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แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมัญจาศึกษา  อ าเภอมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
1 1.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1. ค่าจา้งบุคลากร 350,000 1. การด าเนินงานตาม

ภาษาไทยที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจิริง 77,400        2. ค่าสาธารณูปโภค     แนวทางปฏิรูป

 1.1 กิจกรรมวนัสุนทรภู่     2.1 ค่าไฟ 1,000,000      การศึกษา ทศวรรษที ่21

 1.2 กิจกรรมวนัภาษาไทย     2.2 ค่าน ้า 250,000     2. การด าเนินงาน

 1.3 กิจกรรมเทิดค่าภูมิปัญญาไทย     2.3 ค่าโทรศพัท์ 30,000           ประกนัคุณภาพ

 1.4 กิจกรรมเปิดบา้นภาษาไทย 3. ซ่อมครุภณัฑ/์แอร์/คอม 47,090           สถานศึกษา

 1.5 กิจกรรมค่ายภาษาไทย -              4. ซ่อมบ ารุงรถโรงเรียน 100,000     3. การด าเนินงานตาม

 1.6 กิจกรรมพฒันาส่ือ/นวตักรรมและวิจยัในชั้นเรียนสู่ 5. น ้ามนัเช้ือเพลิง 300,000         นโยบายส านกังาน

 OBEC AWARDS 6. น ้ายาสุขภณัฑ์ 10,000           เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

 1.7 กิจกรรมศึกษาดูงานพฒันาครูสู่ OBEC AWARDS 7. น ้ายาดบัเพลิง 20,000           มธัยมศึกษา เขต 25

 1.8 กิจกรรมแข่งขนัทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 8. สูบส่ิงปฏิกูล/เก็บขยะ 20,000       4. การด าเนินงาน

 1.9 กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้    โครงการพิเศษ /

2.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 75,000            โครงการเร่งด่วน/

คณติศาสตร์   - โรงเรียนมาตรฐานสากล
     2.1 กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์   - อาเซียนศึกษา
     2.2  กิจกรรมแข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์ภาย   - โรงเรียนตามหลกัปรัชญา

ภายในโรงเรียน     ของเศรษฐกิจพอเพียง
     2.3 ส่งเสริม/พฒันาทกัษะการใชโ้ปรแกรม GSP 

 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา
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    2.4 แข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์กบัหน่วยงาน
อ่ืนๆ ภายนอกโรงเรียน
    2.5 ค่ายคณิตศาสตร์ -                      
    2.6 นิทรรศการสานสมัพนัธ์ -                      
3.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 145,000       

วิทยาศาสตร์
   3.1 นิทรรศการสารสมัพนัธ/์น าเสนอเสนอผลงาน

วิทยาศาสตร์
   3.2 กิจกรรมค่ายพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

   3.3 กิจกรรมวนัวิทยาศาสตร์
   3.4 กิจกรรมแข่งขนัทกัษางวิชาการ
   3.5 กิจกรรมแข่งขนัวิทยาศาสตร์ภายนอก
4.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 80,000         

ภาษาต่างประเทศ
    4.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและแข่งขนั

ทกัษะทางวิชาการ
    4.2 พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ O-NET
    4.3 Native speaker (English/Chinese) จดัอบรมครู
    4.4 ส่งเสริมผลงานครูและนกัเรียน
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    4.5 นิทรรศการวิชาการ/Open House
    4.6 วฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของเจา้ของภาษา
5.โครงการพัฒนาการการจัดการเรยีนรูก้ลุ่มสาระ
สังคมศึกษา เพ่ือความเป็นเลิศของผู้เรยีน 124,000       
   5.1 การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการงานศิลปะหตักรรม
   5.2 นิทรรศการวิชาการเปิดบา้นสงัคมศึกษา
   5.3กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โรงเรียนวิถีพุทธ

(อบรมนกัเรียน ม.1-ม.6)
       - กิจกรรมค่ายคุณธรรม
       - กิจกรรมสวดมนตห์มู่ท  านองสรภญัญะ
       - กิจกรรมตกับาตรวนัพระ
    5.4 กิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา
    5.5 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทศันศึกษาประวติัศาสตร์
    5.6 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
    5.7 การประกวดโครงงานคุณธรรม
    5.8 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
    5.9 กิจกรรมวนัอาเซียน

    5.10 กิจกรรมพฒันาส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สงัคมศึกษา
    5.11 กิจกรรมค่ายคุณธรรม
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  6.โครงการส่งเสรมิการจัดการเรยีนการสอนสุขศึกษาและ

พลศึกษา 82,400         
    6.1 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
    6.2 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุครุภณัฑส์ านกังาน
   6.3 กิจกรรมการแข่งขนักีฬาสีภายใน 150,000       
   6.4 กิจกรรมกีฬาตา้นยาเสพติด
   6.5 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
   6.6 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขนักีฬานกัเรียน
(กีฬาภายนอกสถานศึกษา)
   6.7 กิจกรรมเปิดบา้นมญัจาศึกษา
7.โครงการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  7.1 แข่งขนัศิลปหตัถกรรม 70400
        - ทศันศิลป์(งานจิตรกรรม)
         - งานป้ัน
         - การขบัร้องเพลง 1
         - การขบัร้องเพลง 2
         - นาฏศิลไ์ทยอนุรักษ ์ม.ตน้
         - นาฏศิลไ์ทยอนุรักษ ์ม.ปลาย
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         - การแสดงตลก
         - ดนตรี
8.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ 80,000         

  8.1 จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียนทั้งภายนอกและ

และภายในโรงเรียน
  8.2 แข่งขนัทกัษะการงานอาชีพ
  8.3 กิจกรรมเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิทยากรทอ้งถ่ิน
  8.4 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ วสัดุฝึกในการเรียนการสอน

และวสัดุส านกังาน
      8.4.1วสัดุฝึกงานเกษตร               
      8.4.2วสัดุฝึกงานช่าง         

9.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

    9.1 งานแนะแนว

         1)จดัท าระเบียนสะสม 10,000      

        2) แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 5,000        

        3) ปัจฉิมนิเทศ 30,000      
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    9. 2 ลูกเสือ-เนตรนารี 90,000         
        1)กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี
    2)จดักิจกรรมวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 และแข่งขนัระเบียบแถว
      3)จดักิจกรรม“วนัวชิราวุธ”พิธีวนัราชสดุดี
    4)จดักิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ-เนตรนารี 

ม.1 และ ม.2
   5)จดักิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรมของลูกเสือ – เนตรนารี ม.3
    9.3  ยุวกาชาด 50,000         

        1)พิธีเขา้ประจ าหมู่
        2) ผลิตส่ือการสอนยวุกาชาด
        3) ทดสอบวิชาพิเศษ
        4)เขา้ค่ายยวุกาชาด
        5) กิจกรรมพฒันาบุลากร
        6) ค่ายยวุกาชาดแห่งประเทศไทย
   9.4  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 13,000         
       1) พิธีปฏิญาณตน
       2) ค่ายผูบ้  าเพญ็ประโยชน์
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       3) กิจกรรมพฒันาส่ือ

     9.5 รักษาดนิแดน
      1) กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร 5,000           

     9.5 ชุมนุม
     1) วสัดุอุปกรณ์ 5,000           
10.โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษทางคณติศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี
   10.1 กิจกรรมส่งเสริมพฒันา/ปรับปรุงห้องเรียน/การ   212,430.00  
พฒันาสือการเรียนรู้/วสัดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบติัการ
    10.2 กิจกรรมอบรมสร้างความตระหนกัในการเรียนรู้ 20,000.00    
ของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ

10.3 อบรมเชิงปฏิบติัการการใช ้ICT 20,000         
    10.4ค่ายวิทยาศาสตร์ 480,000       
    10.5 กิจกรรมสอนเสริมความรู้(เสาร์-อาทิตย)์ 150,000       
   10.6 กิจกรรมเสริมหลกัสูตรฝึกงานร่วมกบั ม.ขอนแก่น ม.3 70,000         

10.7 กิจกรรมเสริมทกัษะวิชาการ 70,000         
    10.8 กิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 450,000       

     10.9 อบรม/ศึกษาดูงานบุคลากร 45,000         
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11. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้เรยีนมนิีสัยรกัการอ่าน

    11.1  กิจกรรมรักการอ่าน
 11.2  กิจกรรมแกปั้ญหานกัเรียนบกพร่องทางดา้นการอ่าน
เขียนอ่านเขียน

12.โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

12.1 พฒันาส่ือแหล่งเรียนรู้/ห้องส านกังาน

12.2 ยวุมคัคุเทศก์

   12.3 ค่ายภาษาองักฤษ/ภาษาจีน

   12.4 ทกัษะทางภาษาหน้าเสาธง
 12.5 Echo English

13.โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

13.1 กิจกรรมตรวจหมู่โลหิตนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 500             

13.2 กิจกรรมตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน 500             

    13.3 กิจกรรมเจริญเติบโตสมวยั 1,500           

    13.4 กิจกรรมบริหารยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 30,000         

    13.5 กิจกรรมอบรมป้องกนัโรคเอดส์และการทอ้งก่อน 3,000           
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วยัอนัควร

    13.6 กิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศงานพยาบาลและ 3,000           

ส านกังาน

   13.7 กิจกรรมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 5,000           

   13.8 กิจกรรมรณรงคก์ารบริจาคโลหิต 5,000           

   13.9 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรทางการศึกษา 5,000           

    13.10 กิจกรรมป้องกนัโรคโควิด 15,000         

14.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมี

ค่านิยมอันพึงประสงค์14.1 ปฐมนิเทศนกัเรียน ม.1 และ ม.4 7,000          

 และประชุมผูป้กครองนกัเรียน

   - คร้ังท่ี 1 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.2,3,5,6 20,000         

   - คร้ังท่ี 2 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.3 และ ม.6 5,000          

14.2 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

    - วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 2,500          

       - ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 5,000          

14.3 โรงเรียนสีขาว -                 

  - ประเมินโรงเรียนสีขาว 20,000         
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  - ครอบครัวสีขาว 30,000         

14.4 เชิดชูนกัเรียนตน้แบบ “คนดีศรีมญัจา” 7,000          

14.5 เยีย่มบา้นนกัเรียน 25,000         

14.6 ครูท่ีปรึกษาประจ าหมู่บา้นนกัเรียน 5,000          

14.7 กิจกรรมวินยั แกไ้ข ติดตาม เสริมสร้างพฤติกรรม 4,000          

ผูเ้รียน

      14.8 อบรมคณะกรรมการสภานกัเรียน 10,000         

      14.9 ส่งเสริมประชาธิปไตย 5,550          

      14.10 To be number 1 2,000          

      14.11 เวรสวสัดิการ 3,000          

     14.12 ระดบัชั้นเรียน 3,000          

     14.13 รักกนัฉนัทพ่ี์น้อง/กิจกรรมรับน้อง 5,000          

     14.14 ครูและอาสาต ารวจ 3,000          

     14.15 สารวตัรนกัเรียน 3,000          

     14.16 ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 15,000         

     14.17 กิจกรรมกตญัญูกตเวทีเคร่ืองหมายของคนดี

    -กิจกรรมวนัคลา้ยวนัเฉลิมพรรษาพระราชินีสุทิดา



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

    - กิจรรมวนัไหวค้รู 8,000          

    -กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 5,000          

    - กิจกรรมวนัคลา้ยวนัเฉลิมพรราพระบาทสมเด็จ 5,000          

พระเจา้อยูห่วัฯ

    - กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ  วนัชาติ วนัคลา้ยวนัเฉลิม 5,000          

พระชนพรรษารัชกาลท่ี 9

    14.18 วนัเยาวชนไทย 5,000          

    14.19 เลือกตั้งประธานนกัเรียน 3,900          

    14.20 เส้ือสูทสภานกัเรียน จ านวน 30 คน -                 

    14.21 วสัดุส านกังาน(กระดาษและวสัดุอุปกรณ์ส านกังาน) 50,000         

    14.22 แผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการ
นกัเรียน

-              

    กิจการผูเ้รียน

15.โครงการส่งเสริมสุขภาวะนักเรียน 20,000         

    15.1  กิจกรรมดา้นการตรวจสอบ/เฝ้าระวงัในโรงเรียน

    15.2 กิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค

   15.3 กิจกรรมพ่ีสอนน้อง                                                                                                                                             

   15.4 กิจกรรม อย.น้อยขยายเครือข่ายในโรงเรียน/นอก
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โรงเรียนและชุมชนและส่งผลงานเขา้ประกวด

ระดบัประเทศ

   15.5 กิจกรรมการตรวจสอบสุขาภิบาล/เฝ้าระวงัในโรงเรียน

   15.6 กิจกรรมเผยแพร่/จดันิทรรศการ/รณรงค์

   15.7 กิจกรรมพฒันาบุคลากร

16.โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (IS) 30,000         

16.1กิจกรรมการจดัอบรมการเรียนการสอน IS

16.2กิจกรรมนิเทศ ติดตามการสอน IS

16.3กิจกรรมน าเสนอผลงานรายวิชา IS2

16.4กิจกรรมการเผยแพร่ผลงาน IS3

17.โครงการส่งเสริมคุณภาพการด ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

17.1 การจดัการเรียนรู้โดยสอดแทรกหลกัปรัชญาของ -              

เศรษฐกิจพอเพียง

17.2 การอบรมนกัเรียนตามหลกัปรัชญาของ 15,000         

เศรษฐกิจพอเพียง

17.3 การศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ 7,000           
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ตามพระราชด าริ

17.4 กิจกรรมประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 10,000         

17.5 กิจกรรมรับการประเมินศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกั 15,000         

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

17.6 กิจกรรมการจดัการขยะในโรงเรียน -              

17.7 ปรับภูมิทศัน์พอเพียง -              

17.8 หน่ึงคนหน่ึงบญัชี -              

17.9 กิจกรรมรักษน์ ้า -              

17.10 กิจกรรมการประกวดภาพวาด  3,000           

“เยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชด าริ”

17.11 กิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาท -              

สมเด็จพระเจา้อยูห่วั

17.12   กิจกรรมรอบรู้เศรษฐกิจพอเพียง -              

18. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

18.1 สปัดาห์ห้องสมุด 35,000         

18.2 ตามรอยเจา้ฟ้านกัอ่าน

18.3 เท่ียงวนัหรรษา
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18.4 ยอดนกัอ่าน

18.5 การอ่านสู่ชุมชน

18.6 บริการงานห้องสมุด

18.7 ซ่อมบ ารุงครุภณัฑห์้องสมุด

19.โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ

     19.1งานแผนงานและสารสนเทศ

2 รวบรวมผลการด าเนินงานตามโครงการและผลงาน

นกัเรียน ครู ในรอบปี

    19.2 งานส านกังานฝ่าย 30,000         

      19.2.1รับ-ส่งหนงัสือบนัทึกขอ้ความ หนงัสือราชการ

      19.2.2บริการวสัดุ อุปกรณ์ส านกังานและในโครงการ

   19.3 งานทะเบียนและเทียบโอน 75,000      

      19.3.1 บริการเอกสาร หลกัฐานทางการศึกษา

      19.3.2 จดัพิธีมอบหลกัฐานการจบหลกัสูตร 

                   ระดบั ม . 3 และ ม. 6
20.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ

       20.1 การรับนกัเรียน ม.1 และ ม.4 20,000         
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       20.2 การสอนปรับพ้ืนฐาน ม.1 และ ม.4

       20.3 การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร 10,000

        20.4 การจดัตารางสอน 10,000         

       20.5 การพฒันาห้องเรียนพิเศษ

       20.6 การสอนเสริมเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิ ม.3และ 6 50,000         

       20.7 การแข่งขนัทกัษะวิชาการ

       20.8 การนิเทศการเรียนการสอน 2,000           

       20.9 การท าวิจยัในชั้นเรียน

       20.10 นิทรรศการวิชาการฯ (คร้ังท่ี 10) 20,000         

       20.11 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

       20.12 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 420,000       

       20.13 พฒันางานวดัผลและประเมินผล 60,000         

       20.14 การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 5,000           

21.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานบุคคล

     21.1 ค่าจา้งบุคลากร 1,200,000     

     21.2 ค่าสาธารณูปโภค/วสัดุ/ครุภณัฑ์ 500,000       

     21.3 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 191,680       
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     21.4 ค่ากระดาษโรเนียว 100,000       

      21.5 ค่าหมึก Copy Print 50,000         

     21.6 ค่ากระดาษไข(มาสเตอร์) 50,000         

      21.7 ค่าหมึกปร้ินเตอร์เลเซอร/อิงเจ็ท 50,000         

     21.8 ค่าผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 50,000         

     21.9 น ้ายาสุขภณัฑ์ 30,000         

      21.10 ค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ 20,000         

      21.11 ค่าบ ารุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ์ 30,000         

      21.12 น ้ายาดบัเพลิง 20,000         

      21.13 สูบส่ิงปฏิกูล 10,000         

      21.14 ค่าประกนัอุบติัเหตุ

      21.15 ค่าบตัรนกัเรียน

      22.16 คู่มือนกัเรียน

      22.17 ค่าจา้งครูชาวต่างประเทศ
22.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

รายบุคคล  (DMC : Data-Management-Center)

    22.1 พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศนกัเรียนรายบคุคล



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

 (DMC : Data-Management-Center)
23.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป

    23.1 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์และครุภณัฑส์ านกังาน 28,000         

    23.2 ปรับปรุงงานอาคารสถานท่ี

     23.2.1 ปรับปรุงห้องน ้าส านกังานกลุ่มงานฯ 13,000         

     23.2.2 ปรับปรุงภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม 100,000       

     23.2.3 ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนไทย 30,000         

     23.2.4 ปรับปรุงซ่อมบ ารุงรถขนขยะ 20,000         

     23.2.5 ปรับปรุงห้องพยาบาล 10,000         

     23.2.6 ปรับปรุงหอศิลป์ 20,000         

     23.2.7 ปรับปรุงสวนวรรณคดี 7,000           

     23.2.8 ปรับปรุงห้องปฏิบติัการกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 20,000         

    23.3 ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน

     23.3.1 กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ

     23.3.2 กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

     23.3.3 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง

     23.3.4 กิจกรรมร าบวงสรวงเมือขอนแก่น
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     23.3.5 กิจกรรมเทศกาลกลว้ยไมป่้าบานและ 10,000         

 ของดีเมืองมญัจาคีรี

   23.4  ธนาคารโรงเรียน 25,000         

   23.5  กิจกรรมพฒันาคณะกรรมการสถานศึกษา 7,000           

24.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยกระบวนการ PLC

   24.1 จดัหาส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสร์

(วสัดุอุปกรณ์/สารเคมี)

24.2 จดับรรยากาศ(ปรับปรุงส านกังาน/4ห้องปฏิบติัการ)

   24.3 ด าเนินการ PLC ของกลุ่ม PLC โรงเรียนมญัจาศึกษา

25.โครงการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

     25.1 เสียงตามสาย 35,000         

     25.2 จามจุรีสมัพนัธ์ 5,000           

     25.3 สุขเกษม วนัเกษียณ 35,000         

     25.4 จดัท าปฏิทินโรงเรียน 32,000         

     25.5 จดัท าป้ายคทัเอาท,์ไวนิล 25,000         
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26.โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์

3    26.1 ปรับปรุงพฒันาส่ือการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัผล 10,000         

ประเมินผล

    26.2 ศึกษาดูงาน โรงเรียนและหน่วยงานภายนอก -              

ท่ีมีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

    26.3 ปรับปรุงพฒันาส านกังานและห้องปฏิบติัการกลุ่ม -              

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 27.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ  ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนร่วมกิจกรรม

การปฏิบัตจิริง (Active Learning)

  27.1 วสัดุ-อุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  27.2 เปิดบา้นวิชาการ

  27.3 การพฒันาส่ือ/นวตักรรมและวิจยัในชั้นเรียน

  27.4 กิจกรรมประกวดวงดนตรี

  27.5 กิจกรรมนาฏศิลป์สมัพนัธ์กบัชุมชน

  27.6 การพฒันาดนตรีวงโปงลางและนางร า
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  27.7 การพฒันาวงโยธวาทิต

  27.8 การพฒันาดนตรีไทย

  27.9 พฒันาแหล่งเรียนรู้หอศิลป์ -                      
  27.10กิจกรรมศึกษาดูงานพฒันาครูสู่ OBEC AWARDS 5,000              
  27.11 โครงการเขา้ค่ายศิลปะ -                      
28.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานบุคคล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     28.1 ทดสอบครูและนกัเรียนจากสถาบนัท่ีไดรั้บการ

รับรองระดบัชาติหรือ CEFR

29.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล 250,000       

     29.1 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา

    29.2 จดัอบรมครู

   29.3 ศึกษาดูงาน

   29.4 พฒันาลูกจา้ง

   29.5ศึกษาดูงานระดบัอาเซียน ศึกษาบริบทของประเทศ

ในกลุ่มประซาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือพฒันาการจดัการ

เรียนการสอนสู่ระดบัประชาคมอาเซียน
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30.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยี  

    30.1 งานโสตทัศนศึกษา 200,000       

    30.1.1 กิจกรรมบ ารุงหอประชุม

    30.1.2  อุปกรณ์โสต
    30.2 งานเทคโนโลยี 350,000       

   30.2.1 เช่าสญัญาณอินเทอร์เน็ต
   30.2.2 ติดตั้งเคร่ืองอุปกรณ์เช่ือมอินเทอร์เน็ต อาคาร 1
   30.2.3  จดัซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือซ่อมบ ารุง
 คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน
   30.2.4 จดัอบรมการพฒันาส่ือนวตักรรม
31.โครงการขบัเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

    31.1 จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 20,000         

4     31.2 จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 

    31.3 จดัท ารายละเอียดงานโครงการ/กิจกรรม

     31.4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปีการศึกษา  

ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

    31.5 สรุปการใชจ่้ายงบประมาณด าเนินงานโครงการ
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ประจ าปีการศึกษา

32.โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภาย 20,000         

ในสถานศึกษา

     32.1 กิจกรรมทบทวน/เผยแพร่ความรู้และป้ายนิเทศ  

เร่ืองการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้กบับุคลากร

และมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

      32.2 การจดัท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

คู่มือมาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายของ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน

     32.3 รับการนิเทศ ก ากบัและติดตามผลการด าเนินงาน

ตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหน่วย

งานตน้สงักดั

      32.4 จดัท ารายงานผลการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา

ประจ าปี

รวม 4,254,180     

รวม

1,938,000(เกินงบ 159,970)
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512,703.00                                                                                
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ฝ่ายวชิาการ

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น

2           ตามหลกัสูตรของผู้เรียน

      1.1 การวดัและประเมินผล
2.2.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

      2.1 การรับสมคัรนกัเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2555 100,000       -
      2.2 การจดัตารางเรียน
      2.3 งานทะเบียน 12,000         -
      2.4 จดัท าขอ้สอบคู่ขนาน 1,000           -
      2.5 จดัท าขอ้สอบสหวิทยาเขต  (งบ สหว.) 60,000         -
      2.6 จดัอบรมหลกัสูตรสหวิทยาเขต (งบ สหว.) 1,500           -

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ - -

           และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน - -
     3.1 ประกวดโครงงานและแสดงผลงานนกัเรียน
     3.2 นิเทศการเรียนการสอน
     3.3 งานหนงัสือเรียนฟรี 30,000         -
     3.4 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 5,000           -
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     3.5 ปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตร - -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม - 600,000       

           และการบริการ 10,000         

          1) งานพสัดุฝ่ายวิชาการ       
2.6.1 โครงการพัฒนาการประกนัคุณภาพภายใน

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง 20,000         -
    4.1  งานส านกังานฝ่ายวิชาการ
            4.1.1 งานสารบรรณฝ่ายวิชาการ
            4.1.2 งานสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

 4.1.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ 10,000         -

            เป้าหมายตามวสัิยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 10,000         -

           ของสถานศึกษา
           1.1 สอบ  Pre-O-Net ม.2 ม.3 ม.5 ม.6
           1.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (เรียนฟรี)
           1.3 จดัอบรมการพฒันาครูสู่มาตรฐานสากล 40,000         -

รวม - 100,000       

คณติศาสตร์ 50,000         -
1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ 349,500      700,000       
          ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          อย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. แข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์
          2. ค่ายคณิตศาสตร์
1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 12,000         -

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ - 50,000         

          แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน
          1.  ส่งเสริม/พฒันาทกัษะการใช้โปแกรม GSP
          2.  คลีนิคคณิตศาสตร์
2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 20,000         -
          1. วิเคราะห์หลกัสูตร หน่วยการเรียนรู้ 15,000         -
          2. ปรับปรุง/พฒันาส่ือการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัผลประเมินผล
3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 4,000           -

          เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 25,000         -
          1. ปรับปรุง/พฒันาแหล่งเรียนรู้

รวม

วทิยาศาสตร์ 35,000         -

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 111,000      50,000         

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

         1. นิทรรศการสานสมัพนัธ์

         2. วนัวิทยาศาสตร์

         3. ค่ายวิทยาศาสตร์ 10,000         -

         4. แข่งขนัทกัษะวิชาการ 10,000         -

         5. ทศันศึกษานอกสถานท่ี(หอ้งเรียนพิเศษ) - 50,000         

         6. ประกวดโครงงานและผลงานนกัเรียน 10,000         -

         7.  หอ้งปฏิบติัการเคมีเคล่ือนท่ี (มข.) - 45,000         

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น 15,000         -

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 25,000         

          1. จดัการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจยั

20,000         -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1.โปรเจคเตอร์ 2 เคร่ือง

          2. เกา้อ้ีนัง่เรียน  100 ตวั/ซ่อมโตะ๊

          3. วิชชวล 1 เคร่ือง 40,000         -
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          4. ซ่อมกลอ้งจุลทรรศน์ 30,000         -

          5. วสัดุส านกังาน 30,000         -

          6. สารเคมีและอุปกรณ์ 20,000         -

         7. กลอ้งจุลทรรศน์ 2 ตวั 10,000         -

         8. คอมพิวเตอร์ 2 ชุด 80,000         -

50,000         -

รวม 36,000         -

361,000      120,000       

ภาษาไทย

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

          อย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. บนัทึกรักนกัอ่าน

          2. ตอบปัญหาจากสารนุกรม



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          3. ตอบปัญหาจากพจนานุกรม 6,000           -

          4. ตอบปัญหาภาษาไทย 6,000           -

          5. สร้างสรรคผ์ลงานจากการเรียนรู้ 6,000           -

          6. ค่ายบูรณาการ 6,000           -

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น 6,000           -

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 50,000         

          1. แกปั้ญหานกัเรียนอ่านไม่คล่อง

          2. วนัสุนทรภุ่

          3. วนัภาษาไทย 5,000           -

25,000         -

          4. สู่ความเป็นเลิศ 15,000         -

          5. สอนเสริมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 10,000         -

          1. พฒันาบุคลากร 10,000         -

          2. พฒันาครูสู่วิจยัชั้นเรียน

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ -

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000         -
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          1. นิเทศภายในกลุ่มสาระ

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ - -

          1. พฒันาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ

รวม 50,000         -

155,000      50,000         

สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม

1.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

           และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน

          1. จดัป้ายนิเทศ

          2. ของหายไดคื้น

          3. มารยาทชาวพทุธ 10,000         -

          4. ตอบปัญหา - -

          5. บริโภคอยา่งพอเพียง - -



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          6. ความรับผิดชอบในการท างาน - -

          7. ลานวฒันธรรม - -

          8. จิตอาสา - -

          9. ค่ายคุณธรรม - -

        10. ส่งเสริมประชาธิปไตย - -

        11. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ - 50,000         

        12. ค่ายเยาวชนไทยใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม - -
- 5,000           

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ - -

          และพัฒนาตนเองของผู้เรียน

          1. กา้วทนัโลก

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ - 500              

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน

          1. โครงงาน

          2. โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง

          3. โครงงานคุณธรรม 1,000           -
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น - 5,000           

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 5,000           

          1. แข่งขนัตอบปัญหาวิชาสงัคม

          2. ทบทวนความรู้สู่มาตรฐาน
20,000         -

- -

2.1.1 โครงการพัฒนาการปกบัิติงานของครู

          1. พฒันาเทคนิคการเรียนรู้

          2. วิจยัในชั้นเรียน

          3. นิเทศภายในกลุ่มสาระ 3,000           

5.1.1 โครงการจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น - -

          แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา - -

          และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ

          สูงขึน้

     1) โครงการสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทาง

           การปฏิรูปการศึกษา
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          1. จดัตั้งศนูยอ์าเซียน

รวม 100,000       -

134,000      65,500         

สุขศึกษาและพลศึกษา

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

          1. การแข่งขนักีฬาภายใน

         2. การทดสอบสมรรถภาพ

         3. กีฬาตา้นยาเสพติด - 150,000       

         4. ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 3,000           -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 10,000         

          และการบริการ - -

          1. วสัดุส านกังาน

          2. ซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน
5,000           -
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

รวม 50,000         -

58,000        160,000       

ภาษาต่างประเทศ

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. การอ่านกรังปรีซ์

          2. สปัดาห์ภาษาองักฤษ

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 2,000           -

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 10,000         -

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน

          1. กิจกรรม 4 ภาษาหนา้เสาธง

          2. วนัส าคญัของเจา้ของภาษา

          3. ค่ายภาษาองักฤษ 5,000           -

          4. Sky Info 5,000           -



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          5. ประกวดโครงงาน - 50,000         

          6. ส่งเสริมการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ 3,000           -

2,000           -

5,000           -

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน

         1. พฒันาการเรียนการสอนยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

             ทางการเรียน และ O-Net

2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 20,000         -

            1. พฒันาบุคลากร

2.6.1 โครงการพัฒนาการประกนัคุณภาพของ

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง - -

           1. สารสนเทศกลุ่มสาระ

3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 5,000           -

           1. พฒันาส่ือและแหล่งเรียนรู้

           2. ยวุมคัคุเทศก์



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

20,000         -

6,000           -

5.1.1 โครงการจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 

          แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา

          และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ

          สูงขึน้

          1. ASEAN  Corner

          2. English Speaking Year 2012

          3. Native Speaker 10,000         -

10,000         -

รวม - -

103,000      50,000         



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.6.1  โครงการพัฒนาทักษะในการท างาน 

           รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้

           และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต

           1. เขา้ค่ายฝึกทกัษะวิชาชีพ

           2. แข่งขนัทกัษะ
           3. จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน - 40,000         

2.1.1โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 50,000         -

          1. เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิทยากรทอ้งถ่ิน 30,000         -

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

           และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 20,000         -

          1. วสัดุฝึกปฏิบติังานเกษตร   งานคหกรรม 

              งานช่าง   และวสัดุส านกังาน

130,000       -



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1. จดัหาส่ือเทคโนโลยี

3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

          เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 25,000         -

          1. จดัท าหอ้งแสดงผลงานนกัเรียน

รวม 20,000         -

275,000      40,000         



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

ศิลปะ

1.1.1  โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

1) งานนาฏศิลป์

     1. นาฏศิลป์สมัพนัธ์

     2. ค่ายนาฏศิลป์

2) งานดนตรี 30,000         -

     1. ประกวดวงดนตรี - 20,000         

     2. ดนตรีพ้ืนบา้นอีสาน

     3. วงโยธวาทิต - 8,000           

     4. วงดนตรีลูกทุง่ 40,000         -

3) งานศิลปะ 100,000       -

      1. ประกวดวาดภาพ 30,000         -

      2. รวมพลงัศิลป์สร้างสรรค์

      3. แข่งขนัทกัษะศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 15,000         -

     4. นิทรรศการศิลปะ:งานสานสมัพนัธ์วิชาการ 15,000         -
- 60,000         

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 10,000         -



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

           และการบริการ

    1. จดัท าบอร์ดภาพกิจกรรมดา้นนาฏศิลป์ของนกัเรียน

         และเปล่ียนประตูหอ้งนาฏศิลป์

     2. จดัท ากรอบภาพวาดนกัเรียน 5,000           -

รวม

- 15,000         
245,000      103,000       

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. รักษาดินแดน



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

           และการบริการ
          1.1 ส านกังานรักษาดินแดน
                  -พระบรมฉายาลกัษณ์
                  -โตะ๊ประชุมพร้อมเกา้อ้ี - 15,000         

                  - เคร่ืองขยายเสียงเล็กพร้อมล าโพง
รวม

2. ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ -             15,000         

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
          1. กิจกรรมการเรียนการสอนผูบ้  าเพญ็ประโยชน์
          2. ค่ายผูบ้  าเพญ็ประโยชน์

รวม 5,000           -
- 15,000         

5,000          15,000         

3. ชุมนุม
2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

           1. ชุมนุม

รวม
4. ยุวกาชาด - 20,000         

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ - 20,000         

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

             1) พิธีเขา้ประจ าหมู่ยวุกาชาด

            2) เขา้ค่ายยวุกาชาด

            3) ผลิตส่ือการเรียนการสอนยวุกาชาด - -

รวม - 75,000         

3,000           -

3,000          75,000         

5. ลูกเสือ-เนตรนารี

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

             1) การเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี

             2) วนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

             3) วนัราชสดุดี (วนัวชิราวุธ) 3,500           -

             4) ทดสอบวิชาพิเศษ 2,000           -

             5) เขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2,000           -

รวม 6,000           -

- 107,500       

13,500        107,500       

6.1 งานห้องสมุด

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

          อย่างต่อเน่ือง

          1. ชวนอ่าน/บริการยืมหนงัสือ

             - หนงัสือเสริมบทเรียน



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

             - หนงัสือนิตยสาร วารสาร หนงัสือพิมพ์

          2. รอบรู้ตอบได้ 100,000       -

          3. หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี 40,000         -

          4. น าความรู้สู่ชุมชน 5,000           -

          5. เท่ียงวนัหรรษา - -

          6. บนัทึกรักการอ่าน 3,000           -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 2,000           -

