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ค ำน ำ 

โรงเรียนโพธิ์ทอง จินดามณี” ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อใช้
เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคล่ือนการบริหจารจัดการศึกษา โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ ด าเนินการโดยมีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจ าปีกับแผนปฏิบัติการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การขยายโอกาสทางการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท่ียั่งยืน การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้จะบรรลุผลตามเป้าหมาย
ความส าเร็จท่ีก าหนดไว้ ต้องได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการจากกลุ่มบริหารงาน และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และการสนับสนุนจากครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทางการศึกษาและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการก ากับดูแล ระดมสรรพก าลัง ร่วมกันผลักดัน
แผนสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ รวมท้ังเป็นกรอบแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการ
พัฒนาการศึกษา โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือ การพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและ
มีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

 ขอขอบคุณทุกกลุ่มบริหารงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปงีบประมาณ 2563 ฉบับนี้ มาโดยตลอดอย่างดียิ่ง 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

           นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา 
ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
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ส่วนที่ 1  
บทน ำ 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  ท่ี ต้ัง เลขท่ี 142 หมู่ ท่ี  6 ต าบลอ่างแก้ว   อ าเภอโพธิ์ทอง                        
จังหวัดอ่างทอง สังกัดส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทร ศัพท์ 035 - 691828                    
โ ท ร ส า ร  035 - 6 9 1 8 2 8   e-mail : phothong_jinda@hotmail.com  website : www.pj.ac.th                        
เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื้อท่ี 15 ไร่ 200 ตารางวา               
เขตพื้น ท่ีบริการ ทุกต าบลในเขตอ าเภอ โพธิ์ทอง 13 ต าบล ได้แก่  ต าบลอ่างแก้ว ต าบลสามง่าม                      
ต าบลอินทประมูล ต าบลองครักษ์  ต าบลบางระก า ต าบลบางเจ้าฉ่า ต าบลบ่อแร่  ต าบลบางพลับ                    
ต าบลโพธิ์รังนก  ต าบลร ามะสัก  ต าบลยางซ้าย ต าบลทางพระ และต าบลหนองแม่ไก่  โรงเรียนโพธิ์ทอง 
“จินดามณี” เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                     
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อต้ังเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2496 ซึ่งขณะนั้นอาคารเรียน                           
“ตึกจินดามณี” ยังสร้างไม่แล้วเสร็จต้องอาศัยเรียนท่ีศาลาการเปรียญวัดศีลขันธารามประมาณ 1 ปี                
เมื่อวันท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 2498 การก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกก็ได้สร้างเสร็จเรียบร้อย และได้ท า            
พิธีเปิดแล้วจึงได้ย้ายจากศาลาการเปรียญวัดศีลขันธาราม มาเรียนท่ีตึก “จินดามณี” ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา  เริ่ม
เปิดท าการเรียนการสอนเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2496 จนถึงปัจจุบัน 
2. ข้อมูลผู้บริหำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 1. จ านวนบุคลากรของโรงเรียนโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 
 ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนบุคลากรของโรงเรียนโพธิท์อง “จินดามณี” 

กลุ่ม จ ำนวน 
วุฒิกำรศึกษำ วิทยฐำนะ 

ต่ ำกว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก ครูผู้ช่วย คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 

ฝ่ายบริหาร 1   1       
ครูผู้สอน 51  34 17  5 12 15 19  
เจ้าหน้าท่ีธุรการ 1  1        
พี่เล้ียงเด็กพิการ 1  1        
ครูอัตราจ้าง 6  6        
ครูอัตราจ้างต่างชาติ 1  1        
ลูกจ้างประจ า 5 4 1        
ลูกจ้างช่ัวคราว 5 5         
รวมทั้งสิ้น 71 9 44 18  5 12 15 19  

ท่ีมา : งานบุคลากร 

mailto:phothong_jinda@hotmail.com
http://www.pj.ac.th/
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3. ข้อมูลนักเรียน 
จ ำนวนนักเรียน โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดำมณ”ี ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

จ ำแนกตำมชั้นเรียน 
 

ระดับชั้น จ ำนวนห้อง 
เพศ รวม 

(คน) ชำย หญิง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 5 108 103 211 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 5 109 94 203 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 5 89 81 170 
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 15 306 278 584 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 4 57 88 145 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 4 58 92 150 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 4 55 82 137 
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 12 170 262 432 

รวมทั้งหมด 27 476 540 1016 
 

ข้อมูลนักเรียน ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 : งานทะเบียนวัดผล  
4. ผลงำนดีเด่น ปีกำรศึกษำ 2560 

