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กลุ่มภารกิจบริหารงบประมาณ โรงเรียนชุมชนบ้านมาย
งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ 2562
หลักการ
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวด 3 มาตรา 43 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 10 ได้บัญญัติไว้ว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการได้รับการศึกษาไม่
น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างกว้างขวาง ทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย จึงเป็นหน้าที่ของสานักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะต้องดาเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักการดังกล่าว
วัตถุประสงค์การจัดสรร
เงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) สานักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรเพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้มากที่สุด
โดยเฉพาะได้ประโยชน์โดยตรงแก่เด็กนักเรียน ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แนวทางการใช้งบประมาณงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อให้การใช้จ่าย งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้มากที่สุด จึงกาหนดให้
โรงเรียนแบ่ง สัดส่วนการใช้เงิน งบประมาณดังนี้
1. งบด้านวิชาการ ร้อยละ 60-70 ของวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรายการนี้
2. งบด้านบริหารทั่วไป ร้อยละ 20-30 ของวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรายการนี้
3. งบสารองจ่าย ร้อยละ 10-20 ของวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรายการนี้
ทั้งนี้งบประมาณ ทั้ง 3 ส่วน ต้องรวมกันได้ 100 % ของวงเงินงบประมาณรายการนี้ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจาปีของโรงเรียน นโยบายละจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน โดยให้เป็นอานาจของผู้บริหารโรงเรียนในการพิจารณา ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
และให้ประกาศในสถานที่เปิดเผย เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และสาธารณชนได้ทราบ
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ลักษณะการใช้งบประมาณ
การใช้เงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ให้ใช้
ในลักษณะ 3 ประเภทรายจ่าย ดังนี้
1. รายจ่ายงบบุคลากร
- ค่าจ้างชั่วคราวเช่น จ้างครูอัตราจ้าง ยาม เจ้าหน้าทีร่ ักษาความสะอาด คนขับรถ
2. รายจ่ายงบดาเนินการ
- ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ เช่นค่าวัสดุการศึกษา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ที่พักและ
เบี้ยเลี้ยง ค่าเวชภัณฑ์ยา ค่าเครื่องเขียน ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา
- ค่าสาธารณูปโภค เช่นค่าน้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์
3. รายจ่ายงบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์ เช่น จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ครุภัณฑ์การศึกษา
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่นซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
ประมาณการงบประมาณที่คาดว่าโรงเรียน ชุมชนบ้านมาย จะได้รับเงินงบประมาณจัดสรรจากรัฐ
(ข้อมูลจานวนนักเรียน 10 พ.ย. 2561) ดังนี้
1. แผนงานจัดการศึกษาปฐมวัย งานจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านมาย
มีจานวนนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาภาคเรียนที่ 2 / 2561
จานวน 43 คน
จัดสรรรายหัวละ 1,700 บาท จานวนเงินที่จัดสรร
73,100 บาท/ปี
แนวทางการใช้งบประมาณ
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าใช้จ่ายรายหัว) เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้มากที่สุด โรงเรียนจึงแบ่งสัดส่วนการใช้เงินงบประมาณดังนี้
1.1 งบด้านวิชาการ ร้อยละ 66 ของวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรายการนี้ เป็นจานวนเงิน
48,246 บาท
1.2 งบด้านบริหารทั่วไป ร้อยละ 30 ของวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรายการนี้ เป็นจานวนเงิน 21,930 บาท
1.3 งบสารองจ่าย ร้อยละ 4 ของวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรายการนี้ เป็นจานวนเงิน 2,924 บาท
2. แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา โรงเรียน
ชุมชนบ้านมาย มีจานวนนักเรียนระดับประถมศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2561 จานวน 123 คน
จัดสรรรายหัวละ 1,900 บาท จานวนเงินที่จัดสรร 233 ,700 บาท/ปี
แนวทางการใช้งบประมาณ
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าใช้จ่ายรายหัว)
เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้มากที่สุด โรงเรียนจึงแบ่งสัดส่วนการใช้เงินงบประมาณดังนี้
2.1 งบด้านวิชาการ ร้อยละ 66 ของวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรายการนี้ เป็นจานวนเงิน 154,242 บาท
