
 

 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 
 
 



 

ตารางการจัดสรรเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 
ระดับประถมศึกษา 

ชื่อ –โครงการ กลุ่มงาน 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 อุดหนุน รายได้ 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ งานวิชาการ 60,000   ครูพิมพ์ชนก 

๒. โครงการสนับสนุนปัจจัยสู่การเรียนรู้ งานวิชาการ 100,000  ครูวัชระ 

๓. โครงการพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทย งานวิชาการ 7,000  ครูอรทัย 

๔. ICT เพ่ือการเรียนรู้ งานวิชาการ 80,000  ครูวรรณิภา 

๕. โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ งานวิชาการ 30,000  ครูณิชปภาพิชญ์ 

๖. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน งานวิชาการ  72,947 ครูวารุณี 

๗. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

งานวิชาการ 7,806.65  ครูสมร 

๘. โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ งานวิชาการ ๑๕,๐๐๐  ครูเจริญ 

9.โครงการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019(covid-19) 

งานวิชาการ 72,232  ครูพิมพ์ชนก 

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

10. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  บริหารบุคคล  113,434.21 ครูอมร 

กลุ่มงานนโยบายและแผน 

๑1. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติงาน นโยบายฯ 20,624.40  ครูอารี 

งานบริหารงบประมาณ 

12. โครงการการบริการด้านสาธารณูปโภค บริหาร
งบประมาณ 

 293,028.67 ครูณิชปภาพิชญ์ 

     



     

ชื่อ –โครงการ กลุ่มงาน 
งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน รายได้ 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

๑1. โครงการพัฒนาประชาธิปไตย บริหารทั่วไป  2,0๐๐   ครูธเนศ 

๑2. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ บริหารทั่วไป 2๑,๐00  ครูอภิญญา 

๑3.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ บริหารทั่วไป 203,239.24   ครูภัทรพล  

๑4. โครงการการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา 

บริหารทั่วไป           4,500 ครูอมรินทร์ 

๑5. โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน บริหารทั่วไป 26,000  ครูปริชาติ 

๑6. โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน บริหารทั่วไป ๑๐,๐๐๐  ครูนัสรีน 

๑7. โครงการการจัดซ้ือวัสดุส านักงานและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ บริหารทั่วไป 60,000  ครูนิระมล 

๑8. โครงการขยะมีมูลค่า บริหารทั่วไป  1,500 ครูอมร 

19. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน บริหารทั่วไป 14,000  ครูวรวุฒิ 

21. โครงการพัฒนาโรงเรียนสุจริต บริหารทั่วไป 3,000  ครูนัสรีน 

22. โครงการโรงเรียนคุณธรรม บริหารทั่วไป 3,000  ครูวัชระ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

24. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บริหารทั่วไป *280,738.98    ครูเจริญ 

งบส ารองผู้บริหาร 

25. โครงการผู้บริหาร(งบส ารอง) บริหารทั่วไป 30,917.81 18.79 ครูเจริญ 

 

หมายเหตุ * ใช้งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 



 

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์)จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาโดยจัดโครงการ   
ท่ีจะต้องปฏิบัติในปี 2563 ไว้ดังน้ี 
 

 
กลุ่มงาน 

งบประมาณ  
รวม อุดหนุนรายหัว กิจกรรมพัฒนา รายได้ 

งานวิชาการ 372,038.65 -   72,947 444,985 
งานบุคคล - - 113,434.21 113,434.21 
งานแผน 20,624.40 - -   20,624.40 
งบประมาณ - - 293,028.67 293,028.67 
บริหารท่ัวไป 340,239.24 -     8,000 348,239.24 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - 280,737.98 - 280,737.98 
งบส ารองผู้บริหาร 30,917.81 - 18.79   30,936.60 

จัดสรรให้ก่อนประถม 73,000 - - 73,000 
รวม 836,820.10 280,737.98 487,428.67 1,604,986.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ 



 
 

ตารางการจัดสรรเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 

ระดับประถมศึกษา 

ชื่อ –โครงการ กลุ่มงาน 
งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 
 อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ งานวิชาการ 100,000  - - ครูเจริญ 