           และการบริการ 20,000         -

          1. สร้างเครือข่ายหอ้งสมุด

รวม

6.2 งานแนะแนว 3,000           -

1.6.1 โครงการพัฒนาทักษะในการท างาน  173,000      -               

          รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผุ้อ่ืนได้

          และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต

          1.  จดัท าระเบียนสะสม

          2.  ผลิตส่ือแนะแนว

          3. ป้ายนิเทศ 3,000           -



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          4.  การใหค้  าปรึกษา 7,500           -

          5.  ทุนการศึกษา 7,000           -

          6.  กองทุนเงินกูย้ืมเพ่ือการศึกษา - -

          7.  แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ - -

          8.  ปัจฉิมนิเทศ - -

          9.  ติดตามผลนกัเรียนท่ีจบการศึกษา 6,000           -

รวม 5,000           -

- -

28,500        -

6.3 งานอนามัยโรงเรียน

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

          1. ฟันสะอาดเหงือกแขง็แรง

          2. ตรวจหมู่โลหิต

          3. ปลอดภยัจากไขเ้ลือดออก 2,000           -

          4. อนามยัวยัเจริญพนัธุ์ป้องกนัเอดส์ 1,000           -

          5. บริการยา : ซ้ือยา - -

          6. เจริญเติบโตสมวยั - 15,000         



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          7. ด่ืมนมเพ่ือสุขภาพ: แจกนมกล่อง 15,000         -

          8. อบรมการบริโภคปลอดภยัเพ่ือลดปัญหา - -

              น ้าหนกัเกิน 25,000         -

          9. ตรวจสุขภาพประจ าปี - 2,000           

รวม - -

43,000        17,000         

6.4 งานประกนัคุณภาพ

2.6.1 โครงการพัฒนาการะกนัคุณภาพภายใน

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง

          1.  อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการประกนัคุณภาพ

               ภายในของสถานศึกษา

          2. พฒันางานประกนัคุณภาพภายใน 50,000         -

               ของสถานศึกษา

          3. โครงการขบัเคล่ือนระบบโครงข่าย - -

               การเรียนรู้ไร้พรมแดน    



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

- -

รวม

50,000        -               

6.5 งานประชาสัมพันธ์

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1. ปรับปรุงหอ้งประชาสมัพนัธ์

          2. เสียงตามสาย

          3. ป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์ 40,000         -

          4. ซุม้เฉลิมพระเกียรติ "พอ่ของแผ่นดิน" 20,000         -

3.1.1  โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 30,000         -

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 20,000         -

           1. จดัท าหนงัสือมุทิตาจิตนุสรณ์ 5 คน (1 เล่ม)



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

           2. วารสารโรงเรียน,จดหมายข่าว

30,000         -

รวม - 75,000         

140,000      75,000         

6.6 งานโสตทัศนศึกษา

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

         1. พฒันาส่ือและเทคโนโลยีหอ้งโสต

         2. สนบัสนุนและพฒันาส่ือและเทคโนโลยี (ICT)
48,000         -
30,500         -

รวม

78,500        -
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

6.7 งานโภชนาการ

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

         1. นกัเรียนฉลาดซ้ือฉลาดใช้

         2. ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ

         3. อย.นอ้ยสู่ชุมชน 8,000           -
         4. นกัเรียนทิง้ขยะถูกท่ี - -

         5. ตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร - 8,000           

         6. การท าความสะอาดโรงอาหาร 24,000         -

         7. ตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ม่คา้โรงอาหาร 2,000           -

         8. กล่องแสดงความคิดเห็น 2,000           -
- -

รวม 1,000           -



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

37,000        8,000           

ฝ่ายบริหารทัว่ไป

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ
         1. วสัดุส านกังาน

         2. สร้างหอ้งสุขาฝ่าย

3.1.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 5,000           -

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 50,000         -

      3.1 วนัเด็กแห่งชาติ

      3.2 สงกรานต์

      3.3 บุญบั้งไฟ - 5,000           

      3.4 วนัเขา้พรรษา - 5,000           

      3.5 วนัลอยกระทง - 12,000         

      3.6  ประชาสมัพนัธ์ แผ่นพบั - 13,000         
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

      3.7  จดักิจกรรมโดยสหวิชาชีพ - 10,000         

- 10,000         

รวม - -

ฝ่ายกจิการนักเรียน

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ 55,000        55,000         

          1. รณรงคต่์อตา้นและป้องกนัยาเสพติด
          2. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและสุนทรียทางดนตรี
               และนาฏศิลป์ - 10,000         
          3. ค่ายเยาวชนมญัจาศึกษาร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด - 8,000           
          4. เฝ้าระวงั ป้องกนั แลฃะแกไ้ขนกัเรียน
              ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบัยาเสพติด - 20,000         
          5. ขบัข่ีปลอดภยัมีวินยัจราจร - 10,000         
          6. อบรมใหค้วามรู้การป้องกนัและถูกล่อลวง
          7. อบรมเร่ืองเพศศึกษานกัเรียนหญิง - 5,000           
          8. อบรมคณะกรรมการนกัเรียน - 10,000         
          9. อบรมสภานกัเรียน - 30,000         
         10.คณะกรรมการนกัเรียนศึกษาดูงาน - 12,000         
         11. รณรงคป์ระชาธิปไตยสู่ชุมชน - 10,000         
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

         12. เลือกตั้งประธานนกัเรียน - 20,000         
         13. รักกนัฉนัทพ่ี์นอ้ง - 10,000         
1.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ - 2,000           
          ค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน - 7,500           
          1. ปฐมนิเทศ
          2. ประชุมผูป้กครอง
          3. กองทุนลูกรักษม์ญัจาศึกษา - 20,000         
          4.  3 ร้ัวสมัพนัธ์ - 35,000         
          5. เยี่ยมบา้นนกัเรียน - 40,000         
          6. เครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ - 10,000         
          7. เชิดชูนกัเรียนตน้แบบคนดีศรีมญัจา - 20,000         
          8. ส่งเสริมพฒันาและแกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียน - 10,000         
          9. ค่ายอบรมนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง/ - 20,000         
               เบ่ียงเบน - 5,000           
       10. กิจกรรมกตญัญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมาย - 25,000         

              ของคนดี
- 18,000         
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

        11. ค่ายคุณธรรม ม.1 และ ม.4
        12. จิตใสใจเป็นสุข
        13. ตน้กลา้ของแผ่นดินเยือนถ่ินพอ่ - 15,000         
        14. เติมชีวิตใหส้ดใสดว้ยจิตใจท่ีใฝ่ธรรม - 500              
        15. หอ้งเรียนน่าอยู่อาคารเรียนปลอดภยั - 5,000           
2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม - 2,000           
           และการบริการ - 10,000         
           1. ปรับปรุงส านกังานฝ่ายกิจการนกัเรียน

รวม

23,480         -
23,480        390,000       

5. งานอาคารสถานที่

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

           และการบริการ

         1. ซ่อมบนัไดอาคาร 1

         2. ซ่อมหลงัคาอาคาร 1-4

         3. หลงัคาครอบบนัไดอ้าคาร1-2 50,000         -

         4. ปรับพ้ืนทางเดินขา้งหอประชุมดา้นทิศ ต.ต. 50,000         -

         5. ศาลา 3 หลงั 30,000         -

         6. ร่องระบายน ้าหลงัหอประชุม 25,000         -

         7. สร้างร้ัวสนามบอลดา้นทิศใต้ 35,000         -

         8. ซ่อมหลงัคา/ร้ัวเหล็กโรงรถหลงัอาคาร 2 10,000         -

         9. ปรับเสาป้ายหนา้โรงเรียน 20,000         -

       10. เล่ือยตดัตน้ไม้ 25,000         -

รวม 17,000         -

รวมทั้งส้ิน 8,000           -

270,000      -

########## #########
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30

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมัญจาศึกษา  อ าเภอมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
1 1.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1. ค่าจา้งบุคลากร 350,000 1. การด าเนินงานตาม 200,000

ภาษาไทยที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจิริง 77,400        2. ค่าสาธารณูปโภค     แนวทางปฏิรูป

 1.1 กิจกรรมวนัสุนทรภู่     2.1 ค่าไฟ 1,000,000      การศึกษา ทศวรรษที ่21

 1.2 กิจกรรมวนัภาษาไทย     2.2 ค่าน ้า 250,000     2. การด าเนินงาน 100,000        
 1.3 กิจกรรมเทิดค่าภูมิปัญญาไทย     2.3 ค่าโทรศพัท์ 30,000           ประกนัคุณภาพ

 1.4 กิจกรรมเปิดบา้นภาษาไทย 3. ซ่อมครุภณัฑ/์แอร์/คอม 47,090           สถานศึกษา

 1.5 กิจกรรมค่ายภาษาไทย -              4. ซ่อมบ ารุงรถโรงเรียน 100,000     3. การด าเนินงานตาม 200,000        
 1.6 กิจกรรมพฒันาส่ือ/นวตักรรมและวิจยัในชั้นเรียนสู่ 5. น ้ามนัเช้ือเพลิง 300,000         นโยบายส านกังาน

 OBEC AWARDS 6. น ้ายาสุขภณัฑ์ 10,000           เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

 1.7 กิจกรรมศึกษาดูงานพฒันาครูสู่ OBEC AWARDS 7. น ้ายาดบัเพลิง 20,000           มธัยมศึกษา เขต 25

 1.8 กิจกรรมแข่งขนัทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 8. สูบส่ิงปฏิกูล/เก็บขยะ 20,000       4. การด าเนินงาน 209,030        
 1.9 กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้    โครงการพิเศษ /

2.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 75,000            โครงการเร่งด่วน/

คณติศาสตร์   - โรงเรียนมาตรฐานสากล
     2.1 กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์   - อาเซียนศึกษา
     2.2  กิจกรรมแข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์ภาย   - โรงเรียนตามหลกัปรัชญา

ภายในโรงเรียน     ของเศรษฐกิจพอเพียง
     2.3 ส่งเสริม/พฒันาทกัษะการใชโ้ปรแกรม GSP 
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    2.4 แข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์กบัหน่วยงาน
อ่ืนๆ ภายนอกโรงเรียน
    2.5 ค่ายคณิตศาสตร์ -                      
    2.6 นิทรรศการสานสมัพนัธ์ -                      
3.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 145,000       

วิทยาศาสตร์
   3.1 นิทรรศการสารสมัพนัธ/์น าเสนอเสนอผลงาน

วิทยาศาสตร์
   3.2 กิจกรรมค่ายพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

   3.3 กิจกรรมวนัวิทยาศาสตร์
   3.4 กิจกรรมแข่งขนัทกัษางวิชาการ
   3.5 กิจกรรมแข่งขนัวิทยาศาสตร์ภายนอก
4.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 80,000         

ภาษาต่างประเทศ
    4.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและแข่งขนั

ทกัษะทางวิชาการ
    4.2 พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ O-NET
    4.3 Native speaker (English/Chinese) จดัอบรมครู
    4.4 ส่งเสริมผลงานครูและนกัเรียน
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    4.5 นิทรรศการวิชาการ/Open House
    4.6 วฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของเจา้ของภาษา
5.โครงการพัฒนาการการจัดการเรยีนรูก้ลุ่มสาระ
สังคมศึกษา เพ่ือความเป็นเลิศของผู้เรยีน 124,000       
   5.1 การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการงานศิลปะหตักรรม
   5.2 นิทรรศการวิชาการเปิดบา้นสงัคมศึกษา
   5.3กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โรงเรียนวิถีพุทธ

(อบรมนกัเรียน ม.1-ม.6)
       - กิจกรรมค่ายคุณธรรม
       - กิจกรรมสวดมนตห์มู่ท  านองสรภญัญะ
       - กิจกรรมตกับาตรวนัพระ
    5.4 กิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา
    5.5 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทศันศึกษาประวติัศาสตร์
    5.6 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
    5.7 การประกวดโครงงานคุณธรรม
    5.8 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
    5.9 กิจกรรมวนัอาเซียน

    5.10 กิจกรรมพฒันาส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สงัคมศึกษา
    5.11 กิจกรรมค่ายคุณธรรม



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

  6.โครงการส่งเสรมิการจัดการเรยีนการสอนสุขศึกษาและ

พลศึกษา 82,400         
    6.1 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
    6.2 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุครุภณัฑส์ านกังาน
   6.3 กิจกรรมการแข่งขนักีฬาสีภายใน 150,000       
   6.4 กิจกรรมกีฬาตา้นยาเสพติด
   6.5 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
   6.6 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขนักีฬานกัเรียน
(กีฬาภายนอกสถานศึกษา)
   6.7 กิจกรรมเปิดบา้นมญัจาศึกษา
7.โครงการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  7.1 แข่งขนัศิลปหตัถกรรม 70400
        - ทศันศิลป์(งานจิตรกรรม)
         - งานป้ัน
         - การขบัร้องเพลง 1
         - การขบัร้องเพลง 2
         - นาฏศิลไ์ทยอนุรักษ ์ม.ตน้
         - นาฏศิลไ์ทยอนุรักษ ์ม.ปลาย



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

         - การแสดงตลก
         - ดนตรี
8.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ 80,000         

  8.1 จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียนทั้งภายนอกและ

และภายในโรงเรียน
  8.2 แข่งขนัทกัษะการงานอาชีพ
  8.3 กิจกรรมเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิทยากรทอ้งถ่ิน
  8.4 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ วสัดุฝึกในการเรียนการสอน

และวสัดุส านกังาน
      8.4.1วสัดุฝึกงานเกษตร               
      8.4.2วสัดุฝึกงานช่าง         

9.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

    9.1 งานแนะแนว

         1)จดัท าระเบียนสะสม 10,000      

        2) แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 5,000        

        3) ปัจฉิมนิเทศ 30,000      
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    9. 2 ลูกเสือ-เนตรนารี 90,000         
        1)กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี
    2)จดักิจกรรมวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 และแข่งขนัระเบียบแถว
      3)จดักิจกรรม“วนัวชิราวุธ”พิธีวนัราชสดุดี
    4)จดักิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ-เนตรนารี 

ม.1 และ ม.2
   5)จดักิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรมของลูกเสือ – เนตรนารี ม.3
    9.3  ยุวกาชาด 50,000         

        1)พิธีเขา้ประจ าหมู่
        2) ผลิตส่ือการสอนยวุกาชาด
        3) ทดสอบวิชาพิเศษ
        4)เขา้ค่ายยวุกาชาด
        5) กิจกรรมพฒันาบุลากร
        6) ค่ายยวุกาชาดแห่งประเทศไทย
   9.4  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 13,000         
       1) พิธีปฏิญาณตน
       2) ค่ายผูบ้  าเพญ็ประโยชน์
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       3) กิจกรรมพฒันาส่ือ

     9.5 รักษาดนิแดน
      1) กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร 5,000           

     9.5 ชุมนุม
     1) วสัดุอุปกรณ์ 5,000           
10.โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษทางคณติศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี
   10.1 กิจกรรมส่งเสริมพฒันา/ปรับปรุงห้องเรียน/การ   212,430.00  
พฒันาสือการเรียนรู้/วสัดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบติัการ
    10.2 กิจกรรมอบรมสร้างความตระหนกัในการเรียนรู้ 20,000.00    
ของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ

10.3 อบรมเชิงปฏิบติัการการใช ้ICT 20,000         
    10.4ค่ายวิทยาศาสตร์ 480,000       
    10.5 กิจกรรมสอนเสริมความรู้(เสาร์-อาทิตย)์ 150,000       
   10.6 กิจกรรมเสริมหลกัสูตรฝึกงานร่วมกบั ม.ขอนแก่น ม.3 70,000         

10.7 กิจกรรมเสริมทกัษะวิชาการ 70,000         
    10.8 กิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 450,000       

     10.9 อบรม/ศึกษาดูงานบุคลากร 45,000         
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11. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้เรยีนมนิีสัยรกัการอ่าน

    11.1  กิจกรรมรักการอ่าน
 11.2  กิจกรรมแกปั้ญหานกัเรียนบกพร่องทางดา้นการอ่าน
เขียนอ่านเขียน

12.โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

12.1 พฒันาส่ือแหล่งเรียนรู้/ห้องส านกังาน

12.2 ยวุมคัคุเทศก์

   12.3 ค่ายภาษาองักฤษ/ภาษาจีน

   12.4 ทกัษะทางภาษาหน้าเสาธง
 12.5 Echo English

13.โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

13.1 กิจกรรมตรวจหมู่โลหิตนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 500             

13.2 กิจกรรมตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน 500             

    13.3 กิจกรรมเจริญเติบโตสมวยั 1,500           

    13.4 กิจกรรมบริหารยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 30,000         

    13.5 กิจกรรมอบรมป้องกนัโรคเอดส์และการทอ้งก่อน 3,000           
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วยัอนัควร

    13.6 กิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศงานพยาบาลและ 3,000           

ส านกังาน

   13.7 กิจกรรมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 5,000           

   13.8 กิจกรรมรณรงคก์ารบริจาคโลหิต 5,000           

   13.9 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรทางการศึกษา 5,000           

    13.10 กิจกรรมป้องกนัโรคโควิด 15,000         

14.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมี

ค่านิยมอันพึงประสงค์14.1 ปฐมนิเทศนกัเรียน ม.1 และ ม.4 7,000          

 และประชุมผูป้กครองนกัเรียน

   - คร้ังท่ี 1 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.2,3,5,6 20,000         

   - คร้ังท่ี 2 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.3 และ ม.6 5,000          

14.2 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

    - วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 2,500          

       - ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 5,000          

14.3 โรงเรียนสีขาว -                 

  - ประเมินโรงเรียนสีขาว 20,000         
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  - ครอบครัวสีขาว 30,000         

14.4 เชิดชูนกัเรียนตน้แบบ “คนดีศรีมญัจา” 7,000          

14.5 เยีย่มบา้นนกัเรียน 25,000         

14.6 ครูท่ีปรึกษาประจ าหมู่บา้นนกัเรียน 5,000          

14.7 กิจกรรมวินยั แกไ้ข ติดตาม เสริมสร้างพฤติกรรม 4,000          

ผูเ้รียน

      14.8 อบรมคณะกรรมการสภานกัเรียน 10,000         

      14.9 ส่งเสริมประชาธิปไตย 5,550          

      14.10 To be number 1 2,000          

      14.11 เวรสวสัดิการ 3,000          

     14.12 ระดบัชั้นเรียน 3,000          

     14.13 รักกนัฉนัทพ่ี์น้อง/กิจกรรมรับน้อง 5,000          

     14.14 ครูและอาสาต ารวจ 3,000          

     14.15 สารวตัรนกัเรียน 3,000          

     14.16 ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 15,000         

     14.17 กิจกรรมกตญัญูกตเวทีเคร่ืองหมายของคนดี

    -กิจกรรมวนัคลา้ยวนัเฉลิมพรรษาพระราชินีสุทิดา
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    - กิจรรมวนัไหวค้รู 8,000          

    -กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 5,000          

    - กิจกรรมวนัคลา้ยวนัเฉลิมพรราพระบาทสมเด็จ 5,000          

พระเจา้อยูห่วัฯ

    - กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ  วนัชาติ วนัคลา้ยวนัเฉลิม 5,000          

พระชนพรรษารัชกาลท่ี 9

    14.18 วนัเยาวชนไทย 5,000          

    14.19 เลือกตั้งประธานนกัเรียน 3,900          

    14.20 เส้ือสูทสภานกัเรียน จ านวน 30 คน -                 

    14.21 วสัดุส านกังาน(กระดาษและวสัดุอุปกรณ์ส านกังาน) 50,000         

    14.22 แผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการ
นกัเรียน

-              

    กิจการผูเ้รียน

15.โครงการส่งเสริมสุขภาวะนักเรียน 20,000         

    15.1  กิจกรรมดา้นการตรวจสอบ/เฝ้าระวงัในโรงเรียน

    15.2 กิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค

   15.3 กิจกรรมพ่ีสอนน้อง                                                                                                                                             

   15.4 กิจกรรม อย.น้อยขยายเครือข่ายในโรงเรียน/นอก
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โรงเรียนและชุมชนและส่งผลงานเขา้ประกวด

ระดบัประเทศ

   15.5 กิจกรรมการตรวจสอบสุขาภิบาล/เฝ้าระวงัในโรงเรียน

   15.6 กิจกรรมเผยแพร่/จดันิทรรศการ/รณรงค์

   15.7 กิจกรรมพฒันาบุคลากร

16.โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (IS) 30,000         

16.1กิจกรรมการจดัอบรมการเรียนการสอน IS

16.2กิจกรรมนิเทศ ติดตามการสอน IS

16.3กิจกรรมน าเสนอผลงานรายวิชา IS2

16.4กิจกรรมการเผยแพร่ผลงาน IS3

17.โครงการส่งเสริมคุณภาพการด ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

17.1 การจดัการเรียนรู้โดยสอดแทรกหลกัปรัชญาของ -              

เศรษฐกิจพอเพียง

17.2 การอบรมนกัเรียนตามหลกัปรัชญาของ 15,000         

เศรษฐกิจพอเพียง

17.3 การศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ 7,000           
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ตามพระราชด าริ

17.4 กิจกรรมประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 10,000         

17.5 กิจกรรมรับการประเมินศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกั 15,000         

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

17.6 กิจกรรมการจดัการขยะในโรงเรียน -              

17.7 ปรับภูมิทศัน์พอเพียง -              

17.8 หน่ึงคนหน่ึงบญัชี -              

17.9 กิจกรรมรักษน์ ้า -              

17.10 กิจกรรมการประกวดภาพวาด  3,000           

“เยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชด าริ”

17.11 กิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาท -              

สมเด็จพระเจา้อยูห่วั

17.12   กิจกรรมรอบรู้เศรษฐกิจพอเพียง -              

18. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

18.1 สปัดาห์ห้องสมุด 35,000         

18.2 ตามรอยเจา้ฟ้านกัอ่าน

18.3 เท่ียงวนัหรรษา
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18.4 ยอดนกัอ่าน

18.5 การอ่านสู่ชุมชน

18.6 บริการงานห้องสมุด

18.7 ซ่อมบ ารุงครุภณัฑห์้องสมุด

19.โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ

     19.1งานแผนงานและสารสนเทศ

2 รวบรวมผลการด าเนินงานตามโครงการและผลงาน

นกัเรียน ครู ในรอบปี

    19.2 งานส านกังานฝ่าย 30,000         

      19.2.1รับ-ส่งหนงัสือบนัทึกขอ้ความ หนงัสือราชการ

      19.2.2บริการวสัดุ อุปกรณ์ส านกังานและในโครงการ

   19.3 งานทะเบียนและเทียบโอน 75,000      

      19.3.1 บริการเอกสาร หลกัฐานทางการศึกษา

      19.3.2 จดัพิธีมอบหลกัฐานการจบหลกัสูตร 

                   ระดบั ม . 3 และ ม. 6
20.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ

       20.1 การรับนกัเรียน ม.1 และ ม.4 20,000         
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       20.2 การสอนปรับพ้ืนฐาน ม.1 และ ม.4

       20.3 การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร 10,000

        20.4 การจดัตารางสอน 10,000         

       20.5 การพฒันาห้องเรียนพิเศษ

       20.6 การสอนเสริมเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิ ม.3และ 6 50,000         

       20.7 การแข่งขนัทกัษะวิชาการ

       20.8 การนิเทศการเรียนการสอน 2,000           

       20.9 การท าวิจยัในชั้นเรียน

       20.10 นิทรรศการวิชาการฯ (คร้ังท่ี 10) 20,000         

       20.11 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

       20.12 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 420,000       

       20.13 พฒันางานวดัผลและประเมินผล 60,000         

       20.14 การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 5,000           

21.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานบุคคล

     21.1 ค่าจา้งบุคลากร 1,200,000     

     21.2 ค่าสาธารณูปโภค/วสัดุ/ครุภณัฑ์ 500,000       

     21.3 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 191,680       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

     21.4 ค่ากระดาษโรเนียว 100,000       

      21.5 ค่าหมึก Copy Print 50,000         

     21.6 ค่ากระดาษไข(มาสเตอร์) 50,000         

      21.7 ค่าหมึกปร้ินเตอร์เลเซอร/อิงเจ็ท 50,000         

     21.8 ค่าผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 50,000         

     21.9 น ้ายาสุขภณัฑ์ 30,000         

      21.10 ค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ 20,000         

      21.11 ค่าบ ารุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ์ 30,000         

      21.12 น ้ายาดบัเพลิง 20,000         

      21.13 สูบส่ิงปฏิกูล 10,000         

      21.14 ค่าประกนัอุบติัเหตุ

      21.15 ค่าบตัรนกัเรียน

      22.16 คู่มือนกัเรียน

      22.17 ค่าจา้งครูชาวต่างประเทศ
22.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

รายบุคคล  (DMC : Data-Management-Center)

    22.1 พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศนกัเรียนรายบคุคล
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 (DMC : Data-Management-Center)
23.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป

    23.1 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์และครุภณัฑส์ านกังาน 28,000         

    23.2 ปรับปรุงงานอาคารสถานท่ี

     23.2.1 ปรับปรุงห้องน ้าส านกังานกลุ่มงานฯ 13,000         

     23.2.2 ปรับปรุงภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม 100,000       

     23.2.3 ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนไทย 30,000         

     23.2.4 ปรับปรุงซ่อมบ ารุงรถขนขยะ 20,000         

     23.2.5 ปรับปรุงห้องพยาบาล 10,000         

     23.2.6 ปรับปรุงหอศิลป์ 20,000         

     23.2.7 ปรับปรุงสวนวรรณคดี 7,000           

     23.2.8 ปรับปรุงห้องปฏิบติัการกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 20,000         

    23.3 ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน

     23.3.1 กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ

     23.3.2 กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

     23.3.3 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง

     23.3.4 กิจกรรมร าบวงสรวงเมือขอนแก่น
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     23.3.5 กิจกรรมเทศกาลกลว้ยไมป่้าบานและ 10,000         

 ของดีเมืองมญัจาคีรี

   23.4  ธนาคารโรงเรียน 25,000         

   23.5  กิจกรรมพฒันาคณะกรรมการสถานศึกษา 7,000           

24.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยกระบวนการ PLC

   24.1 จดัหาส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสร์

(วสัดุอุปกรณ์/สารเคมี)

24.2 จดับรรยากาศ(ปรับปรุงส านกังาน/4ห้องปฏิบติัการ)

   24.3 ด าเนินการ PLC ของกลุ่ม PLC โรงเรียนมญัจาศึกษา

25.โครงการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

     25.1 เสียงตามสาย 35,000         

     25.2 จามจุรีสมัพนัธ์ 5,000           

     25.3 สุขเกษม วนัเกษียณ 35,000         

     25.4 จดัท าปฏิทินโรงเรียน 32,000         

     25.5 จดัท าป้ายคทัเอาท,์ไวนิล 25,000         
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26.โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์

3    26.1 ปรับปรุงพฒันาส่ือการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัผล 10,000         

ประเมินผล

    26.2 ศึกษาดูงาน โรงเรียนและหน่วยงานภายนอก -              

ท่ีมีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

    26.3 ปรับปรุงพฒันาส านกังานและห้องปฏิบติัการกลุ่ม -              

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 27.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ  ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนร่วมกิจกรรม

การปฏิบัตจิริง (Active Learning)

  27.1 วสัดุ-อุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  27.2 เปิดบา้นวิชาการ

  27.3 การพฒันาส่ือ/นวตักรรมและวิจยัในชั้นเรียน

  27.4 กิจกรรมประกวดวงดนตรี

  27.5 กิจกรรมนาฏศิลป์สมัพนัธ์กบัชุมชน

  27.6 การพฒันาดนตรีวงโปงลางและนางร า
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  27.7 การพฒันาวงโยธวาทิต

  27.8 การพฒันาดนตรีไทย

  27.9 พฒันาแหล่งเรียนรู้หอศิลป์ -                      
  27.10กิจกรรมศึกษาดูงานพฒันาครูสู่ OBEC AWARDS 5,000              
  27.11 โครงการเขา้ค่ายศิลปะ -                      
28.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานบุคคล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     28.1 ทดสอบครูและนกัเรียนจากสถาบนัท่ีไดรั้บการ

รับรองระดบัชาติหรือ CEFR

29.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล 250,000       

     29.1 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา

    29.2 จดัอบรมครู

   29.3 ศึกษาดูงาน

   29.4 พฒันาลูกจา้ง

   29.5ศึกษาดูงานระดบัอาเซียน ศึกษาบริบทของประเทศ

ในกลุ่มประซาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือพฒันาการจดัการ

เรียนการสอนสู่ระดบัประชาคมอาเซียน
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30.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยี  

    30.1 งานโสตทัศนศึกษา 200,000       

    30.1.1 กิจกรรมบ ารุงหอประชุม

    30.1.2  อุปกรณ์โสต
    30.2 งานเทคโนโลยี 350,000       

   30.2.1 เช่าสญัญาณอินเทอร์เน็ต
   30.2.2 ติดตั้งเคร่ืองอุปกรณ์เช่ือมอินเทอร์เน็ต อาคาร 1
   30.2.3  จดัซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือซ่อมบ ารุง
 คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน
   30.2.4 จดัอบรมการพฒันาส่ือนวตักรรม
31.โครงการขบัเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

    31.1 จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 20,000         

4     31.2 จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 

    31.3 จดัท ารายละเอียดงานโครงการ/กิจกรรม

     31.4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปีการศึกษา  

ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

    31.5 สรุปการใชจ่้ายงบประมาณด าเนินงานโครงการ
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ประจ าปีการศึกษา

32.โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภาย 20,000         

ในสถานศึกษา

     32.1 กิจกรรมทบทวน/เผยแพร่ความรู้และป้ายนิเทศ  

เร่ืองการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้กบับุคลากร

และมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

      32.2 การจดัท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

คู่มือมาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายของ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน

     32.3 รับการนิเทศ ก ากบัและติดตามผลการด าเนินงาน

ตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหน่วย

งานตน้สงักดั

      32.4 จดัท ารายงานผลการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา

ประจ าปี

รวม 4,254,180     709,030        

รวม

1,938,000(เกินงบ 159,970)
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512,703.00                                                                                
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ฝ่ายวชิาการ

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น

2           ตามหลกัสูตรของผู้เรียน

      1.1 การวดัและประเมินผล
2.2.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

      2.1 การรับสมคัรนกัเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2555 100,000       -
      2.2 การจดัตารางเรียน
      2.3 งานทะเบียน 12,000         -
      2.4 จดัท าขอ้สอบคู่ขนาน 1,000           -
      2.5 จดัท าขอ้สอบสหวิทยาเขต  (งบ สหว.) 60,000         -
      2.6 จดัอบรมหลกัสูตรสหวิทยาเขต (งบ สหว.) 1,500           -

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ - -

           และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน - -
     3.1 ประกวดโครงงานและแสดงผลงานนกัเรียน
     3.2 นิเทศการเรียนการสอน
     3.3 งานหนงัสือเรียนฟรี 30,000         -
     3.4 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 5,000           -
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     3.5 ปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตร - -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม - 600,000       

           และการบริการ 10,000         

          1) งานพสัดุฝ่ายวิชาการ       
2.6.1 โครงการพัฒนาการประกนัคุณภาพภายใน

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง 20,000         -
    4.1  งานส านกังานฝ่ายวิชาการ
            4.1.1 งานสารบรรณฝ่ายวิชาการ
            4.1.2 งานสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

 4.1.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ 10,000         -

            เป้าหมายตามวสัิยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 10,000         -

           ของสถานศึกษา
           1.1 สอบ  Pre-O-Net ม.2 ม.3 ม.5 ม.6
           1.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (เรียนฟรี)
           1.3 จดัอบรมการพฒันาครูสู่มาตรฐานสากล 40,000         -

รวม - 100,000       

คณติศาสตร์ 50,000         -
1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ 349,500      700,000       
          ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          อย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. แข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์
          2. ค่ายคณิตศาสตร์
1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 12,000         -

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ - 50,000         

          แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน
          1.  ส่งเสริม/พฒันาทกัษะการใช้โปแกรม GSP
          2.  คลีนิคคณิตศาสตร์
2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 20,000         -
          1. วิเคราะห์หลกัสูตร หน่วยการเรียนรู้ 15,000         -
          2. ปรับปรุง/พฒันาส่ือการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัผลประเมินผล
3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 4,000           -

          เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 25,000         -
          1. ปรับปรุง/พฒันาแหล่งเรียนรู้

รวม

วทิยาศาสตร์ 35,000         -

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 111,000      50,000         

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

         1. นิทรรศการสานสมัพนัธ์

         2. วนัวิทยาศาสตร์

         3. ค่ายวิทยาศาสตร์ 10,000         -

         4. แข่งขนัทกัษะวิชาการ 10,000         -

         5. ทศันศึกษานอกสถานท่ี(หอ้งเรียนพิเศษ) - 50,000         

         6. ประกวดโครงงานและผลงานนกัเรียน 10,000         -

         7.  หอ้งปฏิบติัการเคมีเคล่ือนท่ี (มข.) - 45,000         

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น 15,000         -

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 25,000         

          1. จดัการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจยั

20,000         -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1.โปรเจคเตอร์ 2 เคร่ือง

