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5.1 กรอบงบประมาณการรายจ่ ายล่วงหน้ า
แผนการใช้ จ่าย

1

แผนการใช้ เงินงบประมาณกับโครงการประจําปี งบประมาณ 2562

2562

ฯ

แผนปี งบประมาณ 2562
2 /2561

1 /2562

10,000
80,000

50,000

10,000
30,000

3. โครงการพั ฒนากระบวนการวั ดประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรี ยน
4.

60,000

40,000

20,000

90,000

75,000

15,000

5. โครงการสู่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ

100,000

80,000

20,000

งานวิชาการ
1. โครงการพั ฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. โครงการพั ฒนากระบวนการเรี ยนรู้

Internet
6.

100,000

50,000

50,000

6. โครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน

40,000

-

40,000

โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม
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แผนการใช้ จ่าย

2

1. โครงการพัฒนาระบบบริ หารองค์กร
2. โครงการพั ฒนาระบบการรับนักเรี ยน

2561

20,000
5,000

แผนปี งบประมาณ 2562
2 /2561

1 /2562

5,000

20,000
-

ค่าตอบแทน / ใช้สอย
สอย

3. โครงการส่ งเสริ มและพั ฒนาผู้ เรี ยน

130,000

70,000

60,000

4. โครงการพั ฒนาแหล่งเรี ยนรู้และภูมิท ั ศน์
ของสถานศึกษา
5.
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.
อาหารกลางวั น
7. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน

20,000

15,000

5,000

โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม

การ
ค่าตอบแทน / ใช้สอย

-

-

สอย

-

-

-

5,000

-

5,000

สื อ วั สดุฝึก ตามโครงการค่า ใช้สอย
จั ดซือ / จ่ ายเ ป็ นค ่ าวั สด ุ สือ วั สด ุ ฝึก ตา มโครงกา รค่ าใช้ สอย
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แผนการใช้ จ่าย

3

4

2562

งานบริหารงบประมาณ
1. โครงการบริ หารการเงินและสิ นทรัพย์
2. โครงการระดมทรัพยากรเพือกา รศึ กษา
งานบริหารบุคคล
1. โครงการพั ฒนาบุคลากร
2. โครงการพั ฒนาสร้างจิตสํานึกให้ก ับครู และ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักสมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพ
โครงการพิเศษ โรงเรียนปลอดขยะ

รวม

โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม

แผนปี งบประมาณ 2562
2 /2561

1 /2562

60,000
-

30,000
-

30,000
-

จั ดซือ / จ่ ยาเ ป็ นค ่ วาั สด ุ สือ วั สด ุ ฝึกสอนสอบ ตา มโครงกา ร
จั ดซือ / จ่ ายเ ป็ นค ่ าวั สด ุ สือ วั สด ุ ฝึก โครงการตอบแทน / ใช้สอย

60,000

30,000

30,000

ตอบแทน / ใช้สอย / ค่าพาหนะ /ค่าอบรม สัมมนา /ศึกษาดูงาน

20,000

10,000

10,000

ค่าตอบแทน / ใช้สอย / ค่าพาหนะ /ค่าอบรม สัมมนา /ดูงาน
จั ดซือ / จ่ ายเ ป็ นค ่ าวั สด ุ สือ วั สด ุ ฝึกสอนสอบ ตา มโครงกา ร

800,000

455,000

345,000
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5.2 รายละเอียดการใช้ จ่ายงบประมาณตามช่ วงปี งบประมาณ
งการ
เงินงบประมาณ
งานวิชาการ
1. โครงการพั ฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
2. โครงการพั ฒนากระบวนการเรี ยนรู้
3. โครงการพั ฒนากระบวนการวั ดประเมินผลและการ
เทียบโอนผลการเรี ยน
4. โครงการพั ฒนาสือและเ ทคโนโ ลยี
5. โครงการสู่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
6. โครงการลดเวลาเรี ยนเพิมเวลา รู ้
7.โครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน
1. โครงการพั ฒนาระบบบริ หารองค์กร
2. โครงการพั ฒนาระบบการรับนักเรี ยน
3. โครงการส่ งเสริ มและพั ฒนาผู้ เรี ยน
4. โครงการพั ฒนาแหล่งเรี ยนรู้และภูมิท ั ศน์ของ
สถานศึกษา
5. โครงการแหล่งเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาท้องถินสู ่ปร ั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
6. โครงการกองทุนหมุนเวียนเพิมผลผลิ ตเพื อา หาร
โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม

1
ต.ค. – ธ.ค.

