร.
รวม

จานวนเงิน
49,300
49,300
229,900
229,900
00

00
00
00
00
00

229,900

00

12,470
12,470
58,080
58,080

00
00
00
00

349,750

00

90,000

00

259,750
349,750

00
00

2. โครงการที่จะดาเนินการในปีการศึกษา 2563
2.1 สรุปงบหน้าโครงการ
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใช้งบประมาณจาก
ใช้งบประมาณจาก
ชื่อโครงการ
อื่นๆ สนอง
อื่นๆ สนอง
ชื่อโครงการ
รายหัว (เรียนฟรี มฐ.ที่
รายหัว (เรียนฟรี มฐ.ที่
15 ปี)
15 ปี)
1.โครงการส่งเสริมพัฒนา 3,000
1.โครงการพัฒนา
เด็กด้านร่างกาย
หลักสูตรสถานศึกษา
1,000
2. โครงการส่งเสริมและ
3,000
2.โครงการยกระดับ
5,000
พัฒนาเด็กด้านพัฒนาการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ด้านอารมณ์และจิตใจ
ของนักเรียน
3.โครงการส่งเสริมและ
2,000
3.โครงการพัฒนา
25,000
พัฒนาเด็กด้านพัฒนาการ
ห้องเรียนคุณภาพสู่
ด้านสังคม
โรงเรียนคุณภาพ
4.โครงการส่งเสริมและ
3000 2000
4.โครงการส่งเสริมและ
15,000
พัฒนาเด็กด้านพัฒนาการ
พัฒนาผูเ้ รียนที่มีความรู้
ด้านสติปัญญา
ความสามารถพิเศษ
5.โครงการพัฒนาครูและ
4,000 3,000
5.ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน
5,000
บุคลากรทางการศึกษาให้
ในด้านทักษะการคิดอย่าง
สามารถปฏิบัติงานตาม
เป็นระบบโดยการเรียนรู้
บทบาทหน้าที่ได้อย่างมี
แบบเต็มศึกษา
ประสิทธิภาพและเกิด
(STEM Education)
ประสิทธิผล
6.โครงการพัฒนาระบบการ 1,000
6.โครงการเด็กดีมีเงินออม 1,000
ประกันคุณภาพภายใน
7.โครงการพัฒนาด้านการ 17,000 1,000
7.โครงการพัฒนาผูเ้ รียน
จัดการศึกษาตามหลักสูตร
ด้านสุขภาวะที่ดี และการ 10,000
สถานศึกษาระดับปฐมวัย
มีสุนทรียภาพ

2.1 สรุปงบหน้าโครงการ (ต่อ)
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ใช้งบประมาณจาก
ชื่อโครงการ

8.โครงการส่งเสริม
สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

อื่นๆ
รายหัว (เรียนฟรี
15 ปี)
10,000
2,000

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนอง
มฐ.ที่

ชื่อโครงการ

ใช้งบประมาณจาก
รายหัว

8.โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
สาหรับนักเรียน
9. โครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดสารเสพติดและ
อบายมุข
10.โครงการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัด
การศึกษา
11.โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
12.โครงการพัฒนา
บุคลากร
13.โครงการพัฒนา
ปรับปรุง สภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของโรงเรียน
14.โครงการนิเทศภายใน
15.โครงการจัดซือจัดหา
วัสดุ ครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา

อื่นๆ
(เรียนฟรี
15 ปี)

10,000

5,000

10,000

-

2,000
10,000

-

20,000

2,000
10,000

สนอง
มฐ.ที่

2.1 สรุปงบหน้าโครงการ (ต่อ)
ระดับการศึกษาปฐมวัย
ใช้งบประมาณ สนอง
จาก
มฐ.ที่
อื่นๆ
ชื่อโครงการ
(เรียน
รายหัว
ฟรี 15
ปี)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใช้งบประมาณจาก
ชื่อโครงการ
รายหัว
16.โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ระหว่างโรงเรียนกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน
พืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานองค์กรทีเ่ กี่ยวข้อง
17.โครงการพัฒนาการเรียน
การสอน และการบริหารจัดการ
ชันเรียน
18.โครงการพัฒนา สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
19.โครงการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียน
รวม
20.โครงการศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
21.โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน
สาคัญต่าง ๆ ของชาติ

อื่นๆ
(เรียน
ฟรี 15
ปี)

2,000

33,130
10,000
5,000
10,000

-

10,000

สนอง
มฐ.ที่

ระดับการศึกษาปฐมวัย
ชื่อโครงการ
ใช้งบประมาณ สนอง
จาก
มฐ.ที่
อื่นๆ
(เรียน ราย
รายหัว
ฟรี 15 หัว
ปี)

รวมงบประมาณ 43,00 8,000
0
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
51,000

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อโครงการ
ใช้งบประมาณจาก

รายหัว

สนอง
มฐ.ที่

อื่นๆ
(เรียน
รายหัว
ฟรี 15
ปี)

22.โครงการพัฒนาผู้บริหาร
7,620
ด้านการปฏิบัตงิ านตามบทบาท
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
รวมงบประมาณ 183,75 25,00
0
0
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
208,750

