
 
 
 

 
O18  :  แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนสทุธสิริโสภา 
ต าบลนาทับไฮ  อ าเภอรัตนวาป ี

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2 
 

 
 



 
 

แบบสรุปโครงการฝ่ายวิชาการ 

 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับ

ปฐมวัย 
10,000  

 
1. นางจุฬา ศรีมังคละ  
2. นางณัฐติยา ฝ่ายชาวนา 

2 การพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัยแบบมอนเตส
ซอร 

20,000  
 

1. นางจุฬา ศรีมังคละ  
2. นางณัฐติยา ฝ่ายชาวนา 

3 พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยสู่มาตรฐานการศึกษา 10,000  
 

1. นางจุฬา ศรีมังคละ  
2.นางณัฐติยา ฝ่ายชาวนา 

4 รณรงค์เด็กเข้าเรียน 1,000  
 

นางจุฬา ศรีมังคละ 
 นางนีรนาท บุญญาพิทักษ์  
นางณัฐติยา ฝ่ายชาวนา  
นางบุญญาณี กองเงิน  
นางสุดาวดี พัดเปี้ยมา 

5 เพ่ิมโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

2,000  
 

นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ  
นางนีรนาท บุญญาพิทักษ์  
นางจุฬา กรมนันทร  
นางบุญญาณี กองเงิน  
นางสุดาวดี พัดเปี้ยมา 

6 ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักเรียน 5,000  
 

1. นายกมล วานนท์,  
2. นายวัสพล พัดเปี้ยมา,  
3. นางเพ็ญพักดิ์ นิยมญาติ 

7 เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 312,039  
 

1. นางนีรนาท บุญญาพิทักษ์  
2. นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ  
3. นางสาวภัทราวดี ชรินทร์ 

8 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียน และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

20,000  
 

1. นายกมล วานนท์  
2. นายยุทธรงค์ แสนวัง  
3. นางสาววิไลลักษณ์ เกลี้ยงเกลา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถด้านการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มี  
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง 
และมีวิสัยทัศน์ 

5,000  
 

1. นางนีรนาท บุญญาพิทักษ์  
2. นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ  
3. นางบุญญาณี กองเงิน 

10 ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามีการสนับสนุน
และให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง  
การเรียนรู้ 

2,000  
 

1. นางจุฬา ศรีมังคละ  
2. นางสาวสุดาวดี พัดเปี้ยมา  
3. นางบุญญาณี กองเงิน 

11 จัดการเรียนรู้โดยใช้พัฒนาการด้านสมอง 
 (Brain Based Learning) 

20,000  
 

1. นางจุฬา กรมนันทร  
2. นางณัฐติยา ฝ่ายชาวนา 

12 นิเทศภายใน 1,000  
 

1. นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ 

13 ประกันคุณภาพภายในเชิงระบบ 9,000  
 

1. นายกมล วานนท์  
2. นางจุฬา ศรีมังคละ  
3. นายวัสพล พัดเปี้ยมา  
4. นางสุดาวดี พัดเปี้ยมา 

รวม 417,039  



แบบสรุปโครงการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการใฝ่เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง 10,000 1. นางสาวภัทราวดี ชรินทร์  

2. นางสาววิไลลักษณ์ เกลี้ยงเกลา 
2 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
15,000  

 
1. นายวัสพล พัดเปี้ยมา  
2. นายยุทธรงค์ แสนวัง  
3. นางสาววิไลลักษณ์ เกลี้ยงเกลา 

3 แข่งขันกีฬาระดับปฐมวัย 5,000  
 

1. นางจุฬา ศรีมังคละ  
2.นางณัฐติยา ฝ่ายชาวนา 

4 ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้  
ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ 

20,000  
 

1. นางสาวภัทราวดี ชรินทร์  
2. นางสาววิไลลักษณ์ เกลี้ยงเกลา 

5 ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน มีสุขนิสัย สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 

20,000  
 

1. นายวัสพล พัดเปี้ยมา  
2. นายศรณพลช สุขล้าน  
3 นายยุทธรงค์ แสนวัง  
4. นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ  
5. นางณัฐติยา ฝ่ายชาวนา  
6. ว่าที่ ร.ต ศิริวัฒน์ วงศ์แสนไชย 

6 โรงเรียนสุจริต 2,000  
 

1. นายยุทธรงค์ แสนวัง  
2. ว่าที่ ร.ต ศิริวัฒน์ วงศ์แสนไชย 
3. นายธนากร 

7 ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามีการบริหารและ
การจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 

20,000  
 

ร 1. นางจุฬา ศรีมังคละ  
2. นายยุทธรงค์ แสนวัง  
3. นายกมล วานนท์  
4. ว่าที่ ร.ต ศิริวัฒน์ วงศ์แสนไชย 
5. นางบุญญาณี กองเงิน  
6. นางณัฐติยา ฝ่ายชาวนา 

รวม 92,000  



แบบสรุปโครงการฝ่ายบุคคล 
 

 
 
 

แบบสรุปโครงการฝ่ายงบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม 

มีภาวะผู้นา และมีความสามารถ  
ในการบริหารจัดการศึกษา 

20,000  
 

นายเอกศักดิ์ แสนวัง 

2 ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 

26,800  
 

1. นางนีรนาท บุญญาพิทักษ์ 
2. นางเพ็ญภักดิ์ นิยมญาติ 

รวม 46,800  

ที ่ โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 บริหารการเงินและพัสด 114,200  

 
1. นายกมล วานนท์  
2. นางสาวภัทราวดี ชรินทร์  
3. นายศรณพลช สุขล้าน  
4. นางณัฐติยา ฝ่ายชาวนา 