          2. เกา้อ้ีนัง่เรียน  100 ตวั/ซ่อมโตะ๊

          3. วิชชวล 1 เคร่ือง 40,000         -
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          4. ซ่อมกลอ้งจุลทรรศน์ 30,000         -

          5. วสัดุส านกังาน 30,000         -

          6. สารเคมีและอุปกรณ์ 20,000         -

         7. กลอ้งจุลทรรศน์ 2 ตวั 10,000         -

         8. คอมพิวเตอร์ 2 ชุด 80,000         -

50,000         -

รวม 36,000         -

361,000      120,000       

ภาษาไทย

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

          อย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. บนัทึกรักนกัอ่าน

          2. ตอบปัญหาจากสารนุกรม
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          3. ตอบปัญหาจากพจนานุกรม 6,000           -

          4. ตอบปัญหาภาษาไทย 6,000           -

          5. สร้างสรรคผ์ลงานจากการเรียนรู้ 6,000           -

          6. ค่ายบูรณาการ 6,000           -

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น 6,000           -

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 50,000         

          1. แกปั้ญหานกัเรียนอ่านไม่คล่อง

          2. วนัสุนทรภุ่

          3. วนัภาษาไทย 5,000           -

25,000         -

          4. สู่ความเป็นเลิศ 15,000         -

          5. สอนเสริมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 10,000         -

          1. พฒันาบุคลากร 10,000         -

          2. พฒันาครูสู่วิจยัชั้นเรียน

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ -

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000         -
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          1. นิเทศภายในกลุ่มสาระ

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ - -

          1. พฒันาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ

รวม 50,000         -

155,000      50,000         

สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม

1.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

           และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน

          1. จดัป้ายนิเทศ

          2. ของหายไดคื้น

          3. มารยาทชาวพทุธ 10,000         -

          4. ตอบปัญหา - -

          5. บริโภคอยา่งพอเพียง - -
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          6. ความรับผิดชอบในการท างาน - -

          7. ลานวฒันธรรม - -

          8. จิตอาสา - -

          9. ค่ายคุณธรรม - -

        10. ส่งเสริมประชาธิปไตย - -

        11. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ - 50,000         

        12. ค่ายเยาวชนไทยใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม - -
- 5,000           

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ - -

          และพัฒนาตนเองของผู้เรียน

          1. กา้วทนัโลก

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ - 500              

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน

          1. โครงงาน

          2. โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง

          3. โครงงานคุณธรรม 1,000           -
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
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เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น - 5,000           

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 5,000           

          1. แข่งขนัตอบปัญหาวิชาสงัคม

          2. ทบทวนความรู้สู่มาตรฐาน
20,000         -

- -

2.1.1 โครงการพัฒนาการปกบัิติงานของครู

          1. พฒันาเทคนิคการเรียนรู้

          2. วิจยัในชั้นเรียน

          3. นิเทศภายในกลุ่มสาระ 3,000           

5.1.1 โครงการจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น - -

          แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา - -

          และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ

          สูงขึน้

     1) โครงการสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทาง

           การปฏิรูปการศึกษา
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
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          1. จดัตั้งศนูยอ์าเซียน

รวม 100,000       -

134,000      65,500         

สุขศึกษาและพลศึกษา

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

          1. การแข่งขนักีฬาภายใน

         2. การทดสอบสมรรถภาพ

         3. กีฬาตา้นยาเสพติด - 150,000       

         4. ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 3,000           -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 10,000         

          และการบริการ - -

          1. วสัดุส านกังาน

          2. ซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน
5,000           -
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รวม 50,000         -

58,000        160,000       

ภาษาต่างประเทศ

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. การอ่านกรังปรีซ์

          2. สปัดาห์ภาษาองักฤษ

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 2,000           -

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 10,000         -

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน

          1. กิจกรรม 4 ภาษาหนา้เสาธง

          2. วนัส าคญัของเจา้ของภาษา

          3. ค่ายภาษาองักฤษ 5,000           -

          4. Sky Info 5,000           -
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          5. ประกวดโครงงาน - 50,000         

          6. ส่งเสริมการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ 3,000           -

2,000           -

5,000           -

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน

         1. พฒันาการเรียนการสอนยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

             ทางการเรียน และ O-Net

2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 20,000         -

            1. พฒันาบุคลากร

2.6.1 โครงการพัฒนาการประกนัคุณภาพของ

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง - -

           1. สารสนเทศกลุ่มสาระ

3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 5,000           -

           1. พฒันาส่ือและแหล่งเรียนรู้

           2. ยวุมคัคุเทศก์



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

20,000         -

6,000           -

5.1.1 โครงการจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 

          แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา

          และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ

          สูงขึน้

          1. ASEAN  Corner

          2. English Speaking Year 2012

          3. Native Speaker 10,000         -

10,000         -

รวม - -

103,000      50,000         
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การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.6.1  โครงการพัฒนาทักษะในการท างาน 

           รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้

           และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต

           1. เขา้ค่ายฝึกทกัษะวิชาชีพ

           2. แข่งขนัทกัษะ
           3. จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน - 40,000         

2.1.1โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 50,000         -

          1. เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิทยากรทอ้งถ่ิน 30,000         -

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

           และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 20,000         -

          1. วสัดุฝึกปฏิบติังานเกษตร   งานคหกรรม 

              งานช่าง   และวสัดุส านกังาน

130,000       -
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
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เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1. จดัหาส่ือเทคโนโลยี

3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

          เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 25,000         -

          1. จดัท าหอ้งแสดงผลงานนกัเรียน

รวม 20,000         -

275,000      40,000         
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ศิลปะ

1.1.1  โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

1) งานนาฏศิลป์

     1. นาฏศิลป์สมัพนัธ์

     2. ค่ายนาฏศิลป์

2) งานดนตรี 30,000         -

     1. ประกวดวงดนตรี - 20,000         

     2. ดนตรีพ้ืนบา้นอีสาน

     3. วงโยธวาทิต - 8,000           

     4. วงดนตรีลูกทุง่ 40,000         -

3) งานศิลปะ 100,000       -

      1. ประกวดวาดภาพ 30,000         -

      2. รวมพลงัศิลป์สร้างสรรค์

      3. แข่งขนัทกัษะศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 15,000         -

     4. นิทรรศการศิลปะ:งานสานสมัพนัธ์วิชาการ 15,000         -
- 60,000         

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 10,000         -
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
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           และการบริการ

    1. จดัท าบอร์ดภาพกิจกรรมดา้นนาฏศิลป์ของนกัเรียน

         และเปล่ียนประตูหอ้งนาฏศิลป์

     2. จดัท ากรอบภาพวาดนกัเรียน 5,000           -

รวม

- 15,000         
245,000      103,000       

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. รักษาดินแดน
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
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2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

           และการบริการ
          1.1 ส านกังานรักษาดินแดน
                  -พระบรมฉายาลกัษณ์
                  -โตะ๊ประชุมพร้อมเกา้อ้ี - 15,000         

                  - เคร่ืองขยายเสียงเล็กพร้อมล าโพง
รวม

2. ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ -             15,000         

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
          1. กิจกรรมการเรียนการสอนผูบ้  าเพญ็ประโยชน์
          2. ค่ายผูบ้  าเพญ็ประโยชน์

รวม 5,000           -
- 15,000         

5,000          15,000         

3. ชุมนุม
2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

           1. ชุมนุม

รวม
4. ยุวกาชาด - 20,000         

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ - 20,000         

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

             1) พิธีเขา้ประจ าหมู่ยวุกาชาด

            2) เขา้ค่ายยวุกาชาด

            3) ผลิตส่ือการเรียนการสอนยวุกาชาด - -

รวม - 75,000         

3,000           -

3,000          75,000         

5. ลูกเสือ-เนตรนารี

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

             1) การเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี

             2) วนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
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เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

             3) วนัราชสดุดี (วนัวชิราวุธ) 3,500           -

             4) ทดสอบวิชาพิเศษ 2,000           -

             5) เขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2,000           -

รวม 6,000           -

- 107,500       

13,500        107,500       

6.1 งานห้องสมุด

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

          อย่างต่อเน่ือง

          1. ชวนอ่าน/บริการยืมหนงัสือ

             - หนงัสือเสริมบทเรียน
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

             - หนงัสือนิตยสาร วารสาร หนงัสือพิมพ์

          2. รอบรู้ตอบได้ 100,000       -

          3. หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี 40,000         -

          4. น าความรู้สู่ชุมชน 5,000           -

          5. เท่ียงวนัหรรษา - -

          6. บนัทึกรักการอ่าน 3,000           -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 2,000           -

           และการบริการ 20,000         -

          1. สร้างเครือข่ายหอ้งสมุด

รวม

6.2 งานแนะแนว 3,000           -

1.6.1 โครงการพัฒนาทักษะในการท างาน  173,000      -               

          รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผุ้อ่ืนได้

          และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต

          1.  จดัท าระเบียนสะสม

          2.  ผลิตส่ือแนะแนว

          3. ป้ายนิเทศ 3,000           -
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          4.  การใหค้  าปรึกษา 7,500           -

          5.  ทุนการศึกษา 7,000           -

          6.  กองทุนเงินกูย้ืมเพ่ือการศึกษา - -

          7.  แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ - -

          8.  ปัจฉิมนิเทศ - -

          9.  ติดตามผลนกัเรียนท่ีจบการศึกษา 6,000           -

รวม 5,000           -

- -

28,500        -

6.3 งานอนามัยโรงเรียน

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

          1. ฟันสะอาดเหงือกแขง็แรง

          2. ตรวจหมู่โลหิต

          3. ปลอดภยัจากไขเ้ลือดออก 2,000           -

          4. อนามยัวยัเจริญพนัธุ์ป้องกนัเอดส์ 1,000           -

          5. บริการยา : ซ้ือยา - -

          6. เจริญเติบโตสมวยั - 15,000         
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          7. ด่ืมนมเพ่ือสุขภาพ: แจกนมกล่อง 15,000         -

          8. อบรมการบริโภคปลอดภยัเพ่ือลดปัญหา - -

              น ้าหนกัเกิน 25,000         -

          9. ตรวจสุขภาพประจ าปี - 2,000           

รวม - -

43,000        17,000         

6.4 งานประกนัคุณภาพ

2.6.1 โครงการพัฒนาการะกนัคุณภาพภายใน

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง

          1.  อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการประกนัคุณภาพ

               ภายในของสถานศึกษา

          2. พฒันางานประกนัคุณภาพภายใน 50,000         -

               ของสถานศึกษา

          3. โครงการขบัเคล่ือนระบบโครงข่าย - -

               การเรียนรู้ไร้พรมแดน    
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กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ
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เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

- -

รวม

50,000        -               

6.5 งานประชาสัมพันธ์

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1. ปรับปรุงหอ้งประชาสมัพนัธ์

          2. เสียงตามสาย

          3. ป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์ 40,000         -

          4. ซุม้เฉลิมพระเกียรติ "พอ่ของแผ่นดิน" 20,000         -

3.1.1  โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 30,000         -

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 20,000         -

           1. จดัท าหนงัสือมุทิตาจิตนุสรณ์ 5 คน (1 เล่ม)
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           2. วารสารโรงเรียน,จดหมายข่าว

30,000         -

รวม - 75,000         

140,000      75,000         

6.6 งานโสตทัศนศึกษา

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

         1. พฒันาส่ือและเทคโนโลยีหอ้งโสต

         2. สนบัสนุนและพฒันาส่ือและเทคโนโลยี (ICT)
48,000         -
30,500         -

รวม

78,500        -
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6.7 งานโภชนาการ

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

         1. นกัเรียนฉลาดซ้ือฉลาดใช้

         2. ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ

         3. อย.นอ้ยสู่ชุมชน 8,000           -
         4. นกัเรียนทิง้ขยะถูกท่ี - -

         5. ตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร - 8,000           

         6. การท าความสะอาดโรงอาหาร 24,000         -

         7. ตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ม่คา้โรงอาหาร 2,000           -

         8. กล่องแสดงความคิดเห็น 2,000           -
- -

รวม 1,000           -
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

37,000        8,000           

ฝ่ายบริหารทัว่ไป

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ
         1. วสัดุส านกังาน

         2. สร้างหอ้งสุขาฝ่าย

3.1.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 5,000           -

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 50,000         -

      3.1 วนัเด็กแห่งชาติ

      3.2 สงกรานต์

      3.3 บุญบั้งไฟ - 5,000           

      3.4 วนัเขา้พรรษา - 5,000           

      3.5 วนัลอยกระทง - 12,000         

      3.6  ประชาสมัพนัธ์ แผ่นพบั - 13,000         
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

      3.7  จดักิจกรรมโดยสหวิชาชีพ - 10,000         

- 10,000         

รวม - -

ฝ่ายกจิการนักเรียน

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ 55,000        55,000         

          1. รณรงคต่์อตา้นและป้องกนัยาเสพติด
          2. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและสุนทรียทางดนตรี
               และนาฏศิลป์ - 10,000         
          3. ค่ายเยาวชนมญัจาศึกษาร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด - 8,000           
          4. เฝ้าระวงั ป้องกนั แลฃะแกไ้ขนกัเรียน
              ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบัยาเสพติด - 20,000         
          5. ขบัข่ีปลอดภยัมีวินยัจราจร - 10,000         
          6. อบรมใหค้วามรู้การป้องกนัและถูกล่อลวง
          7. อบรมเร่ืองเพศศึกษานกัเรียนหญิง - 5,000           
          8. อบรมคณะกรรมการนกัเรียน - 10,000         
          9. อบรมสภานกัเรียน - 30,000         
         10.คณะกรรมการนกัเรียนศึกษาดูงาน - 12,000         
         11. รณรงคป์ระชาธิปไตยสู่ชุมชน - 10,000         
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         12. เลือกตั้งประธานนกัเรียน - 20,000         
         13. รักกนัฉนัทพ่ี์นอ้ง - 10,000         
1.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ - 2,000           
          ค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน - 7,500           
          1. ปฐมนิเทศ
          2. ประชุมผูป้กครอง
          3. กองทุนลูกรักษม์ญัจาศึกษา - 20,000         
          4.  3 ร้ัวสมัพนัธ์ - 35,000         
          5. เยี่ยมบา้นนกัเรียน - 40,000         
          6. เครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ - 10,000         
          7. เชิดชูนกัเรียนตน้แบบคนดีศรีมญัจา - 20,000         
          8. ส่งเสริมพฒันาและแกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียน - 10,000         
          9. ค่ายอบรมนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง/ - 20,000         
               เบ่ียงเบน - 5,000           
       10. กิจกรรมกตญัญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมาย - 25,000         

              ของคนดี
- 18,000         
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        11. ค่ายคุณธรรม ม.1 และ ม.4
        12. จิตใสใจเป็นสุข
        13. ตน้กลา้ของแผ่นดินเยือนถ่ินพอ่ - 15,000         
        14. เติมชีวิตใหส้ดใสดว้ยจิตใจท่ีใฝ่ธรรม - 500              
        15. หอ้งเรียนน่าอยู่อาคารเรียนปลอดภยั - 5,000           
2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม - 2,000           
           และการบริการ - 10,000         
           1. ปรับปรุงส านกังานฝ่ายกิจการนกัเรียน

รวม

23,480         -
23,480        390,000       

5. งานอาคารสถานที่

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม
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           และการบริการ

         1. ซ่อมบนัไดอาคาร 1

         2. ซ่อมหลงัคาอาคาร 1-4

         3. หลงัคาครอบบนัไดอ้าคาร1-2 50,000         -

         4. ปรับพ้ืนทางเดินขา้งหอประชุมดา้นทิศ ต.ต. 50,000         -

         5. ศาลา 3 หลงั 30,000         -

         6. ร่องระบายน ้าหลงัหอประชุม 25,000         -

         7. สร้างร้ัวสนามบอลดา้นทิศใต้ 35,000         -

         8. ซ่อมหลงัคา/ร้ัวเหล็กโรงรถหลงัอาคาร 2 10,000         -

         9. ปรับเสาป้ายหนา้โรงเรียน 20,000         -

       10. เล่ือยตดัตน้ไม้ 25,000         -

รวม 17,000         -

รวมทั้งส้ิน 8,000           -

270,000      -

########## ######### 888,420.00   
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30

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมัญจาศึกษา  อ าเภอมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
1 1.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1. ค่าจา้งบุคลากร 350,000 1. การด าเนินงานตาม 200,000

ภาษาไทยที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจิริง 77,400        2. ค่าสาธารณูปโภค     แนวทางปฏิรูป

 1.1 กิจกรรมวนัสุนทรภู่     2.1 ค่าไฟ 1,000,000      การศึกษา ทศวรรษที ่21

 1.2 กิจกรรมวนัภาษาไทย     2.2 ค่าน ้า 250,000     2. การด าเนินงาน 100,000        
 1.3 กิจกรรมเทิดค่าภูมิปัญญาไทย     2.3 ค่าโทรศพัท์ 30,000           ประกนัคุณภาพ

 1.4 กิจกรรมเปิดบา้นภาษาไทย 3. ซ่อมครุภณัฑ/์แอร์/คอม 47,090           สถานศึกษา

 1.5 กิจกรรมค่ายภาษาไทย -              4. ซ่อมบ ารุงรถโรงเรียน 100,000     3. การด าเนินงานตาม 200,000        
 1.6 กิจกรรมพฒันาส่ือ/นวตักรรมและวิจยัในชั้นเรียนสู่ 5. น ้ามนัเช้ือเพลิง 300,000         นโยบายส านกังาน

 OBEC AWARDS 6. น ้ายาสุขภณัฑ์ 10,000           เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

 1.7 กิจกรรมศึกษาดูงานพฒันาครูสู่ OBEC AWARDS 7. น ้ายาดบัเพลิง 20,000           มธัยมศึกษา เขต 25

 1.8 กิจกรรมแข่งขนัทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 8. สูบส่ิงปฏิกูล/เก็บขยะ 20,000       4. การด าเนินงาน 209,030        
 1.9 กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้    โครงการพิเศษ /

2.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 75,000            โครงการเร่งด่วน/

คณติศาสตร์   - โรงเรียนมาตรฐานสากล
     2.1 กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์   - อาเซียนศึกษา
     2.2  กิจกรรมแข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์ภาย   - โรงเรียนตามหลกัปรัชญา

ภายในโรงเรียน     ของเศรษฐกิจพอเพียง
     2.3 ส่งเสริม/พฒันาทกัษะการใชโ้ปรแกรม GSP 
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    2.4 แข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์กบัหน่วยงาน
อ่ืนๆ ภายนอกโรงเรียน
    2.5 ค่ายคณิตศาสตร์ -                      
    2.6 นิทรรศการสานสมัพนัธ์ -                      
3.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 145,000       

วิทยาศาสตร์
   3.1 นิทรรศการสารสมัพนัธ/์น าเสนอเสนอผลงาน

วิทยาศาสตร์
   3.2 กิจกรรมค่ายพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

   3.3 กิจกรรมวนัวิทยาศาสตร์
   3.4 กิจกรรมแข่งขนัทกัษางวิชาการ
   3.5 กิจกรรมแข่งขนัวิทยาศาสตร์ภายนอก
4.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 80,000         

ภาษาต่างประเทศ
    4.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและแข่งขนั

ทกัษะทางวิชาการ
    4.2 พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ O-NET
    4.3 Native speaker (English/Chinese) จดัอบรมครู
    4.4 ส่งเสริมผลงานครูและนกัเรียน
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    4.5 นิทรรศการวิชาการ/Open House
    4.6 วฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของเจา้ของภาษา
5.โครงการพัฒนาการการจัดการเรยีนรูก้ลุ่มสาระ
สังคมศึกษา เพ่ือความเป็นเลิศของผู้เรยีน 124,000       
   5.1 การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการงานศิลปะหตักรรม
   5.2 นิทรรศการวิชาการเปิดบา้นสงัคมศึกษา
   5.3กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โรงเรียนวิถีพุทธ

(อบรมนกัเรียน ม.1-ม.6)
       - กิจกรรมค่ายคุณธรรม
       - กิจกรรมสวดมนตห์มู่ท  านองสรภญัญะ
       - กิจกรรมตกับาตรวนัพระ
    5.4 กิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา
    5.5 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทศันศึกษาประวติัศาสตร์
    5.6 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
    5.7 การประกวดโครงงานคุณธรรม
    5.8 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
    5.9 กิจกรรมวนัอาเซียน

    5.10 กิจกรรมพฒันาส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สงัคมศึกษา
    5.11 กิจกรรมค่ายคุณธรรม
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  6.โครงการส่งเสรมิการจัดการเรยีนการสอนสุขศึกษาและ

พลศึกษา 82,400         
    6.1 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
    6.2 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุครุภณัฑส์ านกังาน
   6.3 กิจกรรมการแข่งขนักีฬาสีภายใน 150,000       
   6.4 กิจกรรมกีฬาตา้นยาเสพติด
   6.5 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
   6.6 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขนักีฬานกัเรียน
(กีฬาภายนอกสถานศึกษา)
   6.7 กิจกรรมเปิดบา้นมญัจาศึกษา
7.โครงการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  7.1 แข่งขนัศิลปหตัถกรรม 70400
        - ทศันศิลป์(งานจิตรกรรม)
         - งานป้ัน
         - การขบัร้องเพลง 1
         - การขบัร้องเพลง 2
         - นาฏศิลไ์ทยอนุรักษ ์ม.ตน้
         - นาฏศิลไ์ทยอนุรักษ ์ม.ปลาย
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         - การแสดงตลก
         - ดนตรี
8.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ 80,000         

  8.1 จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียนทั้งภายนอกและ

และภายในโรงเรียน
  8.2 แข่งขนัทกัษะการงานอาชีพ
  8.3 กิจกรรมเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิทยากรทอ้งถ่ิน
  8.4 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ วสัดุฝึกในการเรียนการสอน

และวสัดุส านกังาน
      8.4.1วสัดุฝึกงานเกษตร               
      8.4.2วสัดุฝึกงานช่าง         

9.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

    9.1 งานแนะแนว

         1)จดัท าระเบียนสะสม 10,000      

        2) แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 5,000        

        3) ปัจฉิมนิเทศ 30,000      
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    9. 2 ลูกเสือ-เนตรนารี 90,000         
        1)กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี
    2)จดักิจกรรมวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 และแข่งขนัระเบียบแถว
      3)จดักิจกรรม“วนัวชิราวุธ”พิธีวนัราชสดุดี
    4)จดักิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ-เนตรนารี 

ม.1 และ ม.2
   5)จดักิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรมของลูกเสือ – เนตรนารี ม.3
    9.3  ยุวกาชาด 50,000         

        1)พิธีเขา้ประจ าหมู่
        2) ผลิตส่ือการสอนยวุกาชาด
        3) ทดสอบวิชาพิเศษ
        4)เขา้ค่ายยวุกาชาด
        5) กิจกรรมพฒันาบุลากร
        6) ค่ายยวุกาชาดแห่งประเทศไทย
   9.4  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 13,000         
       1) พิธีปฏิญาณตน
       2) ค่ายผูบ้  าเพญ็ประโยชน์
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       3) กิจกรรมพฒันาส่ือ

     9.5 รักษาดนิแดน
      1) กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร 5,000           

     9.5 ชุมนุม
     1) วสัดุอุปกรณ์ 5,000           
10.โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษทางคณติศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี
   10.1 กิจกรรมส่งเสริมพฒันา/ปรับปรุงห้องเรียน/การ   212,430.00  
พฒันาสือการเรียนรู้/วสัดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบติัการ
    10.2 กิจกรรมอบรมสร้างความตระหนกัในการเรียนรู้ 20,000.00    
ของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ

10.3 อบรมเชิงปฏิบติัการการใช ้ICT 20,000         
    10.4ค่ายวิทยาศาสตร์ 480,000       
    10.5 กิจกรรมสอนเสริมความรู้(เสาร์-อาทิตย)์ 150,000       
   10.6 กิจกรรมเสริมหลกัสูตรฝึกงานร่วมกบั ม.ขอนแก่น ม.3 70,000         

10.7 กิจกรรมเสริมทกัษะวิชาการ 70,000         
    10.8 กิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 450,000       

     10.9 อบรม/ศึกษาดูงานบุคลากร 45,000         
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11. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้เรยีนมนิีสัยรกัการอ่าน

    11.1  กิจกรรมรักการอ่าน
 11.2  กิจกรรมแกปั้ญหานกัเรียนบกพร่องทางดา้นการอ่าน
เขียนอ่านเขียน

12.โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

12.1 พฒันาส่ือแหล่งเรียนรู้/ห้องส านกังาน

12.2 ยวุมคัคุเทศก์

   12.3 ค่ายภาษาองักฤษ/ภาษาจีน

   12.4 ทกัษะทางภาษาหน้าเสาธง
 12.5 Echo English

13.โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

13.1 กิจกรรมตรวจหมู่โลหิตนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 500             

13.2 กิจกรรมตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน 500             

    13.3 กิจกรรมเจริญเติบโตสมวยั 1,500           

    13.4 กิจกรรมบริหารยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 30,000         

    13.5 กิจกรรมอบรมป้องกนัโรคเอดส์และการทอ้งก่อน 3,000           
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วยัอนัควร

    13.6 กิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศงานพยาบาลและ 3,000           

ส านกังาน

   13.7 กิจกรรมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 5,000           

   13.8 กิจกรรมรณรงคก์ารบริจาคโลหิต 5,000           

   13.9 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรทางการศึกษา 5,000           

    13.10 กิจกรรมป้องกนัโรคโควิด 15,000         

14.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมี

ค่านิยมอันพึงประสงค์14.1 ปฐมนิเทศนกัเรียน ม.1 และ ม.4 7,000          

 และประชุมผูป้กครองนกัเรียน

   - คร้ังท่ี 1 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.2,3,5,6 20,000         

   - คร้ังท่ี 2 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.3 และ ม.6 5,000          

14.2 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

    - วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 2,500          

       - ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 5,000          

14.3 โรงเรียนสีขาว -                 

  - ประเมินโรงเรียนสีขาว 20,000         
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  - ครอบครัวสีขาว 30,000         

14.4 เชิดชูนกัเรียนตน้แบบ “คนดีศรีมญัจา” 7,000          

14.5 เยีย่มบา้นนกัเรียน 25,000         

14.6 ครูท่ีปรึกษาประจ าหมู่บา้นนกัเรียน 5,000          

14.7 กิจกรรมวินยั แกไ้ข ติดตาม เสริมสร้างพฤติกรรม 4,000          

ผูเ้รียน

      14.8 อบรมคณะกรรมการสภานกัเรียน 10,000         

      14.9 ส่งเสริมประชาธิปไตย 5,550          

      14.10 To be number 1 2,000          

      14.11 เวรสวสัดิการ 3,000          

     14.12 ระดบัชั้นเรียน 3,000          

     14.13 รักกนัฉนัทพ่ี์น้อง/กิจกรรมรับน้อง 5,000          

     14.14 ครูและอาสาต ารวจ 3,000          

     14.15 สารวตัรนกัเรียน 3,000          

     14.16 ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 15,000         

     14.17 กิจกรรมกตญัญูกตเวทีเคร่ืองหมายของคนดี

    -กิจกรรมวนัคลา้ยวนัเฉลิมพรรษาพระราชินีสุทิดา
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    - กิจรรมวนัไหวค้รู 8,000          

    -กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 5,000          

    - กิจกรรมวนัคลา้ยวนัเฉลิมพรราพระบาทสมเด็จ 5,000          

พระเจา้อยูห่วัฯ

    - กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ  วนัชาติ วนัคลา้ยวนัเฉลิม 5,000          

พระชนพรรษารัชกาลท่ี 9

    14.18 วนัเยาวชนไทย 5,000          

    14.19 เลือกตั้งประธานนกัเรียน 3,900          

    14.20 เส้ือสูทสภานกัเรียน จ านวน 30 คน -                 

    14.21 วสัดุส านกังาน(กระดาษและวสัดุอุปกรณ์ส านกังาน) 50,000         

    14.22 แผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการ
นกัเรียน

-              

    กิจการผูเ้รียน

15.โครงการส่งเสริมสุขภาวะนักเรียน 20,000         

    15.1  กิจกรรมดา้นการตรวจสอบ/เฝ้าระวงัในโรงเรียน

    15.2 กิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค

   15.3 กิจกรรมพ่ีสอนน้อง                                                                                                                                             

   15.4 กิจกรรม อย.น้อยขยายเครือข่ายในโรงเรียน/นอก
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โรงเรียนและชุมชนและส่งผลงานเขา้ประกวด

ระดบัประเทศ

   15.5 กิจกรรมการตรวจสอบสุขาภิบาล/เฝ้าระวงัในโรงเรียน

   15.6 กิจกรรมเผยแพร่/จดันิทรรศการ/รณรงค์

   15.7 กิจกรรมพฒันาบุคลากร

16.โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (IS) 30,000         

16.1กิจกรรมการจดัอบรมการเรียนการสอน IS

16.2กิจกรรมนิเทศ ติดตามการสอน IS

16.3กิจกรรมน าเสนอผลงานรายวิชา IS2

16.4กิจกรรมการเผยแพร่ผลงาน IS3

17.โครงการส่งเสริมคุณภาพการด ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

17.1 การจดัการเรียนรู้โดยสอดแทรกหลกัปรัชญาของ -              

เศรษฐกิจพอเพียง

17.2 การอบรมนกัเรียนตามหลกัปรัชญาของ 15,000         

เศรษฐกิจพอเพียง

17.3 การศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ 7,000           
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ตามพระราชด าริ

17.4 กิจกรรมประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 10,000         

17.5 กิจกรรมรับการประเมินศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกั 15,000         

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

17.6 กิจกรรมการจดัการขยะในโรงเรียน -              

17.7 ปรับภูมิทศัน์พอเพียง -              

17.8 หน่ึงคนหน่ึงบญัชี -              

17.9 กิจกรรมรักษน์ ้า -              

17.10 กิจกรรมการประกวดภาพวาด  3,000           

“เยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชด าริ”

17.11 กิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาท -              

สมเด็จพระเจา้อยูห่วั

17.12   กิจกรรมรอบรู้เศรษฐกิจพอเพียง -              

18. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

18.1 สปัดาห์ห้องสมุด 35,000         

18.2 ตามรอยเจา้ฟ้านกัอ่าน

18.3 เท่ียงวนัหรรษา
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18.4 ยอดนกัอ่าน

18.5 การอ่านสู่ชุมชน

18.6 บริการงานห้องสมุด

18.7 ซ่อมบ ารุงครุภณัฑห์้องสมุด

19.โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ

     19.1งานแผนงานและสารสนเทศ

2 รวบรวมผลการด าเนินงานตามโครงการและผลงาน

นกัเรียน ครู ในรอบปี

    19.2 งานส านกังานฝ่าย 30,000         

      19.2.1รับ-ส่งหนงัสือบนัทึกขอ้ความ หนงัสือราชการ

      19.2.2บริการวสัดุ อุปกรณ์ส านกังานและในโครงการ

   19.3 งานทะเบียนและเทียบโอน 75,000      

      19.3.1 บริการเอกสาร หลกัฐานทางการศึกษา

      19.3.2 จดัพิธีมอบหลกัฐานการจบหลกัสูตร 

                   ระดบั ม . 3 และ ม. 6
20.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ

       20.1 การรับนกัเรียน ม.1 และ ม.4 20,000         
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       20.2 การสอนปรับพ้ืนฐาน ม.1 และ ม.4

       20.3 การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร 10,000

        20.4 การจดัตารางสอน 10,000         

       20.5 การพฒันาห้องเรียนพิเศษ

       20.6 การสอนเสริมเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิ ม.3และ 6 50,000         

       20.7 การแข่งขนัทกัษะวิชาการ

       20.8 การนิเทศการเรียนการสอน 2,000           

       20.9 การท าวิจยัในชั้นเรียน

       20.10 นิทรรศการวิชาการฯ (คร้ังท่ี 10) 20,000         

       20.11 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

       20.12 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 420,000       

       20.13 พฒันางานวดัผลและประเมินผล 60,000         

       20.14 การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 5,000           

21.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานบุคคล

     21.1 ค่าจา้งบุคลากร 1,200,000     

     21.2 ค่าสาธารณูปโภค/วสัดุ/ครุภณัฑ์ 500,000       

     21.3 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 191,680       
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     21.4 ค่ากระดาษโรเนียว 100,000       

      21.5 ค่าหมึก Copy Print 50,000         

     21.6 ค่ากระดาษไข(มาสเตอร์) 50,000         

      21.7 ค่าหมึกปร้ินเตอร์เลเซอร/อิงเจ็ท 50,000         

     21.8 ค่าผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 50,000         

     21.9 น ้ายาสุขภณัฑ์ 30,000         

      21.10 ค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ 20,000         

      21.11 ค่าบ ารุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ์ 30,000         

      21.12 น ้ายาดบัเพลิง 20,000         

      21.13 สูบส่ิงปฏิกูล 10,000         

      21.14 ค่าประกนัอุบติัเหตุ

      21.15 ค่าบตัรนกัเรียน

      22.16 คู่มือนกัเรียน

      22.17 ค่าจา้งครูชาวต่างประเทศ
22.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