2
ม.ค. – มี.ค.

3
เม.ย. – มิ.ย.

4
ก.ค. – ก.ย.

10,000
80,000

50,000

10,000

10,000
20,000

-

60,000
90,000
100,000
100,000
40,000

20,000
60,000
50,000
-

35,000
50,000
20,000
-

20,000
10,000
50,000
20,000

25,000

20,000
5,000
130,000
20,000

50,000
-

5,000
50,000
10,000

20,000
20,000
10,000

10,000
-

-

-

-

-

-

10,000
20,000
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เงินงบประมาณ
8. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
งานบริหารงบประมาณ
1. โครงการบริ หารการเงินและสิ นทรัพย์
2. โครงการระดมทรัพยากรเพือกา รศึ กษา
งานบริหารบุคคล
1. โครงการพั ฒนาบุคลากร
2. โครงการพั ฒนาสร้างจิตสํานึกให้ก ับครู และบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักสมรรถนะ มาตรฐานวิชาชีพ
โครงการพิเศษ โรงเรียนปลอดขยะ
รวม

5,000

1
ต.ค. – ธ.ค.
-

2
ม.ค. – มี.ค.
-

3
เม.ย. – มิ.ย.
5,000

4
ก.ค. – ก.ย.
-

60,000
-

15,000
-

15,000
-

15,000
-

15,000
-

60,000
20,000

10,000
10,000

10,000
-

20,000
10,000

20,000
-

80,0000

265,000

205,000

230,000

100,000

รวม

ผู้รับผิดชอบ

5.3 แผนการใช้ จ่ายงบประมาณโครงการ/ผู้รับผิดชอบ ประจําปี งบประมาณ 2562
แผนงาน / โครงการ
1
2
ต.ค. – ธ.ค.
ม.ค. – มี.ค.
1 งานวิชาการ 1. โครงการพั ฒนาหลักสู ตร
2. โครงการพั ฒนากระบวนการเรี ยนรู้
50,000
10,000
3. โครงการพั ฒนากระบวนการวั ดประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรี ยน
35,000
โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม

3
เม.ย. – มิ.ย.
10,000
20,000

4
ก.ค. – ก.ย.
-

10,000
80,000

-

25,000

60,000

นายสัตยา สังพอ
นางศุภาพิชญ์/นายสัตยา
นายสัตยา สังพอ
ครู ประจํ าชั นปร ะจํ าวิ ชา
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ที

แผนงาน / โครงการ
4. โครงการพั ฒนาสือและเ ทคโนโ ลยี
5. โครงการสู่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
6.โครงการลดเวลาเรี ยนเพิมเวลา รู ้
7.โครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน

2

3

4

1. โครงการพั ฒนาระบบบริ หารองค์กร
2. โครงการพั ฒนาระบบการรับนักเรี ยน
3. โครงการส่ งเสริ มและพั ฒนาผู้ เรี ยน
4. โครงการพั ฒนาแหล่งเรี ยนรู้และภูมิท ั ศน์ของ
สถานศึกษา
5. โครงการแหล่งเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาท้องถินสู ่
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. โครงการกองทุนหมุนเวียนเพือา หา รกลา งวั น
7.โครงการระบบช่วยเหลือดูแลนักเรี ยน
งานบริหารงบประมาณ
1. โครงการบริ หารการเงินและสิ นทรัพย์
2. โครงการระดมทรัพยากรเพือกา รศึ กษา
งานบริหารบุคคล
1. โครงการพั ฒนาบุคลากร

โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม

1
ต.ค. – ธ.ค.
20,000
60,000
50,000
-

2
ม.ค. – มี.ค.
50,000
20,000
-

3
เม.ย. – มิ.ย.
20,000
10,000
50,000
20,000

4
ก.ค. – ก.ย.