ล ำดับ รำยกำร เหรียญ นักเรียนที่เข้ำแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม 

ปีกำรศึกษำ 2560 
1 การแข่งขันคีตะมวยไทย  

ม.1 – ม.6 
ทอง 1.นางสาวกลุสตรี  พงษ์จนัทร์ 

2.นางสาวจตพุร  พนิโย 
3.นางสาวพจิิตรา  สธุน 

4.นางสาวสดุารัตน์  วรวฒัน์ 

5.นางสาวสทุธิพร  โกสมุา 
6.นางสาวสมุินตรา  โอชารส 
7.นางสาวอมรรัตน์  สาลผีล 

1.นางสาวพรพมิล  ทรงบณัฑิตย์ 
2.นางอษุา  ลอืสมทุร 
3.นางสาวกานติมา  ท้วมทอง 

2 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่  
ม.1 – ม.3 

ทอง 1.เด็กหญิงจินตนา  ฉตัรชอ่ฟ้า 
2.เด็กหญิงธณิชา  ขนัทอง 
3.เด็กหญิงสนุนัทา  ชืน่อารมณ์ 

1.นางสาวน า้ฝน  ทองค า 
2.นางเรวดี  ผกูเกษร 

3 การแข่งขันการเล่านิทานประเภท
บกพร่องทาง 
การมองเห็น ม.1 – ม.3 

ทอง 1.เด็กชายศกัรินทร์  สงัตรีเศียร 1.นางสาวจินตนา  ปิติมล 

4 การแข่งขันการเล่านิทานประเภท
นักเรียนออทิสติก  ม.1 – ม.3 

ทอง 1.เด็กชายเดชธนดล  ชื่นภากรณ์ 1.นางสพุรรณี  อินมณี 

5 การแข่งขันเรียงร้อย    
ถ้อยความ ม.4 – ม.6 

ทอง 1.นางสาวจีรติกร  กาญช านาญ 1.นางสกุญัญา  จนัทนา 
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ล ำดับ รำยกำร เหรียญ นักเรียนที่เข้ำแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม 
6 การแข่งขันคีตะมวยไทย 

 ม.1 – ม.6 
ทอง 1.นางสาวกลุสตรี  พงษ์จนัทร์ 

2.นางสาวจตพุร  พนิโย 
3.นางสาวพจิิตรา  สธุน 

4.นางสาวสดุารัตน์  วรวฒัน์ 

5.นางสาวสทุธิพร  โกสมุา 
6.นางสาวสมุินตรา  โอชารส 

7.นางสาวอมรรัตน์  สาลผีล 

1.นางสาวพรพมิล  ทรงบณัฑิตย์ 

2.นางอษุา  ลอืสมทุร 
3.นางสาวกานติมา  ท้วมทอง 

7 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา
(มวย) ม.1 – ม.3 

เงิน 1.เด็กหญิงกนกพร  รหสั 

2.เด็กหญิงจิรภทัร  ไก่แก้ว 
3.เด็กหญิงฐานิกา  ออเขาย้อย 
4.เด็กชายธิติรัตน์  ม่วงอ่อน 

5.เด็กหญิงพชิชาภา  โพธ์ิเอน 

6.เด็กหญิงวรรณวนฏัช์  ไพโรจน์ 

7.เด็กหญิงศิริกมล  เกิดสวสัดิ์ 
8.เด็กหญิงศิโรรัตน์  ทศักลุณีย์ 
9.เด็กหญิงศกุร์ธิตา  มณฑล 
10.เด็กหญิงอรอมุา  บวันาค 

1.นางสาวกานติมา  ท้วมทอง 

2.นางอษุา  ลอืสมทุร 

8 การแข่งขันขับร้องเพลง 
ไทยลูกกรุง  ประเภทหญิง 
 ม.1 – ม.3 

เงิน 1.เด็กหญิงกลุริศา  ศรีสงคราม 1.นางอารีวรรณ  ทองค ามาก 

9 การแข่งขันขับร้องเพลง 
พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง  ม.1 
– ม.3 

ทอง 1.เด็กหญิงเยาวลกัษณ์  พลูผล 1.นายปราโมทย์  ทองค ามาก 

10 การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ทอง 1.นายณรงค์ศกัดิ์  พลอยสมบุญ 

2.นายภทัรพล  แสงเรือง 

3.นางสาวมนสัวี  ธีรเลศิกมลธร 
4.นางสาวมินทร์ลดา  ยวงเกต ุ
5.นางสาววสมรักษ์  สาโย 
6.นางสาวสมฤดี  สมสอน 
7.นายสทิธิชยั  สนธิพงษ์ 

