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แผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ (เพิ่มเติม)
ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

โรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลอาวพะยูน
อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
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สวนที่ 1

คําแถลงประกอบแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

โรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลอาวพะยูน
อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
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คําแถลงแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
ประกอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61

เรียน ประธานกรรมการสถานศึกษาและกรรมการโรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู5บริหารโรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน จะได5เสนอรางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕61 ตอคณะกรรมการโรงเรียนอนุบาลอาวพะยูนอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู5บริหารโรงเรียน
อนุ บ าลอาวพะยู น จึ ง ขอแถลงให5 ท านประธานและกรรมการโรงเรี ย นอนุ บาลอาวพะยู น ทุ ก ทานได5 ท ราบถึ ง
สถานการณ:คลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ดังตอไปนี้
1.สถานการคลัง
1.1 งบประมาณรายจาย
ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สถานศึกษามีสถานะการเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น

จํานวน 1473,266.07

บาท

1.1.2 เงินรายได5สะสมทั้งสิ้น

จํานวน 536,451.02

บาท

1.1.3 รายการกันเงินไว5 เปAนเงินทั้งสิ้น

จํานวน 302,000.00

บาท

2. การบริหารงบประมาณในปที่ผานมา(2559) และปป6จจุบัน
2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น

จํานวน 1,475,338.75 บาท

2.1.1 รายได5ที่จัดหาเอง
1) เงินที่มีผู5อุทิศให5แกสถานศึกษาโดยเฉพาะ
๒) เงินที่ได5จากการรับจ5างและที่ได5จากการจําหนายสิ่งของ
๓) เงินที่ได5จากการแสดงหรือกิจกรรมตาง ๆ
๔) เงินที่ได5จากการเรียกเก็บเปAนคาบํารุงการศึกษา
๕) เงินที่ได5จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได5
รับประโยชน:จากการใช5ทรัพย:สินของสถานศึกษา
๖) เงินที่ได5จากจําหนายจายโอนทรัพย:สินหรือเงิน

จํานวน

บาท

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

-

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวน

-

บาท
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ผลประโยชน:จากทรัพย:สินที่เกิดจากเงินรายได5
ของสถานศึกษาและจากบุคคลภายนอก
จํานวน บาท
๗) เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได5สถานศึกษา
จํานวน 3,990.75 บาท
2.2.2 รายได5ที่เทศบาลตั้งงบประมาณให5 และเงินที่ได5รับ
จากเงินอุดหนุน
จํานวน
บาท
๑) เงินที่เทศบาลตั้งงบประมาณให5สถานศึกษา
จากเงินรายได5ของเทศบาลเอง
จํานวน
บาท
๒) เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให5องค:กรปกครองสวนท5องถิ่น
เพื่อตั้งงบประมาณให5สถานศึกษา
จํานวน
บาท
๓) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
(1) เงินโครงการสนับสนุนคาใช5จายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1,450,720.00 บาท
๒.๒ รายจายจริง ทั้งสิ้น
จํานวน 936,815.00 บาท
ยุทธศาสตร:ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู5
บรรยากาศของสถานศึกษาให5เอื้อตอการเรียนรู5
จํานวน
บาท
ยุทธศาสตร:ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให5มีศักยภาพ
และมีคุณภาพ
จํานวน 820,048 บาท
ยุทธศาสตร:ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
ให5ตอบสนองความต5องการของประชาชน
จํานวน 21,000 บาท
ยุทธศาสตร:ที่ 4 การยกระดับขีดความสามารถของผู5เรียน
ให5มีศักยภาพสูง
จํานวน 166,800 บาท
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๒.๑ รายได9
รายได9
ก. รายได5ที่จัดหาเอง
๑. เงินที่มีผู5อุทิศให5แกสถานศึกษาโดยเฉพาะ
๒. เงินที่ได5จากการรับจ5างและที่ได5จากการ
จําหนายสิ่งของ
๓. เงินที่ได5จากการแสดงหรือกิจกรรมตาง ๆ
๔. เงินที่ได5จากการเรียกเก็บเปAนคาบํารุง
การศึกษา
๕. เงินที่ได5จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคล
นั้นได5รับประโยชน:จากการใช5ทรัพย:สินของ
สถานศึกษา
๖. เงินที่ได5จากจําหนายจายโอนทรัพย:สินหรือ
เงินผลประโยชน:จากทรัพย:สินที่เกิดจากเงิน
รายได5ของสถานศึกษา และจาก
บุคคลภายนอก
๗. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได5สถานศึกษา
๘. รายได5อื่นๆ
ข. รายได5ที่องค:กรปกครองสวนท5องถิ่นตั้ง
งบประมาณให5 และเงินที่ได5รับจากเงิน
อุดหนุน
๑. เงินที่องค:กรปกครองสวนท5องถิ่นตั้ง
งบประมาณให5สถานศึกษา จากเงินรายได5
ขององค:กรปกครองสวนท5องถิ่นเอง
๒. เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให5องค:กรปกครอง
สวนท5องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให5
สถานศึกษา
- คาอาหารกลางวัน
- คาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- คาใช5จายอินเตอร:เน็ตโรงเรียนระบบ
AsymmetricDigital Subscriber Line :
ADSL/WIFI ADSL
- คาพัฒนาห5องสมุดโรงเรียน

รับจริง
ป ๒๕59

ประมาณการ
ป ๒๕61

8,500

80,000
9,000

-

-

-

-

-

-

3,990.75
-

-

-

-

-

-

-

-

484,000
16,800

1,280,000
20,000
16,800

100,000

100,000

หมายเหตุ
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- คาพัฒนาแหลงเรียนรู5ของโรงเรียน
- คาสงเสริมกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา
- คาปiจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
- คาพัฒนาศักยภาพครู
- คาพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช5
โรงเรียนเปAนฐานในการพัฒนาท5องถิ่น
(SBMLD)
- คาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- คารณรงค:ปlองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
- คาพัฒนาศูนย:การเรียนรู5สูประชาคม
อาเซียนศึกษา
- คาพัฒนาระบบเว็บไซต:โรงเรียน
- คาสงเสริมศักยภาพคณะกรรมการ
สถานศึกษา
- คาโรงเรียนพอเพียงท5องถิ่น
- คาโรงเรียนSME
- คาให5ความรู5ผู5ปกครองปlองกันภาวะ
โภชนาการ
- คาโรงเรียนดีมีอาชีพ
- คารณรงค:ปlองกันยาเสพติดนอก
สถานศึกษา
- คาใช5จายในการจัดทําศูนย:การเรียนรู5เฉลิม
พระเกียรติในโรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน
- คาศูนย:การเรียนรู5ด5านการทองเที่ยวใน
สถานศึกษา
๓. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- เงินคารายหัว
- คาจัดการเรียนการสอนรายหัวสวนเพิ่ม
( TOP UP)
- คาหนังสือเรียน
- คากิจกรรมพัฒนาผู5เรียน
- คาอุปกรณ:การเรียน
- คาเครื่องแบบนักเรียน
รวมรายได9ทั้งสิ้น