2.2 งบด้านบริหารทั่วไป ร้อยละ 30 ของวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรายการนี้ เป็นจานวนเงิน 70,110 บาท
2.3 งบสารองจ่าย ร้อยละ 4 ของวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรายการนี้ เป็นจานวนเงิน 9,348 บาท
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3. แผนงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนชุมชนบ้านมาย มีจานวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2561 จานวน 52 คน
จัดสรรรายหัวละ 3,500 บาท จานวนเงินที่จัดสรร 182,000 บาท/ปี
แนวทางการใช้งบประมาณ
เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าใช้จ่ายรายหัว)
เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้มากที่สุด โรงเรียนจึงแบ่งสัดส่วนการใช้เงินงบประมาณดังนี้
3.1 งบด้านวิชาการร้อยละ 66 ของวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรายการนี้ เป็นจานวนเงิน 120,120 บาท
3.2 งบด้านบริหารทั่วไปร้อยละ 30 ของวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรายการนี้ เป็นจานวน เงิน 54,600 บาท
3.3งบสารองจ่ายร้อยละ 4 ของวงเงินงบประมาณเงินอุดหนุนรายการนี้ เป็นจานวนเงิน 7,280 บาท
แนวทางการดาเนินงานตาม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562
ค่าหนังสือเรียน หนังสือเรียนมีรายละเอียดดังนี้ (ข้อมูลจานวนนักเรียน 10 พ.ย.2561)
1. ระดับก่อนประถมศึกษาใช้หนังสือเสริมประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
2. ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาใช้หนังสือเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระทุกระดับชั้นโดยมีอัตราค่าหนังสือดังนี้
ชั้นอนุบาล 2 200.00 บาท/คนมีนักเรียน 24 คน จะได้เงินรวม 4,400 บาท
ชั้นอนุบาล 3 200.00 บาท/คนมีนักเรียน 22 คน จะได้เงินรวม 4,200 บาท
รวมนักเรียนชั้นอนุบาล 2-3 มีนักเรียน 46 คน
จะได้เงินรวม 8,600 บาท
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 625.00 บาท/คนมีนักเรียน 23 คน
จะได้เงินรวม 15,000 บาท
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 619.00 บาท/คนมีนักเรียน 25 คน
จะได้เงินรวม 16,713 บาท
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 622.00 บาท/คนมีนักเรียน 18 คน
จะได้เงินรวม 10,574 บาท
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 673.00 บาท/คนมีนักเรียน 17 คน
จะได้เงินรวม 12,114 บาท
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 806.00 บาท/คนมีนักเรียน 25 คน
จะได้เงินรวม 20,150 บาท
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 818.00 บาท/คนมีนักเรียน 12 คน
จะได้เงินรวม 9,816 บาท
รวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน 120 คน จะได้เงินรวม 84,367 บาท
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 764.00 บาท/คนมีนักเรียน 22 คน
จะได้เงินรวม 17,572 บาท
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 877.00 บาท/คนมีนักเรียน 18 คน
จะได้เงินรวม 17,540 บาท
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 949.00 บาท/คนมีนักเรียน
9 คน
จะได้เงินรวม 8,541 บาท
รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีนักเรียน 49 คน
จะได้เงินรวม 43,653 บาท
รวมค่าหนังสือแบบเรียน ปีการศึกษา 2562 รัฐจัดสรรให้ปีละครั้ง 1/62 ประมาณ 136,620 บาท
(โรงเรียนจะจัดซื้อหนังสือแจกนักเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2562 รวมค่าหนังสือ =…………………..……………..บาท
รัฐจัดสรรให้ 70 % จานวน........................บาท ยืมเงินเพิ่ม =………………………………….บาท )
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ค่าอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การเรียนที่จาเป็นสาหรับนักเรียนประกอบด้วย
แบบฝึกหัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระดับประถมศึกษาประกอบด้วย คณิตศาสตร์ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) สมุดปากกาดินสอยางลบไม้บรรทัดเครื่องมือเรขาคณิตวัสดุฝึก ICT (CD) สาหรับผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และกระดาษ A4 สีเทียน ดินน้ามันไร้สารพิษสาหรับผู้เรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา ในอัตราดังนี้
ก่อนประถมศึกษา 100 บาท มีนักเรียน 46 คน รัฐจัดสรร 4,300 บาท /ภาคเรียน
ประถมศึกษา 195 บาท
มีนักเรียน 120 คน รัฐจัดสรร 23,985 บาท /ภาคเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น 210 บาท มีนักเรียน 49 คน รัฐจัดสรร 10,920 บาท /ภาคเรียน
รวมประมาณ 39,205 บาท /ภาคเรียน (ปีงบประมาณ 2562โรงเรียนจะแจกเงินให้ผู้ปกครองทั้งสองภาคเรียน)
ได้รับงบจัดสรรภาคเรียน 2/61 = 27,835 บาทจะจ่ายให้นักเรียน อนุบาล 46 คน = 4,300 บาท ประถม 120 คน =
23,985 บาท ม.ต้น 49 คน = 10,920 บาท รวมจ่ายภาคเรียนที่ 2/61 = 39,205 บาท ดังนั้นจะยืมเงินมาสารองจ่าย
ค่าอุปกรณ์การเรียน = 11,370 บาท
ค่าเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักเรียนประกอบด้วยเสื้อ/กางเกง/กระโปรงคนละ๒ชุด/ปีในอัตรา
