
 

 

 

 

 

018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

(ปีงบประมาณ 2563) 
 

 

 



โครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากกนิแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 

(ประจ าปี 2563) 

ช่ือโครงการ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ ที่มาของงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการยกระดับคุณภาพของเด็กปฐมวัย - - 472,000.00 472,000.00 คุณครูสุรชัย ศรีโยธี งบอุดหนนุ 

โครงการพฒันากระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษาปฐมวัย - - 206,000.00 206,000.00 คุณครูสุรชัย ศรีโยธี งบรายได้,งบอืน่ๆ 

โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญระดับปฐมวัย - - 372,000.00 372,000.00 คุณครูสุรชัย ศรีโยธี งบอุดหนนุ 

โครงการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษาแบบ 

รู้เท่าทัน 

- 30,000.00 - 30,000.00 คุณครูบริสุทธ์ิธรรม พมิพ์ศิริ งบรายได้,งบอืน่ๆ 

โครงการพฒันาคุณภาพผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  

      -กิจกรรมการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย - 20,000.00 30,000.00 50,000.00 คุณครูรัตนาพร  จันทร์พรหม งบอุดหนุน,งบรายได้,งบอื่นๆ 

       -กิจกรรมการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนกลุ่มสาระการเรียนรู้           

คณิตศาสตร์ 

9,000.00 - 49,000.00 58,000.00 คุณครูวันเพญ็  ส าลขีาว งบอุดหนุน,งบรายได้,งบอื่นๆ 

     - กิจกรรมการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนกลุ่มสาระการเรียนรู้  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                     

10,000.00 17,000.00 114,000.00 141,000.00 คุณครูสุกัญญา  อดิษะ งบอุดหนุน,งบรายได้,งบอื่นๆ 

      -กิจกรรมการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

- 89,000.00 31,000.00 129,000.00 คุณครูพชัราภรณ์  วงศ์ประทุม งบอุดหนุน,งบรายได้,งบอื่นๆ 

     -กิจกรรมการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

- 123,500.00 10,000.00 133,500.00 คุณครูเบญญา  จันทรวิจิตร งบอุดหนุน,งบรายได้,งบอื่นๆ 

    -กิจกรรมการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ - - 150,000.00 150,000.00 คุณครูปิตินนัท์  บัวส าล ี งบอุดหนุน,งบรายได้,งบอื่นๆ 



ช่ือโครงการ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ ที่มาของงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

     -กิจกรรมการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

      สุขศึกษาและพลศึกษา 
11,500.00 10,000.00 88,000.00 109,500.00 คุณครูลาวัลย์   แย้มประสงค์ งบอุดหนุน,งบรายได้,งบอื่นๆ 

    -กิจกรรมการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
      การงานอาชีพ 

2,0000.00 16,000.00 16,000.00 34,000.00 คุณครูอตภิา  เกษมวัฒนา งบอุดหนุน,งบรายได้,งบอื่นๆ 

     -กิจกรรมการพฒันาคุณภาพความคิดดว้ยกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 145,000.00 415,000.00 190,000.00 750,000.00 คุณครูณตะนาว  เนียมอ่อน งบอุดหนุน,งบรายได้,งบอื่นๆ 

     -กิจกรรมการพฒันาผูเ้รียนดว้ยการส่งเสริมการใชห้้องสมุด - 42,000.00 58,000.00 100,000.00 คุณครูฐิติพงศ์  วรสิทธิกุลวงศ์ งบอุดหนุน,งบรายได้,งบอื่นๆ 

โครงการยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมความเป็นเลศิทาง
วิชาการ 

- 153,000.00 40,000.00 193,000.00 
คุณครูพชัราภรณ์  วงศ์ประทุม งบรายได้,งบอืน่ๆ 

โครงการพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมและเรียนร่วม - 1,700.00 7,500.00 9,200.00 คุณครูลาวัลย์   แย้มประสงค์ งบรายได้,งบอืน่ๆ 

โครงการกิจกรรมวันวิชาการ - 180,000.00 - 180,000.00 คุณครูบริสุทธ์ิธรรม พมิพ์ศิริ งบรายได้,งบอืน่ๆ 

โครงการห้องเรียนพเิศษ - 1,350,000.00 - 1,350,000.00 คุณครูบริสุทธ์ิธรรม พมิพ์ศิริ งบรายได้,งบอืน่ๆ 

 