50,000
-

50,000
50,000

455,000

64,000
15,000
750,000

2,100
-

20,000
121,000
50,000

-

5,000
50,000

-

100,000
100,000
20,000

-

250,000

-

50,000

188,300
-

576,000
80,000

40,803
47,050
24,795
35,100
1,475,338.75

125,960
72,800
94,400
105,600
4,576,560

100,000
200,000
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๒.๒ รายจายตามยุทธศาสตรB/แนวทางการพัฒนา
จายจริง
ป ๒๕59

งบประมาณ
ป ๒๕61

163850

244,600

2.ยุทธศาสตรBเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคลและพัฒนาศักยภาพบุคคลากรให9มี
ศักยภาพและมีคุณภาพ
2.1 กลยุทธ:พัฒนาศักยภาพครู
2.2 แนวทางสงเสริมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

-

85,000
150,000

3.ยุทธศาสตรBเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษาให9ตอบสนองความต9องการ
ของประชาชน
3.1 กลยุทธ:สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
3.2 กลยุทธ:สงเสริมระบบประกันคุณภาพ

21,000
-

855,000
20,000

1227998

3,171,960

-

50,000

1,412,848

4,576,560

ยุทธศาสตรB/แนวทางการพัฒนา
1.ยุทธศาสตรBเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
บรรยากาศการเรียนรู9 ของสถานศึกษาให9เอื้อตอ
การเรียนรู9
1.1 กลยุทธ:สงเสริมสุขภาพผู5เรียนให5มีสุขภาพกาย
สมวัย

๔. ยุทธศาสตรBยกระดับขีดความสามารถของ
ผู9เรียนให9มีศักยภาพสูง ด9านการอาน ด9านการคิด
ด9านคณิตศาสตรB และมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง
สมบูรณB
4.1 กลยุทธ:พัฒนาการเรียนรู5ของผู5เรียนที่
หลากหลาย
4.2 กลยุทธ:สงเสริมการพัฒนาอาคารสถานที่เอื้อ
ตอการเรียนรู5

รวมรายจายทั้งสิ้น

หมายเหตุ
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สวนที่ ๒

แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61

ของ

โรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลอาวพะยูน
อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

9

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
ของโรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน
เทศบาลตําบลอาวพะยูน อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
..............................................................................................
หลักการ
รายจายทั้งสิ้น
ยอดรวม 4,576,560.- บาท
แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร:/แนวทางการพัฒนาได5 ดังนี้
ก.ยุทธศาสตร:การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู5 บรรยากาศของสถานศึกษาให5เอื้อตอการเรียนรู5
1.1 กลยุทธ:สงเสริมสุขภาพผู5เรียนให5มีสุขภาพกายสมวัย
ยอดรวม 244,600 บาท
ข.ยุทธศาสตร:การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให5มีศักยภาพและมีคุณภาพ
2.๑ กลยุทธ:สงเสริมประสิทธิภาพครูให5มีศักยภาพ
ยอดรวม 85,000 บาท
2.๒ กลยุทธ:สงเสริมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ยอดรวม 150,000 บาท
ค.ยุทธศาสตร:การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาให5ตอบสนองความต5องการของประชาชน
3.1 กลยุทธ:สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
ยอดรวม 855,000 บาท
3.2 กลยุทธ:สงเสริมระบบประกันคุณภาพ
ยอดรวม 20,000 บาท
ง.ยุทธศาสตร:การยกระดับขีดความสามารถของผู5เรียนให5มีศักยภาพสูง
4.1 กลยุทธ:การสงเสริมคุณภาพผู5เรียนอยางหลากหลาย
ยอดรวม 3,171,960 บาท
4.2 กลยุทธ:การพัฒนาการเรียนรู5ของผู5เรียนที่หลากหลาย
ยอดรวม 50,000 บาท
เหตุผล
เพื่อใช5ในการดําเนินงานตามนโยบายของเทศบาลตําบลอาวพะยูน คณะผู5บริหารสถานศึกษา ที่ได5วางแผน
ไว5ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 จึงเสนอรางแผนปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เพื่อกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน พิจารณาเห็นชอบตอไป
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ของโรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน
เทศบาลตําบลอาวพะยูน อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
.............................................................
โดยที่เปAนการสมควรจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 อาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาด5วยหลักเกณฑ:และวิธีการนําเงินรายได5ของสถานศึกษาไปจัดสรรเปAนคาใช5จายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค:กรปกครองสวนท5องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ ข5อ ๙ จึงจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ขึ้นไว5โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียนอนุบาลอาวพะยูนดังนี้
ข5อ ๑ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณนี้ เรียกวา แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
ข5อ ๒ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณนี้ ให5ใช5บังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕60 เปAนต5นไป
ข5อ ๓ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 เปAนจํานวนรวมทั้งสิ้น 4,576,560 บาท
โดยแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร:และแนวทางการพัฒนาได5 ดังนี้
ก.ยุทธศาสตร:การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู5 บรรยากาศของสถานศึกษาให5เอื้อตอการเรียนรู5
1. กลยุทธ:สงเสริมสุขภาพผู5เรียนให5มีสุขภาพกายสมวัย
ยอดรวม 244,600
บาท
ข.ยุทธศาสตร:การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให5มีศักยภาพและมีคุณภาพ
๑. กลยุทธ:สงเสริมประสิทธิภาพครูให5มีศักยภาพ
ยอดรวม
85,000
บาท
๒. กลยุทธ:สงเสริมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ยอดรวม 150,000
บาท
ค.ยุทธศาสตร:การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาให5ตอบสนองความต5องการของประชาชน
๑. กลยุทธ:สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
ยอดรวม 855,000
บาท
๒. กลยุทธ:การสงเสริมระบบประกันคุณภาพ
ยอดรวม
20,000 บาท
ง.ยุทธศาสตร:การยกระดับขีดความสามารถของผู5เรียนให5มีศักยภาพสูง
๑. กลยุทธ:การสงเสริมคุณภาพผู5เรียนอยางหลากหลาย
ยอดรวม 3,171,960 บาท
๒. กลยุทธ:การพัฒนาการเรียนรู5ของผู5เรียนที่หลากหลาย
ยอดรวม
50,000 บาท
ข5อ ๔ การเบิกจายเงินรายได5สถานศึกษาที่ได5รับความเห็นชอบให5เปAนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาด5 ว ยหลั ก เกณฑ: แ ละวิ ธี ก ารนํ า เงิ น รายได5 ข องสถานศึ ก ษาไปจั ด สรรเปA น คาใช5 จ ายในการจั ด การศึ ก ษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค:กรปกครองสวนท5องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑

(ลงนาม)
(นายสุรเสกข: ผลบุญ)
ตําแหนง ผู5อํานวยการสถานศึกษา
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สวนที่ ๓

รายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61

ของ

โรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลอาวพะยูน
อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
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ประมาณการรายได9ของสถานศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
ของโรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลอาวพะยูน
อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ประมาณการรายได5 รวม 4,576,560 บาท
ก.รายได5ที่จัดหาเอง
๑. เงินที่มีผู5อุทิศให5แกสถานศึกษาโดยเฉพาะจํานวน 80,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5สูงกวาปที่
ผานมา
๒. เงินที่ได5จากการรับจ5างและที่ได5จากการจําหนายสิ่งของ จํานวน - บาท คําชี้แจง ให5ประมาณการไว5เทา
ปที่ผานมา
๓. เงินที่ได5จากการแสดงหรือกิจกรรมตาง ๆ จํานวน - บาท คําชี้แจง ให5ประมาณการไว5เทาปที่ผานมา
๔. เงินที่ได5รับจาการเรียกเก็บเปAนคาบํารุงการศึกษา จํานวน - บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5สูงกวาปที่
ผานมา เนื่องจากในปที่ผานมาได5รับจริงสูงกวาที่ประมาณการไว5 จึงประมาณการเทาที่ได5รับจริง
๕. เงินที่ได5จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได5รับประโยชน:จากการใช5ทรัพย:สินของสถานศึกษา
จํานวน - บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5เทาปที่ผานมา
๖. เงินที่ได5จากจําหนายจายโอนทรัพย:สินหรือเงินผลประโยชน:จากทรัพย:สินที่เกิ ดจากเงินรายได5ของ
สถานศึกษา และจากบุคคลภายนอก จํานวน - บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5เทาปที่ผานมา
๗. เงินดอกผลที่จากเงินรายได5สถานศึกษา จํานวน 9,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5สูงกวาปที่ผาน
มา
๘. รายได5อื่น ๆ จํานวน - บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5เทาปที่ผานมา
ข. รายได5ที่องค:กรปกครองสวนท5องถิ่นตั้งงบประมาณให5 และเงินที่ได5จากเงินอุดหนุน
๑. เงินที่องค:กรปกครองสวนท5องถิ่นตั้งงบประมาณให5สถานศึกษา จากเงินรายได5ขององค:กรปกครองสวน
ท5องถิ่นเอง จํานวน - บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5เทาปที่ผานมา
๒. เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให5องค:กรปกครองสวนท5องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให5สถานศึกษา
2.1 คาอาหารกลางวัน 1,280,000.- บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5สูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากมี
นักเรียนเพิ่มขึ้นกวาปที่แล5ว
2.2 คาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000.- บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5เทากับปที่ผานมา
2.3 คาใช5จายอินเตอร:เน็ตโรงเรียนระบบ AsymmetricDigital Subscriber Line : ADSL/WIFI
ADSL 16,800.- บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5เทากับปที่ผานมา
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2.4 คาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ห5 อ งสมุ ด โรงเรี ย น 100,000.- บาท คํ า ชี้ แ จง ประมาณการไว5 เ ทากั บ ป
ที่ผานมา
2.5 คาพั ฒ นาการเรี ย นรู5 สูประชาคมอาเซี ยน 50,000.- บาท คํ า ชี้แ จง ประมาณการไว5 เ ทากั บ ป
ที่ผานมา
2.6 คาสงเสริมกิจกรรมรักการอานใน สถานศึกษา 50,000.- บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5เทากับป
ที่ผานมา
2.7 คาจัดทําศูนย:การเรียนรู5ด5านการทองเที่ยวในสถานศึกษา 50,000.- บาท คําชี้แจง ประมาณการ
ไว5สูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากได5รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น
2.8 คาปiจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 64,000.- บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5สูงกวาปที่ผาน
มาเนื่องจากมีนักเรียนเพิ่มขึ้นกวาปที่แล5ว
2.9 คาพัฒนาศักยภาพครู 15,000.- บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5ต่ํากวาปที่ผานมา
2.10 คาโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช5โรงเรียนเปAนฐานในการพัฒนาท5องถิ่น (SBMLD)
750,000.- บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5เทากับปที่ผานมา
2.11 คาใช5จายจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดีเดน 50,000.- บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5
เทากับปที่ผานมา
2.12 คารณรงค:ปlองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 121,000.-บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5สูงกวาป
ที่ผานมาเนื่องจากได5รับจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
2.13 คารณรงค:ปlองกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา 200,000.-บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5สูงกวา
ปที่ผานมาเนื่องจากได5รับจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
2.14 คาการพัฒนาระบบเว็บไซต:โรงเรียน 5,000.-บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5สูงกวาปที่ผานมา
เนื่องจากได5รับจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
2.15 คาสงเสริมศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา 50,000.-บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5สูง
กวาปที่ผานมาเนื่องจากได5รับจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
2.16 คาโรงเรี ยนพอเพี ย งท5 องถิ่ น 100,000.-บาท คํ าชี้ แจง ประมาณการไว5 สูง กวาปที่ ผานมา
เนื่องจากได5รับจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
2.17 คาโรงเรียนSME 100,000.-บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5สูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากได5รับ
จัดสรรงบประมาณเพิ่ม
2.18 คาให5ความรู5ผู5ปกครองปlองกันปiญหาภาวะโภชนาการ 20,000.-บาท คําชี้แจง ประมาณการ
ไว5สูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากได5รับจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
2.19 คาโรงเรียนดีมีอาชีพ 100,000.-บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5สูงกวาปที่ผานมาเนื่องจาก
ได5รับจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
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2.20 คาใช5 จ ายในการจั ด ศู น ย: ก ารเรี ย นรู5 เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ใ นโรงเรี ย นอนุ บ าลอาวพะยู น
250,000.-บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5สูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากได5รับจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
2.21 คาใช5จายดนตรีจิตอาสาพัฒนาท5องถิ่น 20,000.-บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5สูงกวาปที่
ผานมาเนื่องจากได5รับจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
2.22 คาใช5จายสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 20,000.-บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5สูงกวาปที่ผาน
มาเนื่องจากได5รับจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
2.23 คาใช5จายสงเสริมสุขภาพและปlองกันโรค 20,000.-บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5สูงกวาปที่
ผานมาเนื่องจากได5รับจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
2.24 คาใช5จายสงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 20,000.-บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5สูงกวาปที่
ผานมาเนื่องจากได5รับจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
2.24 คาใช5จายพัฒนาแหลงเรียนรู5ของโรงเรียน 50,000.-บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5สูงกวาปที่
ผานมาเนื่องจากได5รับจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
๓. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๓.๑ เงินคารายหัวจํานวน 576,000.-บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5สูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากมี
นักเรียนเพิ่มขึ้นกวาปที่แล5ว
๓.๒ คาเครื่ องแบบนั ก เรี ย น จํ า นวน 105,600.-บาทคํ าชี้ แ จง ประมาณการไว5 สูง กวาปที่ ผานมา
เนื่องจากมีนักเรียนเพิ่มขึ้นกวาปที่แล5ว
๓.๓ คาหนังสือเรียนจํานวน 125,960.-บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5สูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากมี
นักเรียนเพิ่มขึ้นกวาปที่แล5ว
๓.๔ คาอุปกรณ:การเรียนจํานวน 64,400.-บาท คําชี้แจง ประมาณการไว5สูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากมี
นักเรียนเพิ่มขึ้นกวาปที่แล5ว
๓.๕ คากิจกรรมพัฒนาผู5เรีย น จํานวน 72,800.-บาท คํา ชี้แจง ประมาณการไว5สูง กวาปที่ ผานมา
เนื่องจากมีนักเรียนเพิ่มขึ้นกวาปที่แล5ว
๓.6 คาจัดการเรียนการสอนรายหัวสวนเพิ่ม (TOP UP) จํานวน 80,000.- บาท คําชี้แจงประมาณ
การไว5สูงกวาปที่ผานมาเนื่องจากมีนักเรียนเพิ่มขึ้นกวาปที่แล5ว
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รายละเอียดรายจายของสถานศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
ของโรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลอาวพะยูน
อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
.............................................
รายจายตามยุทธศาสตรBการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรBเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู9 บรรยากาศของสถานศึกษาให9เอื้อตอการเรียนรู9
1.1 กลยุทธBสงเสริมสุขภาพผู9เรียนให9มีสุขภาพกายสมวัย
วัตถุประสงคB
เพื่อจัดประสบการณ:การเรียนรู5ให5ผู5เรียนอยางหลากหลาย
งานที่ทํา
จัดประสบการณ:การเรียนรู5ให5ผู5เรียนได5เลือกเรียนอยางหลากหลาย
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝvายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาห5องสมุดโรงเรียน
2. โครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ป (คากิจกรรม
พัฒนาผู5เรียน)
3. โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต:โรงเรียน
4. โครงการสงเสริมการใช5อินเตอร:เน็ตของ
โรงเรียน
5. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู5ของโรงเรียน
รวมรายจาย