ก่อนประถมศึกษา 300 บาท/คน 43 คน
รวม 12,900 บาท
ประถมศึกษา 360 บาท/คน
123 คน
รวม 44,280 บาท
มัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท/คน 52 คน
รวม 23,400 บาท
รวมประมาณทั้งสิ้น 80,580 บาท / ปี (จะจ่ายให้ผู้ปกครองในภาคเรียนที่ 1 / 2562 อนุบาล 43 คน = 12,900
บาท ประถม 123 คน = 44,280 บาท ม.ต้น 52 คน = 23,400 บาท รวมจ่าย = 80,580 บาทได้รับจัดสรร 70%
ภาคเรียนที่ 1/2562 =………………….บาท ดังนั้นจะยืมเงินมาสารองจ่ายค่าเครื่องแบบ =…………………บาท)
กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้วสามารถซื้อเข็มขัด รองเท้าถุงเท้าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุด
กีฬาได้กรณีการจัดซื้อชุดนักเรียนที่ต่างไปจากชุดนักเรียนปกติและราคาสูงกว่าที่กาหนดวงเงินดังกล่าวอาจซื้อได้เพียง
1 ชุด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สถานศึกษาจัดขึ้น
ประกอบไปด้วย 1. กิจกรรมวิชาการ 2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 3. ทัศนศึกษา 4. การบริการ
สารสนเทศ / ICT ทั้งนี้ในการพิจารณากาหนดกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรมต้องให้ภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครูผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนชุมชนและผู้แทนกรรมการนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการพิจารณาโดยที่
ผลการพิจารณาต้องไม่เป็นการรอนสิทธิ์ของเด็กยากจนและด้อยโอกาสที่พึงจะได้รับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมี
สาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมวิชาการเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมจากการเรียนปกติในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคน
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพส่งเสริมเด็กเก่งให้มีความเป็นเลิศและแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนเรียนอ่อนให้มี
ศักยภาพสูงขึ้นเช่นค่ายวิทย์-คณิตคิดสนุกค่ายทักษะชีวิตค่ายภาษาพาเพลิน (แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้) เป็นต้นโดยกาหนดให้ดาเนินการกิจกรรมดังกล่าวปีละ 1 ครั้ง
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2. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้กิจกรรมคุณธรรมเช่นค่ายเด็กดีของชุมชนค่าย
รักษ์โลกค่ายรักษ์สัตว์ค่ายยุวชนคนดีกิจกรรมอาสาพัฒนาเป็นต้นลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดเป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติ
ในการเรียนลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ฝึกทักษะการจัดการการเผชิญสถานการณ์การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะเช่นการเดินทางไกลการอยู่ค่ายพักแรมการ
ผจญภัย (ไต่เขาปีนต้นไม้ฯลฯ) โดยกาหนดให้ดาเนินการกิจกรรมดังกล่าวปีละ 1 ครั้ง
3. ทัศนศึกษาเป็นกิจกรรมศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่
เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวางโดยกาหนดให้ดาเนินการ
กิจกรรมดังกล่าวปีละ 1 ครั้ง
4. การบริการสารสนเทศ/ICT เป็นกิจกรรมการให้บริการICT/คอมพิวเตอร์แก่นักเรียนเพิ่มเติมจากการเรียน
คอมพิวเตอร์พื้นฐานตามหลักสูตรปกติเช่นการให้บริการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การให้บริการ
คอมพิวเตอร์ในการจัดทาสื่อรายงานการนาเสนอข้อมูลการออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดย
กาหนดให้ดาเนินการกิจกรรมดังกล่าว 40 ชั่วโมง/ปี/คน
ทั้งนี้งบประมาณกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อนักเรียน 1 คนดังนี้
ก่อนประถมศึกษา 215 บาท/ภาคเรียน มีนักเรียน 43 คน รัฐจัดสรร 9,245 บาท /ภาคเรียน
รวมทั้งปี 18,490 บาท (กรณี 100%)
ประถมศึกษา 240 บาท/ภาคเรียน มีนักเรียน 123 คน รัฐจัดสรร 29,520 บาท /ภาคเรียน
รวมทั้งปี 59,040 บาท (กรณี 100%)
มัธยมศึกษาตอนต้น 440 บาท/ภาคเรียน มีนักเรียน 52 คน รัฐจัดสรร 22,880 บาท /ภาคเรียน
รวมทั้งปี 45,760 บาท (กรณี 100%)
คาดว่ารัฐจะจัดสรร 61,645 บาท /ภาคเรียน รวมทั้งปีประมาณ 123,290 บาท (กรณี 100%)
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บัญชีการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ 2562 สพฐ.ใช้ข้อมูลจานวนนักเรียน 10 พ.ย. 2561 จัดสรร ดังนี้
จัดสรร 70 %ใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 2/2561ตามหนังสือจัดสรรที่ ศธ04144/……………..ลว. ……………………….
จัดสรร 30 %ใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 2/2561ตามหนังสือจัดสรรที่ ศธ04144/………………ลว. ………………………
จัดสรร 70 %ใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 1/2562ตามหนังสือจัดสรรที่ ………………………………………………………………
จัดสรร 30 %ใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 1/2562ตามหนังสือจัดสรรที่ ………………………………………………………………
งบ 58 รัฐจัดสรรให้
3 งวด
1.จัดสรร 70 %2/61