๒. โครงการสนับสนุนปัจจัย 
สู่การเรียนรู้ 

งานวิชาการ 120,000 - - ครูวรรณิภา 

๓. โครงการพัฒนาการอ่านและเขียน
ภาษาไทย 

งานวิชาการ 8,000 - - ครูอภิญญา 

๔. ICT เพ่ือการเรียนรู้ งานวิชาการ 57,740.60 82,080 - ครูวรรณิภา 

๕. โครงการพัฒนาห้องสมุด 
เพ่ือการเรียนรู้ 

งานวิชาการ 40,000 - - ครูอภิญญา 

6. โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

งานวิชาการ 8,000 - - ครูสมร 

7. โครงการลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ 

งานวิชาการ 20,๐๐๐ - - ครูเจริญ 

 กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

10.โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการ
ปฏิบัติงาน  

บริหารงาน

บุคคล 

46,336.06 50,000 - ครูพิมพ์ชนก 

 งานบริหารงบประมาณ 

12. โครงการการบริการด้าน
สาธารณูปโภค 

บริหาร

งบประมาณ 

59,913.59 216,086.41 - ครูนัสรีน 

      



ชื่อ –โครงการ กลุ่มงาน 
งบประมาณ   

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน รายได้ อ่ืนๆ 

 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

๑1. โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ บริหารทั่วไป 10,000 - - ครูอารี 

๑1. โครงการพัฒนาประชาธิปไตย บริหารทั่วไป 3,000 - - ครูวัชระ 

๑2. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ บริหารทั่วไป 40,๐00 - - ครูธเนศ 

๑3.โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

บริหารทั่วไป  155,328.51  - - ครูวัชระ  

๑4. โครงการการด าเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานศึกษา 

บริหารทั่วไป 3,000          - - ครูอมรินทร์ 

๑5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ บริหารทั่วไป 25,000 - - ครูปริชาติ 

๑6. โครงการสร้างความสัมพันธ์ 
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

บริหารทั่วไป ๑๐,๐๐๐ - - ครูนัสรีน 

๑7. โครงการการจัดซ้ือวัสดุส านักงานและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

บริหารทั่วไป 80,000 - - ครูนิระมล 

18.โครงการอาหารกลางวัน บริหารทั่วไป 3000 - 1,640,000 ครูปริชาติ 

19. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน บริหารทั่วไป 10,000 - - ครูวรวุฒิ 

21. โครงการพัฒนาโรงเรียนสุจริต บริหารทั่วไป 3,000 - - ครูรัตนาภรณ์ 

22. โครงการโรงเรียนคุณธรรม บริหารทั่วไป 10,000 - - ครูวรวุฒิ 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

24. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บริหารทั่วไป 230,448.96 - - ครูสมร 

 งบส ารองผู้บริหาร 

25. โครงการผู้บริหาร(งบส ารอง) บริหารทั่วไป 46,336.06 - 189,313.84 รองๆอาภรณ์ 

 

หมายเหตุ * ใช้งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนคลองสองพ่ีน้อง(ใจดีอุปถัมภ์) จึงได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาโดยจัดโครงการ

ท่ีจะต้องปฏิบัติในปี 2564 ไว้ดังน้ี 

 
กลุ่มงาน 

งบประมาณ  
รวม อุดหนุน 

ประถม 
อุดหนุน
อนุบาล 

กิจกรรม
พัฒนา 

รายได้ เงินอ่ืนๆ 

งานวิชาการ 435,820.64 27,540 -   82,080  545,440.64 
งานบุคคล 46,336.06 - - 50,000  96,336.06 
งบประมาณ - - - 216,086.41 59,913.59    276,000.00 

บริหารท่ัวไป 352,328.51 18,360 - - - 370,688.51 
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

- - 230,448.98 - - 230,448.98 

งบส ารอง
ผู้บริหาร 

46,336.06 - - - 129,400.25 175,736.31 

รวม 880,821.27 45,900 230,448.98 348,166.41 189,313.84 1,694,650.50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