จายจริง
ป ๒๕๕9
100,000
47,050

ประมาณการ
ป ๒๕61
100,000
72,800

16,800

5,000
16,800

163,850

50,000
244,600

หมายเหตุ
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รายละเอียดรายจายของสถานศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
ของโรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลอาวพะยูน
อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
.............................................
รายจายตามยุทธศาสตรBการพัฒนา
2. ยุทธศาสตรBเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให9มีศักยภาพ
และมีคุณภาพ
2.1 กลยุทธBสงเสริมประสิทธิภาพครูให9มีศักยภาพ
วัตถุประสงคB
๑. เพื่อสงเสริมศักยภาพของบุคลากร
2. เพื่อให5ประชาชนมามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา
งานที่ทํา
๑. อบรมพัฒนาความรู5ในการจัดการเรียนการสอนให5กับครู
๒. ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยการมีสวนรวมของชุมชน
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝvายบริหารงานวิชาการ/ฝvายบริหารงานบุคคล โรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. โครงการพัฒนาศักยภาพครู
3. โครงการสงเสริมศักยภาพคณะกรรมการ
สถานศึกษา
รวมรายจาย

จายจริง
ป ๒๕๕๘
-

ประมาณการ
ป ๒๕61
20,000
15,000
50,000

-

85,000

หมายเหตุ
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รายละเอียดรายจายของสถานศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒561
ของโรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลอาวพะยูน
อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
.............................................
รายจายตามยุทธศาสตรBการพัฒนา
2. ยุทธศาสตรBเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให9มีศักยภาพ
และมีคุณภาพ
2.2 กลยุทธBสงเสริมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
วัตถุประสงคB
๑. เพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพของสถานศึกษา
๒. เพื่อสร5างมาตรฐานของสถานศึกษาให5เปAนที่ยอมรับของชุมชน
งานที่ทํา
จัดระบบประกันคุณภาพให5ครบวงจรอยางมีคุณภาพ (PPCA)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝvายบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพอเพียงท5องถิ่น
2. โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
รวมรายจาย