รายบุคคล  (DMC : Data-Management-Center)

    22.1 พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศนกัเรียนรายบคุคล
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 (DMC : Data-Management-Center)
23.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป

    23.1 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์และครุภณัฑส์ านกังาน 28,000         

    23.2 ปรับปรุงงานอาคารสถานท่ี

     23.2.1 ปรับปรุงห้องน ้าส านกังานกลุ่มงานฯ 13,000         

     23.2.2 ปรับปรุงภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม 100,000       

     23.2.3 ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนไทย 30,000         

     23.2.4 ปรับปรุงซ่อมบ ารุงรถขนขยะ 20,000         

     23.2.5 ปรับปรุงห้องพยาบาล 10,000         

     23.2.6 ปรับปรุงหอศิลป์ 20,000         

     23.2.7 ปรับปรุงสวนวรรณคดี 7,000           

     23.2.8 ปรับปรุงห้องปฏิบติัการกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 20,000         

    23.3 ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน

     23.3.1 กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ

     23.3.2 กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

     23.3.3 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง

     23.3.4 กิจกรรมร าบวงสรวงเมือขอนแก่น



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

     23.3.5 กิจกรรมเทศกาลกลว้ยไมป่้าบานและ 10,000         

 ของดีเมืองมญัจาคีรี

   23.4  ธนาคารโรงเรียน 25,000         

   23.5  กิจกรรมพฒันาคณะกรรมการสถานศึกษา 7,000           

24.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยกระบวนการ PLC

   24.1 จดัหาส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสร์

(วสัดุอุปกรณ์/สารเคมี)

24.2 จดับรรยากาศ(ปรับปรุงส านกังาน/4ห้องปฏิบติัการ)

   24.3 ด าเนินการ PLC ของกลุ่ม PLC โรงเรียนมญัจาศึกษา

25.โครงการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

     25.1 เสียงตามสาย 35,000         

     25.2 จามจุรีสมัพนัธ์ 5,000           

     25.3 สุขเกษม วนัเกษียณ 35,000         

     25.4 จดัท าปฏิทินโรงเรียน 32,000         

     25.5 จดัท าป้ายคทัเอาท,์ไวนิล 25,000         
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26.โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์

3    26.1 ปรับปรุงพฒันาส่ือการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัผล 10,000         

ประเมินผล

    26.2 ศึกษาดูงาน โรงเรียนและหน่วยงานภายนอก -              

ท่ีมีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

    26.3 ปรับปรุงพฒันาส านกังานและห้องปฏิบติัการกลุ่ม -              

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 27.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ  ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนร่วมกิจกรรม

การปฏิบัตจิริง (Active Learning)

  27.1 วสัดุ-อุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  27.2 เปิดบา้นวิชาการ

  27.3 การพฒันาส่ือ/นวตักรรมและวิจยัในชั้นเรียน

  27.4 กิจกรรมประกวดวงดนตรี

  27.5 กิจกรรมนาฏศิลป์สมัพนัธ์กบัชุมชน

  27.6 การพฒันาดนตรีวงโปงลางและนางร า
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  27.7 การพฒันาวงโยธวาทิต

  27.8 การพฒันาดนตรีไทย

  27.9 พฒันาแหล่งเรียนรู้หอศิลป์ -                      
  27.10กิจกรรมศึกษาดูงานพฒันาครูสู่ OBEC AWARDS 5,000              
  27.11 โครงการเขา้ค่ายศิลปะ -                      
28.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานบุคคล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     28.1 ทดสอบครูและนกัเรียนจากสถาบนัท่ีไดรั้บการ

รับรองระดบัชาติหรือ CEFR

29.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล 250,000       

     29.1 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา

    29.2 จดัอบรมครู

   29.3 ศึกษาดูงาน

   29.4 พฒันาลูกจา้ง

   29.5ศึกษาดูงานระดบัอาเซียน ศึกษาบริบทของประเทศ

ในกลุ่มประซาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือพฒันาการจดัการ

เรียนการสอนสู่ระดบัประชาคมอาเซียน
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30.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยี  

    30.1 งานโสตทัศนศึกษา 200,000       

    30.1.1 กิจกรรมบ ารุงหอประชุม

    30.1.2  อุปกรณ์โสต
    30.2 งานเทคโนโลยี 350,000       

   30.2.1 เช่าสญัญาณอินเทอร์เน็ต
   30.2.2 ติดตั้งเคร่ืองอุปกรณ์เช่ือมอินเทอร์เน็ต อาคาร 1
   30.2.3  จดัซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือซ่อมบ ารุง
 คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน
   30.2.4 จดัอบรมการพฒันาส่ือนวตักรรม
31.โครงการขบัเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

    31.1 จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 20,000         

4     31.2 จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 

    31.3 จดัท ารายละเอียดงานโครงการ/กิจกรรม

     31.4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปีการศึกษา  

ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

    31.5 สรุปการใชจ่้ายงบประมาณด าเนินงานโครงการ
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ประจ าปีการศึกษา

32.โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภาย 20,000         

ในสถานศึกษา

     32.1 กิจกรรมทบทวน/เผยแพร่ความรู้และป้ายนิเทศ  

เร่ืองการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้กบับุคลากร

และมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

      32.2 การจดัท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

คู่มือมาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายของ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน

     32.3 รับการนิเทศ ก ากบัและติดตามผลการด าเนินงาน

ตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหน่วย

งานตน้สงักดั

      32.4 จดัท ารายงานผลการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา

ประจ าปี

รวม 4,254,180     709,030        

รวม

1,938,000(เกินงบ 159,970)
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512,703.00                                                                                
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ฝ่ายวชิาการ

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น

2           ตามหลกัสูตรของผู้เรียน

      1.1 การวดัและประเมินผล
2.2.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

      2.1 การรับสมคัรนกัเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2555 100,000       -
      2.2 การจดัตารางเรียน
      2.3 งานทะเบียน 12,000         -
      2.4 จดัท าขอ้สอบคู่ขนาน 1,000           -
      2.5 จดัท าขอ้สอบสหวิทยาเขต  (งบ สหว.) 60,000         -
      2.6 จดัอบรมหลกัสูตรสหวิทยาเขต (งบ สหว.) 1,500           -

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ - -

           และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน - -
     3.1 ประกวดโครงงานและแสดงผลงานนกัเรียน
     3.2 นิเทศการเรียนการสอน
     3.3 งานหนงัสือเรียนฟรี 30,000         -
     3.4 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 5,000           -
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     3.5 ปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตร - -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม - 600,000       

           และการบริการ 10,000         

          1) งานพสัดุฝ่ายวิชาการ       
2.6.1 โครงการพัฒนาการประกนัคุณภาพภายใน

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง 20,000         -
    4.1  งานส านกังานฝ่ายวิชาการ
            4.1.1 งานสารบรรณฝ่ายวิชาการ
            4.1.2 งานสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

 4.1.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ 10,000         -

            เป้าหมายตามวสัิยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 10,000         -

           ของสถานศึกษา
           1.1 สอบ  Pre-O-Net ม.2 ม.3 ม.5 ม.6
           1.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (เรียนฟรี)
           1.3 จดัอบรมการพฒันาครูสู่มาตรฐานสากล 40,000         -

รวม - 100,000       

คณติศาสตร์ 50,000         -
1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ 349,500      700,000       
          ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          อย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. แข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์
          2. ค่ายคณิตศาสตร์
1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 12,000         -

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ - 50,000         

          แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน
          1.  ส่งเสริม/พฒันาทกัษะการใช้โปแกรม GSP
          2.  คลีนิคคณิตศาสตร์
2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 20,000         -
          1. วิเคราะห์หลกัสูตร หน่วยการเรียนรู้ 15,000         -
          2. ปรับปรุง/พฒันาส่ือการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัผลประเมินผล
3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 4,000           -

          เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 25,000         -
          1. ปรับปรุง/พฒันาแหล่งเรียนรู้

รวม

วทิยาศาสตร์ 35,000         -

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 111,000      50,000         

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

         1. นิทรรศการสานสมัพนัธ์

         2. วนัวิทยาศาสตร์

         3. ค่ายวิทยาศาสตร์ 10,000         -

         4. แข่งขนัทกัษะวิชาการ 10,000         -

         5. ทศันศึกษานอกสถานท่ี(หอ้งเรียนพิเศษ) - 50,000         

         6. ประกวดโครงงานและผลงานนกัเรียน 10,000         -

         7.  หอ้งปฏิบติัการเคมีเคล่ือนท่ี (มข.) - 45,000         

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น 15,000         -

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 25,000         

          1. จดัการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจยั

20,000         -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1.โปรเจคเตอร์ 2 เคร่ือง

          2. เกา้อ้ีนัง่เรียน  100 ตวั/ซ่อมโตะ๊

          3. วิชชวล 1 เคร่ือง 40,000         -
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          4. ซ่อมกลอ้งจุลทรรศน์ 30,000         -

          5. วสัดุส านกังาน 30,000         -

          6. สารเคมีและอุปกรณ์ 20,000         -

         7. กลอ้งจุลทรรศน์ 2 ตวั 10,000         -

         8. คอมพิวเตอร์ 2 ชุด 80,000         -

50,000         -

รวม 36,000         -

361,000      120,000       

ภาษาไทย

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

          อย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. บนัทึกรักนกัอ่าน

          2. ตอบปัญหาจากสารนุกรม
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          3. ตอบปัญหาจากพจนานุกรม 6,000           -

          4. ตอบปัญหาภาษาไทย 6,000           -

          5. สร้างสรรคผ์ลงานจากการเรียนรู้ 6,000           -

          6. ค่ายบูรณาการ 6,000           -

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น 6,000           -

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 50,000         

          1. แกปั้ญหานกัเรียนอ่านไม่คล่อง

          2. วนัสุนทรภุ่

          3. วนัภาษาไทย 5,000           -

25,000         -

          4. สู่ความเป็นเลิศ 15,000         -

          5. สอนเสริมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 10,000         -

          1. พฒันาบุคลากร 10,000         -

          2. พฒันาครูสู่วิจยัชั้นเรียน

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ -

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000         -
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          1. นิเทศภายในกลุ่มสาระ

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ - -

          1. พฒันาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ

รวม 50,000         -

155,000      50,000         

สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม

1.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

           และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน

          1. จดัป้ายนิเทศ

          2. ของหายไดคื้น

          3. มารยาทชาวพทุธ 10,000         -

          4. ตอบปัญหา - -

          5. บริโภคอยา่งพอเพียง - -
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          6. ความรับผิดชอบในการท างาน - -

          7. ลานวฒันธรรม - -

          8. จิตอาสา - -

          9. ค่ายคุณธรรม - -

        10. ส่งเสริมประชาธิปไตย - -

        11. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ - 50,000         

        12. ค่ายเยาวชนไทยใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม - -
- 5,000           

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ - -

          และพัฒนาตนเองของผู้เรียน

          1. กา้วทนัโลก

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ - 500              

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน

          1. โครงงาน

          2. โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง

          3. โครงงานคุณธรรม 1,000           -
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น - 5,000           

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 5,000           

          1. แข่งขนัตอบปัญหาวิชาสงัคม

          2. ทบทวนความรู้สู่มาตรฐาน
20,000         -

- -

2.1.1 โครงการพัฒนาการปกบัิติงานของครู

          1. พฒันาเทคนิคการเรียนรู้

          2. วิจยัในชั้นเรียน

          3. นิเทศภายในกลุ่มสาระ 3,000           

5.1.1 โครงการจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น - -

          แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา - -

          และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ

          สูงขึน้

     1) โครงการสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทาง

           การปฏิรูปการศึกษา
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          1. จดัตั้งศนูยอ์าเซียน

รวม 100,000       -

134,000      65,500         

สุขศึกษาและพลศึกษา

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

          1. การแข่งขนักีฬาภายใน

         2. การทดสอบสมรรถภาพ

         3. กีฬาตา้นยาเสพติด - 150,000       

         4. ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 3,000           -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 10,000         

          และการบริการ - -

          1. วสัดุส านกังาน

          2. ซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน
5,000           -
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

รวม 50,000         -

58,000        160,000       

ภาษาต่างประเทศ

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. การอ่านกรังปรีซ์

          2. สปัดาห์ภาษาองักฤษ

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 2,000           -

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 10,000         -

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน

          1. กิจกรรม 4 ภาษาหนา้เสาธง

          2. วนัส าคญัของเจา้ของภาษา

          3. ค่ายภาษาองักฤษ 5,000           -

          4. Sky Info 5,000           -
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          5. ประกวดโครงงาน - 50,000         

          6. ส่งเสริมการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ 3,000           -

2,000           -

5,000           -

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน

         1. พฒันาการเรียนการสอนยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

             ทางการเรียน และ O-Net

2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 20,000         -

            1. พฒันาบุคลากร

2.6.1 โครงการพัฒนาการประกนัคุณภาพของ

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง - -

           1. สารสนเทศกลุ่มสาระ

3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 5,000           -

           1. พฒันาส่ือและแหล่งเรียนรู้

           2. ยวุมคัคุเทศก์
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

20,000         -

6,000           -

5.1.1 โครงการจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 

          แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา

          และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ

          สูงขึน้

          1. ASEAN  Corner

          2. English Speaking Year 2012

          3. Native Speaker 10,000         -

10,000         -

รวม - -

103,000      50,000         
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การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.6.1  โครงการพัฒนาทักษะในการท างาน 

           รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้

           และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต

           1. เขา้ค่ายฝึกทกัษะวิชาชีพ

           2. แข่งขนัทกัษะ
           3. จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน - 40,000         

2.1.1โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 50,000         -

          1. เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิทยากรทอ้งถ่ิน 30,000         -

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

           และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 20,000         -

          1. วสัดุฝึกปฏิบติังานเกษตร   งานคหกรรม 

              งานช่าง   และวสัดุส านกังาน

130,000       -
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2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1. จดัหาส่ือเทคโนโลยี

3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

          เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 25,000         -

          1. จดัท าหอ้งแสดงผลงานนกัเรียน

รวม 20,000         -

275,000      40,000         
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ศิลปะ

1.1.1  โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

1) งานนาฏศิลป์

     1. นาฏศิลป์สมัพนัธ์

     2. ค่ายนาฏศิลป์

2) งานดนตรี 30,000         -

     1. ประกวดวงดนตรี - 20,000         

     2. ดนตรีพ้ืนบา้นอีสาน

     3. วงโยธวาทิต - 8,000           

     4. วงดนตรีลูกทุง่ 40,000         -

3) งานศิลปะ 100,000       -

      1. ประกวดวาดภาพ 30,000         -

      2. รวมพลงัศิลป์สร้างสรรค์

      3. แข่งขนัทกัษะศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 15,000         -

     4. นิทรรศการศิลปะ:งานสานสมัพนัธ์วิชาการ 15,000         -
- 60,000         

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 10,000         -
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           และการบริการ

    1. จดัท าบอร์ดภาพกิจกรรมดา้นนาฏศิลป์ของนกัเรียน

         และเปล่ียนประตูหอ้งนาฏศิลป์

     2. จดัท ากรอบภาพวาดนกัเรียน 5,000           -

รวม

- 15,000         
245,000      103,000       

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. รักษาดินแดน
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2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

           และการบริการ
          1.1 ส านกังานรักษาดินแดน
                  -พระบรมฉายาลกัษณ์
                  -โตะ๊ประชุมพร้อมเกา้อ้ี - 15,000         

                  - เคร่ืองขยายเสียงเล็กพร้อมล าโพง
รวม

2. ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ -             15,000         

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
          1. กิจกรรมการเรียนการสอนผูบ้  าเพญ็ประโยชน์
          2. ค่ายผูบ้  าเพญ็ประโยชน์

รวม 5,000           -
- 15,000         

5,000          15,000         

3. ชุมนุม
2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
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           1. ชุมนุม

รวม
4. ยุวกาชาด - 20,000         

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ - 20,000         

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

             1) พิธีเขา้ประจ าหมู่ยวุกาชาด

            2) เขา้ค่ายยวุกาชาด

            3) ผลิตส่ือการเรียนการสอนยวุกาชาด - -

รวม - 75,000         

3,000           -

3,000          75,000         

5. ลูกเสือ-เนตรนารี

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

             1) การเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี

             2) วนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
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             3) วนัราชสดุดี (วนัวชิราวุธ) 3,500           -

             4) ทดสอบวิชาพิเศษ 2,000           -

             5) เขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2,000           -

รวม 6,000           -

- 107,500       

13,500        107,500       

6.1 งานห้องสมุด

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

          อย่างต่อเน่ือง

          1. ชวนอ่าน/บริการยืมหนงัสือ

             - หนงัสือเสริมบทเรียน
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             - หนงัสือนิตยสาร วารสาร หนงัสือพิมพ์

          2. รอบรู้ตอบได้ 100,000       -

          3. หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี 40,000         -

          4. น าความรู้สู่ชุมชน 5,000           -

          5. เท่ียงวนัหรรษา - -

          6. บนัทึกรักการอ่าน 3,000           -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 2,000           -

           และการบริการ 20,000         -

          1. สร้างเครือข่ายหอ้งสมุด

รวม

6.2 งานแนะแนว 3,000           -

1.6.1 โครงการพัฒนาทักษะในการท างาน  173,000      -               

          รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผุ้อ่ืนได้

          และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต

          1.  จดัท าระเบียนสะสม

          2.  ผลิตส่ือแนะแนว

          3. ป้ายนิเทศ 3,000           -
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          4.  การใหค้  าปรึกษา 7,500           -

          5.  ทุนการศึกษา 7,000           -

          6.  กองทุนเงินกูย้ืมเพ่ือการศึกษา - -

          7.  แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ - -

          8.  ปัจฉิมนิเทศ - -

          9.  ติดตามผลนกัเรียนท่ีจบการศึกษา 6,000           -

รวม 5,000           -

- -

28,500        -

6.3 งานอนามัยโรงเรียน

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

          1. ฟันสะอาดเหงือกแขง็แรง

          2. ตรวจหมู่โลหิต

          3. ปลอดภยัจากไขเ้ลือดออก 2,000           -

          4. อนามยัวยัเจริญพนัธุ์ป้องกนัเอดส์ 1,000           -

          5. บริการยา : ซ้ือยา - -

          6. เจริญเติบโตสมวยั - 15,000         
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          7. ด่ืมนมเพ่ือสุขภาพ: แจกนมกล่อง 15,000         -

          8. อบรมการบริโภคปลอดภยัเพ่ือลดปัญหา - -

              น ้าหนกัเกิน 25,000         -

          9. ตรวจสุขภาพประจ าปี - 2,000           

รวม - -

43,000        17,000         

6.4 งานประกนัคุณภาพ

2.6.1 โครงการพัฒนาการะกนัคุณภาพภายใน

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง

          1.  อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการประกนัคุณภาพ

               ภายในของสถานศึกษา

          2. พฒันางานประกนัคุณภาพภายใน 50,000         -

               ของสถานศึกษา

          3. โครงการขบัเคล่ือนระบบโครงข่าย - -

               การเรียนรู้ไร้พรมแดน    
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

- -

รวม

50,000        -               

6.5 งานประชาสัมพันธ์

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1. ปรับปรุงหอ้งประชาสมัพนัธ์

          2. เสียงตามสาย

          3. ป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์ 40,000         -

          4. ซุม้เฉลิมพระเกียรติ "พอ่ของแผ่นดิน" 20,000         -

3.1.1  โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 30,000         -

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 20,000         -

           1. จดัท าหนงัสือมุทิตาจิตนุสรณ์ 5 คน (1 เล่ม)
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กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
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           2. วารสารโรงเรียน,จดหมายข่าว

30,000         -

รวม - 75,000         

140,000      75,000         

6.6 งานโสตทัศนศึกษา

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

         1. พฒันาส่ือและเทคโนโลยีหอ้งโสต

         2. สนบัสนุนและพฒันาส่ือและเทคโนโลยี (ICT)
48,000         -
30,500         -

รวม

78,500        -
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
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เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

6.7 งานโภชนาการ

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

         1. นกัเรียนฉลาดซ้ือฉลาดใช้

         2. ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ

         3. อย.นอ้ยสู่ชุมชน 8,000           -
         4. นกัเรียนทิง้ขยะถูกท่ี - -

         5. ตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร - 8,000           

         6. การท าความสะอาดโรงอาหาร 24,000         -

         7. ตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ม่คา้โรงอาหาร 2,000           -

         8. กล่องแสดงความคิดเห็น 2,000           -
- -

รวม 1,000           -



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

37,000        8,000           

ฝ่ายบริหารทัว่ไป

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ
         1. วสัดุส านกังาน

         2. สร้างหอ้งสุขาฝ่าย

3.1.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 5,000           -

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 50,000         -

      3.1 วนัเด็กแห่งชาติ

      3.2 สงกรานต์

      3.3 บุญบั้งไฟ - 5,000           

      3.4 วนัเขา้พรรษา - 5,000           

      3.5 วนัลอยกระทง - 12,000         

      3.6  ประชาสมัพนัธ์ แผ่นพบั - 13,000         
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

      3.7  จดักิจกรรมโดยสหวิชาชีพ - 10,000         

- 10,000         

รวม - -

ฝ่ายกจิการนักเรียน

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ 55,000        55,000         

          1. รณรงคต่์อตา้นและป้องกนัยาเสพติด
          2. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและสุนทรียทางดนตรี
               และนาฏศิลป์ - 10,000         
          3. ค่ายเยาวชนมญัจาศึกษาร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด - 8,000           
          4. เฝ้าระวงั ป้องกนั แลฃะแกไ้ขนกัเรียน
              ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบัยาเสพติด - 20,000         
          5. ขบัข่ีปลอดภยัมีวินยัจราจร - 10,000         
          6. อบรมใหค้วามรู้การป้องกนัและถูกล่อลวง
          7. อบรมเร่ืองเพศศึกษานกัเรียนหญิง - 5,000           
          8. อบรมคณะกรรมการนกัเรียน - 10,000         
          9. อบรมสภานกัเรียน - 30,000         
         10.คณะกรรมการนกัเรียนศึกษาดูงาน - 12,000         
         11. รณรงคป์ระชาธิปไตยสู่ชุมชน - 10,000         
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%
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เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

         12. เลือกตั้งประธานนกัเรียน - 20,000         
         13. รักกนัฉนัทพ่ี์นอ้ง - 10,000         
1.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ - 2,000           
          ค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน - 7,500           
          1. ปฐมนิเทศ
          2. ประชุมผูป้กครอง
          3. กองทุนลูกรักษม์ญัจาศึกษา - 20,000         
          4.  3 ร้ัวสมัพนัธ์ - 35,000         
          5. เยี่ยมบา้นนกัเรียน - 40,000         
          6. เครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ - 10,000         
          7. เชิดชูนกัเรียนตน้แบบคนดีศรีมญัจา - 20,000         
          8. ส่งเสริมพฒันาและแกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียน - 10,000         
          9. ค่ายอบรมนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง/ - 20,000         
               เบ่ียงเบน - 5,000           
       10. กิจกรรมกตญัญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมาย - 25,000         

              ของคนดี
- 18,000         
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        11. ค่ายคุณธรรม ม.1 และ ม.4
        12. จิตใสใจเป็นสุข
        13. ตน้กลา้ของแผ่นดินเยือนถ่ินพอ่ - 15,000         
        14. เติมชีวิตใหส้ดใสดว้ยจิตใจท่ีใฝ่ธรรม - 500              
        15. หอ้งเรียนน่าอยู่อาคารเรียนปลอดภยั - 5,000           
2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม - 2,000           
           และการบริการ - 10,000         
           1. ปรับปรุงส านกังานฝ่ายกิจการนกัเรียน

รวม

23,480         -
23,480        390,000       

5. งานอาคารสถานที่

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม
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           และการบริการ

         1. ซ่อมบนัไดอาคาร 1

         2. ซ่อมหลงัคาอาคาร 1-4

         3. หลงัคาครอบบนัไดอ้าคาร1-2 50,000         -

         4. ปรับพ้ืนทางเดินขา้งหอประชุมดา้นทิศ ต.ต. 50,000         -

         5. ศาลา 3 หลงั 30,000         -

         6. ร่องระบายน ้าหลงัหอประชุม 25,000         -

         7. สร้างร้ัวสนามบอลดา้นทิศใต้ 35,000         -

         8. ซ่อมหลงัคา/ร้ัวเหล็กโรงรถหลงัอาคาร 2 10,000         -

         9. ปรับเสาป้ายหนา้โรงเรียน 20,000         -

       10. เล่ือยตดัตน้ไม้ 25,000         -

รวม 17,000         -

รวมทั้งส้ิน 8,000           -

270,000      -

########## ######### 888,420.00   
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30

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมัญจาศึกษา  อ าเภอมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
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4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
1 1.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1. ค่าจา้งบุคลากร 350,000 1. การด าเนินงานตาม 200,000

ภาษาไทยที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจิริง 77,400        2. ค่าสาธารณูปโภค     แนวทางปฏิรูป

 1.1 กิจกรรมวนัสุนทรภู่     2.1 ค่าไฟ 1,000,000      การศึกษา ทศวรรษที ่21

 1.2 กิจกรรมวนัภาษาไทย     2.2 ค่าน ้า 250,000     2. การด าเนินงาน 100,000        
 1.3 กิจกรรมเทิดค่าภูมิปัญญาไทย     2.3 ค่าโทรศพัท์ 30,000           ประกนัคุณภาพ

 1.4 กิจกรรมเปิดบา้นภาษาไทย 3. ซ่อมครุภณัฑ/์แอร์/คอม 47,090           สถานศึกษา

 1.5 กิจกรรมค่ายภาษาไทย -              4. ซ่อมบ ารุงรถโรงเรียน 100,000     3. การด าเนินงานตาม 200,000        
 1.6 กิจกรรมพฒันาส่ือ/นวตักรรมและวิจยัในชั้นเรียนสู่ 5. น ้ามนัเช้ือเพลิง 300,000         นโยบายส านกังาน

 OBEC AWARDS 6. น ้ายาสุขภณัฑ์ 10,000           เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

 1.7 กิจกรรมศึกษาดูงานพฒันาครูสู่ OBEC AWARDS 7. น ้ายาดบัเพลิง 20,000           มธัยมศึกษา เขต 25

 1.8 กิจกรรมแข่งขนัทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 8. สูบส่ิงปฏิกูล/เก็บขยะ 20,000       4. การด าเนินงาน 209,030        
 1.9 กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้    โครงการพิเศษ /

2.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 75,000            โครงการเร่งด่วน/

คณติศาสตร์   - โรงเรียนมาตรฐานสากล
     2.1 กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์   - อาเซียนศึกษา
     2.2  กิจกรรมแข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์ภาย   - โรงเรียนตามหลกัปรัชญา

ภายในโรงเรียน     ของเศรษฐกิจพอเพียง
     2.3 ส่งเสริม/พฒันาทกัษะการใชโ้ปรแกรม GSP 

 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

    2.4 แข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์กบัหน่วยงาน
อ่ืนๆ ภายนอกโรงเรียน
    2.5 ค่ายคณิตศาสตร์ -                      
    2.6 นิทรรศการสานสมัพนัธ์ -                      
3.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 145,000       

วิทยาศาสตร์
   3.1 นิทรรศการสารสมัพนัธ/์น าเสนอเสนอผลงาน

วิทยาศาสตร์
   3.2 กิจกรรมค่ายพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

   3.3 กิจกรรมวนัวิทยาศาสตร์
   3.4 กิจกรรมแข่งขนัทกัษางวิชาการ
   3.5 กิจกรรมแข่งขนัวิทยาศาสตร์ภายนอก
4.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 80,000         

ภาษาต่างประเทศ
    4.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและแข่งขนั

ทกัษะทางวิชาการ
    4.2 พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ O-NET
    4.3 Native speaker (English/Chinese) จดัอบรมครู
    4.4 ส่งเสริมผลงานครูและนกัเรียน
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    4.5 นิทรรศการวิชาการ/Open House
    4.6 วฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของเจา้ของภาษา
5.โครงการพัฒนาการการจัดการเรยีนรูก้ลุ่มสาระ
สังคมศึกษา เพ่ือความเป็นเลิศของผู้เรยีน 124,000       
   5.1 การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการงานศิลปะหตักรรม
   5.2 นิทรรศการวิชาการเปิดบา้นสงัคมศึกษา
   5.3กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โรงเรียนวิถีพุทธ

(อบรมนกัเรียน ม.1-ม.6)
       - กิจกรรมค่ายคุณธรรม
       - กิจกรรมสวดมนตห์มู่ท  านองสรภญัญะ
       - กิจกรรมตกับาตรวนัพระ
    5.4 กิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา
    5.5 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทศันศึกษาประวติัศาสตร์
    5.6 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
    5.7 การประกวดโครงงานคุณธรรม
    5.8 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
    5.9 กิจกรรมวนัอาเซียน

    5.10 กิจกรรมพฒันาส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สงัคมศึกษา
    5.11 กิจกรรมค่ายคุณธรรม
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  6.โครงการส่งเสรมิการจัดการเรยีนการสอนสุขศึกษาและ

พลศึกษา 82,400         
    6.1 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
    6.2 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุครุภณัฑส์ านกังาน
   6.3 กิจกรรมการแข่งขนักีฬาสีภายใน 150,000       
   6.4 กิจกรรมกีฬาตา้นยาเสพติด
   6.5 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
   6.6 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขนักีฬานกัเรียน
(กีฬาภายนอกสถานศึกษา)
   6.7 กิจกรรมเปิดบา้นมญัจาศึกษา
7.โครงการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  7.1 แข่งขนัศิลปหตัถกรรม 70400
        - ทศันศิลป์(งานจิตรกรรม)
         - งานป้ัน
         - การขบัร้องเพลง 1
         - การขบัร้องเพลง 2
         - นาฏศิลไ์ทยอนุรักษ ์ม.ตน้
         - นาฏศิลไ์ทยอนุรักษ ์ม.ปลาย
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         - การแสดงตลก
         - ดนตรี
8.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ 80,000         

  8.1 จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียนทั้งภายนอกและ

และภายในโรงเรียน
  8.2 แข่งขนัทกัษะการงานอาชีพ
  8.3 กิจกรรมเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิทยากรทอ้งถ่ิน
  8.4 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ วสัดุฝึกในการเรียนการสอน

และวสัดุส านกังาน
      8.4.1วสัดุฝึกงานเกษตร               
      8.4.2วสัดุฝึกงานช่าง         

9.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

    9.1 งานแนะแนว

         1)จดัท าระเบียนสะสม 10,000      

        2) แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 5,000        

        3) ปัจฉิมนิเทศ 30,000      
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    9. 2 ลูกเสือ-เนตรนารี 90,000         
        1)กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี
    2)จดักิจกรรมวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 และแข่งขนัระเบียบแถว
      3)จดักิจกรรม“วนัวชิราวุธ”พิธีวนัราชสดุดี
    4)จดักิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ-เนตรนารี 

ม.1 และ ม.2
   5)จดักิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรมของลูกเสือ – เนตรนารี ม.3
    9.3  ยุวกาชาด 50,000         

        1)พิธีเขา้ประจ าหมู่
        2) ผลิตส่ือการสอนยวุกาชาด
        3) ทดสอบวิชาพิเศษ
        4)เขา้ค่ายยวุกาชาด
        5) กิจกรรมพฒันาบุลากร
        6) ค่ายยวุกาชาดแห่งประเทศไทย
   9.4  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 13,000         
       1) พิธีปฏิญาณตน
       2) ค่ายผูบ้  าเพญ็ประโยชน์
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       3) กิจกรรมพฒันาส่ือ

     9.5 รักษาดนิแดน
      1) กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร 5,000           

     9.5 ชุมนุม
     1) วสัดุอุปกรณ์ 5,000           
10.โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษทางคณติศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี
   10.1 กิจกรรมส่งเสริมพฒันา/ปรับปรุงห้องเรียน/การ   212,430.00  
พฒันาสือการเรียนรู้/วสัดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบติัการ
    10.2 กิจกรรมอบรมสร้างความตระหนกัในการเรียนรู้ 20,000.00    
ของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ

10.3 อบรมเชิงปฏิบติัการการใช ้ICT 20,000         
    10.4ค่ายวิทยาศาสตร์ 480,000       
    10.5 กิจกรรมสอนเสริมความรู้(เสาร์-อาทิตย)์ 150,000       
   10.6 กิจกรรมเสริมหลกัสูตรฝึกงานร่วมกบั ม.ขอนแก่น ม.3 70,000         

10.7 กิจกรรมเสริมทกัษะวิชาการ 70,000         
    10.8 กิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 450,000       

     10.9 อบรม/ศึกษาดูงานบุคลากร 45,000         
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11. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้เรยีนมนิีสัยรกัการอ่าน

    11.1  กิจกรรมรักการอ่าน
 11.2  กิจกรรมแกปั้ญหานกัเรียนบกพร่องทางดา้นการอ่าน
เขียนอ่านเขียน

12.โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

12.1 พฒันาส่ือแหล่งเรียนรู้/ห้องส านกังาน

12.2 ยวุมคัคุเทศก์

   12.3 ค่ายภาษาองักฤษ/ภาษาจีน

   12.4 ทกัษะทางภาษาหน้าเสาธง
 12.5 Echo English

13.โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

13.1 กิจกรรมตรวจหมู่โลหิตนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 500             