1.ค่าหนังสือเรียน

2.ค่าอุปกรณ์
การเรียน

3.ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน

4.ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

0

27,835

0

43,825

2.จัดสรร 30 % 2/61
3.จัดสรร 70 % 1/62
4.จัดสรร 30 % 1/62
รวม งวด 1+ งวด 2,3
รวม 4 งวด

รวมงบ ค่าเรียนฟรี 4 รายการ งวด 1+ งวด 2 + งวด 3
รวมงบ ค่าเรียนฟรี 4 รายการ งวด 1+2+3+4
รัฐจัดสรรให้3 งวด
5.ค่าจัดการเรียนการสอน (งบอุดหนุนรายหัว)
1.จัดสรร 70 %ภาค 2/2561
โอนเข้าบัญชี ธกส. บ้านม่วง
192,250
2.จัดสรร 30 % ภาค 2/2561
3.จัดสรร 70 %ภาค 1/2562
4.จัดสรร 30 %ภาค 1/2562
รวม เงิน30%ภาค 2/61+ 70% 2/61
และ70% 1/62
รวม เงินอุดหนุนรายหัวทั้งหมด(ข้อ1+2+3+4) =

1.รวมงบประมาณ 5 รายการโอน 70 % ใช้ภาคเรียนที่ 2 / 2561
2.รวมงบประมาณ 5 รายการโอน 30 %ใช้ภาคเรียนที่ 2 / 2561
3.รวมงบประมาณ 5 รายการโอน 70 % ใช้ภาคเรียนที่ 1 / 2562
4.รวมงบประมาณ 5 รายการโอน 30 % ใช้ภาคเรียนที่ 1 / 2562
รวมงบประมาณ 5 รายการข้อ1กับข้อ2,ข้อ3(โอนภาคเรียนที่2/61กับ1/62)
รวมงบประมาณ 5 รายการ ข้อ1กับข้อ2 ข้อ3และข้อ4

263,910
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ตารางการจัดสรรงบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ 2562งบประมาณ ทั้งสิ้น ประมาณ………………..บาท
(ใช้เงิน 70 % ภาคเรียนที่ 2/2561 งบ 30 % ภาคเรียนที่ 2/2561งบ 70 % ภาคเรียนที่ 1/2562 )
และรองบ30 % ภาคเรียนที่ 1 / 2562)
รายการ

1.กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ
2.กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด

3.กิจกรรมทัศนศึกษา
4.กิจกรรมการบริการสารสนเทศ/ICT
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ(บาท)

10,000/
20,000/
10,000/
3,825/
43,825/

/
/
/
/

หมายเหตุ
ทั้ง 4 รายการ
สามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายได้

/

ตารางการจัดสรรงบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีงบประมาณ 2562งบประมาณ……………………………..บาท
( จะใช้เงิน 30 % ภาคเรียนที่ 1 / 2562)
รายการ

1.กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ
2.กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด

งบประมาณ(บาท)

หมายเหตุ
ทั้ง 4 รายการ
สามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายได้

3.กิจกรรมทัศนศึกษา
4.กิจกรรมการบริการสารสนเทศ/ICT
รวมทั้งสิ้น
เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โรงเรียนมีทิศทาง
การบริหารจัดการงบประมาณ
1.จัดงบประมาณสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เช่น การประกันสิทธิและโอกาสการได้รับการศึกษาภาคบังคับ และพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ การจัดระบบดูแลนักเรียน การสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา การพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาสถานศึกษาให้ทันสมัย การพัฒนาเครือข่ายการบริหารกิจการสถานศึกษา
2.โรงเรียนเน้นการใช้งบประมาณเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ดูแลนักเรียนที่มีปัญหาข้อจากัด
พัฒนาครูให้ได้จัดการเรียนการสอน เยี่ยมบ้านนักเรียน จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด หรือผลิตสื่อมากกว่าจะเป็นการ
ปรับปรุงกายภาพที่ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนหรือการบริหารจัดการ
3.การจัดสรรงบประมาณจานวนเท่าใดให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้
ความเห็นชอบ สอดคล้องกับจุดเน้นของ สพฐ. สพป. และแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
4.โรงเรียนจะดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การปฏิรูปการศึกษา ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากที่สุด ตามแผนการบริหารงบประมาณดังนี้
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ตารางแสดงประมาณการควรจะได้รับจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินรายหัว)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านมาย (กรณี 100%)
ระดับชั้น
ก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
รวม

จานวนนักเรียน(คน)
43
123
52
218

รายหัวละ(บาท)
1,700
1,900
3,500
###########

รวมเงินงบประมาณ(บาท)
73,100
233,700
182,000
488,800

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค.61- 30 ก.ย.62) ดังนี้
(กรณี 100%)
ที่
1
2
3

รายการ
งบบริหารงานวิชาการ
งบบริหารทั่วไป
งบสารองจ่าย
รวมทั้งสิ้น

งบดาเนินการและงบลงทุน
ร้อยละ
จานวน เงิน
53
259,064
27
131,976

ค่าสาธารณูปโภคค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยง
ร้อยละ
จานวน เงิน
13
63,544
3
14,664

รับเงินค่าไฟฟ้าจากสพป.สกลนครเขต 3
80
391,040
16
รวมค่าสาธารณูปโภคค่าพาหนะเบี้ยเลี้ยง