จายจริง
ป ๒๕๕9
-

ประมาณการ
ป ๒๕61
100,000
50,000
150,000

หมายเหตุ
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รายละเอียดรายจายของสถานศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
ของโรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลอาวพะยูน
อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
.............................................
รายจายตามยุทธศาสตรBการพัฒนา
3. ยุทธศาสตรBเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาให9ตอบสนองความต9องการของประชาชน
3.1 กลยุทธBสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
วัตถุประสงคB
๑. เพื่อให5ประชาชนเข5ามามีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา
๒. เพื่อสร5างปฏิสัมพันธ:ระหวางสถานศึกษากับชุมชน บ5าน วัด โรงเรียน
งานที่ทํา
๑. จัดประชุมผู5มีสวนเกี่ยวข5องในชุมชน
๒. อํานวยความสะดวกและบริการชุมชนโดยใช5โรงเรียนเปAนฐานในการพัฒนาท5องถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝvายบริหารงานบุคคล/ฝvายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการโรงเรียนดีมีอาชีพ
2. โครงการโรงเรียนSME
3. โครงการรณรงค:ปlองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
4. โครงการสนับสนุนปiจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน
ยากจน
5. โครงการให5ความรู5ผู5ปกครองปlองกันภาวะโภชนาการ
6. โครงการรณรงค:ปlองกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา
7. โครงการคาใช5จายในการจัดศูนย:การเรียนรู5เฉลิมพระ
เกียรติในโรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน
รวมรายจาย

จายจริง
ป ๒๕๕9
21,000
-

ประมาณการ
ป ๒๕61
100,000
100,000
121,000
64,000

-

20,000
200,000
250,000

21,000

855,000

หมายเหตุ
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รายละเอียดรายจายของสถานศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
ของโรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลอาวพะยูน
อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
.............................................
รายจายตามยุทธศาสตรBการพัฒนา
3. ยุทธศาสตรBเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาให9ตอบสนองความต9องการของ
ประชาชน
3.2 กลยุทธBการสงเสริมระบบประกันคุณภาพ
วัตถุประสงคB
๑. เพื่อสร5างมาตรฐานของสถานศึกษาให5เปAนที่ยอมรับของชุมชน
งานที่ทํา
จัดระบบประกันคุณภาพให5ครบวงจรอยางมีคุณภาพ (PDCA)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝvายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการดนตรีจิตอาสาพัฒนาท5องถิ่น
รวมรายจาย

จายจริง
ป ๒๕59
-

ประมาณการ
ป ๒๕61
20,000

-

20,000

หมายเหตุ
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รายละเอียดรายจายของสถานศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
ของโรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน
เทศบาลตําบลอาวพะยูน อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
.............................................
รายจายตามยุทธศาสตรBการพัฒนา
4. ยุทธศาสตรBยกขีดระดับความสามารถของผู9เรียนให9มีศักยภาพสูง
4.1 กลยุทธBการสงเสริมคุณภาพผู9เรียนอยางหลากหลาย
วัตถุประสงคB
1. เพื่อจัดประสบการณ:การเรียนรู5ให5ผู5เรียนอยางหลากหลาย
2. เพื่อสงเสริมอัตลักษณ: เอกลักษณ:ของสถานศึกษา
งานที่ทํา
๑. จัดประสบการณ:การเรียนรู5ด5านคุณธรรมจริยธรรมและความเปAนอัตลักษณ:ของนักเรียน
๒. จัดประสบการณ:การเรียนรู5ให5ผู5เรียนได5เลือกเรียนรู5อยางหลากหลาย
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝvายบริหารงานวิชาการ/ฝvายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน
โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการสงเสริมกิจกรรมรักการอานใน
สถานศึกษา
2. โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน
(TOP UP)
3. โครงการสงเสริมอัจฉริยภาพผู5เรียน
4. โครงการนโยบายเรียนฟรี ๑๕ป (คาหนังสือ
เรียน)
5. โครงการนโยบายเรียนฟรี ๑๕ป (คา
เครื่องแบบนักเรียน)
6. โครงการสื่อสร5างสรรค:เพื่อการเรียนรู5
7. โครงการนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ป (คาอุปกรณ:
การเรียน)
8. โครงการสงเสริมโภชนาการอาหารกลางวัน

จายจริง
ป ๒๕๕9
50,000

ประมาณการ
ป ๒๕61
50,000

-

80,000

455,000
40,803

750,000
125,960

35,100

105,600

188,300
24,795

576,000
94,400

484,000

1,280,000

หมายเหตุ
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9. โครงการศูนย:การเรียนรู5ด5านการทองเที่ยวใน
สถานศึกษา
10. โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
11. โครงการสงเสริมสุขภาพและปlองกันโรค
12. โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน

-

50,000

-

20,000
20,000
20,000

รวมรายจาย

1,227,998

3,171,960
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รายละเอียดรายจายของสถานศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒561
ของโรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตําบลอาวพะยูน
อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
.............................................
รายจายตามยุทธศาสตรBการพัฒนา
4. ยุทธศาสตรBยกขีดระดับความสามารถของผู9เรียนให9มีศักยภาพสูง
4.2 กลยุทธBสงเสริมการพัฒนาอาคารสถานที่เอื้อตอการเรียนรู9
วัตถุประสงคB
เพื่อให5ผู5เรียนมีคุณภาพโดยเรียนรู5จากชุมชน
งานที่ทํา
สงเสริมการเรียนรู5เศรษฐกิจพอเพียง
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝvายบริหารงานวิชาการ/ฝvายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน

1. โครงการพัฒนาการเรียนรู5สูประชาคมอาเซียน

จายจริง
ป ๒๕๕9
-

ประมาณการ
ป ๒๕61
50,000

รวมรายจาย

-

50,000

โครงการ/กิจกรรม

หมายเหตุ

23

รายละเอียดรายจายตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ของโรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน
เทศบาลตําบลอาวพะยูน อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
รายจายจําแนกตามยุทธศาสตรBการพัฒนา
..............................................
รายจาย ทั้งสิ้น
ตั้งไว9รวม 4,576,560.- บาท แยกเปLน
1. ยุทธศาสตรBเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู9ของสถานศึกษาให9เอื้อตอการเรียนรู9
ตั้งไว9รวม 244,600 บาท แยกเปLน
1.1 กลยุทธBสงเสริมสุขภาพผู9เรียนให9มีสุขภาพกายสมวัย
1.1.1 โครงการพัฒนาห9องสมุดโรงเรียน
ตั้งไว9 100,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาดําเนินโครงการพัฒนาห5องสมุดโรงเรียน สําหรับคาหนังสือ โตyะ เก5าอี้ ชั้นวาง
หนังสือ อุปกรณ:อิเล็กทรอนิก ตั้งจายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให5องค:กรปกครองสวนท5องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณ
ให5 ส ถานศึ ก ษาเปA น คาใช5 จ ายคาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ห5 อ งสมุ ด โรงเรี ย น ปรากฏในแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาสี่ ป
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร:ที่ 1 กลยุทธ:ที่ 1
1.1.2 โครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ป (คากิจกรรมพัฒนาผู9เรียน)
ตั้งไว9 72,800 บาท
เพื่อจายเปAนคาดําเนินโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ป(คากิจกรรมพัฒนาผู5เรียน) ตั้งจายจากเงิน
อุดหนุนที่รัฐจัดสรรให5องค:กรปกครองสวนท5องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให5สถานศึกษาเปAนคากิจกรรมพัฒนาผู5เรียน
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร:ที่ 1 กลยุทธ:ที่ 1
1.1.3 โครงการพัฒนาระบบเว็บไซตBโรงเรียน
ตั้งไว9 5,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาดําเนินโครงการพัฒนาระบบเว็บไซต:โรงเรียน สําหรับติดตั้งเว็บไซตBโรงเรียน
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให5องค:กรปกครองสวนท5องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให5สถานศึกษาเปAนคาใช5จาย
ติดตั้งเว็บไซต:โรงเรียน ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร:ที่ 1 กลยุทธ:ที่ 1
1.1.4 โครงการสงเสริมการใช9อินเตอรBเน็ตของโรงเรียน
ตั้งไว9 16,800 บาท
เพื่ อ จายเปA น คาดํ า เนิ นโครงการสงเสริ ม การใช5 อิ นเตอร: เน็ ตของโรงเรี ยน สํ า หรั บ ติ ด ตั้ ง ระบบ
อินเทอร:เน็ต คาวัสดุอุปกรณ: ตั้งจายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให5องค:กรปกครองสวนท5องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณ
ให5สถานศึกษาเปAนคาใช5จายอินเตอร:เน็ตโรงเรียนระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL /
WifiADSL ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร:ที่ 1 กลยุทธ:ที่ 1
1.1.5 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรู9ของโรงเรียน
ตั้งไว9 50,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาดําเนินโครงการพัฒนาแหลงเรียนรู5ของโรงเรียน สําหรับคาอุปกรณ: สําหรับจัด
แหลงเรียนรู5 และรายจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให5องค:กรปกครองสวนท5องถิ่น เพื่อตั้ง
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งบประมาณให5สถานศึกษาเปAนคาใช5จายในการจัดแหลงเรียนรู5ของโรงเรียน ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร:ที่ 1 กลยุทธ:ที่ 1
2. ยุทธศาสตรBเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให9มีศักยภาพและมีคุณภาพ
ตั้งไว9รวม 235,000 บาท แยกเปLน
2.1 กลยุทธBการพัฒนาศักยภาพครู
ตั้งไว9รวม 85,000บาท แยกเปLน
2.1.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ตั้งไว9 20,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับคาวิท ยากร คาวัสดุอุปกรณ:
และคาใช5จายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให5องค:กรปกครองสวนท5องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณ
ให5สถานศึกษาเปAนคาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
ยุทธศาสตร:ที่ 2 กลยุทธ:ที่ 1
2.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
ตั้งไว9 15,000 บาท
เพื่ อ จายเปAนคาดํ าเนิ นโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพครู สํ า หรั บคาวิ ท ยากร คาวั สดุ อุ ป กรณ: และ
คาใช5จายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให5องค:กรปกครองสวนท5องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให5
สถานศึกษาเปAนคาพัฒนาศักยภาพครู ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร:ที่ 2
กลยุทธ:ที่ 1
2.1.3 โครงการสงเสริมศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา
ตั้งไว9 50,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาดําเนินโครงการสงเสริมศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษา สําหรับคาวิทยากร คา
เหมารถ คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ: และคาใช5จายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให5องค:กร
ปกครองสวนท5องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให5สถานศึกษาเปAนคาโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช5โรงเรียนเปAน
ฐานในการพัฒนาท5องถิ่น (SBMLD) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร:ที่ 2
กลยุทธ:ที่ 1
2.2 กลยุทธBสงเสริมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ตั้งไว9รวม 150,000 บาท แยกเปLน
2.2.1 โครงการโรงเรียนพอเพียงท9องถิ่น
ตั้งไว9 100,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาดําเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท5องถิ่น สําหรับคาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ: และ
คาใช5จายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให5องค:กรปกครองสวนท5องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให5
สถานศึ กษาเปA นคาโครงการพั ฒ นาการจั ดการศึ ก ษาโดยใช5 โ รงเรีย นเปA นฐานในการพั ฒ นาท5 อ งถิ่ น (SBMLD)