13.2 กิจกรรมตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน 500             

    13.3 กิจกรรมเจริญเติบโตสมวยั 1,500           

    13.4 กิจกรรมบริหารยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 30,000         

    13.5 กิจกรรมอบรมป้องกนัโรคเอดส์และการทอ้งก่อน 3,000           
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วยัอนัควร

    13.6 กิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศงานพยาบาลและ 3,000           

ส านกังาน

   13.7 กิจกรรมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 5,000           

   13.8 กิจกรรมรณรงคก์ารบริจาคโลหิต 5,000           

   13.9 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรทางการศึกษา 5,000           

    13.10 กิจกรรมป้องกนัโรคโควิด 15,000         

14.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมี

ค่านิยมอันพึงประสงค์14.1 ปฐมนิเทศนกัเรียน ม.1 และ ม.4 7,000          

 และประชุมผูป้กครองนกัเรียน

   - คร้ังท่ี 1 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.2,3,5,6 20,000         

   - คร้ังท่ี 2 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.3 และ ม.6 5,000          

14.2 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

    - วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 2,500          

       - ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 5,000          

14.3 โรงเรียนสีขาว -                 

  - ประเมินโรงเรียนสีขาว 20,000         
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  - ครอบครัวสีขาว 30,000         

14.4 เชิดชูนกัเรียนตน้แบบ “คนดีศรีมญัจา” 7,000          

14.5 เยีย่มบา้นนกัเรียน 25,000         

14.6 ครูท่ีปรึกษาประจ าหมู่บา้นนกัเรียน 5,000          

14.7 กิจกรรมวินยั แกไ้ข ติดตาม เสริมสร้างพฤติกรรม 4,000          

ผูเ้รียน

      14.8 อบรมคณะกรรมการสภานกัเรียน 10,000         

      14.9 ส่งเสริมประชาธิปไตย 5,550          

      14.10 To be number 1 2,000          

      14.11 เวรสวสัดิการ 3,000          

     14.12 ระดบัชั้นเรียน 3,000          

     14.13 รักกนัฉนัทพ่ี์น้อง/กิจกรรมรับน้อง 5,000          

     14.14 ครูและอาสาต ารวจ 3,000          

     14.15 สารวตัรนกัเรียน 3,000          

     14.16 ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 15,000         

     14.17 กิจกรรมกตญัญูกตเวทีเคร่ืองหมายของคนดี

    -กิจกรรมวนัคลา้ยวนัเฉลิมพรรษาพระราชินีสุทิดา
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    - กิจรรมวนัไหวค้รู 8,000          

    -กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 5,000          

    - กิจกรรมวนัคลา้ยวนัเฉลิมพรราพระบาทสมเด็จ 5,000          

พระเจา้อยูห่วัฯ

    - กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ  วนัชาติ วนัคลา้ยวนัเฉลิม 5,000          

พระชนพรรษารัชกาลท่ี 9

    14.18 วนัเยาวชนไทย 5,000          

    14.19 เลือกตั้งประธานนกัเรียน 3,900          

    14.20 เส้ือสูทสภานกัเรียน จ านวน 30 คน -                 

    14.21 วสัดุส านกังาน(กระดาษและวสัดุอุปกรณ์ส านกังาน) 50,000         

    14.22 แผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการ
นกัเรียน

-              

    กิจการผูเ้รียน

15.โครงการส่งเสริมสุขภาวะนักเรียน 20,000         

    15.1  กิจกรรมดา้นการตรวจสอบ/เฝ้าระวงัในโรงเรียน

    15.2 กิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค

   15.3 กิจกรรมพ่ีสอนน้อง                                                                                                                                             

   15.4 กิจกรรม อย.น้อยขยายเครือข่ายในโรงเรียน/นอก
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โรงเรียนและชุมชนและส่งผลงานเขา้ประกวด

ระดบัประเทศ

   15.5 กิจกรรมการตรวจสอบสุขาภิบาล/เฝ้าระวงัในโรงเรียน

   15.6 กิจกรรมเผยแพร่/จดันิทรรศการ/รณรงค์

   15.7 กิจกรรมพฒันาบุคลากร

16.โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (IS) 30,000         

16.1กิจกรรมการจดัอบรมการเรียนการสอน IS

16.2กิจกรรมนิเทศ ติดตามการสอน IS

16.3กิจกรรมน าเสนอผลงานรายวิชา IS2

16.4กิจกรรมการเผยแพร่ผลงาน IS3

17.โครงการส่งเสริมคุณภาพการด ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

17.1 การจดัการเรียนรู้โดยสอดแทรกหลกัปรัชญาของ -              

เศรษฐกิจพอเพียง

17.2 การอบรมนกัเรียนตามหลกัปรัชญาของ 15,000         

เศรษฐกิจพอเพียง

17.3 การศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ 7,000           



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

ตามพระราชด าริ

17.4 กิจกรรมประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 10,000         

17.5 กิจกรรมรับการประเมินศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกั 15,000         

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

17.6 กิจกรรมการจดัการขยะในโรงเรียน -              

17.7 ปรับภูมิทศัน์พอเพียง -              

17.8 หน่ึงคนหน่ึงบญัชี -              

17.9 กิจกรรมรักษน์ ้า -              

17.10 กิจกรรมการประกวดภาพวาด  3,000           

“เยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชด าริ”

17.11 กิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาท -              

สมเด็จพระเจา้อยูห่วั

17.12   กิจกรรมรอบรู้เศรษฐกิจพอเพียง -              

18. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

18.1 สปัดาห์ห้องสมุด 35,000         

18.2 ตามรอยเจา้ฟ้านกัอ่าน

18.3 เท่ียงวนัหรรษา
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18.4 ยอดนกัอ่าน

18.5 การอ่านสู่ชุมชน

18.6 บริการงานห้องสมุด

18.7 ซ่อมบ ารุงครุภณัฑห์้องสมุด

19.โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ

     19.1งานแผนงานและสารสนเทศ

2 รวบรวมผลการด าเนินงานตามโครงการและผลงาน

นกัเรียน ครู ในรอบปี

    19.2 งานส านกังานฝ่าย 30,000         

      19.2.1รับ-ส่งหนงัสือบนัทึกขอ้ความ หนงัสือราชการ

      19.2.2บริการวสัดุ อุปกรณ์ส านกังานและในโครงการ

   19.3 งานทะเบียนและเทียบโอน 75,000      

      19.3.1 บริการเอกสาร หลกัฐานทางการศึกษา

      19.3.2 จดัพิธีมอบหลกัฐานการจบหลกัสูตร 

                   ระดบั ม . 3 และ ม. 6
20.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ

       20.1 การรับนกัเรียน ม.1 และ ม.4 20,000         
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       20.2 การสอนปรับพ้ืนฐาน ม.1 และ ม.4

       20.3 การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร 10,000

        20.4 การจดัตารางสอน 10,000         

       20.5 การพฒันาห้องเรียนพิเศษ

       20.6 การสอนเสริมเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิ ม.3และ 6 50,000         

       20.7 การแข่งขนัทกัษะวิชาการ

       20.8 การนิเทศการเรียนการสอน 2,000           

       20.9 การท าวิจยัในชั้นเรียน

       20.10 นิทรรศการวิชาการฯ (คร้ังท่ี 10) 20,000         

       20.11 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

       20.12 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 420,000       

       20.13 พฒันางานวดัผลและประเมินผล 60,000         

       20.14 การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 5,000           

21.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานบุคคล

     21.1 ค่าจา้งบุคลากร 1,200,000     

     21.2 ค่าสาธารณูปโภค/วสัดุ/ครุภณัฑ์ 500,000       

     21.3 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 191,680       
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     21.4 ค่ากระดาษโรเนียว 100,000       

      21.5 ค่าหมึก Copy Print 50,000         

     21.6 ค่ากระดาษไข(มาสเตอร์) 50,000         

      21.7 ค่าหมึกปร้ินเตอร์เลเซอร/อิงเจ็ท 50,000         

     21.8 ค่าผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 50,000         

     21.9 น ้ายาสุขภณัฑ์ 30,000         

      21.10 ค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ 20,000         

      21.11 ค่าบ ารุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ์ 30,000         

      21.12 น ้ายาดบัเพลิง 20,000         

      21.13 สูบส่ิงปฏิกูล 10,000         

      21.14 ค่าประกนัอุบติัเหตุ

      21.15 ค่าบตัรนกัเรียน

      22.16 คู่มือนกัเรียน

      22.17 ค่าจา้งครูชาวต่างประเทศ
22.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

รายบุคคล  (DMC : Data-Management-Center)

    22.1 พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศนกัเรียนรายบคุคล
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 (DMC : Data-Management-Center)
23.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป

    23.1 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์และครุภณัฑส์ านกังาน 28,000         

    23.2 ปรับปรุงงานอาคารสถานท่ี

     23.2.1 ปรับปรุงห้องน ้าส านกังานกลุ่มงานฯ 13,000         

     23.2.2 ปรับปรุงภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม 100,000       

     23.2.3 ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนไทย 30,000         

     23.2.4 ปรับปรุงซ่อมบ ารุงรถขนขยะ 20,000         

     23.2.5 ปรับปรุงห้องพยาบาล 10,000         

     23.2.6 ปรับปรุงหอศิลป์ 20,000         

     23.2.7 ปรับปรุงสวนวรรณคดี 7,000           

     23.2.8 ปรับปรุงห้องปฏิบติัการกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 20,000         

    23.3 ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน

     23.3.1 กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ

     23.3.2 กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

     23.3.3 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง

     23.3.4 กิจกรรมร าบวงสรวงเมือขอนแก่น
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     23.3.5 กิจกรรมเทศกาลกลว้ยไมป่้าบานและ 10,000         

 ของดีเมืองมญัจาคีรี

   23.4  ธนาคารโรงเรียน 25,000         

   23.5  กิจกรรมพฒันาคณะกรรมการสถานศึกษา 7,000           

24.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยกระบวนการ PLC

   24.1 จดัหาส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสร์

(วสัดุอุปกรณ์/สารเคมี)

24.2 จดับรรยากาศ(ปรับปรุงส านกังาน/4ห้องปฏิบติัการ)

   24.3 ด าเนินการ PLC ของกลุ่ม PLC โรงเรียนมญัจาศึกษา

25.โครงการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

     25.1 เสียงตามสาย 35,000         

     25.2 จามจุรีสมัพนัธ์ 5,000           

     25.3 สุขเกษม วนัเกษียณ 35,000         

     25.4 จดัท าปฏิทินโรงเรียน 32,000         

     25.5 จดัท าป้ายคทัเอาท,์ไวนิล 25,000         
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26.โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์

3    26.1 ปรับปรุงพฒันาส่ือการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัผล 10,000         

ประเมินผล

    26.2 ศึกษาดูงาน โรงเรียนและหน่วยงานภายนอก -              

ท่ีมีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

    26.3 ปรับปรุงพฒันาส านกังานและห้องปฏิบติัการกลุ่ม -              

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 27.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ  ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนร่วมกิจกรรม

การปฏิบัตจิริง (Active Learning)

  27.1 วสัดุ-อุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  27.2 เปิดบา้นวิชาการ

  27.3 การพฒันาส่ือ/นวตักรรมและวิจยัในชั้นเรียน

  27.4 กิจกรรมประกวดวงดนตรี

  27.5 กิจกรรมนาฏศิลป์สมัพนัธ์กบัชุมชน

  27.6 การพฒันาดนตรีวงโปงลางและนางร า
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  27.7 การพฒันาวงโยธวาทิต

  27.8 การพฒันาดนตรีไทย

  27.9 พฒันาแหล่งเรียนรู้หอศิลป์ -                      
  27.10กิจกรรมศึกษาดูงานพฒันาครูสู่ OBEC AWARDS 5,000              
  27.11 โครงการเขา้ค่ายศิลปะ -                      
28.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานบุคคล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     28.1 ทดสอบครูและนกัเรียนจากสถาบนัท่ีไดรั้บการ

รับรองระดบัชาติหรือ CEFR

29.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล 250,000       

     29.1 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา

    29.2 จดัอบรมครู

   29.3 ศึกษาดูงาน

   29.4 พฒันาลูกจา้ง

   29.5ศึกษาดูงานระดบัอาเซียน ศึกษาบริบทของประเทศ

ในกลุ่มประซาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือพฒันาการจดัการ

เรียนการสอนสู่ระดบัประชาคมอาเซียน
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30.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยี  

    30.1 งานโสตทัศนศึกษา 200,000       

    30.1.1 กิจกรรมบ ารุงหอประชุม

    30.1.2  อุปกรณ์โสต
    30.2 งานเทคโนโลยี 350,000       

   30.2.1 เช่าสญัญาณอินเทอร์เน็ต
   30.2.2 ติดตั้งเคร่ืองอุปกรณ์เช่ือมอินเทอร์เน็ต อาคาร 1
   30.2.3  จดัซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือซ่อมบ ารุง
 คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน
   30.2.4 จดัอบรมการพฒันาส่ือนวตักรรม
31.โครงการขบัเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

    31.1 จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 20,000         

4     31.2 จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 

    31.3 จดัท ารายละเอียดงานโครงการ/กิจกรรม

     31.4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปีการศึกษา  

ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

    31.5 สรุปการใชจ่้ายงบประมาณด าเนินงานโครงการ



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

ประจ าปีการศึกษา

32.โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภาย 20,000         

ในสถานศึกษา

     32.1 กิจกรรมทบทวน/เผยแพร่ความรู้และป้ายนิเทศ  

เร่ืองการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้กบับุคลากร

และมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

      32.2 การจดัท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

คู่มือมาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายของ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน

     32.3 รับการนิเทศ ก ากบัและติดตามผลการด าเนินงาน

ตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหน่วย

งานตน้สงักดั

      32.4 จดัท ารายงานผลการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา

ประจ าปี

รวม 4,254,180     709,030        

รวม

1,938,000(เกินงบ 159,970)
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512,703.00                                                                                
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ฝ่ายวชิาการ

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น

2           ตามหลกัสูตรของผู้เรียน

      1.1 การวดัและประเมินผล
2.2.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

      2.1 การรับสมคัรนกัเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2555 100,000       -
      2.2 การจดัตารางเรียน
      2.3 งานทะเบียน 12,000         -
      2.4 จดัท าขอ้สอบคู่ขนาน 1,000           -
      2.5 จดัท าขอ้สอบสหวิทยาเขต  (งบ สหว.) 60,000         -
      2.6 จดัอบรมหลกัสูตรสหวิทยาเขต (งบ สหว.) 1,500           -

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ - -

           และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน - -
     3.1 ประกวดโครงงานและแสดงผลงานนกัเรียน
     3.2 นิเทศการเรียนการสอน
     3.3 งานหนงัสือเรียนฟรี 30,000         -
     3.4 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 5,000           -
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     3.5 ปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตร - -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม - 600,000       

           และการบริการ 10,000         

          1) งานพสัดุฝ่ายวิชาการ       
2.6.1 โครงการพัฒนาการประกนัคุณภาพภายใน

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง 20,000         -
    4.1  งานส านกังานฝ่ายวิชาการ
            4.1.1 งานสารบรรณฝ่ายวิชาการ
            4.1.2 งานสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

 4.1.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ 10,000         -

            เป้าหมายตามวสัิยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 10,000         -

           ของสถานศึกษา
           1.1 สอบ  Pre-O-Net ม.2 ม.3 ม.5 ม.6
           1.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (เรียนฟรี)
           1.3 จดัอบรมการพฒันาครูสู่มาตรฐานสากล 40,000         -

รวม - 100,000       

คณติศาสตร์ 50,000         -
1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ 349,500      700,000       
          ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          อย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. แข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์
          2. ค่ายคณิตศาสตร์
1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 12,000         -

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ - 50,000         

          แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน
          1.  ส่งเสริม/พฒันาทกัษะการใช้โปแกรม GSP
          2.  คลีนิคคณิตศาสตร์
2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 20,000         -
          1. วิเคราะห์หลกัสูตร หน่วยการเรียนรู้ 15,000         -
          2. ปรับปรุง/พฒันาส่ือการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัผลประเมินผล
3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 4,000           -

          เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 25,000         -
          1. ปรับปรุง/พฒันาแหล่งเรียนรู้

รวม

วทิยาศาสตร์ 35,000         -

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 111,000      50,000         

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

         1. นิทรรศการสานสมัพนัธ์

         2. วนัวิทยาศาสตร์

         3. ค่ายวิทยาศาสตร์ 10,000         -

         4. แข่งขนัทกัษะวิชาการ 10,000         -

         5. ทศันศึกษานอกสถานท่ี(หอ้งเรียนพิเศษ) - 50,000         

         6. ประกวดโครงงานและผลงานนกัเรียน 10,000         -

         7.  หอ้งปฏิบติัการเคมีเคล่ือนท่ี (มข.) - 45,000         

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น 15,000         -

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 25,000         

          1. จดัการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจยั

20,000         -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1.โปรเจคเตอร์ 2 เคร่ือง

          2. เกา้อ้ีนัง่เรียน  100 ตวั/ซ่อมโตะ๊

          3. วิชชวล 1 เคร่ือง 40,000         -
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          4. ซ่อมกลอ้งจุลทรรศน์ 30,000         -

          5. วสัดุส านกังาน 30,000         -

          6. สารเคมีและอุปกรณ์ 20,000         -

         7. กลอ้งจุลทรรศน์ 2 ตวั 10,000         -

         8. คอมพิวเตอร์ 2 ชุด 80,000         -

50,000         -

รวม 36,000         -

361,000      120,000       

ภาษาไทย

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

          อย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. บนัทึกรักนกัอ่าน

          2. ตอบปัญหาจากสารนุกรม
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          3. ตอบปัญหาจากพจนานุกรม 6,000           -

          4. ตอบปัญหาภาษาไทย 6,000           -

          5. สร้างสรรคผ์ลงานจากการเรียนรู้ 6,000           -

          6. ค่ายบูรณาการ 6,000           -

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น 6,000           -

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 50,000         

          1. แกปั้ญหานกัเรียนอ่านไม่คล่อง

          2. วนัสุนทรภุ่

          3. วนัภาษาไทย 5,000           -

25,000         -

          4. สู่ความเป็นเลิศ 15,000         -

          5. สอนเสริมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 10,000         -

          1. พฒันาบุคลากร 10,000         -

          2. พฒันาครูสู่วิจยัชั้นเรียน

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ -

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000         -



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          1. นิเทศภายในกลุ่มสาระ

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ - -

          1. พฒันาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ

รวม 50,000         -

155,000      50,000         

สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม

1.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

           และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน

          1. จดัป้ายนิเทศ

          2. ของหายไดคื้น

          3. มารยาทชาวพทุธ 10,000         -

          4. ตอบปัญหา - -

          5. บริโภคอยา่งพอเพียง - -
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          6. ความรับผิดชอบในการท างาน - -

          7. ลานวฒันธรรม - -

          8. จิตอาสา - -

          9. ค่ายคุณธรรม - -

        10. ส่งเสริมประชาธิปไตย - -

        11. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ - 50,000         

        12. ค่ายเยาวชนไทยใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม - -
- 5,000           

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ - -

          และพัฒนาตนเองของผู้เรียน

          1. กา้วทนัโลก

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ - 500              

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน

          1. โครงงาน

          2. โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง

          3. โครงงานคุณธรรม 1,000           -
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
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1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น - 5,000           

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 5,000           

          1. แข่งขนัตอบปัญหาวิชาสงัคม

          2. ทบทวนความรู้สู่มาตรฐาน
20,000         -

- -

2.1.1 โครงการพัฒนาการปกบัิติงานของครู

          1. พฒันาเทคนิคการเรียนรู้

          2. วิจยัในชั้นเรียน

          3. นิเทศภายในกลุ่มสาระ 3,000           

5.1.1 โครงการจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น - -

          แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา - -

          และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ

          สูงขึน้

     1) โครงการสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทาง

           การปฏิรูปการศึกษา



30
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กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%
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          1. จดัตั้งศนูยอ์าเซียน

รวม 100,000       -

134,000      65,500         

สุขศึกษาและพลศึกษา

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

          1. การแข่งขนักีฬาภายใน

         2. การทดสอบสมรรถภาพ

         3. กีฬาตา้นยาเสพติด - 150,000       

         4. ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 3,000           -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 10,000         

          และการบริการ - -

          1. วสัดุส านกังาน

          2. ซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน
5,000           -
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รวม 50,000         -

58,000        160,000       

ภาษาต่างประเทศ

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. การอ่านกรังปรีซ์

          2. สปัดาห์ภาษาองักฤษ

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 2,000           -

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 10,000         -

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน

          1. กิจกรรม 4 ภาษาหนา้เสาธง

          2. วนัส าคญัของเจา้ของภาษา

          3. ค่ายภาษาองักฤษ 5,000           -

          4. Sky Info 5,000           -
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          5. ประกวดโครงงาน - 50,000         

          6. ส่งเสริมการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ 3,000           -

2,000           -

5,000           -

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน

         1. พฒันาการเรียนการสอนยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

             ทางการเรียน และ O-Net

2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 20,000         -

            1. พฒันาบุคลากร

2.6.1 โครงการพัฒนาการประกนัคุณภาพของ

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง - -

           1. สารสนเทศกลุ่มสาระ

3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 5,000           -

           1. พฒันาส่ือและแหล่งเรียนรู้

           2. ยวุมคัคุเทศก์
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20,000         -

6,000           -

5.1.1 โครงการจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 

          แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา

          และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ

          สูงขึน้

          1. ASEAN  Corner

          2. English Speaking Year 2012

          3. Native Speaker 10,000         -

10,000         -

รวม - -

103,000      50,000         
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การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.6.1  โครงการพัฒนาทักษะในการท างาน 

           รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้

           และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต

           1. เขา้ค่ายฝึกทกัษะวิชาชีพ

           2. แข่งขนัทกัษะ
           3. จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน - 40,000         

2.1.1โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 50,000         -

          1. เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิทยากรทอ้งถ่ิน 30,000         -

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

           และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 20,000         -

          1. วสัดุฝึกปฏิบติังานเกษตร   งานคหกรรม 

              งานช่าง   และวสัดุส านกังาน

130,000       -
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1. จดัหาส่ือเทคโนโลยี

3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

          เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 25,000         -

          1. จดัท าหอ้งแสดงผลงานนกัเรียน

รวม 20,000         -

275,000      40,000         
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ศิลปะ

1.1.1  โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

1) งานนาฏศิลป์

     1. นาฏศิลป์สมัพนัธ์

     2. ค่ายนาฏศิลป์

2) งานดนตรี 30,000         -

     1. ประกวดวงดนตรี - 20,000         

     2. ดนตรีพ้ืนบา้นอีสาน

     3. วงโยธวาทิต - 8,000           

     4. วงดนตรีลูกทุง่ 40,000         -

3) งานศิลปะ 100,000       -

      1. ประกวดวาดภาพ 30,000         -

      2. รวมพลงัศิลป์สร้างสรรค์

      3. แข่งขนัทกัษะศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 15,000         -

     4. นิทรรศการศิลปะ:งานสานสมัพนัธ์วิชาการ 15,000         -
- 60,000         

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 10,000         -
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           และการบริการ

    1. จดัท าบอร์ดภาพกิจกรรมดา้นนาฏศิลป์ของนกัเรียน

         และเปล่ียนประตูหอ้งนาฏศิลป์

     2. จดัท ากรอบภาพวาดนกัเรียน 5,000           -

รวม

- 15,000         
245,000      103,000       

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. รักษาดินแดน
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2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

           และการบริการ
          1.1 ส านกังานรักษาดินแดน
                  -พระบรมฉายาลกัษณ์
                  -โตะ๊ประชุมพร้อมเกา้อ้ี - 15,000         

                  - เคร่ืองขยายเสียงเล็กพร้อมล าโพง
รวม

2. ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ -             15,000         

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
          1. กิจกรรมการเรียนการสอนผูบ้  าเพญ็ประโยชน์
          2. ค่ายผูบ้  าเพญ็ประโยชน์

รวม 5,000           -
- 15,000         

5,000          15,000         

3. ชุมนุม
2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
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           1. ชุมนุม

รวม
4. ยุวกาชาด - 20,000         

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ - 20,000         

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

             1) พิธีเขา้ประจ าหมู่ยวุกาชาด

            2) เขา้ค่ายยวุกาชาด

            3) ผลิตส่ือการเรียนการสอนยวุกาชาด - -

รวม - 75,000         

3,000           -

3,000          75,000         

5. ลูกเสือ-เนตรนารี

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

             1) การเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี

             2) วนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
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             3) วนัราชสดุดี (วนัวชิราวุธ) 3,500           -

             4) ทดสอบวิชาพิเศษ 2,000           -

             5) เขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2,000           -

รวม 6,000           -

- 107,500       

13,500        107,500       

6.1 งานห้องสมุด

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

          อย่างต่อเน่ือง

          1. ชวนอ่าน/บริการยืมหนงัสือ

             - หนงัสือเสริมบทเรียน
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             - หนงัสือนิตยสาร วารสาร หนงัสือพิมพ์

          2. รอบรู้ตอบได้ 100,000       -

          3. หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี 40,000         -

          4. น าความรู้สู่ชุมชน 5,000           -

          5. เท่ียงวนัหรรษา - -

          6. บนัทึกรักการอ่าน 3,000           -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 2,000           -

           และการบริการ 20,000         -

          1. สร้างเครือข่ายหอ้งสมุด

รวม

6.2 งานแนะแนว 3,000           -

1.6.1 โครงการพัฒนาทักษะในการท างาน  173,000      -               

          รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผุ้อ่ืนได้

          และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต

          1.  จดัท าระเบียนสะสม

          2.  ผลิตส่ือแนะแนว

          3. ป้ายนิเทศ 3,000           -
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          4.  การใหค้  าปรึกษา 7,500           -

          5.  ทุนการศึกษา 7,000           -

          6.  กองทุนเงินกูย้ืมเพ่ือการศึกษา - -

          7.  แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ - -

          8.  ปัจฉิมนิเทศ - -

          9.  ติดตามผลนกัเรียนท่ีจบการศึกษา 6,000           -

รวม 5,000           -

- -

28,500        -

6.3 งานอนามัยโรงเรียน

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

          1. ฟันสะอาดเหงือกแขง็แรง

          2. ตรวจหมู่โลหิต

          3. ปลอดภยัจากไขเ้ลือดออก 2,000           -

          4. อนามยัวยัเจริญพนัธุ์ป้องกนัเอดส์ 1,000           -

          5. บริการยา : ซ้ือยา - -

          6. เจริญเติบโตสมวยั - 15,000         
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
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          7. ด่ืมนมเพ่ือสุขภาพ: แจกนมกล่อง 15,000         -

          8. อบรมการบริโภคปลอดภยัเพ่ือลดปัญหา - -

              น ้าหนกัเกิน 25,000         -

          9. ตรวจสุขภาพประจ าปี - 2,000           

รวม - -

43,000        17,000         

6.4 งานประกนัคุณภาพ

2.6.1 โครงการพัฒนาการะกนัคุณภาพภายใน

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง

          1.  อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการประกนัคุณภาพ

               ภายในของสถานศึกษา

          2. พฒันางานประกนัคุณภาพภายใน 50,000         -

               ของสถานศึกษา

          3. โครงการขบัเคล่ือนระบบโครงข่าย - -

               การเรียนรู้ไร้พรมแดน    
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- -

รวม

50,000        -               

6.5 งานประชาสัมพันธ์

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1. ปรับปรุงหอ้งประชาสมัพนัธ์

          2. เสียงตามสาย

          3. ป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์ 40,000         -

          4. ซุม้เฉลิมพระเกียรติ "พอ่ของแผ่นดิน" 20,000         -

3.1.1  โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 30,000         -

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 20,000         -

           1. จดัท าหนงัสือมุทิตาจิตนุสรณ์ 5 คน (1 เล่ม)
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           2. วารสารโรงเรียน,จดหมายข่าว

30,000         -

รวม - 75,000         

140,000      75,000         

6.6 งานโสตทัศนศึกษา

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

         1. พฒันาส่ือและเทคโนโลยีหอ้งโสต

         2. สนบัสนุนและพฒันาส่ือและเทคโนโลยี (ICT)
48,000         -
30,500         -

รวม

78,500        -
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6.7 งานโภชนาการ

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

         1. นกัเรียนฉลาดซ้ือฉลาดใช้

         2. ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ

         3. อย.นอ้ยสู่ชุมชน 8,000           -
         4. นกัเรียนทิง้ขยะถูกท่ี - -

         5. ตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร - 8,000           

         6. การท าความสะอาดโรงอาหาร 24,000         -

         7. ตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ม่คา้โรงอาหาร 2,000           -

         8. กล่องแสดงความคิดเห็น 2,000           -
- -

รวม 1,000           -
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37,000        8,000           

ฝ่ายบริหารทัว่ไป

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ
         1. วสัดุส านกังาน

         2. สร้างหอ้งสุขาฝ่าย

3.1.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 5,000           -

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 50,000         -

      3.1 วนัเด็กแห่งชาติ

      3.2 สงกรานต์

      3.3 บุญบั้งไฟ - 5,000           

      3.4 วนัเขา้พรรษา - 5,000           

      3.5 วนัลอยกระทง - 12,000         

      3.6  ประชาสมัพนัธ์ แผ่นพบั - 13,000         
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      3.7  จดักิจกรรมโดยสหวิชาชีพ - 10,000         

- 10,000         

รวม - -

ฝ่ายกจิการนักเรียน

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ 55,000        55,000         

          1. รณรงคต่์อตา้นและป้องกนัยาเสพติด
          2. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและสุนทรียทางดนตรี
               และนาฏศิลป์ - 10,000         
          3. ค่ายเยาวชนมญัจาศึกษาร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด - 8,000           
          4. เฝ้าระวงั ป้องกนั แลฃะแกไ้ขนกัเรียน
              ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบัยาเสพติด - 20,000         
          5. ขบัข่ีปลอดภยัมีวินยัจราจร - 10,000         
          6. อบรมใหค้วามรู้การป้องกนัและถูกล่อลวง
          7. อบรมเร่ืองเพศศึกษานกัเรียนหญิง - 5,000           
          8. อบรมคณะกรรมการนกัเรียน - 10,000         
          9. อบรมสภานกัเรียน - 30,000         
         10.คณะกรรมการนกัเรียนศึกษาดูงาน - 12,000         
         11. รณรงคป์ระชาธิปไตยสู่ชุมชน - 10,000         
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         12. เลือกตั้งประธานนกัเรียน - 20,000         
         13. รักกนัฉนัทพ่ี์นอ้ง - 10,000         
1.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ - 2,000           
          ค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน - 7,500           
          1. ปฐมนิเทศ
          2. ประชุมผูป้กครอง
          3. กองทุนลูกรักษม์ญัจาศึกษา - 20,000         
          4.  3 ร้ัวสมัพนัธ์ - 35,000         
          5. เยี่ยมบา้นนกัเรียน - 40,000         
          6. เครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ - 10,000         
          7. เชิดชูนกัเรียนตน้แบบคนดีศรีมญัจา - 20,000         
          8. ส่งเสริมพฒันาและแกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียน - 10,000         
          9. ค่ายอบรมนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง/ - 20,000         
               เบ่ียงเบน - 5,000           
       10. กิจกรรมกตญัญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมาย - 25,000         

              ของคนดี
- 18,000         
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        11. ค่ายคุณธรรม ม.1 และ ม.4
        12. จิตใสใจเป็นสุข
        13. ตน้กลา้ของแผ่นดินเยือนถ่ินพอ่ - 15,000         
        14. เติมชีวิตใหส้ดใสดว้ยจิตใจท่ีใฝ่ธรรม - 500              
        15. หอ้งเรียนน่าอยู่อาคารเรียนปลอดภยั - 5,000           
2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม - 2,000           
           และการบริการ - 10,000         
           1. ปรับปรุงส านกังานฝ่ายกิจการนกัเรียน

รวม

23,480         -
23,480        390,000       

5. งานอาคารสถานที่

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม
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           และการบริการ

         1. ซ่อมบนัไดอาคาร 1

         2. ซ่อมหลงัคาอาคาร 1-4

         3. หลงัคาครอบบนัไดอ้าคาร1-2 50,000         -

         4. ปรับพ้ืนทางเดินขา้งหอประชุมดา้นทิศ ต.ต. 50,000         -

         5. ศาลา 3 หลงั 30,000         -

         6. ร่องระบายน ้าหลงัหอประชุม 25,000         -

         7. สร้างร้ัวสนามบอลดา้นทิศใต้ 35,000         -

         8. ซ่อมหลงัคา/ร้ัวเหล็กโรงรถหลงัอาคาร 2 10,000         -

         9. ปรับเสาป้ายหนา้โรงเรียน 20,000         -

       10. เล่ือยตดัตน้ไม้ 25,000         -

รวม 17,000         -

รวมทั้งส้ิน 8,000           -

270,000      -

########## ######### 888,420.00   
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30

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมัญจาศึกษา  อ าเภอมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา
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4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
1 1.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1. ค่าจา้งบุคลากร 350,000 1. การด าเนินงานตาม 200,000

ภาษาไทยที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจิริง 77,400        2. ค่าสาธารณูปโภค     แนวทางปฏิรูป

