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ท่ี รายการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากการได้รับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
งบอุดหนุน งบรายได้ฯ งบสวัสดกิาร งบบริจาค อื่นๆ 

  งานบริหารวิชาการ        
1 พัฒนาสถานศึกษาต้นแบบการคัดลายมือ 3,000     ถวิลวดี  ขันโอราฬ  
2 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 40,000     จิระวรรณ เช้ือสุข  
3 อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมและวิจัย 2,000     จุฑาวรรณ  หันทะยุง  
4 พัฒนาการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 13,000     อัญชลี  เขยเป็นสี  
5 นิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมสู่ความเป็นเลิศ 3,000     อนนท์ หันทยุง  
6 นิทรรศการและส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 20,000     จิระวรรณ เช้ือสุข  
7 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่กระบวนการคิด 6,500     สุพัตรา ครประสี  
8 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 4,000     จิระวรรณ เช้ือสุข  
9 พัฒนาทักษะการส่ือสารอ่านเขียนรู้เรื่อง 10,000     อัญชนา  พัฒนทองค า  
10 ห้องสมุดน่ารู้คู่เทคโนโลยี 10,000     ทิพย์สุดา  สีอ่อน  
11 ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านศิลปะ 6,000     อัญญาณา  โสดาราม  
12 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและสนใจ 13,500   5,000  อัญชลี  เขยเป็นสี  
13 การพัฒนาและใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 3,000     สุพัตรา ครประสี  
14 จัดการเรียนรู้สู่สากล 129,000   702,000  นิภาพร  หวังเชิดกลาง  
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  งานบริหารวิชาการ        
15 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 57,000     อาภาภรณ์  เกิดกุล  
 งานบริหารงบประมาณ         

16 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 200,000     นิภาพร  หวังเชิดกลาง  
17 ระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 4,000        อุ้มพร  นวนนุกูล  
 งานบริหารงานบุคคล              

18 บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 2,000     อัญชนา  พัฒนทองค า  
19 พัฒนาศักยภาพครูสู่สากล 80,000     อนนท์  หันทยุง  
 งานบริหารทั่วไป          

20 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 68,000     อัญชนา  พัฒนทองค า  
21 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 2,000     จารุวรรณ  วงศ์วรรณ  
22 ส่งเสริมพลานามัยในโรงเรียน 12,000     ประสงค์  เช้ือสุข  
23 ส่งเสริมรักษ์สุขภาพ 13,000     ถวิลวดี  ขันโอราฬ  
24 พัฒนาระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 15,000     อัญญาณา  โสดาราม  
25 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 9,000     ประสงค์  เช้ือสุข  
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  งานบริหารทั่วไป        
26 ส่งเสริมการออม 1,000     อัญญาณา  โสดาราม  
27 พัฒนาสุนทรียภาพทางนาฏศิลป์ 10,000     จารุวรรณ  วงศ์วรรณ  
28 อาหารกลางวัน 1,356,000     สุพัตรา ครประสี  
29 โรงเรียนคุณธรรม 1,000     อาภาภรณ์  เกิดกุล  
30 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 8,000     อุ้มพร  นวนนุกูล  

31 
ผลิตสู่การเรียนรู้และจัดหาส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และ
บริหารจัดการ 

45,000  
   

จุฑาวรรณ  หันทะยุง  

32 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 14,000     ประสงค์  เช้ือสุข  
33 ส่งเสริมการใช้ส่ือการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย 13,392     จุฑาวรรณ  หันทะยุง  
 งานปฐมวัย          

34 สนุกกับภาษาอังกฤษเด็กปฐมวัย 2,000     ณัฐภรณ์  อันชัยศรี  

35 
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 

25,000  
   

บุปผวรรณ วีระกิติกุล  

36 พัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 25,000     สายสุนีย์  ท้าวน้อย  
37 ส่งเสริมศักยภาพด้านวิทย์ คณิต ส าหรับเด็กปฐมวัย 5,000     บุปผวรรณ วีระกิติกุล  
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  งานปฐมวัย        
38 พัฒนาศักยภาพด้านศิลปะส าหรับเด็กปฐมวัย 5,000     จามาพร  วงศ์จ าปา  
39 บริหารจัดการศึกษาสายช้ันปฐมวัย 30,000     ณัฐภรณ์  อันชัยศรี  
40 คาราวานเสริมสร้างเด็ก 5,000     จามาพร  วงศ์จ าปา  
41 หนูน้อยคนดี 3,000     สายสุนีย์  ท้าวน้อย  
 โครงการพิเศษ          

42 ส่งเสริมอัตลักษณ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 6,000     อาภาภรณ์  เกิดกุล  

43 
พัฒนาผู้สอนและนักเรียนแกนน าเพื่อพูดส่ือสารภาษาอังกฤษกับ
ชาวต่างชาติ 

12,000  
   

ชัชฎาภรณ์  แหวนเงิน  

44 
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารโดยครูอาสาสมัคร
ชาวต่างชาติ 

 80,000 
   

ชัชฎาภรณ์  แหวนเงิน  

45 พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 15,000     ทิพย์สุดา  สีอ่อน  
46 ห้องเรียน Intensive  English Program (IEP)   150,000    นิภาพร  หวังเชิดกลาง  

 