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร:ที่ 2 แนวทางที่ 2
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2.2.2 โครงการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตั้งไว9 50,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาดําเนินโครงการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สําหรับคาวิทยากร คาวัสดุ
อุปกรณ:และคาใช5จายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให5องค:กรปกครองสวนท5องถิ่น เพื่อตั้ ง
งบประมาณให5สถานศึกษาเปAนคาใช5จายในการสงเสริมองค:กรปกครองสวนท5องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ดีเดน ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร:ที่ 2 กลยุทธ:ที่ 2
3. ยุทธศาสตรBเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาให9ตอบสนองความต9องการของประชาชน
ตั้งไว9รวม 875,000 บาท แยกเปLน
3.1 กลยุทธBการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน
ตั้งไว9รวม 855,000 บาท แยกเปLน
3.1.1 โครงการโรงเรียนSME
ตั้งไว9 100,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาดําเนินโครงการโรงเรียนSME สําหรับคาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ: และคาใช5จาย
เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให5องค:กรปกครองสวนท5องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให5สถานศึกษา
เปA น คาโครงการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาโดยใช5 โ รงเรี ย นเปA น ฐานในการพั ฒ นาท5 อ งถิ่ น (SBMLD)
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร:ที่ 3 กลยุทธ:ที่ 1
3.1.2 โครงการสนับสนุนป6จจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
ตั้งไว9 64,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาดําเนินโครงการสนับสนุนคาปiจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน ได5ชวยลดคาใช5จายและ
ซื้ ออุ ป กรณ: ก ารเรี ย นในสวนที่ ขาด ตั้ ง จายจากเงิ นอุ ด หนุ นที่ รัฐจั ดสรรให5 องค: ก รปกครองสวนท5 อ งถิ่ น เพื่ อ ตั้ ง
งบประมาณให5ส ถานศึ ก ษาเปA น คาปi จ จั ย พื้ น ฐานสํ า หรั บ นั ก เรี ย นยากจน ปรากฏในแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาสี่ ป
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร:ที่ 3 กลยุทธ:ที่ 1
3.1.3 โครงการให9ความรู9ผู9ปกครองปSองกันป6ญหาภาวะโภชนาการ
ตั้งไว9 20,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาดําเนินโครงการให5ความรู5ผู5ปกครองปlองกันปiญหาภาวะโภชนาการ สําหรับคาวัสดุ
อุปกรณ: ตั้งจายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให5องค:กรปกครองสวนท5องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให5สถานศึกษาเปAน
คาใช5 จ ายในการให5 ค วามรู5 ผู5 ป กครองปl อ งกั น ปi ญ หาภาวะโภชนาการ ปรากฏในแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาสี่ ป
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร:ที่ 3 กลยุทธ:ที่
3.1.4 โครงการโรงเรียนดีมีอาชีพ
ตั้งไว9 100,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาดําเนินโครงการโรงเรียนดีมีอาชีพ สําหรับคาวัสดุอุปกรณ: และคาใช5จายเบ็ดเตล็ด
อื่นๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให5องค:กรปกครองสวนท5องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให5สถานศึกษาเปAนคา
พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช5โรงเรียนเปAนฐานในการพัฒนาท5องถิ่น(SBMLD) ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร:ที่ 3 กลยุทธ:ที่ 1
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3.1.5 โครงการรณรงคBปSองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ตั้งไว9 121,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาดําเนินโครงการรณรงค:ปlองกันยาเสพติดในสถานศึกษา สําหรับคาวัสดุอุปกรณ: ตั้ง
จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให5องค:กรปกครองสวนท5องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให5สถานศึกษาเปAนคาใช5จายใน
การรณรงค: ปl อ งกั น ยาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา ปรากฏในแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาสี่ ป (พ.ศ.2561 - 2564)
ยุทธศาสตร:ที่ 3 กลยุทธ:ที่ 1
3.1.6 โครงการรณรงคBปSองกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา
ตั้งไว9 200,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาดําเนินโครงการรณรงค:ปlองกันยาเสพติดนอกสถานศึกษา สําหรับคาวัสดุอุปกรณ:
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให5องค:กรปกครองสวนท5องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให5สถานศึกษาเปAนคาใช5จายใน
การรณรงค: ปl อ งกั นยาเสพติ ด นอกสถานศึ ก ษา ปรากฏในแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาสี่ ป (พ.ศ.2561 - 2564)
ยุทธศาสตร:ที่ 3 กลยุทธ:ที่ 1
3.1.7 โครงการคาใช9จายในการจัดศูนยBการเรียนรู9เฉลิมพระเกียรติในโรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน
ตั้งไว5 250,000 บาท
เพื่อจายเปA นคาดําเนินโครงการคาใช5จายในการจัดศู นย:การเรียนรู5เฉลิมพระเกียรติในโรงเรีย น
อนุบาลอาวพะยูน สําหรับคาอุปกรณ: สําหรับจัดแหลงเรียนรู5 และรายจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆตั้งจายจากเงินอุดหนุนที่
รัฐจัดสรรให5องค:กรปกครองสวนท5องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให5สถานศึกษาเปAนคาใช5จายในการจัดศูนย:การเรียนรู5
เฉลิมพระเกียรติในโรงเรียนอนุบาลอาวพะยูน ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564)
ยุทธศาสตร:ที่ 3 กลยุทธ:ที่ 1
3.2 กลยุทธBการสงเสริมระบบประกันคุณภาพ
ตั้งไว9รวม 20,000 บาท แยกเปLน
3.2.1 โครงการดนตรีจิตอาสาพัฒนาท9องถิ่น
ตั้งไว9 20,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาดําเนินโครงการดนตรีจิตอาสาพัฒนาท5องถิ่น และคาใช5จายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตั้งจาย
จากเงินที่มีผู5อุทิศให5 เพื่อตั้งงบประมาณให5สถานศึกษาเปAนคาโครงการดนตรีจิตอาสาพัฒนาท5องถิ่น ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร:ที่ 3 กลยุทธ:ที่ 2
4. ยุทธศาสตรBยกระดับขีดความสามารถของผู9เรียนให9มีศักยภาพสูง
4.1 กลยุทธBการพัฒนาการเรียนรู9ของผู9เรียนที่หลากหลาย