8.นางสาวสดุารัตน์  รุกขชาต ิ
9.นายสริุยนัต์  ชะเอม 
10.นายเอกสทิธ์ิ  รุ่งจ ากดั 

1.นางสาวพมิพ์ผกา  เฉลยชีพ 

2.นายชิตพล  เครือแก้ว 

3.นางสาวจินตนา  ปิติมล 
 

11 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริม
การอ่าน ม.4 – ม.6 

 
 
 
 

 

เงิน 1.นายกานต์  ใจไทย 
2.นางสาวชญัญานชุ  เนื่องชมพ ู

3.นางสาวพมิพ์แก้ว  อสัดงสหีมากสกุ 

1.นางสาวปรางค์อรุณ  สนินาง 
2.นางพรพกัตร์ เป่ียมศกัดิ ์

12 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ 
 ม.1 – ม.3 

ทอง 1.เด็กหญิงจินตนา  ฉตัรชอ่ฟ้า 
2.เด็กหญิงธณิชา  ขนัทอง 

3.เด็กหญิงสนุนัทา  ชืน่อารมณ์ 

 
 

1.นางสาวน า้ฝน  ทองค า 
2.นางเรวดี  ผกูเกษร 
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ล ำดับ รำยกำร เหรียญ นักเรียนที่เข้ำแข่งขัน ครูผู้ฝึกซ้อม 
13 การแข่งขันการแกะสลัก 

ผักผลไม้ ม.4 – ม.6 
ทอง 1.เด็กหญิงกิตติยา  จอมค าสงิห์ 

2.เด็กหญิงสมหทยั  จนัทร์เศรษฐี 
3.เด็กหญิงสดุารัตน์  จนัทร์เที่ยง 

1.นางจงถนอม  แสวงนิล 

2.ว่าที่ร้อยตรีกิจสเุมธ  แก้วพรหม 

14 การแข่งขันการเล่านิทานประเภท
บกพร่องทาง 
การมองเห็น ม.1 – ม.3 

ทอง 1.เด็กชายศกัรินทร์  สงัตรีเศียร 1.นางสาวจินตนา  ปิติมล 

15 การแข่งขันเล่านิทานประเภท
บกพร่องทาง 
การทางการเรียนรู้   
ม.1 – ม.3 

ทอง 1.เด็กชายอนนัทศกัดิ์  พกิลุทอง 1.นางสพุรรณี  อินมะณี 

16 การแข่งขันเล่านิทานประเภทออทิ
สติก   
ม.1 – ม.3 

ทอง 1.เด็กชายเดชธนดล  ชื่นภากรณ์ 1.นางสพุรรณี  อินมะณี 

17 การแข่งขันการจัดท าหนังสือเล่ม
เล็ก ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้   
ม.1 – ม.3 

เงิน 1.เด็กชายกิตติทตั  อินทร์ถาวร 
2.เด็กชายฉัตรจิรันตน์  นิมมานรติกุล 
3.เด็กชายวงศธร  ปรีชา 

1.นายชิตพล  เครือแก้ว 
2.นางพมิพ์ผกา  เฉลยชีพ 

 

18 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
ประเภทออทิสติก   ม.1 – ม.3 

ทอง 1.เด็กชายอชิรวทิย์  บุญประดบั 1.ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย  บุญฉ ่า 

19 การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการ
มองเห็น  ม.1 – ม.3 

- 1.เด็กหญิงกานต์มณี  เชื่อมวิทย์ 1.นางสาวจินตนา  ปิติมล 

20 การประกวดการขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการ
เรียนรู้   
ม.1 – ม.3 

ทอง 1.เด็กหญิงศกัรินทร์  สงัตรีเศนีร 1.นางพมิพ์ผกา  เฉลยชีพ 
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ส่วนที่ 2  
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปงีบประมำณ 2562 