78,208

รวม
ร้อยละ จานวน เงิน
66
322,608
30
146,640
4
19,552
96
100

การบริหารจัดการเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ 2562 จัดเพื่อให้สนองนโยบาย สอดคล้องกับภารกิจ ดังนี้
1. จัดกิจกรรมบริหารอาคารสถานที่/สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์
2. จัดกิจกรรมบริหารทั่วไป
3. จัดกิจกรรมบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. จัดกิจกรรมบริหารสื่อ แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยี
5. จัดกิจกรรมบริหารและจัดการศึกษา
6. จัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญา
7. จัดการเรียนการสอนสร้างเสริมพัฒนาเจตคติของผู้เรียน
8. จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

469,248
488,800

[พิมพ์ข้อความ]

การบริหารงานของโรงเรียนชุมชนบ้านมาย ปีงบประมาณ 2562 โดยแบ่งงานตามกลุ่มภารกิจดังนี้
1. กลุ่มภารกิจบริหารวิชาการ ได้แก่
- งานนิเทศภายใน
- งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- งานทะเบียนและวัดผล
- งานพัฒนาหลักสูตร
- งานวิจัย
- งานเรียนร่วม
- งานเอกสารสิ่งพิมพ์
- งานสานักงานวิชาการ
- งานห้องสมุด
- งานส่งเสริมอาชีพอิสระ
- งานแนะแนว
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระภาษาไทย
- กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
- กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
- กลุ่มสาระศิลปะ
- คหกรรม
- ธุรกิจศึกษา
- อุตสาหกรรม
- คอมพิวเตอร์
- งานประกันคุณภาพ
- งานแผนงานของโรงเรียน
- งานประเมินและติดตามผล
- งานสารสนเทศของโรงเรียน
กลุ่มภารกิจบริหารบุคคล
- งานอัตรากาลัง ให้ครบตามเกณฑ์กรอบอัตรากาลัง กคศ.
- งานพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีความพร้อมสมบูรณ์
- งานวินัยข้าราชการ ประพฤติปฏิบัติตนตาม ระเบียบกฎหมายจรรยาบรรณวิชาชึพ
กลุ่มภารกิจบริหารงบประมาณ
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- งานการเงินและบัญชี จัดระบบการเงินบัญชีให้ถูกระเบียบ กฎหมาย โปร่งใส เป็นปัจจุบัน
- งานพัสดุ จัดระบบงานพัสดุให้ถูกระเบียบ กฎหมาย โปร่งใส เป็นปัจจุบัน
- งานงบประมาณ จัดหางบประมาณให้เพียงพอ เน้นการมีส่วนร่วม โป่งใส รวดเร็ว
กลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
- งานอาคารสถานที่ ปรับปรุงพัฒนา จัดหา ซ่อมแซม บารุงรักษา ใช้ประโยชน์คุ้มค่า
มั่นคงปลอดภัย
ป้ายชื่อโรงเรียน อาคารเรียนใหม่ ฐานเสาธงชาติ ร่องระบายน้า น้าดื่มน้าใช้ ขยายไหล่ถนน
คอนกรีต สวนไม้ดอกไม้ประดับ ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ ภาคการเกษตร พืชและสัตว์ ที่จอดรถ นักเรียน ครู สนามกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล
วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ เปตอง โรงเรียนปลอดขยะ แหล่งเรียนรู้ มีความพร้อมทันสมัย สะอาด
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บ่อน้าการเกษตร ปลอดภัย ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ สะอาดปลอดภัย
- งานประชาสัมพันธ์
- งานอนามัยโรงเรียน
- งานสวัสดิการโรงเรียน
- ศูนย์ซ่อมบารุง สื่อ เครื่องมือ
- งานสารสนเทศกลุ่มการบริหารทั่วไป
- ศูนย์สืบค้นข้อมูลทางการศึกษา
- งานโสตทัศนศึกษา
เป้าหมายการพัฒนา เพื่อให้นักเรียน ครูบุคลากร โรงเรียน ดีมีคุณภาพ
นักเรียน
1.มีความรับผิดชอบ
2.มีทักษะใฝ่รู้ใฝ่เรียน
3.มีทักษะการคิดวิเคราะห์
4.มีมารยาท ยิ้ม ทักทาย สุภาพเรียบร้อย
5.ตรงเวลามาเช้า อยู่เรียนครบ
6.มีระเบียบ แต่งกายถูกต้องตามวันที่โรงเรียนกาหนด
ผู้บริหาร ครู บุคลากร
1.มีความรับผิดชอบ งานหน้าที่หลัก และหน้าที่พิเศษ
2.มีทักษะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
3.จัดการเรียนรู้เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ พิจารณาไตร่ตรองมีเหตุผล สนุกเพลิดเพลิน
4.มีมารยาท ยิ้ม ทักทาย สุภาพเรียบร้อย ต่อเพื่อนร่วมงาน นักเรียน ผู้ปกครอง
5.ตรงเวลามาเช้า อยู่ปฏิบัติราชการครบเวลา เมตตากรุณา เสียสละ
6.มีระเบียบ แต่งกายถูกต้องตามวันที่โรงเรียนกาหนด บุคลิกภาพดี
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รายการจัดสรรเงินอุดหนุนงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ปีงบประมาณ 2562
เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ จัดให้นักเรียนที่มีรายฃื่อ ที่ผ่านการอนุมัติจัดสรร โดย สพฐ.
ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนละ 500 บาท/ คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนละ 1,500 บาท/ คน
ระดับชั้น
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รวม