ตั้งไว9รวม 3,221,960บาท แยกเปLน
ตั้งไว9รวม 3,171,960 บาท แยกเปLน

4.1.1 โครงการสงเสริมอัจฉริยภาพผู9เรียน
ตั้งไว9 750,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาดําเนินโครงการสงเสริมอัจฉริยภาพผู5เรียน สําหรับคาวิทยากร คาวัสดุอุปกรณ:และ
คาใช5จายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให5องค:กรปกครองสวนท5องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให5
สถานศึ กษาเปA นคาโครงการพั ฒ นาการจั ดการศึ ก ษาโดยใช5 โ รงเรีย นเปA นฐานในการพั ฒ นาท5 อ งถิ่ น (SBMLD)
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.2559 - 2561) ยุทธศาสตร:ที่ 4 กลยุทธ:ที่ 1

27

4.1.2 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ( TOP UP )
ตั้งไว9 80,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาดําเนินโครงการสงเสริมการจัดการเรียนการสอน ( TOP UP ) สําหรับคาอุปกรณ:
การเรี ย นการสอน คาวั สดุ อุป กรณ: ตั้ งจายจากเงิ นอุ ด หนุนที่ รั ฐจั ด สรรให5 อ งค: ก รปกครองสวนท5 อ งถิ่ น เพื่ อ ตั้ ง
งบประมาณให5 สงเสริ มการจั ดการเรี ย นการสอน ปรากฏในแผนพั ฒ นาการศึ กษาสี่ ป (พ.ศ.2561 - 2564)
ยุทธศาสตร:ที่ 4 กลยุทธ:ที่ 1
4.1.3 โครงการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
ตั้งไว9 50,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาดําเนินโครงการสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา สําหรับคาหนังสือ คา
ปlายประชาสัมพันธ: คาสื่อประกอบการอาน และอุปกรณ:อื่นๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให5องค:กรปกครอง
สวนท5 อ งถิ่ น เพื่ อ ตั้ ง งบประมาณให5 ส ถานศึ ก ษาเปA น คาสงเสริ ม กิ จ กรรมรั ก การอานในสถานศึ ก ษา
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร:ที่ 4 กลยุทธ:ที่ 1
4.1.4 โครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ป (คาหนังสือเรียน)
ตั้งไว9 125,960 บาท
เพื่อจายเปAนคาดําเนินโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ป (คาหนังสือเรียน) ตั้งจายจากเงินอุดหนุนที่
รั ฐ จั ด สรรให5 อ งค: ก รปกครองสวนท5 อ งถิ่ น เพื่ อ ตั้ ง งบประมาณให5 ส ถานศึ ก ษาเปA น คาหนั ง สื อ เรี ย น
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร:ที่ 4 กลยุทธ:ที่ 1
4.1.5 โครงการสื่อสร9างสรรคBเพื่อการเรียนรู9
ตั้งไว9 576,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาดําเนินโครงการสื่อสร5างสรรค:เพื่อการเรียนรู5 สําหรับคาสื่อ อุปกรณ:การเรียนการ
สอน เครื่องดนตรี เครื่องเลนกลางแจ5ง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให5องค:กรปกครองสวนท5องถิ่น เพื่อ
ตั้ ง งบประมาณให5 สถานศึ ก ษาเปA น คาจั ด การเรี ย นการสอน(รายหั ว ) ปรากฏในแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาสี่ ป
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร:ที่ 4 กลยุทธ:ที่ 1
4.1.6 โครงการสงเสริมโภชนาการอาหารกลางวัน
ตั้งไว9 1,280,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาดําเนินโครงการสงเสริมโภชนาการอาหารกลางวัน สําหรับคาจ5างเหมาประกอบ
อาหารกลางวัน ตั้งจายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให5องค:กรปกครองสวนท5องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให5สถานศึกษา
เปAนคาอาหารกลางวัน ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร:ที่ 4 กลยุทธ:ที่ 1
4.1.7 โครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ป (คาอุปกรณBการเรียน)
ตั้งไว9 94,400 บาท
เพื่อจายเปAนคาดําเนินโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ป (คาอุปกรณ:การเรียน) ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให5องค:กรปกครองสวนท5องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให5สถานศึกษาเปAนคาอุปกรณ:การเรียน
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร:ที่ 4 กลยุทธ:ที่ 1
4.1.8 โครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ป (คาเครื่องแบบนักเรียน )
ตั้งไว9 105,600 บาท
เพื่อจายเปAนคาดําเนินโครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ป (คาเครื่องแบบนักเรียน ) ตั้งจายจาก
เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให5องค:กรปกครองสวนท5องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให5สถานศึกษาเปAนคาเครื่องแบบนักเรียน
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร:ที่ 4 กลยุทธ:ที่ 1
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4.1.9 โครงการศูนยBการเรียนรู9ด9านการทองเที่ยวในสถานศึกษา
ตั้งไว9 50,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาดําเนินโครงการศูนย:การเรียนรู5ด5านการทองเที่ยวในสถานศึกษาสําหรับคาอุปกรณ:
สําหรับจัดทําศูนย:การเรียนรู5สําหรับเด็กปฐมวัย และรายจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตั้งจายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให5
องค:กรปกครองสวนท5องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให5สถานศึกษาเปAนคาใช5จายในการจัดทําศูนย:การเรียนรู5สําหรับเด็ก
ปฐมวัยในสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร:ที่ 4 กลยุทธ:ที่ 1
4.1.10 โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตั้งไว9 20,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาดําเนิ นโครงการสงเสริมพัฒนาการเด็ กปฐมวั ย สําหรับคาอุปกรณ: และรายจาย
เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตั้งจายจากเงินที่มีผู5อุทิศให5 เพื่อตั้งงบประมาณให5สถานศึกษาเปAนคาใช5จายในสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร:ที่ 4 กลยุทธ:ที่ 1
4.1.11 โครงการสงเสริมสุขภาพและปSองกันโรค
ตั้งไว9 20,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพและปlองกันโรค สําหรับคาอุปกรณ: และรายจาย
เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ตั้งจายจากเงินที่มีผู5อุทิศให5 เพื่อตั้งงบประมาณให5สถานศึกษาเปAนคาใช5จายในสงเสริมสุขภาพและ
ปlองกันโรค ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร:ที่ 4 กลยุทธ:ที่ 1
4.1.12 โครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
ตั้งไว9 20,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน สําหรับคาอุปกรณ: และรายจาย
เบ็ ดเตล็ดอื่นๆ ตั้ งจายจากเงินที่มีผู5อุทิศให5 เพื่อ ตั้ง งบประมาณให5สถานศึ กษาเปAนคาใช5จายในสงเสริ มสุ ขภาพ
อนามัยนักเรียน ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร:ที่ 4 กลยุทธ:ที่ 1
4.2 กลยุทธBการสงเสริมการพัฒนาอาคารสถานที่เอื้อตอการเรียนรู9
ตั้งไว9รวม 50,000 บาท
4.2.1 โครงการพัฒนาการเรียนรู9สูประชาคมอาเซียน
ตั้งไว9 50,000 บาท
เพื่อจายเปAนคาดําเนินโครงการพัฒนาแหลงเรียนรู5ของโรงเรียน สําหรับคาอุปกรณ: สําหรับจัดแหลง
เรี ย นรู5 และรายจายเบ็ ดเตล็ ด อื่ นๆตั้ ง จายจากเงิ นอุ ด หนุ นที่ รั ฐจั ด สรรให5 องค: ก รปกครองสวนท5 อ งถิ่ น เพื่ อ ตั้ ง
งบประมาณให5สถานศึกษาเปAนคาใช5จายคาพัฒนาแหลงเรียนรู5ของโรงเรียน ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป
(พ.ศ.2561 - 2564) ยุทธศาสตร:ที่ 4 กลยุทธ:ที่ 1