50,000
-

5,000
50,000
10,000

-

รวม

ผู้ รับผิดชอบ

10,000
20,000

90,000
100,000
100,000
40,000

นางวิชชุลดา/นางสาวเสวิกา
นางศุภาพิชญ์ / นายสัตยา
ทรงศั กดิ /เสวิ กา/ รพิ รัตน์
นางสาวอรจิรา /ศุภาพิชญ์

20,000
20,000
10,000

10,000
-

20,000
5,000
130,000
20,000

นายสมจิตร เกตุลา
นางศุภาพิชญ์ พั นน้อย
นางเพลินพิศ วินานนท์
นางศุภาพิชญ์ พั นน้อย
นายบุญโชค แก้วคุณ
นายทรงศั กดิ จํ ารั สแนว

-

5,000

-

5,000

15,000
-

15,000
-

15,000
-

15,000
-

60,000
-

นายบุญโชค แก้วคุณ
นางรพิรัตน์ บุบผา
เพลินพิศ / เสวิกา /พรทิพย์/
จุฬาลักษณ์
นายสมจิตร / นางวิชชุลดา

10,000

10,000

20,000

20,000

60,000

นายสมจิตร เกตุลา
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ที

แผนงาน / โครงการ
2. โครงการพั ฒนาสร้างจิตสํานึกให้ก ับครู และ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักสมรรถนะฯ
โครงการพิเศษ โรงเรียนปลอดขยะ

1
ต.ค. – ธ.ค.
10,000

2
ม.ค. – มี.ค.
-

3
เม.ย. – มิ.ย.
10,000

265,000
205,000
230,000
5.3 แผนการใช้ จ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม/ผู้ รับผิดชอบ ประจําปี งบประมาณ 2562
กิจกรรม
งานวิชาการ 1. โครงการพั ฒนาหลักสู ตร
1. กิจกรรมพั ฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษา
2. โครงการพั ฒนากระบวนการเรี ยนรู้
1. กิจกรรมส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน
2. กิจกรรมภาษาวั นละคํ า
3. กิจกรรมลายมืองามอย่างไทย
3. กิจกรรมEnglish is fun วาเลนไทน์ ฮาลาวีน
คริ สมาสต์
4. กิจกรรมค่ายวิชาการ
5. กิจกรรมห้องสมุด 3 D กิจกรรมธนาคารสู ตรคูณ
3. โครงการพั ฒนากระบวนการวั ด
1. การวั ดและประเมินผลระหว่างเรี ยน
ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรี ยน
2. การวั ดและประเมินผลปลายภาคเรี ยน
3. การวั ดและประเมินผลปลายปี การศึกษา
4. การรายงานผลการเรี ยนต่อผู้ ปกครองและชุมชน
5. การออกใบรับรองผลการเรี ยน
โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม

4
ก.ค. – ก.ย.
-

รวม
20,000

ผู้ รับผิดชอบ
นายสมจิตร เกตุลา
นายบุญโชค แก้วคุณ

100,000
งบประมาณ
10,000
80,000

60,000

800,000
ผู้รับผิดชอบ
นายสัตยา สังพอ
นายสัตยา สังพอ
นางศุภาพิชญ์ พั นน้อย/ พรทิพย์
นายสมจิตร เกตุลา/สัตยา
นางสาวพรทิพย์ บุดดีป้อง
นางศุภาพิชญ์ พั นน้อย
นายพงศ์สุว ั จน์ ประสมทรัพย์
นายสัตยา สังพอ
ครู ประจํ าชั นปร ะจํ าวิ ชา
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4. โครงการพั ฒนาสือและเ ทคโนโ ลยี

5. โครงการสู่ ความเป็ นเลิศทางวิชาการ

6. โครงการลดเวลาเรี ยนเพิมเวลา รู ้

7.โครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรี ยน

โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม

กิจกรรม
6. การออกใบหลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาของผู้ เรี ยน
1. การปรับปรุ งซ่อมแซมสือเ ทคโนโ ลยี
2. การจั ดซือ จั ดหา สื อเทคโ นโลยี พัฒนา ขี ดควา มสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีเพือกา รศึ กษา ของผู ้เรี ยน
1. กิจกรรมส่ งเสริ มการแข่งขั นงานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน
2.กิจกรรมเตรี ยมความพร้อมสู่ การประเมินคุณภาพผู้ เรี ยน
กิจกรรมนายช่างน้อย
กิจกรรมงานประดิษฐ์จากวั สดุท ้องถิน
กิจกรรมเสริ มความงามนําอาชีพ
กิจกรรมประดับตกแต่งสู่ อาชีพ
กิจกรรมนาฏศิลป์ ไทยสู่ ชุมชน
กิจกรรมส่ งเสริ มความสามารถทางดนตรี
กิจกรรมส่ งเสริ มทั กษะกีฬาสู่ ความเป็ นเลิศ
กิจกรรมงานสวยด้วยมือเรา
1.การจั ดทํ าแผนพั ฒนาการศึกษา
2.การจั ดทํ าระบบบริ หารและสารสนเทศ
3.การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
4. การจั ดทํ าแผนปฏิบ ั ติการประจํ าปี
4.รายงานประจํ าปี SAR