 1.1 กิจกรรมวนัสุนทรภู่     2.1 ค่าไฟ 1,000,000      การศึกษา ทศวรรษที ่21

 1.2 กิจกรรมวนัภาษาไทย     2.2 ค่าน ้า 250,000     2. การด าเนินงาน 100,000        
 1.3 กิจกรรมเทิดค่าภูมิปัญญาไทย     2.3 ค่าโทรศพัท์ 30,000           ประกนัคุณภาพ

 1.4 กิจกรรมเปิดบา้นภาษาไทย 3. ซ่อมครุภณัฑ/์แอร์/คอม 47,090           สถานศึกษา

 1.5 กิจกรรมค่ายภาษาไทย -              4. ซ่อมบ ารุงรถโรงเรียน 100,000     3. การด าเนินงานตาม 200,000        
 1.6 กิจกรรมพฒันาส่ือ/นวตักรรมและวิจยัในชั้นเรียนสู่ 5. น ้ามนัเช้ือเพลิง 300,000         นโยบายส านกังาน

 OBEC AWARDS 6. น ้ายาสุขภณัฑ์ 10,000           เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

 1.7 กิจกรรมศึกษาดูงานพฒันาครูสู่ OBEC AWARDS 7. น ้ายาดบัเพลิง 20,000           มธัยมศึกษา เขต 25

 1.8 กิจกรรมแข่งขนัทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 8. สูบส่ิงปฏิกูล/เก็บขยะ 20,000       4. การด าเนินงาน 209,030        
 1.9 กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้    โครงการพิเศษ /

2.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 75,000            โครงการเร่งด่วน/

คณติศาสตร์   - โรงเรียนมาตรฐานสากล
     2.1 กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์   - อาเซียนศึกษา
     2.2  กิจกรรมแข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์ภาย   - โรงเรียนตามหลกัปรัชญา

ภายในโรงเรียน     ของเศรษฐกิจพอเพียง
     2.3 ส่งเสริม/พฒันาทกัษะการใชโ้ปรแกรม GSP 

 มฐ
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    2.4 แข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์กบัหน่วยงาน
อ่ืนๆ ภายนอกโรงเรียน
    2.5 ค่ายคณิตศาสตร์ -                      
    2.6 นิทรรศการสานสมัพนัธ์ -                      
3.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 145,000       

วิทยาศาสตร์
   3.1 นิทรรศการสารสมัพนัธ/์น าเสนอเสนอผลงาน

วิทยาศาสตร์
   3.2 กิจกรรมค่ายพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

   3.3 กิจกรรมวนัวิทยาศาสตร์
   3.4 กิจกรรมแข่งขนัทกัษางวิชาการ
   3.5 กิจกรรมแข่งขนัวิทยาศาสตร์ภายนอก
4.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 80,000         

ภาษาต่างประเทศ
    4.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและแข่งขนั

ทกัษะทางวิชาการ
    4.2 พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ O-NET
    4.3 Native speaker (English/Chinese) จดัอบรมครู
    4.4 ส่งเสริมผลงานครูและนกัเรียน
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    4.5 นิทรรศการวิชาการ/Open House
    4.6 วฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของเจา้ของภาษา
5.โครงการพัฒนาการการจัดการเรยีนรูก้ลุ่มสาระ
สังคมศึกษา เพ่ือความเป็นเลิศของผู้เรยีน 124,000       
   5.1 การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการงานศิลปะหตักรรม
   5.2 นิทรรศการวิชาการเปิดบา้นสงัคมศึกษา
   5.3กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โรงเรียนวิถีพุทธ

(อบรมนกัเรียน ม.1-ม.6)
       - กิจกรรมค่ายคุณธรรม
       - กิจกรรมสวดมนตห์มู่ท  านองสรภญัญะ
       - กิจกรรมตกับาตรวนัพระ
    5.4 กิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา
    5.5 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทศันศึกษาประวติัศาสตร์
    5.6 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
    5.7 การประกวดโครงงานคุณธรรม
    5.8 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
    5.9 กิจกรรมวนัอาเซียน

    5.10 กิจกรรมพฒันาส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สงัคมศึกษา
    5.11 กิจกรรมค่ายคุณธรรม
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  6.โครงการส่งเสรมิการจัดการเรยีนการสอนสุขศึกษาและ

พลศึกษา 82,400         
    6.1 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
    6.2 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุครุภณัฑส์ านกังาน
   6.3 กิจกรรมการแข่งขนักีฬาสีภายใน 150,000       
   6.4 กิจกรรมกีฬาตา้นยาเสพติด
   6.5 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
   6.6 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขนักีฬานกัเรียน
(กีฬาภายนอกสถานศึกษา)
   6.7 กิจกรรมเปิดบา้นมญัจาศึกษา
7.โครงการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  7.1 แข่งขนัศิลปหตัถกรรม 70400
        - ทศันศิลป์(งานจิตรกรรม)
         - งานป้ัน
         - การขบัร้องเพลง 1
         - การขบัร้องเพลง 2
         - นาฏศิลไ์ทยอนุรักษ ์ม.ตน้
         - นาฏศิลไ์ทยอนุรักษ ์ม.ปลาย
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         - การแสดงตลก
         - ดนตรี
8.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ 80,000         

  8.1 จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียนทั้งภายนอกและ

และภายในโรงเรียน
  8.2 แข่งขนัทกัษะการงานอาชีพ
  8.3 กิจกรรมเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิทยากรทอ้งถ่ิน
  8.4 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ วสัดุฝึกในการเรียนการสอน

และวสัดุส านกังาน
      8.4.1วสัดุฝึกงานเกษตร               
      8.4.2วสัดุฝึกงานช่าง         

9.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

    9.1 งานแนะแนว

         1)จดัท าระเบียนสะสม 10,000      

        2) แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 5,000        

        3) ปัจฉิมนิเทศ 30,000      
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    9. 2 ลูกเสือ-เนตรนารี 90,000         
        1)กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี
    2)จดักิจกรรมวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 และแข่งขนัระเบียบแถว
      3)จดักิจกรรม“วนัวชิราวุธ”พิธีวนัราชสดุดี
    4)จดักิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ-เนตรนารี 

ม.1 และ ม.2
   5)จดักิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรมของลูกเสือ – เนตรนารี ม.3
    9.3  ยุวกาชาด 50,000         

        1)พิธีเขา้ประจ าหมู่
        2) ผลิตส่ือการสอนยวุกาชาด
        3) ทดสอบวิชาพิเศษ
        4)เขา้ค่ายยวุกาชาด
        5) กิจกรรมพฒันาบุลากร
        6) ค่ายยวุกาชาดแห่งประเทศไทย
   9.4  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 13,000         
       1) พิธีปฏิญาณตน
       2) ค่ายผูบ้  าเพญ็ประโยชน์
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       3) กิจกรรมพฒันาส่ือ

     9.5 รักษาดนิแดน
      1) กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร 5,000           

     9.5 ชุมนุม
     1) วสัดุอุปกรณ์ 5,000           
10.โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษทางคณติศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี
   10.1 กิจกรรมส่งเสริมพฒันา/ปรับปรุงห้องเรียน/การ   212,430.00  
พฒันาสือการเรียนรู้/วสัดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบติัการ
    10.2 กิจกรรมอบรมสร้างความตระหนกัในการเรียนรู้ 20,000.00    
ของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ

10.3 อบรมเชิงปฏิบติัการการใช ้ICT 20,000         
    10.4ค่ายวิทยาศาสตร์ 480,000       
    10.5 กิจกรรมสอนเสริมความรู้(เสาร์-อาทิตย)์ 150,000       
   10.6 กิจกรรมเสริมหลกัสูตรฝึกงานร่วมกบั ม.ขอนแก่น ม.3 70,000         

10.7 กิจกรรมเสริมทกัษะวิชาการ 70,000         
    10.8 กิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 450,000       

     10.9 อบรม/ศึกษาดูงานบุคลากร 45,000         
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11. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้เรยีนมนิีสัยรกัการอ่าน

    11.1  กิจกรรมรักการอ่าน
 11.2  กิจกรรมแกปั้ญหานกัเรียนบกพร่องทางดา้นการอ่าน
เขียนอ่านเขียน

12.โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

12.1 พฒันาส่ือแหล่งเรียนรู้/ห้องส านกังาน

12.2 ยวุมคัคุเทศก์

   12.3 ค่ายภาษาองักฤษ/ภาษาจีน

   12.4 ทกัษะทางภาษาหน้าเสาธง
 12.5 Echo English

13.โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

13.1 กิจกรรมตรวจหมู่โลหิตนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 500             

13.2 กิจกรรมตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน 500             

    13.3 กิจกรรมเจริญเติบโตสมวยั 1,500           

    13.4 กิจกรรมบริหารยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 30,000         

    13.5 กิจกรรมอบรมป้องกนัโรคเอดส์และการทอ้งก่อน 3,000           
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วยัอนัควร

    13.6 กิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศงานพยาบาลและ 3,000           

ส านกังาน

   13.7 กิจกรรมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 5,000           

   13.8 กิจกรรมรณรงคก์ารบริจาคโลหิต 5,000           

   13.9 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรทางการศึกษา 5,000           

    13.10 กิจกรรมป้องกนัโรคโควิด 15,000         

14.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมี

ค่านิยมอันพึงประสงค์14.1 ปฐมนิเทศนกัเรียน ม.1 และ ม.4 7,000          

 และประชุมผูป้กครองนกัเรียน

   - คร้ังท่ี 1 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.2,3,5,6 20,000         

   - คร้ังท่ี 2 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.3 และ ม.6 5,000          

14.2 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

    - วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 2,500          

       - ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 5,000          

14.3 โรงเรียนสีขาว -                 

  - ประเมินโรงเรียนสีขาว 20,000         
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  - ครอบครัวสีขาว 30,000         

14.4 เชิดชูนกัเรียนตน้แบบ “คนดีศรีมญัจา” 7,000          

14.5 เยีย่มบา้นนกัเรียน 25,000         

14.6 ครูท่ีปรึกษาประจ าหมู่บา้นนกัเรียน 5,000          

14.7 กิจกรรมวินยั แกไ้ข ติดตาม เสริมสร้างพฤติกรรม 4,000          

ผูเ้รียน

      14.8 อบรมคณะกรรมการสภานกัเรียน 10,000         

      14.9 ส่งเสริมประชาธิปไตย 5,550          

      14.10 To be number 1 2,000          

      14.11 เวรสวสัดิการ 3,000          

     14.12 ระดบัชั้นเรียน 3,000          

     14.13 รักกนัฉนัทพ่ี์น้อง/กิจกรรมรับน้อง 5,000          

     14.14 ครูและอาสาต ารวจ 3,000          

     14.15 สารวตัรนกัเรียน 3,000          

     14.16 ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 15,000         

     14.17 กิจกรรมกตญัญูกตเวทีเคร่ืองหมายของคนดี

    -กิจกรรมวนัคลา้ยวนัเฉลิมพรรษาพระราชินีสุทิดา
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    - กิจรรมวนัไหวค้รู 8,000          

    -กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 5,000          

    - กิจกรรมวนัคลา้ยวนัเฉลิมพรราพระบาทสมเด็จ 5,000          

พระเจา้อยูห่วัฯ

    - กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ  วนัชาติ วนัคลา้ยวนัเฉลิม 5,000          

พระชนพรรษารัชกาลท่ี 9

    14.18 วนัเยาวชนไทย 5,000          

    14.19 เลือกตั้งประธานนกัเรียน 3,900          

    14.20 เส้ือสูทสภานกัเรียน จ านวน 30 คน -                 

    14.21 วสัดุส านกังาน(กระดาษและวสัดุอุปกรณ์ส านกังาน) 50,000         

    14.22 แผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการ
นกัเรียน

-              

    กิจการผูเ้รียน

15.โครงการส่งเสริมสุขภาวะนักเรียน 20,000         

    15.1  กิจกรรมดา้นการตรวจสอบ/เฝ้าระวงัในโรงเรียน

    15.2 กิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค

   15.3 กิจกรรมพ่ีสอนน้อง                                                                                                                                             

   15.4 กิจกรรม อย.น้อยขยายเครือข่ายในโรงเรียน/นอก
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โรงเรียนและชุมชนและส่งผลงานเขา้ประกวด

ระดบัประเทศ

   15.5 กิจกรรมการตรวจสอบสุขาภิบาล/เฝ้าระวงัในโรงเรียน

   15.6 กิจกรรมเผยแพร่/จดันิทรรศการ/รณรงค์

   15.7 กิจกรรมพฒันาบุคลากร

16.โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (IS) 30,000         

16.1กิจกรรมการจดัอบรมการเรียนการสอน IS

16.2กิจกรรมนิเทศ ติดตามการสอน IS

16.3กิจกรรมน าเสนอผลงานรายวิชา IS2

16.4กิจกรรมการเผยแพร่ผลงาน IS3

17.โครงการส่งเสริมคุณภาพการด ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

17.1 การจดัการเรียนรู้โดยสอดแทรกหลกัปรัชญาของ -              

เศรษฐกิจพอเพียง

17.2 การอบรมนกัเรียนตามหลกัปรัชญาของ 15,000         

เศรษฐกิจพอเพียง

17.3 การศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ 7,000           
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ตามพระราชด าริ

17.4 กิจกรรมประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 10,000         

17.5 กิจกรรมรับการประเมินศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกั 15,000         

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

17.6 กิจกรรมการจดัการขยะในโรงเรียน -              

17.7 ปรับภูมิทศัน์พอเพียง -              

17.8 หน่ึงคนหน่ึงบญัชี -              

17.9 กิจกรรมรักษน์ ้า -              

17.10 กิจกรรมการประกวดภาพวาด  3,000           

“เยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชด าริ”

17.11 กิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาท -              

สมเด็จพระเจา้อยูห่วั

17.12   กิจกรรมรอบรู้เศรษฐกิจพอเพียง -              

18. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

18.1 สปัดาห์ห้องสมุด 35,000         

18.2 ตามรอยเจา้ฟ้านกัอ่าน

18.3 เท่ียงวนัหรรษา
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18.4 ยอดนกัอ่าน

18.5 การอ่านสู่ชุมชน

18.6 บริการงานห้องสมุด

18.7 ซ่อมบ ารุงครุภณัฑห์้องสมุด

19.โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ

     19.1งานแผนงานและสารสนเทศ

2 รวบรวมผลการด าเนินงานตามโครงการและผลงาน

นกัเรียน ครู ในรอบปี

    19.2 งานส านกังานฝ่าย 30,000         

      19.2.1รับ-ส่งหนงัสือบนัทึกขอ้ความ หนงัสือราชการ

      19.2.2บริการวสัดุ อุปกรณ์ส านกังานและในโครงการ

   19.3 งานทะเบียนและเทียบโอน 75,000      

      19.3.1 บริการเอกสาร หลกัฐานทางการศึกษา

      19.3.2 จดัพิธีมอบหลกัฐานการจบหลกัสูตร 

                   ระดบั ม . 3 และ ม. 6
20.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ

       20.1 การรับนกัเรียน ม.1 และ ม.4 20,000         
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       20.2 การสอนปรับพ้ืนฐาน ม.1 และ ม.4

       20.3 การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร 10,000

        20.4 การจดัตารางสอน 10,000         

       20.5 การพฒันาห้องเรียนพิเศษ

       20.6 การสอนเสริมเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิ ม.3และ 6 50,000         

       20.7 การแข่งขนัทกัษะวิชาการ

       20.8 การนิเทศการเรียนการสอน 2,000           

       20.9 การท าวิจยัในชั้นเรียน

       20.10 นิทรรศการวิชาการฯ (คร้ังท่ี 10) 20,000         

       20.11 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

       20.12 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 420,000       

       20.13 พฒันางานวดัผลและประเมินผล 60,000         

       20.14 การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 5,000           

21.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานบุคคล

     21.1 ค่าจา้งบุคลากร 1,200,000     

     21.2 ค่าสาธารณูปโภค/วสัดุ/ครุภณัฑ์ 500,000       

     21.3 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 191,680       
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     21.4 ค่ากระดาษโรเนียว 100,000       

      21.5 ค่าหมึก Copy Print 50,000         

     21.6 ค่ากระดาษไข(มาสเตอร์) 50,000         

      21.7 ค่าหมึกปร้ินเตอร์เลเซอร/อิงเจ็ท 50,000         

     21.8 ค่าผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 50,000         

     21.9 น ้ายาสุขภณัฑ์ 30,000         

      21.10 ค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ 20,000         

      21.11 ค่าบ ารุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ์ 30,000         

      21.12 น ้ายาดบัเพลิง 20,000         

      21.13 สูบส่ิงปฏิกูล 10,000         

      21.14 ค่าประกนัอุบติัเหตุ

      21.15 ค่าบตัรนกัเรียน

      22.16 คู่มือนกัเรียน

      22.17 ค่าจา้งครูชาวต่างประเทศ
22.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

รายบุคคล  (DMC : Data-Management-Center)

    22.1 พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศนกัเรียนรายบคุคล
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 (DMC : Data-Management-Center)
23.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป

    23.1 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์และครุภณัฑส์ านกังาน 28,000         

    23.2 ปรับปรุงงานอาคารสถานท่ี

     23.2.1 ปรับปรุงห้องน ้าส านกังานกลุ่มงานฯ 13,000         

     23.2.2 ปรับปรุงภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม 100,000       

     23.2.3 ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนไทย 30,000         

     23.2.4 ปรับปรุงซ่อมบ ารุงรถขนขยะ 20,000         

     23.2.5 ปรับปรุงห้องพยาบาล 10,000         

     23.2.6 ปรับปรุงหอศิลป์ 20,000         

     23.2.7 ปรับปรุงสวนวรรณคดี 7,000           

     23.2.8 ปรับปรุงห้องปฏิบติัการกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 20,000         

    23.3 ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน

     23.3.1 กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ

     23.3.2 กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

     23.3.3 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง

     23.3.4 กิจกรรมร าบวงสรวงเมือขอนแก่น
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     23.3.5 กิจกรรมเทศกาลกลว้ยไมป่้าบานและ 10,000         

 ของดีเมืองมญัจาคีรี

   23.4  ธนาคารโรงเรียน 25,000         

   23.5  กิจกรรมพฒันาคณะกรรมการสถานศึกษา 7,000           

24.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยกระบวนการ PLC

   24.1 จดัหาส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสร์

(วสัดุอุปกรณ์/สารเคมี)

24.2 จดับรรยากาศ(ปรับปรุงส านกังาน/4ห้องปฏิบติัการ)

   24.3 ด าเนินการ PLC ของกลุ่ม PLC โรงเรียนมญัจาศึกษา

25.โครงการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

     25.1 เสียงตามสาย 35,000         

     25.2 จามจุรีสมัพนัธ์ 5,000           

     25.3 สุขเกษม วนัเกษียณ 35,000         

     25.4 จดัท าปฏิทินโรงเรียน 32,000         

     25.5 จดัท าป้ายคทัเอาท,์ไวนิล 25,000         
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26.โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์

3    26.1 ปรับปรุงพฒันาส่ือการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัผล 10,000         

ประเมินผล

    26.2 ศึกษาดูงาน โรงเรียนและหน่วยงานภายนอก -              

ท่ีมีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

    26.3 ปรับปรุงพฒันาส านกังานและห้องปฏิบติัการกลุ่ม -              

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 27.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ  ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนร่วมกิจกรรม

การปฏิบัตจิริง (Active Learning)

  27.1 วสัดุ-อุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  27.2 เปิดบา้นวิชาการ

  27.3 การพฒันาส่ือ/นวตักรรมและวิจยัในชั้นเรียน

  27.4 กิจกรรมประกวดวงดนตรี

  27.5 กิจกรรมนาฏศิลป์สมัพนัธ์กบัชุมชน

  27.6 การพฒันาดนตรีวงโปงลางและนางร า
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  27.7 การพฒันาวงโยธวาทิต

  27.8 การพฒันาดนตรีไทย

  27.9 พฒันาแหล่งเรียนรู้หอศิลป์ -                      
  27.10กิจกรรมศึกษาดูงานพฒันาครูสู่ OBEC AWARDS 5,000              
  27.11 โครงการเขา้ค่ายศิลปะ -                      
28.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานบุคคล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     28.1 ทดสอบครูและนกัเรียนจากสถาบนัท่ีไดรั้บการ

รับรองระดบัชาติหรือ CEFR

29.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล 250,000       

     29.1 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา

    29.2 จดัอบรมครู

   29.3 ศึกษาดูงาน

   29.4 พฒันาลูกจา้ง

   29.5ศึกษาดูงานระดบัอาเซียน ศึกษาบริบทของประเทศ

ในกลุ่มประซาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือพฒันาการจดัการ

เรียนการสอนสู่ระดบัประชาคมอาเซียน
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30.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยี  

    30.1 งานโสตทัศนศึกษา 200,000       

    30.1.1 กิจกรรมบ ารุงหอประชุม

    30.1.2  อุปกรณ์โสต
    30.2 งานเทคโนโลยี 350,000       

   30.2.1 เช่าสญัญาณอินเทอร์เน็ต
   30.2.2 ติดตั้งเคร่ืองอุปกรณ์เช่ือมอินเทอร์เน็ต อาคาร 1
   30.2.3  จดัซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือซ่อมบ ารุง
 คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน
   30.2.4 จดัอบรมการพฒันาส่ือนวตักรรม
31.โครงการขบัเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

    31.1 จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 20,000         

4     31.2 จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 

    31.3 จดัท ารายละเอียดงานโครงการ/กิจกรรม

     31.4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปีการศึกษา  

ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

    31.5 สรุปการใชจ่้ายงบประมาณด าเนินงานโครงการ
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ประจ าปีการศึกษา

32.โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภาย 20,000         

ในสถานศึกษา

     32.1 กิจกรรมทบทวน/เผยแพร่ความรู้และป้ายนิเทศ  

เร่ืองการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้กบับุคลากร

และมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

      32.2 การจดัท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

คู่มือมาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายของ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน

     32.3 รับการนิเทศ ก ากบัและติดตามผลการด าเนินงาน

ตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหน่วย

งานตน้สงักดั

      32.4 จดัท ารายงานผลการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา

ประจ าปี

รวม 4,254,180     709,030        

รวม

1,938,000(เกินงบ 159,970)
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512,703.00                                                                                
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ฝ่ายวชิาการ

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น

2           ตามหลกัสูตรของผู้เรียน

      1.1 การวดัและประเมินผล
2.2.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

      2.1 การรับสมคัรนกัเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2555 100,000       -
      2.2 การจดัตารางเรียน
      2.3 งานทะเบียน 12,000         -
      2.4 จดัท าขอ้สอบคู่ขนาน 1,000           -
      2.5 จดัท าขอ้สอบสหวิทยาเขต  (งบ สหว.) 60,000         -
      2.6 จดัอบรมหลกัสูตรสหวิทยาเขต (งบ สหว.) 1,500           -

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ - -

           และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน - -
     3.1 ประกวดโครงงานและแสดงผลงานนกัเรียน
     3.2 นิเทศการเรียนการสอน
     3.3 งานหนงัสือเรียนฟรี 30,000         -
     3.4 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 5,000           -
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     3.5 ปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตร - -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม - 600,000       

           และการบริการ 10,000         

          1) งานพสัดุฝ่ายวิชาการ       
2.6.1 โครงการพัฒนาการประกนัคุณภาพภายใน

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง 20,000         -
    4.1  งานส านกังานฝ่ายวิชาการ
            4.1.1 งานสารบรรณฝ่ายวิชาการ
            4.1.2 งานสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

 4.1.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ 10,000         -

            เป้าหมายตามวสัิยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 10,000         -

           ของสถานศึกษา
           1.1 สอบ  Pre-O-Net ม.2 ม.3 ม.5 ม.6
           1.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (เรียนฟรี)
           1.3 จดัอบรมการพฒันาครูสู่มาตรฐานสากล 40,000         -

รวม - 100,000       

คณติศาสตร์ 50,000         -
1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ 349,500      700,000       
          ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง



30
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          อย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. แข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์
          2. ค่ายคณิตศาสตร์
1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 12,000         -

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ - 50,000         

          แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน
          1.  ส่งเสริม/พฒันาทกัษะการใช้โปแกรม GSP
          2.  คลีนิคคณิตศาสตร์
2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 20,000         -
          1. วิเคราะห์หลกัสูตร หน่วยการเรียนรู้ 15,000         -
          2. ปรับปรุง/พฒันาส่ือการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัผลประเมินผล
3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 4,000           -

          เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 25,000         -
          1. ปรับปรุง/พฒันาแหล่งเรียนรู้

รวม

วทิยาศาสตร์ 35,000         -

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 111,000      50,000         

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน
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         1. นิทรรศการสานสมัพนัธ์

         2. วนัวิทยาศาสตร์

         3. ค่ายวิทยาศาสตร์ 10,000         -

         4. แข่งขนัทกัษะวิชาการ 10,000         -

         5. ทศันศึกษานอกสถานท่ี(หอ้งเรียนพิเศษ) - 50,000         

         6. ประกวดโครงงานและผลงานนกัเรียน 10,000         -

         7.  หอ้งปฏิบติัการเคมีเคล่ือนท่ี (มข.) - 45,000         

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น 15,000         -

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 25,000         

          1. จดัการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจยั

20,000         -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1.โปรเจคเตอร์ 2 เคร่ือง

          2. เกา้อ้ีนัง่เรียน  100 ตวั/ซ่อมโตะ๊

          3. วิชชวล 1 เคร่ือง 40,000         -
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          4. ซ่อมกลอ้งจุลทรรศน์ 30,000         -

          5. วสัดุส านกังาน 30,000         -

          6. สารเคมีและอุปกรณ์ 20,000         -

         7. กลอ้งจุลทรรศน์ 2 ตวั 10,000         -

         8. คอมพิวเตอร์ 2 ชุด 80,000         -

50,000         -

รวม 36,000         -

361,000      120,000       

ภาษาไทย

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

          อย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. บนัทึกรักนกัอ่าน

          2. ตอบปัญหาจากสารนุกรม
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กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ
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          3. ตอบปัญหาจากพจนานุกรม 6,000           -

          4. ตอบปัญหาภาษาไทย 6,000           -

          5. สร้างสรรคผ์ลงานจากการเรียนรู้ 6,000           -

          6. ค่ายบูรณาการ 6,000           -

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น 6,000           -

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 50,000         

          1. แกปั้ญหานกัเรียนอ่านไม่คล่อง

          2. วนัสุนทรภุ่

          3. วนัภาษาไทย 5,000           -

25,000         -

          4. สู่ความเป็นเลิศ 15,000         -

          5. สอนเสริมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 10,000         -

          1. พฒันาบุคลากร 10,000         -

          2. พฒันาครูสู่วิจยัชั้นเรียน

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ -

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000         -
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          1. นิเทศภายในกลุ่มสาระ

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ - -

          1. พฒันาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ

รวม 50,000         -

155,000      50,000         

สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม

1.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

           และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน

          1. จดัป้ายนิเทศ

          2. ของหายไดคื้น

          3. มารยาทชาวพทุธ 10,000         -

          4. ตอบปัญหา - -

          5. บริโภคอยา่งพอเพียง - -
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          6. ความรับผิดชอบในการท างาน - -

          7. ลานวฒันธรรม - -

          8. จิตอาสา - -

          9. ค่ายคุณธรรม - -

        10. ส่งเสริมประชาธิปไตย - -

        11. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ - 50,000         

        12. ค่ายเยาวชนไทยใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม - -
- 5,000           

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ - -

          และพัฒนาตนเองของผู้เรียน

          1. กา้วทนัโลก

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ - 500              

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน

          1. โครงงาน

          2. โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง

          3. โครงงานคุณธรรม 1,000           -
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1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น - 5,000           

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 5,000           

          1. แข่งขนัตอบปัญหาวิชาสงัคม

          2. ทบทวนความรู้สู่มาตรฐาน
20,000         -

- -

2.1.1 โครงการพัฒนาการปกบัิติงานของครู

          1. พฒันาเทคนิคการเรียนรู้

          2. วิจยัในชั้นเรียน

          3. นิเทศภายในกลุ่มสาระ 3,000           

5.1.1 โครงการจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น - -

          แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา - -

          และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ

          สูงขึน้

     1) โครงการสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทาง

           การปฏิรูปการศึกษา
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          1. จดัตั้งศนูยอ์าเซียน

รวม 100,000       -

134,000      65,500         

สุขศึกษาและพลศึกษา

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

          1. การแข่งขนักีฬาภายใน

         2. การทดสอบสมรรถภาพ

         3. กีฬาตา้นยาเสพติด - 150,000       

         4. ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 3,000           -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 10,000         

          และการบริการ - -

          1. วสัดุส านกังาน

          2. ซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน
5,000           -
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รวม 50,000         -

58,000        160,000       

ภาษาต่างประเทศ

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. การอ่านกรังปรีซ์

          2. สปัดาห์ภาษาองักฤษ

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 2,000           -

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 10,000         -

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน

          1. กิจกรรม 4 ภาษาหนา้เสาธง

          2. วนัส าคญัของเจา้ของภาษา

          3. ค่ายภาษาองักฤษ 5,000           -

          4. Sky Info 5,000           -
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          5. ประกวดโครงงาน - 50,000         

          6. ส่งเสริมการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ 3,000           -

2,000           -

5,000           -

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน

         1. พฒันาการเรียนการสอนยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

             ทางการเรียน และ O-Net

2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 20,000         -

            1. พฒันาบุคลากร

2.6.1 โครงการพัฒนาการประกนัคุณภาพของ

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง - -

           1. สารสนเทศกลุ่มสาระ

3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 5,000           -

           1. พฒันาส่ือและแหล่งเรียนรู้

           2. ยวุมคัคุเทศก์
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20,000         -

6,000           -

5.1.1 โครงการจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 

          แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา

          และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ

          สูงขึน้

          1. ASEAN  Corner

          2. English Speaking Year 2012

          3. Native Speaker 10,000         -

10,000         -

รวม - -

103,000      50,000         
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กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.6.1  โครงการพัฒนาทักษะในการท างาน 

           รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้

           และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต

           1. เขา้ค่ายฝึกทกัษะวิชาชีพ

           2. แข่งขนัทกัษะ
           3. จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน - 40,000         

2.1.1โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 50,000         -

          1. เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิทยากรทอ้งถ่ิน 30,000         -

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

           และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 20,000         -

          1. วสัดุฝึกปฏิบติังานเกษตร   งานคหกรรม 

              งานช่าง   และวสัดุส านกังาน

130,000       -
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2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1. จดัหาส่ือเทคโนโลยี

3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

          เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 25,000         -

          1. จดัท าหอ้งแสดงผลงานนกัเรียน

รวม 20,000         -

275,000      40,000         
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ศิลปะ

1.1.1  โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

1) งานนาฏศิลป์

     1. นาฏศิลป์สมัพนัธ์

     2. ค่ายนาฏศิลป์

2) งานดนตรี 30,000         -

     1. ประกวดวงดนตรี - 20,000         

     2. ดนตรีพ้ืนบา้นอีสาน

     3. วงโยธวาทิต - 8,000           

     4. วงดนตรีลูกทุง่ 40,000         -

3) งานศิลปะ 100,000       -

      1. ประกวดวาดภาพ 30,000         -

      2. รวมพลงัศิลป์สร้างสรรค์

      3. แข่งขนัทกัษะศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 15,000         -

     4. นิทรรศการศิลปะ:งานสานสมัพนัธ์วิชาการ 15,000         -
- 60,000         

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 10,000         -
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           และการบริการ

    1. จดัท าบอร์ดภาพกิจกรรมดา้นนาฏศิลป์ของนกัเรียน

         และเปล่ียนประตูหอ้งนาฏศิลป์

     2. จดัท ากรอบภาพวาดนกัเรียน 5,000           -

รวม

- 15,000         
245,000      103,000       

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. รักษาดินแดน
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2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

           และการบริการ
          1.1 ส านกังานรักษาดินแดน
                  -พระบรมฉายาลกัษณ์
                  -โตะ๊ประชุมพร้อมเกา้อ้ี - 15,000         

                  - เคร่ืองขยายเสียงเล็กพร้อมล าโพง
รวม

2. ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ -             15,000         

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
          1. กิจกรรมการเรียนการสอนผูบ้  าเพญ็ประโยชน์
          2. ค่ายผูบ้  าเพญ็ประโยชน์

รวม 5,000           -
- 15,000         

5,000          15,000         

3. ชุมนุม
2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
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เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

           1. ชุมนุม

รวม
4. ยุวกาชาด - 20,000         

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ - 20,000         

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

             1) พิธีเขา้ประจ าหมู่ยวุกาชาด

            2) เขา้ค่ายยวุกาชาด

            3) ผลิตส่ือการเรียนการสอนยวุกาชาด - -

รวม - 75,000         

3,000           -

3,000          75,000         

5. ลูกเสือ-เนตรนารี

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

             1) การเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี

             2) วนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
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             3) วนัราชสดุดี (วนัวชิราวุธ) 3,500           -

             4) ทดสอบวิชาพิเศษ 2,000           -

             5) เขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2,000           -

รวม 6,000           -

- 107,500       

13,500        107,500       

6.1 งานห้องสมุด

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

          อย่างต่อเน่ือง

          1. ชวนอ่าน/บริการยืมหนงัสือ

             - หนงัสือเสริมบทเรียน
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             - หนงัสือนิตยสาร วารสาร หนงัสือพิมพ์

