
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2564 
รายละเอียดของแผนประจำปี งบประมาณ 2564 

จำแนกตามโครงการบริหารของสถานศึกษา 

การบริหารงานของสถานศึกษา 
งบอุดหนุน

รายหัว 
งบอื่น ๆ 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1.ด้านการบริหารวิชาการ    
1.1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 17,000  น.ส.รุ่งนภา  เกษรศุกร์ 

1) สพป.กทม เกมส์ 1,000  นางสาววชิราภรณ์ รักษาล้ำ 

2) กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม 12,000  ครูผู้รับผิดชอบ 
3) การแข่งขันทางวิชาการนอกสถานศึกษา 2,000  ครูผู้รับผิดชอบ 

4) กิจกรรมการประกวดกลุ่มสาระศิลปะตามโอกาสต่างๆ 2,000  ครูผู้รับผิดชอบ 
1.2  พัฒนาระบบบริหารวิชาการ 72,000  น.ส.เอมอร รัตนมหาวงศ์ 

1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   3,000  

ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรในโรงเรียน 

ทุกคน 

2) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน   22,000  
3) พัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ 10,000  

4) วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   4,000  
5) พัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 10,000  
6) พัฒนาแหล่งเรียนรู้   15,000  
7) นิเทศการสอน -  
8) แนะแนวการศึกษา   2,000  

9) ประกันคุณภาพการศึกษา 2,000  
10) ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน   1,000  

11) ประสานความร่วมมือการพัฒนาวิชาการกับสถานท่ีอื่น 2,000  
12) ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว 

องค์กร  หน่วยงาน และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
1,000  

1.3.  ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 93,100  นางเตือนใจ  รงค์โสภณ 
1) วันสถาปนาลูกเสือ/ยุวกาชาด 500   
2) พิธีราชสดุดี (วันมหาธีรราชเจ้า)  300   
3) พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ 
   พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด 

300   

4) สัปดาห์ห้องสมุด 1,500   

5) ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 50,000   
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 

6) ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 20,000   
7) ค่ายองค์รวม 25,000   

1.4.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช้ัน ป.1-6 40,000  น.ส.เอมอร รัตนมหาวงศ์ 
1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

(O-NET , NT , ข้อสอบกลาง , อ่านออกเขียนได้)  
40,000   

1.5.  สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพระพุทธศาสนา 22,400  น.ส.ธัญวลักษณ์ กวางไพรศรี 

1.6.  ส่งเสริมกระบวนการคิด 5,000  น.ส.รุจิรา  บุตรนาม 
     1)กิจกรรมสัปดาห์ STEM 
       - สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

5,000  น.ส.รุจิรา  บุตรนาม 

2.ด้านการบริหารงานทั่วไป    
2.1.โรงเรียนประชารัฐ (บูรณาการสู่การมีรายได้ระหว่างเรียน)  3,000  น.ส.ธัญวลักษณ์ กวางไพรศรี 

1) กิจกรรมการจัดแจกันดอกไม้ประดิษฐ์   3,000  น.ส.ธัญวลักษณ์ กวางไพรศรี 

2.2.ส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบสานประเพณีไทย 2,500  น.ส.จารุมณี พร้อมพรั่ง 
2.3.ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนระดับปฐมวัย 50,000  นางรัตนา  สาแหรกทอง 

1) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 20,000  ครูปฐมวัย 

2) กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 10,000  ครูปฐมวัย 
3) กิจกรรมหนูน้อยปฐมวัย 4.0 20,000  ครูปฐมวัย 

2.4. พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 5,000  นางรัตนา  สาแหรกทอง 
3.ด้านการบริหารงบประมาณ    

3.1. พัฒนาระบบบริหารงานโรงเรียน 50,000  น.ส.รุจิรา  บุตรนาม 
1) ปรับปรุง/ซ่อมบำรุง/ ครุภัณฑ์ 14,000  งานพัสดุ 
2) น้ำมันเช้ือเพลิง 36,000  ฝ่ายงบประมาณ 

3.2. เสริมสร้างสุขภาวะท่ีดี 19,500  น.ส.วชิราภรณ์   รักษาล้ำ 
1) กีฬาสีภายในและวันเด็กแห่งชาติ 15,000  นางสาววชิราภรณ์ รักษาล้ำ

และคณะกรรมการ 

2) วันต่อต้านยาเสพติด 500   
3) ยาสามัญห้องพยาบาล 4,000   

3.3. เสริมสร้างความรักและศรัทธาในสถาบัน 4,200  นางรัตนา สาแหรกทอง 
1) วันสำคัญทางศาสนา  

(วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา) 
2,000  นางสาวธัญวลักษณ์  

กวางไพรศรีและ
คณะกรรมการ 
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2) วันเฉลิมพระชนมพรรษา / วันพระราช 
สมภพ/วันประสูติ 
  -  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 
  -  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
  -  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 
  -  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ    
     สยามบรมราชกุมารี 
  -  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า 

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
-  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า 

สิริวัณณวรีนารีรัตน์, 
  -  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า 

ทีปังกรรัศมีโชติ 

2,200  นางรัตนา   
สาแหรกทอง  

และคณะกรรมการ 

4.ด้านการบริหารบุคคล    
4.1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  50,000 นางเตือนใจ รงค์โสภณ 

1) กิจกรรมศึกษาดูงานและทัศนศึกษาของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาภายในประเทศ/ต่างประเทศ 

 50,000 คณะกรรมการ 

4.2. สถานศึกษาพอเพียง 5,000  น.ส.ปียลักษณ์  ศาลา 
4.3. พระราชทาน “ธนาคารขยะ รีไซเคิล”สายใยแห่ง
ครอบครัว 

1,000  น.ส.จารุมณี  พร้อมพรั่ง 

4.4. ตลาดนัด ท.ป. 1,000  นางณัฐนันท์ เนียมศรี 
18. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 1,000  นายอัศวิน พาภักดี 

รวม 490,700   