โครงการพฒันาวิจัยในช้ันเรียนและส่ือนวัตกรรม 20,000.00 10,000.00 5,000.00 35,000.00 

คุณครูเฉลิมชัย  วัดเข้าหลาม,

คุณครูหทัยรัตน์  ภัทรมานิต,

คุณครูศิริลักษณ์  วงค์พุฒ 

 

งบรายได้,งบอืน่ๆ 

โครงการประกนัคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล - 5,500.00 16,000.00 21,500.00 คุณครูพชัราภรณ์  วงศ์ประทุม งบรายได้,งบอืน่ๆ 

โครงการนิเทศภายในเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน - - 35,000.00 35,000.00 

 
คุณครูเฉลิมชัย  วัดเข้าหลาม,

คุณครูมยุรา  สุระนิตย์ 

งบรายได้,งบอืน่ๆ 
 
 
 

โครงการพฒันาระบบการวัดและประเมินผล - 5,000.00 95,000.00 100,000.00 คุณครูกานดาภร  พุกสุวรรณ งบรายได้,งบอืน่ๆ 



ช่ือโครงการ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ ที่มาของงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการพฒันาครู บุคลากรทางการศึกษา สู่ครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 
21 

20,000.00 702,000.00 55,000.00 777,000.00 คุณครูอตภิา เกษมวัฒนา, 
คุณครูฉวีวรรณ  ประกอบเสียง 

งบรายได้,งบอืน่ๆ 
 

โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีส่ิงอ านวยความสะดวกแหล่งเรียนรู้ 

และส่ิงแวดล้อม 

43,000.00 56,000.00 5,311,000.00 5,410,000.00 คุณครูวินัย  สุขา งบรายได้,งบอืน่ๆ 
 

โครงการอาหารกลางวัน - 4,601,500.00 20,000.00 4,621,500.00 คุณครูลาวัลย์   แย้มประสงค์ งบอุดหนุน, 
งบรายได้,งบอืน่ๆ 

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างเป็นองค์รวม - 8,500.00 109,500.00 118,000.00 คุณครูลาวัลย์   แย้มประสงค์ งบรายได้,งบอืน่ๆ 

โครงการพฒันาระบบสารสนเทศของโรงเรียน 110,000.00 70,000.00 170,000.00 350,000.00 คุณครูอภญิา  พรชู งบรายได้,งบอืน่ๆ 

โครงการพฒันางานโสตทัศนศึกษา 80,000.00 - 820,000.00 900,000.00 คุณครูปานเทพนิ อศัวธ ารงกิติ,
คุณครูวินัย  สุขา 

งบรายได้,งบอืน่ๆ 

โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง (Learn to the world) - 471,267.50 - 471,267.50 คุณครูสุคนธ์พศิา  วรรณวงษ์ งบอุดหนุน,งบรายได้ 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมท่ีพงึประสงค์ของนกัเรียน                   
10,000.00 10,500.00 15,000.00 35,500.00 คุณครูสพร อุดมชุม, 

คุณครูมยุรา  สุรานิตย์ 

งบรายได้,งบอืน่ๆ 

โครงการไหว้ถูกวิธี มีมารยาทไทย - 10,000.00 - 10,000.00 คุณครูบริสุทธ์ิธรรม พมิพ์ศิริ งบรายได้,งบอืน่ๆ 

โครงการส่งเสริมงานกิจการนักเรียน - 80,000.00 - 80,000.00 คุณครูเบญญา  จันทรวิจิตร งบรายได้,งบอืน่ๆ 

โครงการศาสตร์พระราชา : สถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 
- 

 
- 

 
39,000.00 

 
39,000.00 

คุณครูบังเอญิ  เช้ือชุ่ม, 
คุณครูวิมล  ธรรมโรเวศน์, 

คุณครูวินัย  คงสุขา 

งบรายได้,งบอืน่ๆ 
 
 
 
 



ช่ือโครงการ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ ที่มาของงบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

โครงการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5,000.00 2,000.00 31,000.00 38,000.00 คุณครูปิติจิต ย่ีสุ่นเทศ, 

คุณครูอรอุมา  ลุนนากนั 

งบอุดหนุน, 
งบรายได้,งบอืน่ๆ 

โครงการบริการการเงินและงบประมาณ 
10,000.00 40,000.00 160,000.00 210,000.00 คุณครูสุกัญญา  อดิษะ ,  

คุณครูพมิพ์สิริ  จิตรามวงศ์ 

งบรายได้,งบอืน่ๆ 
 

 
 