          2. รอบรู้ตอบได้ 100,000       -

          3. หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี 40,000         -

          4. น าความรู้สู่ชุมชน 5,000           -

          5. เท่ียงวนัหรรษา - -

          6. บนัทึกรักการอ่าน 3,000           -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 2,000           -

           และการบริการ 20,000         -

          1. สร้างเครือข่ายหอ้งสมุด

รวม

6.2 งานแนะแนว 3,000           -

1.6.1 โครงการพัฒนาทักษะในการท างาน  173,000      -               

          รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผุ้อ่ืนได้

          และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต

          1.  จดัท าระเบียนสะสม

          2.  ผลิตส่ือแนะแนว

          3. ป้ายนิเทศ 3,000           -
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          4.  การใหค้  าปรึกษา 7,500           -

          5.  ทุนการศึกษา 7,000           -

          6.  กองทุนเงินกูย้ืมเพ่ือการศึกษา - -

          7.  แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ - -

          8.  ปัจฉิมนิเทศ - -

          9.  ติดตามผลนกัเรียนท่ีจบการศึกษา 6,000           -

รวม 5,000           -

- -

28,500        -

6.3 งานอนามัยโรงเรียน

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

          1. ฟันสะอาดเหงือกแขง็แรง

          2. ตรวจหมู่โลหิต

          3. ปลอดภยัจากไขเ้ลือดออก 2,000           -

          4. อนามยัวยัเจริญพนัธุ์ป้องกนัเอดส์ 1,000           -

          5. บริการยา : ซ้ือยา - -

          6. เจริญเติบโตสมวยั - 15,000         
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          7. ด่ืมนมเพ่ือสุขภาพ: แจกนมกล่อง 15,000         -

          8. อบรมการบริโภคปลอดภยัเพ่ือลดปัญหา - -

              น ้าหนกัเกิน 25,000         -

          9. ตรวจสุขภาพประจ าปี - 2,000           

รวม - -

43,000        17,000         

6.4 งานประกนัคุณภาพ

2.6.1 โครงการพัฒนาการะกนัคุณภาพภายใน

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง

          1.  อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการประกนัคุณภาพ

               ภายในของสถานศึกษา

          2. พฒันางานประกนัคุณภาพภายใน 50,000         -

               ของสถานศึกษา

          3. โครงการขบัเคล่ือนระบบโครงข่าย - -

               การเรียนรู้ไร้พรมแดน    
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- -

รวม

50,000        -               

6.5 งานประชาสัมพันธ์

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1. ปรับปรุงหอ้งประชาสมัพนัธ์

          2. เสียงตามสาย

          3. ป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์ 40,000         -

          4. ซุม้เฉลิมพระเกียรติ "พอ่ของแผ่นดิน" 20,000         -

3.1.1  โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 30,000         -

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 20,000         -

           1. จดัท าหนงัสือมุทิตาจิตนุสรณ์ 5 คน (1 เล่ม)
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           2. วารสารโรงเรียน,จดหมายข่าว

30,000         -

รวม - 75,000         

140,000      75,000         

6.6 งานโสตทัศนศึกษา

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

         1. พฒันาส่ือและเทคโนโลยีหอ้งโสต

         2. สนบัสนุนและพฒันาส่ือและเทคโนโลยี (ICT)
48,000         -
30,500         -

รวม

78,500        -
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6.7 งานโภชนาการ

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

         1. นกัเรียนฉลาดซ้ือฉลาดใช้

         2. ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ

         3. อย.นอ้ยสู่ชุมชน 8,000           -
         4. นกัเรียนทิง้ขยะถูกท่ี - -

         5. ตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร - 8,000           

         6. การท าความสะอาดโรงอาหาร 24,000         -

         7. ตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ม่คา้โรงอาหาร 2,000           -

         8. กล่องแสดงความคิดเห็น 2,000           -
- -

รวม 1,000           -
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37,000        8,000           

ฝ่ายบริหารทัว่ไป

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ
         1. วสัดุส านกังาน

         2. สร้างหอ้งสุขาฝ่าย

3.1.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 5,000           -

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 50,000         -

      3.1 วนัเด็กแห่งชาติ

      3.2 สงกรานต์

      3.3 บุญบั้งไฟ - 5,000           

      3.4 วนัเขา้พรรษา - 5,000           

      3.5 วนัลอยกระทง - 12,000         

      3.6  ประชาสมัพนัธ์ แผ่นพบั - 13,000         
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กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ
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      3.7  จดักิจกรรมโดยสหวิชาชีพ - 10,000         

- 10,000         

รวม - -

ฝ่ายกจิการนักเรียน

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ 55,000        55,000         

          1. รณรงคต่์อตา้นและป้องกนัยาเสพติด
          2. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและสุนทรียทางดนตรี
               และนาฏศิลป์ - 10,000         
          3. ค่ายเยาวชนมญัจาศึกษาร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด - 8,000           
          4. เฝ้าระวงั ป้องกนั แลฃะแกไ้ขนกัเรียน
              ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบัยาเสพติด - 20,000         
          5. ขบัข่ีปลอดภยัมีวินยัจราจร - 10,000         
          6. อบรมใหค้วามรู้การป้องกนัและถูกล่อลวง
          7. อบรมเร่ืองเพศศึกษานกัเรียนหญิง - 5,000           
          8. อบรมคณะกรรมการนกัเรียน - 10,000         
          9. อบรมสภานกัเรียน - 30,000         
         10.คณะกรรมการนกัเรียนศึกษาดูงาน - 12,000         
         11. รณรงคป์ระชาธิปไตยสู่ชุมชน - 10,000         
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         12. เลือกตั้งประธานนกัเรียน - 20,000         
         13. รักกนัฉนัทพ่ี์นอ้ง - 10,000         
1.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ - 2,000           
          ค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน - 7,500           
          1. ปฐมนิเทศ
          2. ประชุมผูป้กครอง
          3. กองทุนลูกรักษม์ญัจาศึกษา - 20,000         
          4.  3 ร้ัวสมัพนัธ์ - 35,000         
          5. เยี่ยมบา้นนกัเรียน - 40,000         
          6. เครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ - 10,000         
          7. เชิดชูนกัเรียนตน้แบบคนดีศรีมญัจา - 20,000         
          8. ส่งเสริมพฒันาและแกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียน - 10,000         
          9. ค่ายอบรมนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง/ - 20,000         
               เบ่ียงเบน - 5,000           
       10. กิจกรรมกตญัญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมาย - 25,000         

              ของคนดี
- 18,000         
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        11. ค่ายคุณธรรม ม.1 และ ม.4
        12. จิตใสใจเป็นสุข
        13. ตน้กลา้ของแผ่นดินเยือนถ่ินพอ่ - 15,000         
        14. เติมชีวิตใหส้ดใสดว้ยจิตใจท่ีใฝ่ธรรม - 500              
        15. หอ้งเรียนน่าอยู่อาคารเรียนปลอดภยั - 5,000           
2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม - 2,000           
           และการบริการ - 10,000         
           1. ปรับปรุงส านกังานฝ่ายกิจการนกัเรียน

รวม

23,480         -
23,480        390,000       

5. งานอาคารสถานที่

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

           และการบริการ

         1. ซ่อมบนัไดอาคาร 1

         2. ซ่อมหลงัคาอาคาร 1-4

         3. หลงัคาครอบบนัไดอ้าคาร1-2 50,000         -

         4. ปรับพ้ืนทางเดินขา้งหอประชุมดา้นทิศ ต.ต. 50,000         -

         5. ศาลา 3 หลงั 30,000         -

         6. ร่องระบายน ้าหลงัหอประชุม 25,000         -

         7. สร้างร้ัวสนามบอลดา้นทิศใต้ 35,000         -

         8. ซ่อมหลงัคา/ร้ัวเหล็กโรงรถหลงัอาคาร 2 10,000         -

         9. ปรับเสาป้ายหนา้โรงเรียน 20,000         -

       10. เล่ือยตดัตน้ไม้ 25,000         -

รวม 17,000         -

รวมทั้งส้ิน 8,000           -

270,000      -

########## ######### 888,420.00   
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30

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมัญจาศึกษา  อ าเภอมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
1 1.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1. ค่าจา้งบุคลากร 350,000 1. การด าเนินงานตาม 200,000

ภาษาไทยที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจิริง 77,400        2. ค่าสาธารณูปโภค     แนวทางปฏิรูป

 1.1 กิจกรรมวนัสุนทรภู่     2.1 ค่าไฟ 1,000,000      การศึกษา ทศวรรษที ่21

 1.2 กิจกรรมวนัภาษาไทย     2.2 ค่าน ้า 250,000     2. การด าเนินงาน 100,000        
 1.3 กิจกรรมเทิดค่าภูมิปัญญาไทย     2.3 ค่าโทรศพัท์ 30,000           ประกนัคุณภาพ

 1.4 กิจกรรมเปิดบา้นภาษาไทย 3. ซ่อมครุภณัฑ/์แอร์/คอม 47,090           สถานศึกษา

 1.5 กิจกรรมค่ายภาษาไทย -              4. ซ่อมบ ารุงรถโรงเรียน 100,000     3. การด าเนินงานตาม 200,000        
 1.6 กิจกรรมพฒันาส่ือ/นวตักรรมและวิจยัในชั้นเรียนสู่ 5. น ้ามนัเช้ือเพลิง 300,000         นโยบายส านกังาน

 OBEC AWARDS 6. น ้ายาสุขภณัฑ์ 10,000           เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

 1.7 กิจกรรมศึกษาดูงานพฒันาครูสู่ OBEC AWARDS 7. น ้ายาดบัเพลิง 20,000           มธัยมศึกษา เขต 25

 1.8 กิจกรรมแข่งขนัทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 8. สูบส่ิงปฏิกูล/เก็บขยะ 20,000       4. การด าเนินงาน 209,030        
 1.9 กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้    โครงการพิเศษ /

2.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 75,000            โครงการเร่งด่วน/

คณติศาสตร์   - โรงเรียนมาตรฐานสากล
     2.1 กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์   - อาเซียนศึกษา
     2.2  กิจกรรมแข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์ภาย   - โรงเรียนตามหลกัปรัชญา

ภายในโรงเรียน     ของเศรษฐกิจพอเพียง
     2.3 ส่งเสริม/พฒันาทกัษะการใชโ้ปรแกรม GSP 

 มฐ
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    2.4 แข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์กบัหน่วยงาน
อ่ืนๆ ภายนอกโรงเรียน
    2.5 ค่ายคณิตศาสตร์ -                      
    2.6 นิทรรศการสานสมัพนัธ์ -                      
3.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 145,000       

วิทยาศาสตร์
   3.1 นิทรรศการสารสมัพนัธ/์น าเสนอเสนอผลงาน

วิทยาศาสตร์
   3.2 กิจกรรมค่ายพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

   3.3 กิจกรรมวนัวิทยาศาสตร์
   3.4 กิจกรรมแข่งขนัทกัษางวิชาการ
   3.5 กิจกรรมแข่งขนัวิทยาศาสตร์ภายนอก
4.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 80,000         

ภาษาต่างประเทศ
    4.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและแข่งขนั

ทกัษะทางวิชาการ
    4.2 พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ O-NET
    4.3 Native speaker (English/Chinese) จดัอบรมครู
    4.4 ส่งเสริมผลงานครูและนกัเรียน
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    4.5 นิทรรศการวิชาการ/Open House
    4.6 วฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของเจา้ของภาษา
5.โครงการพัฒนาการการจัดการเรยีนรูก้ลุ่มสาระ
สังคมศึกษา เพ่ือความเป็นเลิศของผู้เรยีน 124,000       
   5.1 การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการงานศิลปะหตักรรม
   5.2 นิทรรศการวิชาการเปิดบา้นสงัคมศึกษา
   5.3กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โรงเรียนวิถีพุทธ

(อบรมนกัเรียน ม.1-ม.6)
       - กิจกรรมค่ายคุณธรรม
       - กิจกรรมสวดมนตห์มู่ท  านองสรภญัญะ
       - กิจกรรมตกับาตรวนัพระ
    5.4 กิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา
    5.5 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทศันศึกษาประวติัศาสตร์
    5.6 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
    5.7 การประกวดโครงงานคุณธรรม
    5.8 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
    5.9 กิจกรรมวนัอาเซียน

    5.10 กิจกรรมพฒันาส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สงัคมศึกษา
    5.11 กิจกรรมค่ายคุณธรรม
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  6.โครงการส่งเสรมิการจัดการเรยีนการสอนสุขศึกษาและ

พลศึกษา 82,400         
    6.1 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
    6.2 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุครุภณัฑส์ านกังาน
   6.3 กิจกรรมการแข่งขนักีฬาสีภายใน 150,000       
   6.4 กิจกรรมกีฬาตา้นยาเสพติด
   6.5 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
   6.6 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขนักีฬานกัเรียน
(กีฬาภายนอกสถานศึกษา)
   6.7 กิจกรรมเปิดบา้นมญัจาศึกษา
7.โครงการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  7.1 แข่งขนัศิลปหตัถกรรม 70400
        - ทศันศิลป์(งานจิตรกรรม)
         - งานป้ัน
         - การขบัร้องเพลง 1
         - การขบัร้องเพลง 2
         - นาฏศิลไ์ทยอนุรักษ ์ม.ตน้
         - นาฏศิลไ์ทยอนุรักษ ์ม.ปลาย
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         - การแสดงตลก
         - ดนตรี
8.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ 80,000         

  8.1 จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียนทั้งภายนอกและ

และภายในโรงเรียน
  8.2 แข่งขนัทกัษะการงานอาชีพ
  8.3 กิจกรรมเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิทยากรทอ้งถ่ิน
  8.4 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ วสัดุฝึกในการเรียนการสอน

และวสัดุส านกังาน
      8.4.1วสัดุฝึกงานเกษตร               
      8.4.2วสัดุฝึกงานช่าง         

9.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

    9.1 งานแนะแนว

         1)จดัท าระเบียนสะสม 10,000      

        2) แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 5,000        

        3) ปัจฉิมนิเทศ 30,000      
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    9. 2 ลูกเสือ-เนตรนารี 90,000         
        1)กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี
    2)จดักิจกรรมวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 และแข่งขนัระเบียบแถว
      3)จดักิจกรรม“วนัวชิราวุธ”พิธีวนัราชสดุดี
    4)จดักิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ-เนตรนารี 

ม.1 และ ม.2
   5)จดักิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรมของลูกเสือ – เนตรนารี ม.3
    9.3  ยุวกาชาด 50,000         

        1)พิธีเขา้ประจ าหมู่
        2) ผลิตส่ือการสอนยวุกาชาด
        3) ทดสอบวิชาพิเศษ
        4)เขา้ค่ายยวุกาชาด
        5) กิจกรรมพฒันาบุลากร
        6) ค่ายยวุกาชาดแห่งประเทศไทย
   9.4  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 13,000         
       1) พิธีปฏิญาณตน
       2) ค่ายผูบ้  าเพญ็ประโยชน์
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       3) กิจกรรมพฒันาส่ือ

     9.5 รักษาดนิแดน
      1) กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร 5,000           

     9.5 ชุมนุม
     1) วสัดุอุปกรณ์ 5,000           
10.โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษทางคณติศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี
   10.1 กิจกรรมส่งเสริมพฒันา/ปรับปรุงห้องเรียน/การ   212,430.00  
พฒันาสือการเรียนรู้/วสัดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบติัการ
    10.2 กิจกรรมอบรมสร้างความตระหนกัในการเรียนรู้ 20,000.00    
ของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ

10.3 อบรมเชิงปฏิบติัการการใช ้ICT 20,000         
    10.4ค่ายวิทยาศาสตร์ 480,000       
    10.5 กิจกรรมสอนเสริมความรู้(เสาร์-อาทิตย)์ 150,000       
   10.6 กิจกรรมเสริมหลกัสูตรฝึกงานร่วมกบั ม.ขอนแก่น ม.3 70,000         

10.7 กิจกรรมเสริมทกัษะวิชาการ 70,000         
    10.8 กิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 450,000       

     10.9 อบรม/ศึกษาดูงานบุคลากร 45,000         
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11. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้เรยีนมนิีสัยรกัการอ่าน

    11.1  กิจกรรมรักการอ่าน
 11.2  กิจกรรมแกปั้ญหานกัเรียนบกพร่องทางดา้นการอ่าน
เขียนอ่านเขียน

12.โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

12.1 พฒันาส่ือแหล่งเรียนรู้/ห้องส านกังาน

12.2 ยวุมคัคุเทศก์

   12.3 ค่ายภาษาองักฤษ/ภาษาจีน

   12.4 ทกัษะทางภาษาหน้าเสาธง
 12.5 Echo English

13.โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

13.1 กิจกรรมตรวจหมู่โลหิตนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 500             

13.2 กิจกรรมตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน 500             

    13.3 กิจกรรมเจริญเติบโตสมวยั 1,500           

    13.4 กิจกรรมบริหารยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 30,000         

    13.5 กิจกรรมอบรมป้องกนัโรคเอดส์และการทอ้งก่อน 3,000           
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วยัอนัควร

    13.6 กิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศงานพยาบาลและ 3,000           

ส านกังาน

   13.7 กิจกรรมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 5,000           

   13.8 กิจกรรมรณรงคก์ารบริจาคโลหิต 5,000           

   13.9 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรทางการศึกษา 5,000           

    13.10 กิจกรรมป้องกนัโรคโควิด 15,000         

14.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมี

ค่านิยมอันพึงประสงค์14.1 ปฐมนิเทศนกัเรียน ม.1 และ ม.4 7,000          

 และประชุมผูป้กครองนกัเรียน

   - คร้ังท่ี 1 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.2,3,5,6 20,000         

   - คร้ังท่ี 2 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.3 และ ม.6 5,000          

14.2 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

    - วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 2,500          

       - ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 5,000          

14.3 โรงเรียนสีขาว -                 

  - ประเมินโรงเรียนสีขาว 20,000         
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  - ครอบครัวสีขาว 30,000         

14.4 เชิดชูนกัเรียนตน้แบบ “คนดีศรีมญัจา” 7,000          

14.5 เยีย่มบา้นนกัเรียน 25,000         

14.6 ครูท่ีปรึกษาประจ าหมู่บา้นนกัเรียน 5,000          

14.7 กิจกรรมวินยั แกไ้ข ติดตาม เสริมสร้างพฤติกรรม 4,000          

ผูเ้รียน

      14.8 อบรมคณะกรรมการสภานกัเรียน 10,000         

      14.9 ส่งเสริมประชาธิปไตย 5,550          

      14.10 To be number 1 2,000          

      14.11 เวรสวสัดิการ 3,000          

     14.12 ระดบัชั้นเรียน 3,000          

     14.13 รักกนัฉนัทพ่ี์น้อง/กิจกรรมรับน้อง 5,000          

     14.14 ครูและอาสาต ารวจ 3,000          

     14.15 สารวตัรนกัเรียน 3,000          

     14.16 ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 15,000         

     14.17 กิจกรรมกตญัญูกตเวทีเคร่ืองหมายของคนดี

    -กิจกรรมวนัคลา้ยวนัเฉลิมพรรษาพระราชินีสุทิดา
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    - กิจรรมวนัไหวค้รู 8,000          

    -กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 5,000          

    - กิจกรรมวนัคลา้ยวนัเฉลิมพรราพระบาทสมเด็จ 5,000          

พระเจา้อยูห่วัฯ

    - กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ  วนัชาติ วนัคลา้ยวนัเฉลิม 5,000          

พระชนพรรษารัชกาลท่ี 9

    14.18 วนัเยาวชนไทย 5,000          

    14.19 เลือกตั้งประธานนกัเรียน 3,900          

    14.20 เส้ือสูทสภานกัเรียน จ านวน 30 คน -                 

    14.21 วสัดุส านกังาน(กระดาษและวสัดุอุปกรณ์ส านกังาน) 50,000         

    14.22 แผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการ
นกัเรียน

-              

    กิจการผูเ้รียน

15.โครงการส่งเสริมสุขภาวะนักเรียน 20,000         

    15.1  กิจกรรมดา้นการตรวจสอบ/เฝ้าระวงัในโรงเรียน

    15.2 กิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค

   15.3 กิจกรรมพ่ีสอนน้อง                                                                                                                                             

   15.4 กิจกรรม อย.น้อยขยายเครือข่ายในโรงเรียน/นอก
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โรงเรียนและชุมชนและส่งผลงานเขา้ประกวด

ระดบัประเทศ

   15.5 กิจกรรมการตรวจสอบสุขาภิบาล/เฝ้าระวงัในโรงเรียน

   15.6 กิจกรรมเผยแพร่/จดันิทรรศการ/รณรงค์

   15.7 กิจกรรมพฒันาบุคลากร

16.โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (IS) 30,000         

16.1กิจกรรมการจดัอบรมการเรียนการสอน IS

16.2กิจกรรมนิเทศ ติดตามการสอน IS

16.3กิจกรรมน าเสนอผลงานรายวิชา IS2

16.4กิจกรรมการเผยแพร่ผลงาน IS3

17.โครงการส่งเสริมคุณภาพการด ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

17.1 การจดัการเรียนรู้โดยสอดแทรกหลกัปรัชญาของ -              

เศรษฐกิจพอเพียง

17.2 การอบรมนกัเรียนตามหลกัปรัชญาของ 15,000         

เศรษฐกิจพอเพียง

17.3 การศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ 7,000           
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ตามพระราชด าริ

17.4 กิจกรรมประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 10,000         

17.5 กิจกรรมรับการประเมินศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกั 15,000         

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

17.6 กิจกรรมการจดัการขยะในโรงเรียน -              

17.7 ปรับภูมิทศัน์พอเพียง -              

17.8 หน่ึงคนหน่ึงบญัชี -              

17.9 กิจกรรมรักษน์ ้า -              

17.10 กิจกรรมการประกวดภาพวาด  3,000           

“เยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชด าริ”

17.11 กิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาท -              

สมเด็จพระเจา้อยูห่วั

17.12   กิจกรรมรอบรู้เศรษฐกิจพอเพียง -              

18. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

18.1 สปัดาห์ห้องสมุด 35,000         

18.2 ตามรอยเจา้ฟ้านกัอ่าน

18.3 เท่ียงวนัหรรษา
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18.4 ยอดนกัอ่าน

18.5 การอ่านสู่ชุมชน

18.6 บริการงานห้องสมุด

18.7 ซ่อมบ ารุงครุภณัฑห์้องสมุด

19.โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ

     19.1งานแผนงานและสารสนเทศ

2 รวบรวมผลการด าเนินงานตามโครงการและผลงาน

นกัเรียน ครู ในรอบปี

    19.2 งานส านกังานฝ่าย 30,000         

      19.2.1รับ-ส่งหนงัสือบนัทึกขอ้ความ หนงัสือราชการ

      19.2.2บริการวสัดุ อุปกรณ์ส านกังานและในโครงการ

   19.3 งานทะเบียนและเทียบโอน 75,000      

      19.3.1 บริการเอกสาร หลกัฐานทางการศึกษา

      19.3.2 จดัพิธีมอบหลกัฐานการจบหลกัสูตร 

                   ระดบั ม . 3 และ ม. 6
20.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ

       20.1 การรับนกัเรียน ม.1 และ ม.4 20,000         
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       20.2 การสอนปรับพ้ืนฐาน ม.1 และ ม.4

       20.3 การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร 10,000

        20.4 การจดัตารางสอน 10,000         

       20.5 การพฒันาห้องเรียนพิเศษ

       20.6 การสอนเสริมเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิ ม.3และ 6 50,000         

       20.7 การแข่งขนัทกัษะวิชาการ

       20.8 การนิเทศการเรียนการสอน 2,000           

       20.9 การท าวิจยัในชั้นเรียน

       20.10 นิทรรศการวิชาการฯ (คร้ังท่ี 10) 20,000         

       20.11 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

       20.12 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 420,000       

       20.13 พฒันางานวดัผลและประเมินผล 60,000         

       20.14 การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 5,000           

21.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานบุคคล

     21.1 ค่าจา้งบุคลากร 1,200,000     

     21.2 ค่าสาธารณูปโภค/วสัดุ/ครุภณัฑ์ 500,000       

     21.3 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 191,680       
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     21.4 ค่ากระดาษโรเนียว 100,000       

      21.5 ค่าหมึก Copy Print 50,000         

     21.6 ค่ากระดาษไข(มาสเตอร์) 50,000         

      21.7 ค่าหมึกปร้ินเตอร์เลเซอร/อิงเจ็ท 50,000         

     21.8 ค่าผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 50,000         

     21.9 น ้ายาสุขภณัฑ์ 30,000         

      21.10 ค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ 20,000         

      21.11 ค่าบ ารุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ์ 30,000         

      21.12 น ้ายาดบัเพลิง 20,000         

      21.13 สูบส่ิงปฏิกูล 10,000         

      21.14 ค่าประกนัอุบติัเหตุ

      21.15 ค่าบตัรนกัเรียน

      22.16 คู่มือนกัเรียน

      22.17 ค่าจา้งครูชาวต่างประเทศ
22.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

รายบุคคล  (DMC : Data-Management-Center)

    22.1 พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศนกัเรียนรายบคุคล
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 (DMC : Data-Management-Center)
23.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป

    23.1 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์และครุภณัฑส์ านกังาน 28,000         

    23.2 ปรับปรุงงานอาคารสถานท่ี

     23.2.1 ปรับปรุงห้องน ้าส านกังานกลุ่มงานฯ 13,000         

     23.2.2 ปรับปรุงภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม 100,000       

     23.2.3 ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนไทย 30,000         

     23.2.4 ปรับปรุงซ่อมบ ารุงรถขนขยะ 20,000         

     23.2.5 ปรับปรุงห้องพยาบาล 10,000         

     23.2.6 ปรับปรุงหอศิลป์ 20,000         

     23.2.7 ปรับปรุงสวนวรรณคดี 7,000           

     23.2.8 ปรับปรุงห้องปฏิบติัการกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 20,000         

    23.3 ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน

     23.3.1 กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ

     23.3.2 กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

     23.3.3 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง

     23.3.4 กิจกรรมร าบวงสรวงเมือขอนแก่น
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     23.3.5 กิจกรรมเทศกาลกลว้ยไมป่้าบานและ 10,000         

 ของดีเมืองมญัจาคีรี

   23.4  ธนาคารโรงเรียน 25,000         

   23.5  กิจกรรมพฒันาคณะกรรมการสถานศึกษา 7,000           

24.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยกระบวนการ PLC

   24.1 จดัหาส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสร์

(วสัดุอุปกรณ์/สารเคมี)

24.2 จดับรรยากาศ(ปรับปรุงส านกังาน/4ห้องปฏิบติัการ)

   24.3 ด าเนินการ PLC ของกลุ่ม PLC โรงเรียนมญัจาศึกษา

25.โครงการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

     25.1 เสียงตามสาย 35,000         

     25.2 จามจุรีสมัพนัธ์ 5,000           

     25.3 สุขเกษม วนัเกษียณ 35,000         

     25.4 จดัท าปฏิทินโรงเรียน 32,000         

     25.5 จดัท าป้ายคทัเอาท,์ไวนิล 25,000         



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

26.โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์

3    26.1 ปรับปรุงพฒันาส่ือการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัผล 10,000         

ประเมินผล

    26.2 ศึกษาดูงาน โรงเรียนและหน่วยงานภายนอก -              

ท่ีมีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

    26.3 ปรับปรุงพฒันาส านกังานและห้องปฏิบติัการกลุ่ม -              

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 27.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ  ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนร่วมกิจกรรม

การปฏิบัตจิริง (Active Learning)

  27.1 วสัดุ-อุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  27.2 เปิดบา้นวิชาการ

  27.3 การพฒันาส่ือ/นวตักรรมและวิจยัในชั้นเรียน

  27.4 กิจกรรมประกวดวงดนตรี

  27.5 กิจกรรมนาฏศิลป์สมัพนัธ์กบัชุมชน

  27.6 การพฒันาดนตรีวงโปงลางและนางร า
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  27.7 การพฒันาวงโยธวาทิต

  27.8 การพฒันาดนตรีไทย

  27.9 พฒันาแหล่งเรียนรู้หอศิลป์ -                      
  27.10กิจกรรมศึกษาดูงานพฒันาครูสู่ OBEC AWARDS 5,000              
  27.11 โครงการเขา้ค่ายศิลปะ -                      
28.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานบุคคล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     28.1 ทดสอบครูและนกัเรียนจากสถาบนัท่ีไดรั้บการ

รับรองระดบัชาติหรือ CEFR

29.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล 250,000       

     29.1 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา

    29.2 จดัอบรมครู

   29.3 ศึกษาดูงาน

   29.4 พฒันาลูกจา้ง

   29.5ศึกษาดูงานระดบัอาเซียน ศึกษาบริบทของประเทศ

ในกลุ่มประซาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือพฒันาการจดัการ

เรียนการสอนสู่ระดบัประชาคมอาเซียน
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30.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยี  

    30.1 งานโสตทัศนศึกษา 200,000       

    30.1.1 กิจกรรมบ ารุงหอประชุม

    30.1.2  อุปกรณ์โสต
    30.2 งานเทคโนโลยี 350,000       

   30.2.1 เช่าสญัญาณอินเทอร์เน็ต
   30.2.2 ติดตั้งเคร่ืองอุปกรณ์เช่ือมอินเทอร์เน็ต อาคาร 1
   30.2.3  จดัซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือซ่อมบ ารุง
 คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน
   30.2.4 จดัอบรมการพฒันาส่ือนวตักรรม
31.โครงการขบัเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

    31.1 จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 20,000         

4     31.2 จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 

    31.3 จดัท ารายละเอียดงานโครงการ/กิจกรรม

     31.4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปีการศึกษา  

ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

    31.5 สรุปการใชจ่้ายงบประมาณด าเนินงานโครงการ
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ประจ าปีการศึกษา

32.โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภาย 20,000         

ในสถานศึกษา

     32.1 กิจกรรมทบทวน/เผยแพร่ความรู้และป้ายนิเทศ  

เร่ืองการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้กบับุคลากร

และมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

      32.2 การจดัท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

คู่มือมาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายของ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน

     32.3 รับการนิเทศ ก ากบัและติดตามผลการด าเนินงาน

ตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหน่วย

งานตน้สงักดั

      32.4 จดัท ารายงานผลการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา

ประจ าปี

รวม 4,254,180     709,030        

รวม

1,938,000(เกินงบ 159,970)
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512,703.00                                                                                
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ฝ่ายวชิาการ

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น

2           ตามหลกัสูตรของผู้เรียน

      1.1 การวดัและประเมินผล
2.2.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

      2.1 การรับสมคัรนกัเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2555 100,000       -
      2.2 การจดัตารางเรียน
      2.3 งานทะเบียน 12,000         -
      2.4 จดัท าขอ้สอบคู่ขนาน 1,000           -
      2.5 จดัท าขอ้สอบสหวิทยาเขต  (งบ สหว.) 60,000         -
      2.6 จดัอบรมหลกัสูตรสหวิทยาเขต (งบ สหว.) 1,500           -

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ - -

           และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน - -
     3.1 ประกวดโครงงานและแสดงผลงานนกัเรียน
     3.2 นิเทศการเรียนการสอน
     3.3 งานหนงัสือเรียนฟรี 30,000         -
     3.4 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 5,000           -
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     3.5 ปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตร - -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม - 600,000       

           และการบริการ 10,000         

          1) งานพสัดุฝ่ายวิชาการ       
2.6.1 โครงการพัฒนาการประกนัคุณภาพภายใน

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง 20,000         -
    4.1  งานส านกังานฝ่ายวิชาการ
            4.1.1 งานสารบรรณฝ่ายวิชาการ
            4.1.2 งานสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

 4.1.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ 10,000         -

            เป้าหมายตามวสัิยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 10,000         -

           ของสถานศึกษา
           1.1 สอบ  Pre-O-Net ม.2 ม.3 ม.5 ม.6
           1.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (เรียนฟรี)
           1.3 จดัอบรมการพฒันาครูสู่มาตรฐานสากล 40,000         -

รวม - 100,000       

คณติศาสตร์ 50,000         -
1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ 349,500      700,000       
          ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
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          อย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. แข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์
          2. ค่ายคณิตศาสตร์
1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 12,000         -

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ - 50,000         

          แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน
          1.  ส่งเสริม/พฒันาทกัษะการใช้โปแกรม GSP
          2.  คลีนิคคณิตศาสตร์
2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 20,000         -
          1. วิเคราะห์หลกัสูตร หน่วยการเรียนรู้ 15,000         -
          2. ปรับปรุง/พฒันาส่ือการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัผลประเมินผล
3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 4,000           -

          เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 25,000         -
          1. ปรับปรุง/พฒันาแหล่งเรียนรู้

รวม

วทิยาศาสตร์ 35,000         -

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 111,000      50,000         

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน
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         1. นิทรรศการสานสมัพนัธ์

         2. วนัวิทยาศาสตร์

         3. ค่ายวิทยาศาสตร์ 10,000         -

         4. แข่งขนัทกัษะวิชาการ 10,000         -

         5. ทศันศึกษานอกสถานท่ี(หอ้งเรียนพิเศษ) - 50,000         

         6. ประกวดโครงงานและผลงานนกัเรียน 10,000         -

         7.  หอ้งปฏิบติัการเคมีเคล่ือนท่ี (มข.) - 45,000         

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น 15,000         -

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 25,000         

          1. จดัการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจยั

20,000         -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1.โปรเจคเตอร์ 2 เคร่ือง

