
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2562 

โรงเรียนสายน  าทิพย์ 
 



งบอุดหนุน งบรายได้ฯ งบสวัสดิการ งบบริจาค อ่ืน ๆ
โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 6,000        นางพร อนันต์ช่ืนสุข
2 โครงการพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผล 8,000        น.ส.ประภาศิริ สุขเจริญ
3 โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะทางวิชาการของผู้เรียน 210,000     นางพร อนันต์ช่ืนสุข
4 โครงการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3,000        นางพร อนันต์ช่ืนสุข
5 โครงการบวร ปลูกฝังคุณธรรม ส านึกความเป็นไทย 93,000       นางวาสนา รินธนาเลิศ

และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสายน  าทิพย์แบบย่ังยืน 77,000       นางวาสนา รินธนาเลิศ
7 โครงการปรับพื นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา(ภาคฤดูร้อน) 210,000     นางพร อนันต์ช่ืนสุข
8 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 81,000       น.ส.ณัฐกฤตา ภูจอมนิล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
9 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 52,000       น.ส.รัชดา บุญมหาสิทธ์ิ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
10 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 120,000     น.ส.ประภาศิริ  สุขเจริญ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
12 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 117,000     นางสุพัตรา  ปฏิยุทธ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
13 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 70,000       น.ส.กรัญญา พรพิริยล  าเลิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากการได้รับจัดสรร

โครงการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562
โรงเรียนสายน  าทิพย์

ส านักงานเขตพื นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ท่ี รายการ หมายเหตุผู้รับผิดชอบ



งบอุดหนุน งบรายได้ฯ งบสวัสดิการ งบบริจาค อ่ืน ๆ
14 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 1,500,880  น.ส.พรกนก ติวสร้อย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
15 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 5,469,000  น.ส.รักชนก เรืองลาภ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
16 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 432,480     นายชาติวุฒิ ประสพศักด์ิ
17 โครงการห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ 81,000       น.ส.นุชนารถ มีสุข
18 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 146,000     น.ส.ประภาศิริ สุขเจริญ

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM)
19 โครงการงานวิจัยและนวัตกรรม 705,000     นางพร อนันต์ช่ืนสุข
21 โครงการคุณภาพการจัดการเรียนร่วมและเรียนรวม 20,000      น.ส.อรทัย ห่อทอง
20 โครงการโรงเรียนคุณธรรม 83,000       นางวาสนา รินธนาเลิศ

โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ(ปฐมวัย)
1 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 19,500       นางยุพิน เกตุพูล
2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 52,000       น.ส.ชลิดา ฟักหว่าง
3 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ 1,000        น.ส.ชลิดา ฟักหว่าง

และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4 โครงการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน 3,000        นางทัศนีย์ น้อยนงเยาว์

สถานศึกษาระดับปฐมวัย
5 โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณปฐมวัย น.ส.ชลิดา ฟักหว่าง
6 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรระดับปฐมวัย 28,000       นางชุติมา โคตรสาขา

หมายเหตุรายการท่ี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากการได้รับจัดสรร

ผู้รับผิดชอบ



งบอุดหนุน งบรายได้ฯ งบสวัสดิการ งบบริจาค อ่ืน ๆ 
7 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิ นางสุกัญญา ทองจับหลัก

ในการบริหารจัดการ
8 โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษา 22,000      นางทัศนีย์ น้อยนงเยาว์

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

กลุ่มบริหารวิชาการ(โรงเรียนมาตรฐานสากล)
1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 30,000      120,000 15,000 น.ส.รักชนก เรืองลาภ
2 โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ 2,000        70,000      นางพร อนันต์ช่ืนสุข

กลุ่มบริหารงบประมาณ
โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงบประมาณ 1,070,000  นางกรรณิกา พุ่มไชย

กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการพัฒนาครุและบุคลากรทางการศึกษา 1,055,000  นางพร อนันต์ช่ืนสุข

กลุ่มบริหารท่ัวไป
1 โครงการพัฒนา ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 487,000    นายชาติวุฒิ ประสพศักด์ิ
2 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 62,000      นางสุพัตรา ปฏิยุทธ
3 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 46,000      220,000 น.ส.ฤดีมาศ งามสง่า
4 โครงการอาหารกลางวัน 4,470,000  5,000        น.ส.ฤดีมาศ งามสง่า
5 โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนสายน  าทิพย์ 1,000   นางกรรณิกา พุ่มไชย

ผู้รับผิดชอบท่ี รายการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากการได้รับจัดสรร

หมายเหตุ



งบอุดหนุน งบรายได้ฯ งบสวัสดิการ งบบริจาค อ่ืน ๆ
6 โครงการประชาธิปไตย 15,000      นายชาติวุฒิ ประสพศักด์ิ
7 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 100,000    37,000    น.ส.ศศิธร ค านึง

ในการบริหารจัดการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั นพื นฐาน 
ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน

8 โครงการธนาคารโรงเรียนสายน  าทิพย์ 1,000        น.ส.ชลิดา ฟักหว่าง
9 โครงการโรงเรียนสีขาว 137,000    นายบุญเจิด ส าแดงเดช
10 โครงการอาหารเสริม(นม) 1,881,880  น.ส.รักชนก เรืองลาภ
11 โครงการขับเคล่ือนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 15,000      น.ส.ณิชนันทน์ สุวรรณาภัย

ธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต

ท่ี รายการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณจากการได้รับจัดสรร

หมายเหตุผู้รับผิดชอบ