งบประมาณ
90,000

ผู้รับผิดชอบ
นายสัตยา สังพอ
นางวิชชุลดา ปาระแก้ว
นางสาวเสวิกา อุ่นมะดี

100,000

นางศุภาพิชญ์ พั นน้อย
นายสัตยา สังพอ

100,000

นายทรงศั กดิ จํ ารั สแนว
นายบุญโชค แก้วคุณ
นางสาวเสวิกา อุ่นมะดี
นางสาวเสวิกา อุ่นมะดี
นายพงศ์สุว ั จน์ ประสมทรัพย์
นายพงศ์สุว ั จน์ ประสมทรัพย์
นายบุญโชค แก้วคุณ
นางรพิรัตน์ บุบผา
นางสาวอรจิรา นิมอนง ค์
นางวิชชุลดา ปาระแก้ว/ ณกรณ์
นางศุภาพิชญ์ พั นน้อย
นางวิชชุลดา ปาระแก้ว
นายณกรณ์/นางสาวอรจิรา นิมอนง ค์

40,000
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1. โครงการพั ฒนาระบบบริ หารองค์กร

2. โครงการพั ฒนาระบบการรับนักเรี ยน

3. โครงการส่ งเสริ มและพั ฒนาผู้ เรี ยน

โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม

กิจกรรม
1.กิจกรรมการประชุมผู้ ปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษาชุมชนได้มีส่วนร่ วมเชือมโยงกั บนโ ยบา ยของ
รัฐ เอกชนได้อย่างคล่องตัว
2. กิจกรรมการจั ดอบรมบริ หารงานโรงเรี ยน งานสารบั ญ
3. กิจกรรมส่ งเสริ ม / สนอง นโยบายภาครัฐและเอกชน
1. กิจกรรมประชาสัมพั นธ์การรับนักเรี ยน
2. กิจกรรมการคั ดเลือกนักเรี ยน
3. กิจกรรมการสํามะโนประชากรนักเรี ยน
4. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรี ยน
5. กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ
1.กิจกรรมกีฬาภายในและกี
2. กิจกรรมวั นไหว้ ครู
3. กิจกรรมส่ งเสริ มประชาธิปไตย
4. กิจกรรมวั นเข้าพรรษา/วั นอาสาฬหบูชา
5. กิจกรรมวั นภาษาไทย/ วั นสุ นทรภู่
6. กิจกรรมวั นแม่แห่งชาติ
7. กิจกรรมวั นเด็กแห่งชาติ
8. กิจกรรมทั ศนศึกษา
9. กิจกรรมจิตศึกษา/ สมาธิบ ํ าบั ดโรค
10. กิจกรรมลูกเสื อรอง / ลูกเสื อ เนตรนารี

งบประมาณ
20,000

5,000

130,000

ผู้รับผิดชอบ
นายสมจิตร เกตุลา
นางวิชชุลดา ปาระแก้ว
นายสัตยา / เรรัตน์

นางศุภาพิชญ์ พั นน้อย
นายสัตยา สังพอ
นายสัตยา สังพอ
นางศุภาพิชญ์ พั นน้อย
นางวิชชุลดา ปาระแก้ว
นายบุญโชค แก้วคุณ
เพลินพิศ /วิชชุลดา /เสวิกา
นายสมจิตร, นางรพิรัตน์
นางสาวเสวิกา อุ่นมะดี/เพลินพิศ
นางศุภาพิชญ์/นางสาวจุฬาลักษณ์,สัตยา
นางสาวเสวิกา อุ่นมะดี
นางสาวอรจิรา นิมอ นงค์
นายธนู ,นางวิชชุลดา,นางเสาวนีย ์
นางศุภาพิชญ์ , นายชัชพงศ์
นางศุภาพิชญ์ ,นางวิชชุลา,นายสมจิตร