จานวน
นักเรียน
123 คน
52 คน
218 คน

จัดสรรให้(คน)
2/61 1/62

ภาคเรียนที่
ภาคเรียนที่
2/2561(บาท) 1/2562(บาท)

รวมทั้งสิ้น
(บาท)

74,000

ลักษณะการใช้งบประมาณ หลักเกณฑ์การจ่าย สพฐ. กาหนดให้จ่ายเฉพาะนักเรียนที่มีรายชื่อได้รับการจัดสรร
โรงเรียนสามารถ จ่ายเป็นเงินสด หรือ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ ให้นักเรียน ดังนี้
1. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน จัดซื้อแจกจ่ายให้แก่นักเรียนหรือให้ยืมใช้
2. ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน จัดซื้อหรือจ้างผลิตแจกจ่ายให้นักเรียน
3. ค่าอาหารกลางวัน จัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหาร หรือจ้างเหมาทาอาหาร หรือจ่ายเป็นเงินสด
ให้ผู้ปกครองนักเรียนโดยตรง
4. ค่าพาหนะในการเดินทาง จ่ายเงินสดให้นักเรียนโดยตรงหรือจ้างเหมารับส่งนักเรียน
งบสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลมาย
การจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน รายการอาหารกลางวันนักเรียน อนุบาล - ป. 6
จาก อบต.มาย เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
1. โรงเรียน (สพฐ.) ที่จานวนนักเรียนตั้งแต่ 121 คน ขึ้นไป (จัดสรรให้ 100%) หัวละ 20 บาท/วันจานวน
200 วัน
2. โรงเรียน (สพฐ.) ที่มีจานวนนักเรียนไม่เกิน 120 คน (จัดสรรให้ 100 %)
ระดับ
อนุบาล
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 4
ประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
รวม

จานวน
จัดสรรให้ จานวนเงิน
นักเรียน(คน) (100%) คน (บาท/วัน)
43
43
860
86
86
1,720
37
37
740
166
166
3,320

จานวนเงิน
ผู้รับผิดชอบ
200 วัน (บาท)
172,000
ครูรัศมี,
ครูเสนาะจิต,
344,000
ครูอารมณ์
148,000
664,000
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งบประมาณรายการอาหารกลางวัน นักเรียนชั้น อนุบาล - ป. 6 จาก องค์การบริหารส่วนตาบลมาย
โรงเรียนชุมชนบ้านมาย ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
ระดับ
อนุบาล
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 4
ประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
รวม

จานวน
จานวนเงิน
นักเรียน(คน) (บาท/วัน)
43
860
86
1,720
37
740
166
3,320

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
100 วัน 100 วัน
86,000
172,000
74,000
332,000

ครั้งที่ 3

รวม

การดาเนินการ จ้างเหมาบริการจัดประกอบและปรุงอาหารให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันทุกคน
โรงเรียนเป็นผู้กาหนดจัดรายการอาหาร ตามโปรแกรม Thai School Lunch
เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ สะอาด ปลอดภัย เพียงพอ ต่อความต้องการ ร่างกาย
ตามหลักโภชนาการเหมาะสมกับวัย
งบประมาณรายการ โครงการส่งเสริมสุขภาพ นักเรียนชั้น ....................... จาก องค์การบริหารส่วนตาบลมาย
โรงเรียนชุมชนบ้านมาย ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
ระดับ

จานวน
จานวนเงิน
นักเรียน(คน) (บาท/วัน)

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

อนุบาล
ประถมศึกษาปีที่
มัธยมศึกษาปีที่
รวม
หมายเหตุ สาหรับงบประมาณรายการอาหารเสริม (นม) อบต.มาย เป็นผู้ดาเนินการจัดซื้อ

รวม
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งบสนับสนุนจาก บุคคล หน่วยงาน เอกชน องค์กร อื่นๆ ( ยกเว้น อบต.มาย )
รายการ
กองทุนดอกผล
ค่าเช่าที่(ปลูกอ้อย,มัน)
ร้านค้า

