รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ/โครงการ
จานวนนักเรียน ( ข้อมูล ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓)
ระดับชั้น
ระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
รวม

จานวน : คน
๑๕
๖๘
๘๓

รายละเอียดวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปีงบประมาณ 2563
งบเงินอุดหนุน
รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าใช้จ่ายรายหัว)
- อนุบาล นักเรียนจานวน ๑๕ คนๆละ 1,700 บาท รวมเป็นเงิน ๒๕,๕๐๐ บาท
- ประถมศึกษา นักเรียนจานวน ๖๘ คนๆละ 1,900 บาท รวมเป็นเงิน ๑๒๙,2๐๐บาท
- เงินอุดหนุนเพิ่มเติม กรณีนักเรียนต่ากว่า ๑๒๐ คน รายหัวละ ๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน
๔๑,๕๐๐ บาท
รวมเป็น เงิน ๑๙๖,๒๐๐ บาท
รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน)
- ประถมศึกษา ประมาณร้อยละ 30
รวมเป็นเงิน บาท
รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา คนละ 300 บาท/ต่อปี จานวน ๑๕ คน เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท
ระดับประถมศึกษา คนละ 360 บาท/ต่อปี จานวน ๖๘ คน เป็นเงิน
๒๔,๔๘๐ บาท
รายการค่าอุปกรณ์การเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา คนละ 100 บาท/ภาคเรียน ๑,๕00 บาท ๓,000 บาท
ระดับประถมศึกษา คนละ 195 บาท/ภาคเรียน
1๓,๒๖๐ บาท ๒๖,๕๒0 บาท
รายการค่าหนังสือเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา คนละ 200 บาท/ต่อปี จานวนนักเรียน ๑๕ คน
เป็นเงิน ๓,000 บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 625 บาท/ต่อปี จานวนนักเรียน ๙ คน เป็นเงิน 5,625 บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 619 บาท/ต่อปี จานวนนักเรียน ๑๕ คน เป็นเงิน ๙,๒๘๕ บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 622 บาท/ต่อปี จานวนนักเรียน ๖ คน เป็นเงิน 3,732 บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 673 บาท/ต่อปี จานวนนักเรียน ๑๒ คน เป็นเงิน 8,076 บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 806 บาท/ต่อปี จานวนนักเรียน ๑๕ คน เป็นเงิน 12,090บาท
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 818 บาท/ต่อปี จานวนนักเรียน ๑๑ คน เป็นเงิน ๘,๙๙๘ บาท
รายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา คนละ 430 บาท จานวน ๑๕ คน เป็นเงิน ๖,๔๕๐ บาท
ระดับประถมศึกษา คนละ 480 บาท
จานวน ๖๘ คน เป็นเงิน ๓๒,๔๓๐ บาท

เงินนอกงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลนาหอ และองค์การบริหารส่วนตาบลนาดี
- ค่าอาหารกลางวัน
รวมเป็น
๓๓๒,๐๐๐ บาท
- ค่าอาหารเสริม (นมโรงเรียน)
รวมเป็น
12๙,๘๑๒ บาท
- อุดหนุนกิจกรรมนอกระบบในโรงเรียน
รวมเป็น
บาท
รวมทั้งสิ้น
๑๖๓,๐๑๒ บาท

รายชื่อโครงการในแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนบ้านหนองผือ
ปีการศึกษา 2562
ที่
ชื่อโครงการ
1 โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐาน
การศึกษา
2 โครงการห้องสมุดมีชีวิต

กลยุทธ์
1
1

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
5,692.30 นางนงนุช โยเรือง
4,820

นางมนูลา ภูชุมพล
นางนงนุช โยเรือง

3

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

1

4

โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

1

5

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

1

6

โครงการวันสาคัญ

2

7
8

โครงการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการแข่งขันกีฬาประจาปี

2
2

9

โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

3

10 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3

22,615.62 นางจารุวรรณ ดีมัย
นายจักรพจน์ สุนทราวิรัตน์
500
นางจารุวรรณ ดีมัย
นางวิไลวรรณ วังพิลา
นางนงนุช โยเรือง
นางสาวศิริลักษณ์ ทรงพุฒิ
นางสาวสุนัดดา สถานธง
23,055 นางจารุวรรณ ดีมัย
นายจักรพจน์ สุนทราวิรัตน์
นางวิไลวรรณ วังพิลา
น.ส.ศิริลักษณ์ ทรงพุฒิ
น.ส.สุนัดดา สถานธง
1,000
นางจารุวรรณ ดีมัย
นางมนูลา ภูชุมพล
นางวิไลวรรณ วังพิลา
684.38 นายบุญทัน วังพิลา
1,000
นางจารุวรรณ ดีมัย
นางวิไลวรรณ วังพิลา
นายจักรพจน์ สุนทราวิรัตน์
น.ส.ศิริลักษณ์ ทรงพุฒิ
น.ส.สุนัดดา สถานธง
500
นางจารุวรรณ ดีมัย
นายจักรพจน์ สุนทราวิรัตน์
49,400 นางจารุวรรณ ดีมัย
นายบุญทัน วังพิลา
นางวิไลวรรณ วังพิลา

11 โครงการอาหารกลางวัน

3

220,000

12 โครงการโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม

3

2,500

13 โครงการนิเทศภายในโรงเรียน

4

500

14 โครงการพัฒนาศักยภาพครู

5

1,000

15 โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง

9,250

16 โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษา

5

500

17 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

5

3,000

นายจักรพจน์ สุนทราวิรัตน์
นางจารุวรรณ ดีมัย
นางมนูลา ภูชุมพล
นางนงนุช โยเรือง
นางวิไลวรรณ วังพิลา
นายจักรพจน์ สุนทราวิรัตน์
นายสมชัย เพ็ชรรักษ์
นางวิลาวรรณ โยเฮิอง
นายสมชัย เพ็ชรรักษ์
นางวิลาวรรณ โยเฮือง
นางจารุวรรณ ดีมัย
นายบุญทัน วังพิลา
นางนงนุช โยเรือง
นางมนูลา ภูชุมพล
นางจารุวรรณ ดีมัย
นายจักรพจน์ สุนทราวิรัตน์
นายบุญทัน วังพิลา
นายจักรพจน์ สุนทราวิรัตน์

ที่
กิจกรรม
1 พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา
1.ขั้นเตรียมการ
1. ประชุมกาหนด โครงการ
2. ขออนุมัติโครงการ
3. ประชุมครูชี้แจงโครงการ
4. จัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
2.ขั้นดาเนินการ กิจกรรมโครงการ
1 กิจกรรมหนูน้อยคู่คุณธรรม
2 กิจกรรมโลกสวยด้วยมือเรา
3 กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง
4 กิจกรรมหนูรักภาษาไทย
5 กิจกรรมสุขภาพดีมีสุข
6 กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย

ระยะเวลาดาเนินงาน
มี.ค.62-เม.ย.62
เม.ย.62
เม.ย.62
พ.ค. 62

ผู้รับผิดชอบ