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี งบประมาณ 2562

62

3. โครงการส่ งเสริ มและพั ฒนาผู้ เรี ยน(ต่อ)

โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม

กิจกรรม
12. กิจกรรมต่อต้านและเอาชนะยาเสพย์ติด
13. กิจกรรมแนะแนว
14. กิจกรรมโรงเรี ยนวิถีพุทธ “คุณธรรมชั น ํ า”
15 . กิจกรรมพั ฒนา 5 ห้องชีวิต เนรมิตนิสัย ฯ
16. กิจกรรมดีเจน้อย
17.กิจกรรมเด็กดีวีสตาร์
18. กิจกรรมวั นลอยกระทง
19.กิจกรรมเพือสั งคมและสา ธารณปร ะโยชน์
20. กิจกรรมทูบีนัมเบอร์ว ั น
21. กิจกรรมเพศศึกษารอบด้าน
22. กิจกรรมค่านิยมพืนฐาน 12 ประการ
23. กิจกรรมเติมให้เต็มด้วย ICT
24. กิจกรรมโรงเรี ยนสุ จริ ต
25. กิจกรรมโรงเรี ยนสวยด้วยมือเรา
*อนุบาล = ทางเข้าบ้านอนุบาล บริ เวณบ้านอนุบาล
*ป. =
*ป. = หน้าอาคารพุทธรักษาถึงหน้าบอร์ดประชาสัมพั นธ์

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
นายบุญโชค , นายธนู
นางวิชชุลดา,นางศุภาพิชญ์,นางสาวเสวิกา

นายสมจิตร เกตุลา
นางเพลินพิศ วินานนท์
นายณกรณ์
นายสมจิตร,นางสาวอรจิรา,จุฬาลักษณ์
นางสาวเสวิกา อุ่นมะดี
นายทรงศั กดิ จํ ารั สแนว /บุญโชค
นายณกรณ์ / อรจิรา
นายบุญโชค แก้วคุณ
นางรพิรัตน์ บุบผา
นางวิชชุลดา ปาระแก้ว
นางวิชชุลดา ปาระแก้ว
นายทรงศั กดิ จํ ารั สแนว /รพิรัตน์/ ครู
ประจํ าชั น ที ปรึกษา
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กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

*ป. = หน้าอาคารใหม่
*ป. = ถนนทางเข้าโรงเรี ยนถึงหน้าห้องพั กครู
*ป. = ร่ องนํ าหน้ าอา คา รต้ นไผ่ ระเ บี ยงหน้ าห้อง ห้องนํ าครู
*ป. = ห้องนํ าหญิ งบร ิ เวณนํ าดืมห้อง นําโ รงอาหาร
*ม. = โรงรถ ห้องนํ าชา ย หน้ าห้ อง ผอ. บ้ านเ พชรพลอย
*ม. = สนามฟุตบอล สนามตะกร้อ หน้าอาคารเฟืองฟ้ า หน้ า
เสาธง

*ม. = ห้องประชุม หลั งห้องประชุม บริ เวณรอบๆโรง
อาหารมั ธยม หน้าห้องพยาบาล หน้าห้องสุ ขศึกษา สหกรณ์

4. โครงการพั ฒนาแหล่งเรี ยนรู้และภูมิท ั ศน์
ของสถานศึกษา

6. โครงการแหล่งเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาท้องถินสู ่
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7. โครงการกองทุนหมุนเวียนเพือา หา ร
กลางวั น

โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม

1. ปรับปรุ งภูมิท ั ศน์สถานศึกษา และแหล่งเรี ยนรู้
2. ตกแต่งห้องปฏิบ ั ติการ ห้องเรี ยนและบริ เวณต่าง และ
ห้องประชุม ๆ
3.จั ดมาตรฐานโรงเรี ยนสวนด้วย 5 ส
4. โรงเรี ยนสวยด้วยป้ ายไวนิล และป้ ายประชาสัมพั นธ์
1. กิจกรรม 1 ไร่ 1 แสน 2. บ่อเลี ยงกบ
การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น
การเพาะเห็ด
กบในบ่อซีเมนต์
ไก่พ ั นธุ์ไข่
ผั กกางมุ ้ง

