
ความสอดคล้อง งบประมาณ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ท่ีได้รับจัดสรร ไตรมาสท่ี 1/2564 ไตรมาสท่ี 2/2565 ไตรมาสท่ี 3/2565 ไตรมาสท่ี 4/2565 ผู้รับผิดชอบ

(1 ต.ค.64-31ธ.ค.64) (1 ม.ค.65-31 มี.ค.65) (1 เม.ย 65 - 30มิ.ย.65)(1 ก.ค. 65 -30 ก.ย.65 )

1 คุณธรรมพ้ืนฐาน 12 ประการ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,000 1,000.00 นางศศิธร ทิมให้ผล

นางสาวอภัสนันท์ นุอิน
นางรัตนากฤต ศิริบุญ
นางศศิธร ทิมให้ผล

และคณะครู
นางเครือวัลย์ ยานนาวา

นางศศิธร ทิมให้ผล

5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

- นางเครือวัลย์ ยานนาวา

6
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน กีฬาและอนามัย
นักเรียน

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

10,000 5,000.00         5,000.00         นางเสาวลักษณ์  ยาวิราษฎร์

นางสาวอภัสนันท์ นุอิน
นางมัชฌิมา เท่ียงผดุง

นางเสาวลักษณ์  ยาวิราษฎร์
นายปฐมพงศ์ แดงกองโค

นางสาวอภัสนันท์ นุอิน
นางมัชฌิมา เท่ียงผดุง

10 พัฒนาการเรียนการสอนและงานด้าน ICT
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 20,000 4,000.00         4,000.00         5,000.00         7,000.00         นางสาววิภารัตน์ เอียวงษ์

2 ปัจฉิมนิเทศ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2,000 2,000.00 

ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2565
โรงเรียนบ้านหาดสองแคว

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

วันส าคัญต่างๆ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

5,000 1,000.00         2,000.00         1,000.00         1,000.00         

2,000 2,000.00         

สานสัมพันธ์บ้านโรงเรียน

3

4 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

7 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1,000.00         1,000.00         2,000 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด8

เบิกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(เบิกจ่ายตามจริง)ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ9

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

11 อาหารกลางวันนักเรียน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ - นางเสาวลักษณ์  ยาวิราษฎร์

12 อาหารเสริม (นม)
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ - นางเสาวลักษณ์  ยาวิราษฎร์

นางรัตนากฤต ศิริบุญ
นางสาวสุดารัตน์ โต อ่ิม

นางสาวณพัชกาญจน์ ถนอมจิตร
นางรัตนากฤต ศิริบุญ

นางสาวณพัชกาญจน์ ถนอมจิตร

15 พัฒนาจัดบรรยากาศในห้องเรียน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 13,000 13,000.00       นายปฐมพงศ์ แดงกองโค

16
พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

2,000 2,000.00         นางเครือวัลย์ ยานนาวา

17 ห้องสมุดรักการอ่าน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,000 1,000.00         นางรัตนากฤต ศิริบุญ

นางสาวอภัสนันท์ นุอิน
นางมัชฌิมา เท่ียงผดุง

นายปฐมพงศ์ แดงกองโค

19 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 43,500 5,000.00         5,000.00         20,000.00       13,500.00       นายปฐมพงศ์ แดงกองโค

นางสาวอภัสนันท์ นุอิน
นายปฐมพงศ์ แดงกองโค

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นางรัตนากฤต ศิริบุญ
(ให้เบิกตามจ่ายจริง)

นางสาวอภัสนันท์ นุอิน
นางมัชฌิมา เท่ียงผดุง
นางสาวสุดารัตน์ โตอ่ิม

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี13

10,000.00       10,000.00       5,000.00         5,000.00         30,000 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

จัดซ้ือวัสดุ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่อ
การจัดกิจกรรมการศึกษา

14

700.00            700 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เสริมทักษะการ
ท างาน การด ารงชีวิตและทักษะชีวิต

18

1,000.00         1,000 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

สวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน20

 เบิกกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
(เบิกจ่ายตามจริง)

ทัศนศึกษานอกสถานท่ี21

1,000.00         1,000 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน22

(ให้เบิกตามจ่ายจริง)(ให้เบิกตามจ่ายจริง)ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

นางสาววิภารัตน์ เอียวงษ์

นางสาวอภัสนันท์ นุอิน
นางมัชฌิมา เท่ียงผดุง
นางสาวสุดารัตน์ โตอ่ิม

นางสาววิภารัตน์ เอียวงษ์
นายปฐมพงศ์ แดงกองโค

นางรัตนากฤต ศิริบุญ

25
ป้องกันและลดความเส่ียงในการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาฯ

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3,000 3,000.00         นางรัตนากฤต ศิริบุญ

นางสาวสุดารัตน์ โตอ่ิม
นางรัตนากฤต ศิริบุญ

นางสาวณพัชกาญจน์ ถนอมจิตร

27
บริหารจัดการสาธารณูปโภค  (ประถม-มัธยม
 67,000/ก่อนประถม 28,000)

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

97,200 20,000.00       20,000.00       20,000.00       37,200.00       นางสาวสุดารัตน์ โตอ่ิม

28 พัฒนาโรงเรียนสุจริต
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,000 1,000.00         นางสาวอภัสนันท์ นุอิน

29
การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของ
สถานศึกษา

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3,210 3,210.00 นางมัชฌิมา เท่ียงผดุง

30 ส่งเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ - นางรัตนากฤต ศิริบุญ

นางสาวสุดารัตน์ โตอ่ิม
นางเสาวลักษณ์  ยาวิราษฎร์

32 หนูน้อยออมทรัพย์ (ปฐมวัย)
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,000 1,000.00 นางสาวสุดารัตน์ โตอ่ิม

1,000.00         1,000 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์การประกันคุณภาพภายในโรงเรียน22

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา23

1,000.00         1,000 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน24

1,000.00         1,000 

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ26

31 1,000.00 1,000 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

หนูน้อยฟันสวย (ปฐมวัย)

ตามได้รับจัดสรรตามได้รับจัดสรร
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ล าดับท่ี โครงการ/กิจกรรม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

33 หนูน้อยสู่โลกกว้าง (ปฐมวัย)
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 5,000 5,000.00 นางสาวสุดารัตน์ โตอ่ิม

34 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (ปฐมวัย)
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3,000 3,000.00 นางสาวสุดารัตน์ โตอ่ิม

35 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (ปฐมวัย)
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,000 1,000.00 นางสาวสุดารัตน์ โตอ่ิม

36 ประเมินพัฒนาการ (ปฐมวัย)
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3,000 3,000.00 นางสาวสุดารัตน์ โตอ่ิม

37
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียนระดับปฐมวัย (ปฐมวัย)

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 20,000 20,000.00 นางสาวสุดารัตน์ โตอ่ิม

38 พัฒนาแบบฝึกหัดส าหรับเด็กปฐมวัย (ปฐมวัย)
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4,000 2,000.00         2,000.00         นางสาวสุดารัตน์ โตอ่ิม

39 สานสัมพันธ์โรงเรียนพ่ี โรงเรียนน้อง (ปฐมวัย)
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2,000 1,000.00         1,000.00         นางสาวสุดารัตน์ โตอ่ิม

280,610 46,700 41,000 94,000 98,910 รวมเงืนท้ังส้ิน

ลงช่ือ    สิบเอก                            รับรองข้อมูล
          (บุญแล   บางจับ)

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดสองแคว





นางสาวณพัชกาญจน์ ถนอมจิตร

นางสาวณพัชกาญจน์ ถนอมจิตร



นางสาวณพัชกาญจน์ ถนอมจิตร