  วิสัยทัศน์   
  “โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล     
บนพื้นฐานความเป็นไทย  ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
  พันธกิจ 
 1. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
 2. จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก บนพื้นฐานความเป็นไทย 
   4. จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
 เป้ำประสงค์ 
 1. โรงเรียนต้องบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  บนพื้นฐาน                       
      ความเป็นไทย 
 4. จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.  ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา ให้ด าเนินชีวิตด้วยหลักปรัชญาของ
   เศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน               
              เป็นส าคัญ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของมาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
 ของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะชีวิตท่ีดีและน าหลักปรัชญา 
 ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 สมรรถนะหลักของโรงเรียน 
 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) 
 ปรัชญำโรงเรียน  “ปญฺญา นราน  รตน  ” 
  ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึกของปวงชน 
 อัตลักษณข์องโรงเรียน  “ลูกจินดามณีเป็นคนดีตามวิถีพุทธ” 
 ค ำขวัญโรงเรียน  “เรียนดี มีวินัย ใจซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน ฝึกฝนกิจกรรม”  
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 เอกลักษณ์  “หัตถกรรมจักสานไม้ไผ่” 
 สีประจ ำโรงเรียน  น้ าเงิน-ชมพู 
 สัญลักษณ์ของโรงเรียน  เป็นรูปดอกบัวบานตรงกลางเกสรเป็นอักษรภาษาบาลี  3 ตัว 
  คือ มะ อะ อุ 
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ส่วนที่ 3 
รำยละเอียดแผนปฏิบตัิกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2562 

 

1. โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”  มีการบริหารงานอย่างชัดเจน มีการแบ่งโครงสร้าง และยังมีการ
กระจายอ านาจการบริหารงาน ให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้ร่วมกันคิด ตัดสินใจ และปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน โดยมีโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น    
4 กลุ่มงาน ดังนี้ 
  1. กลุ่มบริหารวิชาการ 
  2. กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร 
  3. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
  4. กลุ่มบริหารท่ัวไป 
 ดังนั้นการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2562 จึงได้จัดท าโครงการแยกตามกลุ่ม
บริหารงาน ดังนี ้
 

ท่ี งำน จ ำนวนโครงกำร หมำยเหตุ 
1 บริหารวิชาการ 14  
2 บริหารงบประมาณและบุคลากร 4  
3 บริหารกิจการนักเรียน 4  
4 บริหารท่ัวไป 5  
5 งบส ารองจ่าย   

 

ในการจัดสรรงบประมาณ ได้มีการวางแผนการใช้งบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ ส่งผลต่อการจัดการศึกษาไปยังผู้เรียนให้มากท่ีสุด ท้ังนี้การวางจัดท าตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562  ได้รับความเห็นชอบในการจัดท าเอกสาร และการแบ่งสัดส่วนวงเงินงบประมาณ
จากการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาการจัดสรรเงินงบประมาณของ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” โดย
ให้ความเห็นชอบเรื่องการแบ่งสัดส่วนเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

งบกลุ่มบริหารงานวิชาการ (เกณฑ์ร้อยละ 70) 

 งบกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร    
งบกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน     
งบกลุ่มบริหารงานท่ัวไป      

 งบกลางส ารองจ่าย  (เกณฑ์ร้อยละ 10)  

(เกณฑ์ร้อยละ 20) 
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2. รำยละเอียดแผนปฏบิัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ประกอบด้วย 
2.1 สรุปวงเงินงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ  2562 
งบประมำณที่ใช้ด ำเนินกำร ประจ ำปีงบประมำณ  2562 
1. งบประมำณที่ใช้ด ำเนินกำร (ประเภทงบอุดหนุนรำยหัว)  จ ำนวน  4,285,600.00  บำท 

ได้ด าเนินการจัดสรรก่อนการจัดสรรงบประมาณท่ีจะใช้ด าเนินการตามโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 
2562 ดังรายการต่อไปนี้ 

- ค่าวัสดุกลาง จ านวน 700,000.00 บาท 
- ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง ค่าซ่อมบ ารุง จ านวน      180,000.00 บาท 
- ค่าไฟฟ้า จ านวน 800,000.00 บาท 
- ส ารองจ่าย 10% จ านวน      200,000.00 บาท 
 รวม 1,880,000.00 บาท 

ดังนั้นคงเหลืองบประมำณที่สำมำรถน ำมำใช้จ่ำยตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562  
ในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร ทั้งสิ้น จ ำนวน  2,405,600.00  บำท 

 
2. งบประมำณที่ใช้ด ำเนินกำร (ประเภทงบโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี)     จ ำนวน    924,320.00  บำท 
 
3. งบประมำณที่ใช้ด ำเนินกำร (ประเภทงบรำยได้สถำนศึกษำ)          จ ำนวน  1,882,718.31  บำท 

รวมงบประมำณที่ใช้ด ำเนินกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2562  ทั้งสิ้น         จ ำนวน  5,212,638.31  บำท 
 

2.2 ตำรำงแสดงงบประมำณโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดำมณี" ประจ ำปีงบประมำณ  2562 
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