20,000

-

นางสาจุฬาลักษณ์ ศรี ประภา
นางวิชชุลดา ปาระแก้ว
นางศุภาพิชญ์ พั นน้อย
นายบุญโชค แก้วคุณ
นางศุภาพิชญ์ พั นน้อย
นายทรงศั กดิ จํ ารัสแนว
นายบุญโชค แก้วคุณ
นายบุญโชค แก้วคุณ
นายทรงศั กดิ จํ ารั สแนว
นายสมจิตร เกตุลา
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8. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน

งานบริหารงบประมาณ
1. โครงการบริ หารการเงินและสิ นทรัพย์

2. โครงการระดมทรัพยากรเพือกา รศึ กษา

โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม

กิจกรรม
1. กิจกรรมเยียมบ้ านนั กเรี ยน
2. กิจกรรมอาหารกลางวั น
3. กิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพกายสบายชีวี
4. นักเรี ยนเรี ยนรวม
5. สหกรณ์โรงเรี ยน
6. พั ฒนาระบบสุ ขาภิบาลในโรงเรี ยน

1. การพั ฒนางานการบริ หารการเงินและบั ญชี
2. การพั ฒนางานการบริ หารพั สดุและสิ นทรัพย์
3. การจั ดทํ าแผนการใช้จ่ายเงิน
4. การจั ดทํ าระบบบั ญชีหน่วยงานย่อย
5. การชําระค่าสาธารณูปโภค
6. จั ดซือวั สดุ/ครุ ภ ัณฑ์ทางการศึกษา / สํานักงาน
7.บริ หารพั สดุและสิ นทรัพย์
1.จั ดกิจกรรมประสานงานร่ วมมือกับบุคคล ชุมชน
องค์กร มูลนิธิ อบต.
2.กิจกรรมการรับการสนับสนุนงบประมาณจากบุคคล
ชุมชน

งบประมาณ
5,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวรพิรัตน์ บุบผา
นางศุภาพิชญ์ พั นน้อย
นางสาวอรจิรา นิมอนง ค์
นางศุภาพิชญ์ พั นน้อย
นางศุภาพิชญ์ พั นน้อย
นายบุญโชค, นางเพลินพิศ วิ
นานนท์

60,000

นางเพลินพิศ วินานนท์
นางสาวเสวิกา อุ่นมะดี
นางสาวจุฬาลักาณ์

-

นายสมจิตร เกตุลา
นางวิชชุลดา ปาระแก้ว
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3.กิจกรรมการบริ หารทรัพยากร

งานบริหารงานบุคลากร
1. โครงการพั ฒนาบุคลากร

กิจกรรม

งบประมาณ

1. กิจกรรมส่ งเสริ มสนับสนุนการอบรม ประชุม สัมมนา
บุคลากร ทางการศึกษา
2. กิจกรรมตรวจสุ ขภาพร่ างกายของบุคลากรประจํ าปี
4. กิจกรรมศึกษาดูงานภายนอกสถานศึกษา
6. กิจกรรมการจั ดทํ าทะเบียนประวั ติบุคลากรและ
วางแผนอัตรกํ าลัง
2. พั ฒนาสร้างจิตสํานึกให้ก ับครู และบุคลากร 1. กิจกรรมส่ งเสริ มสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ (คศ.2 /
ทางการศึกษาตามหลักสมรรถนะ
คศ.3 /ลูกเสื อ )
มาตรฐานวิชาชีพ
2. กิจกรรมทั ศนศึกษา ศึกษาดูงานเพือพั ฒน า วิ ชาชี พ
3. กิจกรรมเสริ มสร้างขวัญและกํ าลังใจ
วั นเกิด / งานเกษียณ/ เลี ยงรั บ/ เลี ยส่ง
รวมงบประมาณทั งสิ น
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
(ลงชือ)
(นางเพลินพิศ วินานนท์ )
ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม

ผู้รับผิดชอบ

60,000

นายสมจิตร เกตุลา
นางเพลินพิศ วินานนท์

20,000

นายสมจิตร เกตุลา
นางสาวดาวนิน ไทยศิลา
นางศุภาพิชญ์ พั นน้อย
นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรี ประภา

800,000

(ลงชือ)
(นายอุท ั ย บัวแสงเจริ ญ )
ผู้ อ ํ านวยการโรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม
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โรงเรี ยนบ้านห้วยขอบห้วยเหี ยม
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