ที่มา
อ.ชื้น
เก็บล่วงหน้า 3 ปี

ครั้งที่ 1
15,000

15,000
รวม

จานวนเงิน
ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3

รวม
30,000
เหลือค้าง หมดแล้ว
ชาระ
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ตามที่ สพฐ. จะโอนเงินจัดสรรให้โรงเรียน คณะกรรมการบริหารงบประมาณ โรงเรียนมีมติพิจารณา จัดสรรดังนี้
เงินยกมา จากงบประมาณ 2561 ( อุดหนุนรายหัว +พัฒนาผู้เรียน) จานวน 263,030.17 บาท
ครั้งที่ 1 โอนงบจัดสรร 70% ภาคเรียนที่ 2 / 2561 ยอดรวม 236,075 บาท ครั้งที่ 3 โอนงบจัดสรร 70% ภาคเรียนที่ 1 / 2562 ยอดรวม………..……….บาท
ครั้งที่ 2 โอนงบจัดสรร 30% ภาคเรียนที่ 2 / 2561 ยอดรวม ………….. บาท ครั้งที่ 4 โอนงบจัดสรร 30% ภาคเรียนที่ 1 / 2562 ยอดรวม……………..….บาท
การบริหารจัดการงบประมาณ 2562 เพื่อจัดสรรตามโครงการ/กิจกรรม และ ภารกิจ การดาเนินงานดังนี้
จากแผนเงิน
จัดสรรตามกรอบคู่มือการใช้เงินอุดหนุน
โอนครั้งที่
ยอดโอน
วิชาการ
บริหารทั่วไป สาธารณูปโภคพาหนะ เบี้ยเลี้ยง สารองจ่าย
ภาคเรียน/ร้อยละ
53%
27%
16%
4%
1
พัฒนาจัดการเรียนการสอน
192,250
101,893
51,907
30,760
7,690
2 /61
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
43,825
23,227
11,833
7,012
1,753
70%
รวม
236,075
125,120
63,740
37,772
9,443
2
พัฒนาจัดการเรียนการสอน
2 / 61
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
30%
รวม
3
พัฒนาจัดการเรียนการสอน
1 / 62
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
70%
รวม
4
พัฒนาจัดการเรียนการสอน
1 / 62
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
30%
รวม
รวมงบบริหารโครงการกิจกรรมงบ 2562

รวม
100%
192,250
43,825
236,075

[พิมพ์ข้อความ]

แผนการบริหารงบประมาณปีงบประมาณ 2561โรงเรียนชุมชนบ้านมายอนุมัติงบประมาณให้ดาเนินการ ตามที่ สพฐ.โอนให้ 4 ครั้ง
1
2
3
4
โครงการ/มาตรฐาน
กิจกรรม
ฝ่ายงาน
ของบ
60,000 51,000
1.โครงการรักษ์อนามัยใส่ใจ
กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียน คุณภาพ (โลกกว้างทาง
บริหาร
สิ่งแวดล้อม
การศึกษา)
วิชาการ
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน(ใช้เงินพัฒนาผู้เรียน)
”
30,000
กิจกรรมพัฒนาห้องน้าห้องส้วมสะอาด/สภาพแวดล้อมใน
”
125,000 14,500
โรงเรียน ให้สะอาดปลอดภัย (ค่าจ้างนักการ)
รวม
โครงการ/มาตรฐาน
กิจกรรม
2.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้น กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมผู้เรียน
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
(ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ)
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย
กิจกรรมจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
กิจกรรมส่งเสริมการคิดโดยใช้การสอนแบบโครงงาน
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
รวม

ฝ่ายงาน
บริหาร
วิชาการ

ของบ
50,000

”

18,000
30,000
5,000
5,000

”
”
”

1
15,000

2

3

4

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ/มาตรฐาน
3.โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้

กิจกรรม
กิจกรรมสอนซ่อมเสริม
กิจกรรมพัฒนาระบบการวัดประเมินผล
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน(ห้องสมุดมีชีวิต รักการอ่าน
เรียนรู้สารานุกรมไทย)
กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ ไทย คณิต วิทย์ ศิลป์

ฝ่ายงาน
บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ

ของบ
5,000

1

บริหารวิชาการ

7,000 13,000
36,309

บริหารวิชาการ

30,000

กิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียน / งานวิจัย / พัฒนาสื่อ
นวัตกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ ICT

บริหารวิชาการ

5,000

บริหารวิชาการ

30,360

กิจกรรม
กิจกรรมเรียนรู้ปลูกพืชผักสวนครัว
ปลูกไม้ผล เลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงไก่ไข่
กิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพ
กิจกรรมกิจกรรมผลิตจักสาน/ทอเสื่อ/ทอผ้าขาวม้า
กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาฝึกทักษะวิชาชีพงานช่าง
กิจกรรมบันทึกการใช้จ่ายประหยัดอดออม
รวม

ฝ่ายงาน

ของบ

1

10,000

5,000

10,000
2,000

2,000

2

3

4

2

3

4

รวม

โครงการ/มาตรฐาน
4.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

บริหารวิชาการ

”
”
”
”

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ/มาตรฐาน
5.โครงการ พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบ BBL/การสอนซ่อมเสริม
กิจกรรมชุมนุม/ชมรม / ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ฝ่ายงาน

ของบ
บริหารวิชาการ 5,000
”
5,000
20,736.50
”
”
5,000

1

2

3

4

2

3

4

1,000
5,000

รวม

โครงการ/มาตรฐาน
กิจกรรม
6.โครงการประกันคุณภาพภายใน กิจกรรมจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
สถานศึกษา
กิจกรรมดาเนินงานประเมินตนเอง SAR SSR
กิจกรรม แผนกลยุทธ์
กิจกรรม แผนปฏิบัติการ
กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย และ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวม
7.โครงการ พัฒนาครูบุคลากร กิจกรรมศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล
กิจกรรมศึกษาดูงานอบรมสัมมนาครูบุคลากร
กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมนิเทศภายใน
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้
รวม

ฝ่ายงาน
บริหารวิชาการ

”
”
”
”

บริหารงานทั่วไป

”
”
”
”

ของบ
1,500
1,500
1,500
1,000
1,500

25,000
25,000
3,000
5,000

1

13,620

5,000

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ/มาตรฐาน
กิจกรรม
8.โครงการ บริหารงานตาม
กิจกรรมส่งเสริมการเงินและพัสดุ
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมตรวจสอบควบคุมภายในสถานศึกษา
และเกิดประสิทธิผล
กิจกรรมพัฒนาสนับสนุนวัสดุสานักงาน

ฝ่ายงาน
บริหารทั่วไป

”
”

กิจกรรมเครือข่ายการมีส่วนร่วมพัฒนาการเรียนรู้

2

3

4

2
ของบ 1
50,000 30,000
5,000
20,000
5,000

3

4

ของบ
5,000
2,000
50,000

1

3,000
5,000

10,000

รวม

โครงการ/มาตรฐาน
9.โครงการ โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ

กิจกรรม
กิจกรรมกีฬา- นันทนาการ
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
กิจกรรมอนุรักษ์ดนตรีศิลปวัฒนธรรมไทย

กิจกรรมจิตรกรน้อย
กิจกรรมอนามัยโรงเรียน
กิจกรรมอาหารกลางวัน
กิจกรรมอาหารเสริม (นม )
รวม

ฝ่ายงาน
บริหารทั่วไป
”
”
”
”
”
”

-

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ/มาตรฐาน
10.โครงการ ปลูกฝังคุณธรรม
นาความรู้ สู่ผู้เรียน

ฝ่ายงาน

ของบ

1

บริหารทั่วไป

40,000

10,000

กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมลูกเสือคุณธรรม
กิจกรรมสหกรณ์

”
”
”

5,000
10,000
-

กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมวันแม่

”
”

5,000
5,000

กิจกรรมวันสาคัญ

”

30,000

”

3,000

ฝ่ายงาน
บริหารทั่วไป
”
”

ของบ

กิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

-

2

3

4

2

3

4

10,000

วันเด็กแห่งชาติ -วันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันสุนทรภู่ - วันคริสมาส
วันภาษาไทย
วันวิทยาศาสตร์
วันปัจฉิมนิเทศ
วันเข้าพรรษา

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสร้างวินัยในโรงเรียน
รวม

โครงการ/มาตรฐาน
11.โครงการ ชุมชน องค์กร วัด
โรงเรียน ร่วมพัฒนา

กิจกรรม
กิจกรรมประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา
กิจกรรมระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา
กิจกรรมสัมพันธ์โรงเรียนกับชุมชน

5,000
20,000
5,000

กิจกรรมเครือข่ายครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า

5,000

กิจกรรมร่วมงานบุญเดือนสาม สงกรานต์
บุญกฐิน วันสาคัญทางพุทธศาสนา งานศพ ฯลฯ

10,000

รวม

1

5,740

ผู้รับผิดชอบ
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โครงการ/มาตรฐาน
12.โครงการโรงเรียนสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข

กิจกรรม
กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ/ห้องเรียนสีขาว/ความ
ปลอดภัยจากอุบัติภัย สื่อ การพนัน ชู้สาว / รณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด/ค่ายต้านภัยสิ่งเสพติด
กิจกรรมแนะแนว/เพื่อนช่วยเพื่อน/TO BE NUMBER ONE
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/การคัดกรอง/เยี่ยมบ้าน

ฝ่ายงาน
บริหารทั่วไป

ของบ
20,000

”
”

5,000
20,000

ฝ่ายงาน

ของบ
50,000

1

2

3

4

2

3

4

5,000

รวม

โครงการ/มาตรฐาน
13.โครงการ โรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.

กิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

บริหารวิชาการ

1

5,000

14.โครงการ โรงเรียนดีมีคุณภาพ
ตาบลมาย

รวม

188,860

หมายเหตุ รายรับของโรงเรียนอนุมัติให้ผู้รับผิดชอบ ดาเนินการตาม กิจกรรม/โครงการ 4 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
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หมายเหตุ : เงินอุดหนุนรายหัว คงเหลือยกมาจากงบประมาณ 2561 จานวน 263,030.17 บาท
จัดสรรดังนี้
1. ค่าสาธารณูปโภค
จานวน
30,000
บาท
2. โครงการ/กิจกรรม
จานวน 70,853.67 บาท
3. ค่าหนังสือแบบเรียน ( โรงเรียนค้างจ่าย)
จานวน
162,176.50 บาท
4. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
จานวน
บาท

ลงชื่อ.........................................
(นางประพันธ์ นามวงศ์)
เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนชุมชนบ้านมาย
ลงชื่อ.........................................
(นายสมศักดิ์ ทองสุข)
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
ลงชื่อ.........................................
(นายปรัชวุฒิ คาผุย)
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้านมาย
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา ผ่านการพิจารณา จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านมาย ครั้งที่............/ .....................
เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....................................

ลงชื่อ................................................
(พระครูปลัดยรรยง อินทคุตโต)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านมาย

[พิมพ์ข้อความ]

ภาคผนวก
แผนงาน/โครงการ

[พิมพ์ข้อความ]