          2. เกา้อ้ีนัง่เรียน  100 ตวั/ซ่อมโตะ๊

          3. วิชชวล 1 เคร่ือง 40,000         -
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          4. ซ่อมกลอ้งจุลทรรศน์ 30,000         -

          5. วสัดุส านกังาน 30,000         -

          6. สารเคมีและอุปกรณ์ 20,000         -

         7. กลอ้งจุลทรรศน์ 2 ตวั 10,000         -

         8. คอมพิวเตอร์ 2 ชุด 80,000         -

50,000         -

รวม 36,000         -

361,000      120,000       

ภาษาไทย

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

          อย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. บนัทึกรักนกัอ่าน

          2. ตอบปัญหาจากสารนุกรม
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          3. ตอบปัญหาจากพจนานุกรม 6,000           -

          4. ตอบปัญหาภาษาไทย 6,000           -

          5. สร้างสรรคผ์ลงานจากการเรียนรู้ 6,000           -

          6. ค่ายบูรณาการ 6,000           -

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น 6,000           -

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 50,000         

          1. แกปั้ญหานกัเรียนอ่านไม่คล่อง

          2. วนัสุนทรภุ่

          3. วนัภาษาไทย 5,000           -

25,000         -

          4. สู่ความเป็นเลิศ 15,000         -

          5. สอนเสริมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 10,000         -

          1. พฒันาบุคลากร 10,000         -

          2. พฒันาครูสู่วิจยัชั้นเรียน

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ -

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000         -
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          1. นิเทศภายในกลุ่มสาระ

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ - -

          1. พฒันาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ

รวม 50,000         -

155,000      50,000         

สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม

1.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

           และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน

          1. จดัป้ายนิเทศ

          2. ของหายไดคื้น

          3. มารยาทชาวพทุธ 10,000         -

          4. ตอบปัญหา - -

          5. บริโภคอยา่งพอเพียง - -
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          6. ความรับผิดชอบในการท างาน - -

          7. ลานวฒันธรรม - -

          8. จิตอาสา - -

          9. ค่ายคุณธรรม - -

        10. ส่งเสริมประชาธิปไตย - -

        11. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ - 50,000         

        12. ค่ายเยาวชนไทยใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม - -
- 5,000           

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ - -

          และพัฒนาตนเองของผู้เรียน

          1. กา้วทนัโลก

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ - 500              

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน

          1. โครงงาน

          2. โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง

          3. โครงงานคุณธรรม 1,000           -
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1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น - 5,000           

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 5,000           

          1. แข่งขนัตอบปัญหาวิชาสงัคม

          2. ทบทวนความรู้สู่มาตรฐาน
20,000         -

- -

2.1.1 โครงการพัฒนาการปกบัิติงานของครู

          1. พฒันาเทคนิคการเรียนรู้

          2. วิจยัในชั้นเรียน

          3. นิเทศภายในกลุ่มสาระ 3,000           

5.1.1 โครงการจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น - -

          แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา - -

          และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ

          สูงขึน้

     1) โครงการสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทาง

           การปฏิรูปการศึกษา
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          1. จดัตั้งศนูยอ์าเซียน

รวม 100,000       -

134,000      65,500         

สุขศึกษาและพลศึกษา

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

          1. การแข่งขนักีฬาภายใน

         2. การทดสอบสมรรถภาพ

         3. กีฬาตา้นยาเสพติด - 150,000       

         4. ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 3,000           -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 10,000         

          และการบริการ - -

          1. วสัดุส านกังาน

          2. ซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน
5,000           -
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4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

รวม 50,000         -

58,000        160,000       

ภาษาต่างประเทศ

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. การอ่านกรังปรีซ์

          2. สปัดาห์ภาษาองักฤษ

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 2,000           -

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 10,000         -

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน

          1. กิจกรรม 4 ภาษาหนา้เสาธง

          2. วนัส าคญัของเจา้ของภาษา

          3. ค่ายภาษาองักฤษ 5,000           -

          4. Sky Info 5,000           -
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          5. ประกวดโครงงาน - 50,000         

          6. ส่งเสริมการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ 3,000           -

2,000           -

5,000           -

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน

         1. พฒันาการเรียนการสอนยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

             ทางการเรียน และ O-Net

2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 20,000         -

            1. พฒันาบุคลากร

2.6.1 โครงการพัฒนาการประกนัคุณภาพของ

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง - -

           1. สารสนเทศกลุ่มสาระ

3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 5,000           -

           1. พฒันาส่ือและแหล่งเรียนรู้

           2. ยวุมคัคุเทศก์
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เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

20,000         -

6,000           -

5.1.1 โครงการจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 

          แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา

          และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ

          สูงขึน้

          1. ASEAN  Corner

          2. English Speaking Year 2012

          3. Native Speaker 10,000         -

10,000         -

รวม - -

103,000      50,000         
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การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.6.1  โครงการพัฒนาทักษะในการท างาน 

           รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้

           และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต

           1. เขา้ค่ายฝึกทกัษะวิชาชีพ

           2. แข่งขนัทกัษะ
           3. จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน - 40,000         

2.1.1โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 50,000         -

          1. เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิทยากรทอ้งถ่ิน 30,000         -

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

           และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 20,000         -

          1. วสัดุฝึกปฏิบติังานเกษตร   งานคหกรรม 

              งานช่าง   และวสัดุส านกังาน

130,000       -
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1. จดัหาส่ือเทคโนโลยี

3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

          เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 25,000         -

          1. จดัท าหอ้งแสดงผลงานนกัเรียน

รวม 20,000         -

275,000      40,000         
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

ศิลปะ

1.1.1  โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

1) งานนาฏศิลป์

     1. นาฏศิลป์สมัพนัธ์

     2. ค่ายนาฏศิลป์

2) งานดนตรี 30,000         -

     1. ประกวดวงดนตรี - 20,000         

     2. ดนตรีพ้ืนบา้นอีสาน

     3. วงโยธวาทิต - 8,000           

     4. วงดนตรีลูกทุง่ 40,000         -

3) งานศิลปะ 100,000       -

      1. ประกวดวาดภาพ 30,000         -

      2. รวมพลงัศิลป์สร้างสรรค์

      3. แข่งขนัทกัษะศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 15,000         -

     4. นิทรรศการศิลปะ:งานสานสมัพนัธ์วิชาการ 15,000         -
- 60,000         

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 10,000         -
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

           และการบริการ

    1. จดัท าบอร์ดภาพกิจกรรมดา้นนาฏศิลป์ของนกัเรียน

         และเปล่ียนประตูหอ้งนาฏศิลป์

     2. จดัท ากรอบภาพวาดนกัเรียน 5,000           -

รวม

- 15,000         
245,000      103,000       

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. รักษาดินแดน
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

           และการบริการ
          1.1 ส านกังานรักษาดินแดน
                  -พระบรมฉายาลกัษณ์
                  -โตะ๊ประชุมพร้อมเกา้อ้ี - 15,000         

                  - เคร่ืองขยายเสียงเล็กพร้อมล าโพง
รวม

2. ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ -             15,000         

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
          1. กิจกรรมการเรียนการสอนผูบ้  าเพญ็ประโยชน์
          2. ค่ายผูบ้  าเพญ็ประโยชน์

รวม 5,000           -
- 15,000         

5,000          15,000         

3. ชุมนุม
2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

           1. ชุมนุม

รวม
4. ยุวกาชาด - 20,000         

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ - 20,000         

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

             1) พิธีเขา้ประจ าหมู่ยวุกาชาด

            2) เขา้ค่ายยวุกาชาด

            3) ผลิตส่ือการเรียนการสอนยวุกาชาด - -

รวม - 75,000         

3,000           -

3,000          75,000         

5. ลูกเสือ-เนตรนารี

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

             1) การเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี

             2) วนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%
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เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

             3) วนัราชสดุดี (วนัวชิราวุธ) 3,500           -

             4) ทดสอบวิชาพิเศษ 2,000           -

             5) เขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2,000           -

รวม 6,000           -

- 107,500       

13,500        107,500       

6.1 งานห้องสมุด

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

          อย่างต่อเน่ือง

          1. ชวนอ่าน/บริการยืมหนงัสือ

             - หนงัสือเสริมบทเรียน
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%
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เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

             - หนงัสือนิตยสาร วารสาร หนงัสือพิมพ์

          2. รอบรู้ตอบได้ 100,000       -

          3. หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี 40,000         -

          4. น าความรู้สู่ชุมชน 5,000           -

          5. เท่ียงวนัหรรษา - -

          6. บนัทึกรักการอ่าน 3,000           -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 2,000           -

           และการบริการ 20,000         -

          1. สร้างเครือข่ายหอ้งสมุด

รวม

6.2 งานแนะแนว 3,000           -

1.6.1 โครงการพัฒนาทักษะในการท างาน  173,000      -               

          รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผุ้อ่ืนได้

          และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต

          1.  จดัท าระเบียนสะสม

          2.  ผลิตส่ือแนะแนว

          3. ป้ายนิเทศ 3,000           -
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          4.  การใหค้  าปรึกษา 7,500           -

          5.  ทุนการศึกษา 7,000           -

          6.  กองทุนเงินกูย้ืมเพ่ือการศึกษา - -

          7.  แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ - -

          8.  ปัจฉิมนิเทศ - -

          9.  ติดตามผลนกัเรียนท่ีจบการศึกษา 6,000           -

รวม 5,000           -

- -

28,500        -

6.3 งานอนามัยโรงเรียน

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

          1. ฟันสะอาดเหงือกแขง็แรง

          2. ตรวจหมู่โลหิต

          3. ปลอดภยัจากไขเ้ลือดออก 2,000           -

          4. อนามยัวยัเจริญพนัธุ์ป้องกนัเอดส์ 1,000           -

          5. บริการยา : ซ้ือยา - -

          6. เจริญเติบโตสมวยั - 15,000         
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          7. ด่ืมนมเพ่ือสุขภาพ: แจกนมกล่อง 15,000         -

          8. อบรมการบริโภคปลอดภยัเพ่ือลดปัญหา - -

              น ้าหนกัเกิน 25,000         -

          9. ตรวจสุขภาพประจ าปี - 2,000           

รวม - -

43,000        17,000         

6.4 งานประกนัคุณภาพ

2.6.1 โครงการพัฒนาการะกนัคุณภาพภายใน

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง

          1.  อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการประกนัคุณภาพ

               ภายในของสถานศึกษา

          2. พฒันางานประกนัคุณภาพภายใน 50,000         -

               ของสถานศึกษา

          3. โครงการขบัเคล่ือนระบบโครงข่าย - -

               การเรียนรู้ไร้พรมแดน    
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- -

รวม

50,000        -               

6.5 งานประชาสัมพันธ์

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1. ปรับปรุงหอ้งประชาสมัพนัธ์

          2. เสียงตามสาย

          3. ป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์ 40,000         -

          4. ซุม้เฉลิมพระเกียรติ "พอ่ของแผ่นดิน" 20,000         -

3.1.1  โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 30,000         -

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 20,000         -

           1. จดัท าหนงัสือมุทิตาจิตนุสรณ์ 5 คน (1 เล่ม)
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           2. วารสารโรงเรียน,จดหมายข่าว

30,000         -

รวม - 75,000         

140,000      75,000         

6.6 งานโสตทัศนศึกษา

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

         1. พฒันาส่ือและเทคโนโลยีหอ้งโสต

         2. สนบัสนุนและพฒันาส่ือและเทคโนโลยี (ICT)
48,000         -
30,500         -

รวม

78,500        -
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6.7 งานโภชนาการ

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

         1. นกัเรียนฉลาดซ้ือฉลาดใช้

         2. ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ

         3. อย.นอ้ยสู่ชุมชน 8,000           -
         4. นกัเรียนทิง้ขยะถูกท่ี - -

         5. ตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร - 8,000           

         6. การท าความสะอาดโรงอาหาร 24,000         -

         7. ตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ม่คา้โรงอาหาร 2,000           -

         8. กล่องแสดงความคิดเห็น 2,000           -
- -

รวม 1,000           -
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37,000        8,000           

ฝ่ายบริหารทัว่ไป

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ
         1. วสัดุส านกังาน

         2. สร้างหอ้งสุขาฝ่าย

3.1.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 5,000           -

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 50,000         -

      3.1 วนัเด็กแห่งชาติ

      3.2 สงกรานต์

      3.3 บุญบั้งไฟ - 5,000           

      3.4 วนัเขา้พรรษา - 5,000           

      3.5 วนัลอยกระทง - 12,000         

      3.6  ประชาสมัพนัธ์ แผ่นพบั - 13,000         
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      3.7  จดักิจกรรมโดยสหวิชาชีพ - 10,000         

- 10,000         

รวม - -

ฝ่ายกจิการนักเรียน

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ 55,000        55,000         

          1. รณรงคต่์อตา้นและป้องกนัยาเสพติด
          2. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและสุนทรียทางดนตรี
               และนาฏศิลป์ - 10,000         
          3. ค่ายเยาวชนมญัจาศึกษาร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด - 8,000           
          4. เฝ้าระวงั ป้องกนั แลฃะแกไ้ขนกัเรียน
              ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบัยาเสพติด - 20,000         
          5. ขบัข่ีปลอดภยัมีวินยัจราจร - 10,000         
          6. อบรมใหค้วามรู้การป้องกนัและถูกล่อลวง
          7. อบรมเร่ืองเพศศึกษานกัเรียนหญิง - 5,000           
          8. อบรมคณะกรรมการนกัเรียน - 10,000         
          9. อบรมสภานกัเรียน - 30,000         
         10.คณะกรรมการนกัเรียนศึกษาดูงาน - 12,000         
         11. รณรงคป์ระชาธิปไตยสู่ชุมชน - 10,000         
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         12. เลือกตั้งประธานนกัเรียน - 20,000         
         13. รักกนัฉนัทพ่ี์นอ้ง - 10,000         
1.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ - 2,000           
          ค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน - 7,500           
          1. ปฐมนิเทศ
          2. ประชุมผูป้กครอง
          3. กองทุนลูกรักษม์ญัจาศึกษา - 20,000         
          4.  3 ร้ัวสมัพนัธ์ - 35,000         
          5. เยี่ยมบา้นนกัเรียน - 40,000         
          6. เครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ - 10,000         
          7. เชิดชูนกัเรียนตน้แบบคนดีศรีมญัจา - 20,000         
          8. ส่งเสริมพฒันาและแกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียน - 10,000         
          9. ค่ายอบรมนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง/ - 20,000         
               เบ่ียงเบน - 5,000           
       10. กิจกรรมกตญัญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมาย - 25,000         

              ของคนดี
- 18,000         
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        11. ค่ายคุณธรรม ม.1 และ ม.4
        12. จิตใสใจเป็นสุข
        13. ตน้กลา้ของแผ่นดินเยือนถ่ินพอ่ - 15,000         
        14. เติมชีวิตใหส้ดใสดว้ยจิตใจท่ีใฝ่ธรรม - 500              
        15. หอ้งเรียนน่าอยู่อาคารเรียนปลอดภยั - 5,000           
2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม - 2,000           
           และการบริการ - 10,000         
           1. ปรับปรุงส านกังานฝ่ายกิจการนกัเรียน

รวม

23,480         -
23,480        390,000       

5. งานอาคารสถานที่

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม
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           และการบริการ

         1. ซ่อมบนัไดอาคาร 1

         2. ซ่อมหลงัคาอาคาร 1-4

         3. หลงัคาครอบบนัไดอ้าคาร1-2 50,000         -

         4. ปรับพ้ืนทางเดินขา้งหอประชุมดา้นทิศ ต.ต. 50,000         -

         5. ศาลา 3 หลงั 30,000         -

         6. ร่องระบายน ้าหลงัหอประชุม 25,000         -

         7. สร้างร้ัวสนามบอลดา้นทิศใต้ 35,000         -

         8. ซ่อมหลงัคา/ร้ัวเหล็กโรงรถหลงัอาคาร 2 10,000         -

         9. ปรับเสาป้ายหนา้โรงเรียน 20,000         -

       10. เล่ือยตดัตน้ไม้ 25,000         -

รวม 17,000         -

รวมทั้งส้ิน 8,000           -

270,000      -

########## ######### 888,420.00   
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แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมัญจาศึกษา  อ าเภอมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
1 1.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1. ค่าจา้งบุคลากร 350,000 1. การด าเนินงานตาม 200,000

ภาษาไทยที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจิริง 77,400        2. ค่าสาธารณูปโภค     แนวทางปฏิรูป

 1.1 กิจกรรมวนัสุนทรภู่     2.1 ค่าไฟ 1,000,000      การศึกษา ทศวรรษที ่21

 1.2 กิจกรรมวนัภาษาไทย     2.2 ค่าน ้า 250,000     2. การด าเนินงาน 100,000        
 1.3 กิจกรรมเทิดค่าภูมิปัญญาไทย     2.3 ค่าโทรศพัท์ 30,000           ประกนัคุณภาพ

 1.4 กิจกรรมเปิดบา้นภาษาไทย 3. ซ่อมครุภณัฑ/์แอร์/คอม 47,090           สถานศึกษา

 1.5 กิจกรรมค่ายภาษาไทย -              4. ซ่อมบ ารุงรถโรงเรียน 100,000     3. การด าเนินงานตาม 200,000        
 1.6 กิจกรรมพฒันาส่ือ/นวตักรรมและวิจยัในชั้นเรียนสู่ 5. น ้ามนัเช้ือเพลิง 300,000         นโยบายส านกังาน

 OBEC AWARDS 6. น ้ายาสุขภณัฑ์ 10,000           เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

 1.7 กิจกรรมศึกษาดูงานพฒันาครูสู่ OBEC AWARDS 7. น ้ายาดบัเพลิง 20,000           มธัยมศึกษา เขต 25

 1.8 กิจกรรมแข่งขนัทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 8. สูบส่ิงปฏิกูล/เก็บขยะ 20,000       4. การด าเนินงาน 209,030        
 1.9 กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้    โครงการพิเศษ /

2.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 75,000            โครงการเร่งด่วน/

คณติศาสตร์   - โรงเรียนมาตรฐานสากล
     2.1 กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์   - อาเซียนศึกษา
     2.2  กิจกรรมแข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์ภาย   - โรงเรียนตามหลกัปรัชญา

ภายในโรงเรียน     ของเศรษฐกิจพอเพียง
     2.3 ส่งเสริม/พฒันาทกัษะการใชโ้ปรแกรม GSP 

 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ
7,090,300

1. น ้ามนัดีเซล
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563
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    2.4 แข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์กบัหน่วยงาน
อ่ืนๆ ภายนอกโรงเรียน
    2.5 ค่ายคณิตศาสตร์ -                      
    2.6 นิทรรศการสานสมัพนัธ์ -                      
3.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 145,000       

วิทยาศาสตร์
   3.1 นิทรรศการสารสมัพนัธ/์น าเสนอเสนอผลงาน

วิทยาศาสตร์
   3.2 กิจกรรมค่ายพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

   3.3 กิจกรรมวนัวิทยาศาสตร์
   3.4 กิจกรรมแข่งขนัทกัษางวิชาการ
   3.5 กิจกรรมแข่งขนัวิทยาศาสตร์ภายนอก
4.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 80,000         

ภาษาต่างประเทศ
    4.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและแข่งขนั

ทกัษะทางวิชาการ
    4.2 พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ O-NET
    4.3 Native speaker (English/Chinese) จดัอบรมครู
    4.4 ส่งเสริมผลงานครูและนกัเรียน
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    4.5 นิทรรศการวิชาการ/Open House
    4.6 วฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของเจา้ของภาษา
5.โครงการพัฒนาการการจัดการเรยีนรูก้ลุ่มสาระ
สังคมศึกษา เพ่ือความเป็นเลิศของผู้เรยีน 124,000       
   5.1 การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการงานศิลปะหตักรรม
   5.2 นิทรรศการวิชาการเปิดบา้นสงัคมศึกษา
   5.3กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โรงเรียนวิถีพุทธ

(อบรมนกัเรียน ม.1-ม.6)
       - กิจกรรมค่ายคุณธรรม
       - กิจกรรมสวดมนตห์มู่ท  านองสรภญัญะ
       - กิจกรรมตกับาตรวนัพระ
    5.4 กิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา
    5.5 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทศันศึกษาประวติัศาสตร์
    5.6 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
    5.7 การประกวดโครงงานคุณธรรม
    5.8 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
    5.9 กิจกรรมวนัอาเซียน

    5.10 กิจกรรมพฒันาส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สงัคมศึกษา
    5.11 กิจกรรมค่ายคุณธรรม
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  6.โครงการส่งเสรมิการจัดการเรยีนการสอนสุขศึกษาและ

พลศึกษา 82,400         
    6.1 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
    6.2 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุครุภณัฑส์ านกังาน
   6.3 กิจกรรมการแข่งขนักีฬาสีภายใน 150,000       
   6.4 กิจกรรมกีฬาตา้นยาเสพติด
   6.5 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
   6.6 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขนักีฬานกัเรียน
(กีฬาภายนอกสถานศึกษา)
   6.7 กิจกรรมเปิดบา้นมญัจาศึกษา
7.โครงการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  7.1 แข่งขนัศิลปหตัถกรรม 70400
        - ทศันศิลป์(งานจิตรกรรม)
         - งานป้ัน
         - การขบัร้องเพลง 1
         - การขบัร้องเพลง 2
         - นาฏศิลไ์ทยอนุรักษ ์ม.ตน้
         - นาฏศิลไ์ทยอนุรักษ ์ม.ปลาย
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         - การแสดงตลก
         - ดนตรี
8.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ 80,000         

  8.1 จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียนทั้งภายนอกและ

และภายในโรงเรียน
  8.2 แข่งขนัทกัษะการงานอาชีพ
  8.3 กิจกรรมเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิทยากรทอ้งถ่ิน
  8.4 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ วสัดุฝึกในการเรียนการสอน

และวสัดุส านกังาน
      8.4.1วสัดุฝึกงานเกษตร               
      8.4.2วสัดุฝึกงานช่าง         

9.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

    9.1 งานแนะแนว

         1)จดัท าระเบียนสะสม 10,000      

        2) แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 5,000        

        3) ปัจฉิมนิเทศ 30,000      
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    9. 2 ลูกเสือ-เนตรนารี 90,000         
        1)กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี
    2)จดักิจกรรมวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 และแข่งขนัระเบียบแถว
      3)จดักิจกรรม“วนัวชิราวุธ”พิธีวนัราชสดุดี
    4)จดักิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ-เนตรนารี 

ม.1 และ ม.2
   5)จดักิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรมของลูกเสือ – เนตรนารี ม.3
    9.3  ยุวกาชาด 50,000         

        1)พิธีเขา้ประจ าหมู่
        2) ผลิตส่ือการสอนยวุกาชาด
        3) ทดสอบวิชาพิเศษ
        4)เขา้ค่ายยวุกาชาด
        5) กิจกรรมพฒันาบุลากร
        6) ค่ายยวุกาชาดแห่งประเทศไทย
   9.4  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 13,000         
       1) พิธีปฏิญาณตน
       2) ค่ายผูบ้  าเพญ็ประโยชน์
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       3) กิจกรรมพฒันาส่ือ

     9.5 รักษาดนิแดน
      1) กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร 5,000           

     9.5 ชุมนุม
     1) วสัดุอุปกรณ์ 5,000           
10.โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษทางคณติศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี
   10.1 กิจกรรมส่งเสริมพฒันา/ปรับปรุงห้องเรียน/การ   212,430.00  
พฒันาสือการเรียนรู้/วสัดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบติัการ
    10.2 กิจกรรมอบรมสร้างความตระหนกัในการเรียนรู้ 20,000.00    
ของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ

10.3 อบรมเชิงปฏิบติัการการใช ้ICT 20,000         
    10.4ค่ายวิทยาศาสตร์ 480,000       
    10.5 กิจกรรมสอนเสริมความรู้(เสาร์-อาทิตย)์ 150,000       
   10.6 กิจกรรมเสริมหลกัสูตรฝึกงานร่วมกบั ม.ขอนแก่น ม.3 70,000         

10.7 กิจกรรมเสริมทกัษะวิชาการ 70,000         
    10.8 กิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 450,000       

     10.9 อบรม/ศึกษาดูงานบุคลากร 45,000         
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11. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้เรยีนมนิีสัยรกัการอ่าน

    11.1  กิจกรรมรักการอ่าน
 11.2  กิจกรรมแกปั้ญหานกัเรียนบกพร่องทางดา้นการอ่าน
เขียนอ่านเขียน

12.โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

12.1 พฒันาส่ือแหล่งเรียนรู้/ห้องส านกังาน

12.2 ยวุมคัคุเทศก์

   12.3 ค่ายภาษาองักฤษ/ภาษาจีน

   12.4 ทกัษะทางภาษาหน้าเสาธง
 12.5 Echo English

13.โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

13.1 กิจกรรมตรวจหมู่โลหิตนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 500             

13.2 กิจกรรมตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน 500             

    13.3 กิจกรรมเจริญเติบโตสมวยั 1,500           

    13.4 กิจกรรมบริหารยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 30,000         

    13.5 กิจกรรมอบรมป้องกนัโรคเอดส์และการทอ้งก่อน 3,000           
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วยัอนัควร

    13.6 กิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศงานพยาบาลและ 3,000           

ส านกังาน

   13.7 กิจกรรมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 5,000           

   13.8 กิจกรรมรณรงคก์ารบริจาคโลหิต 5,000           

   13.9 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรทางการศึกษา 5,000           

    13.10 กิจกรรมป้องกนัโรคโควิด 15,000         

14.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมี

ค่านิยมอันพึงประสงค์14.1 ปฐมนิเทศนกัเรียน ม.1 และ ม.4 7,000          

 และประชุมผูป้กครองนกัเรียน

   - คร้ังท่ี 1 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.2,3,5,6 20,000         

   - คร้ังท่ี 2 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.3 และ ม.6 5,000          

14.2 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

    - วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 2,500          

       - ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 5,000          

14.3 โรงเรียนสีขาว -                 

  - ประเมินโรงเรียนสีขาว 20,000         
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  - ครอบครัวสีขาว 30,000         

14.4 เชิดชูนกัเรียนตน้แบบ “คนดีศรีมญัจา” 7,000          

14.5 เยีย่มบา้นนกัเรียน 25,000         

14.6 ครูท่ีปรึกษาประจ าหมู่บา้นนกัเรียน 5,000          

14.7 กิจกรรมวินยั แกไ้ข ติดตาม เสริมสร้างพฤติกรรม 4,000          

ผูเ้รียน

      14.8 อบรมคณะกรรมการสภานกัเรียน 10,000         

      14.9 ส่งเสริมประชาธิปไตย 5,550          

      14.10 To be number 1 2,000          

      14.11 เวรสวสัดิการ 3,000          

     14.12 ระดบัชั้นเรียน 3,000          

     14.13 รักกนัฉนัทพ่ี์น้อง/กิจกรรมรับน้อง 5,000          

     14.14 ครูและอาสาต ารวจ 3,000          

     14.15 สารวตัรนกัเรียน 3,000          

     14.16 ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 15,000         

     14.17 กิจกรรมกตญัญูกตเวทีเคร่ืองหมายของคนดี

    -กิจกรรมวนัคลา้ยวนัเฉลิมพรรษาพระราชินีสุทิดา
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    - กิจรรมวนัไหวค้รู 8,000          

    -กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 5,000          

    - กิจกรรมวนัคลา้ยวนัเฉลิมพรราพระบาทสมเด็จ 5,000          

พระเจา้อยูห่วัฯ

    - กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ  วนัชาติ วนัคลา้ยวนัเฉลิม 5,000          

พระชนพรรษารัชกาลท่ี 9

    14.18 วนัเยาวชนไทย 5,000          

    14.19 เลือกตั้งประธานนกัเรียน 3,900          

    14.20 เส้ือสูทสภานกัเรียน จ านวน 30 คน -                 

    14.21 วสัดุส านกังาน(กระดาษและวสัดุอุปกรณ์ส านกังาน) 50,000         

    14.22 แผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการ
นกัเรียน

-              

    กิจการผูเ้รียน

15.โครงการส่งเสริมสุขภาวะนักเรียน 20,000         

    15.1  กิจกรรมดา้นการตรวจสอบ/เฝ้าระวงัในโรงเรียน

    15.2 กิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค

   15.3 กิจกรรมพ่ีสอนน้อง                                                                                                                                             

   15.4 กิจกรรม อย.น้อยขยายเครือข่ายในโรงเรียน/นอก
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โรงเรียนและชุมชนและส่งผลงานเขา้ประกวด

ระดบัประเทศ

   15.5 กิจกรรมการตรวจสอบสุขาภิบาล/เฝ้าระวงัในโรงเรียน

   15.6 กิจกรรมเผยแพร่/จดันิทรรศการ/รณรงค์

   15.7 กิจกรรมพฒันาบุคลากร

16.โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (IS) 30,000         

16.1กิจกรรมการจดัอบรมการเรียนการสอน IS

16.2กิจกรรมนิเทศ ติดตามการสอน IS

16.3กิจกรรมน าเสนอผลงานรายวิชา IS2

16.4กิจกรรมการเผยแพร่ผลงาน IS3

17.โครงการส่งเสริมคุณภาพการด ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

17.1 การจดัการเรียนรู้โดยสอดแทรกหลกัปรัชญาของ -              

เศรษฐกิจพอเพียง

17.2 การอบรมนกัเรียนตามหลกัปรัชญาของ 15,000         

เศรษฐกิจพอเพียง

17.3 การศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ 7,000           
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ตามพระราชด าริ

17.4 กิจกรรมประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 10,000         

17.5 กิจกรรมรับการประเมินศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกั 15,000         

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

17.6 กิจกรรมการจดัการขยะในโรงเรียน -              

17.7 ปรับภูมิทศัน์พอเพียง -              

17.8 หน่ึงคนหน่ึงบญัชี -              

17.9 กิจกรรมรักษน์ ้า -              

17.10 กิจกรรมการประกวดภาพวาด  3,000           

“เยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชด าริ”

17.11 กิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาท -              

สมเด็จพระเจา้อยูห่วั

17.12   กิจกรรมรอบรู้เศรษฐกิจพอเพียง -              

18. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

18.1 สปัดาห์ห้องสมุด 35,000         

18.2 ตามรอยเจา้ฟ้านกัอ่าน

18.3 เท่ียงวนัหรรษา

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ
7,090,300

1. น ้ามนัดีเซล



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

18.4 ยอดนกัอ่าน

18.5 การอ่านสู่ชุมชน

18.6 บริการงานห้องสมุด

18.7 ซ่อมบ ารุงครุภณัฑห์้องสมุด

19.โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ

     19.1งานแผนงานและสารสนเทศ

2 รวบรวมผลการด าเนินงานตามโครงการและผลงาน

นกัเรียน ครู ในรอบปี

    19.2 งานส านกังานฝ่าย 30,000         

      19.2.1รับ-ส่งหนงัสือบนัทึกขอ้ความ หนงัสือราชการ

      19.2.2บริการวสัดุ อุปกรณ์ส านกังานและในโครงการ

   19.3 งานทะเบียนและเทียบโอน 75,000      

      19.3.1 บริการเอกสาร หลกัฐานทางการศึกษา

      19.3.2 จดัพิธีมอบหลกัฐานการจบหลกัสูตร 

                   ระดบั ม . 3 และ ม. 6
20.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ

       20.1 การรับนกัเรียน ม.1 และ ม.4 20,000         
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       20.2 การสอนปรับพ้ืนฐาน ม.1 และ ม.4

       20.3 การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร 10,000

        20.4 การจดัตารางสอน 10,000         

       20.5 การพฒันาห้องเรียนพิเศษ

       20.6 การสอนเสริมเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิ ม.3และ 6 50,000         

       20.7 การแข่งขนัทกัษะวิชาการ

       20.8 การนิเทศการเรียนการสอน 2,000           

       20.9 การท าวิจยัในชั้นเรียน

       20.10 นิทรรศการวิชาการฯ (คร้ังท่ี 10) 20,000         

       20.11 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

       20.12 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 420,000       

       20.13 พฒันางานวดัผลและประเมินผล 60,000         

       20.14 การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 5,000           

21.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานบุคคล

     21.1 ค่าจา้งบุคลากร 1,200,000     

     21.2 ค่าสาธารณูปโภค/วสัดุ/ครุภณัฑ์ 500,000       

     21.3 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 191,680       
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     21.4 ค่ากระดาษโรเนียว 100,000       

      21.5 ค่าหมึก Copy Print 50,000         

     21.6 ค่ากระดาษไข(มาสเตอร์) 50,000         

      21.7 ค่าหมึกปร้ินเตอร์เลเซอร/อิงเจ็ท 50,000         

     21.8 ค่าผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 50,000         

     21.9 น ้ายาสุขภณัฑ์ 30,000         

      21.10 ค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ 20,000         

      21.11 ค่าบ ารุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ์ 30,000         

      21.12 น ้ายาดบัเพลิง 20,000         

      21.13 สูบส่ิงปฏิกูล 10,000         

      21.14 ค่าประกนัอุบติัเหตุ

      21.15 ค่าบตัรนกัเรียน

      22.16 คู่มือนกัเรียน

      22.17 ค่าจา้งครูชาวต่างประเทศ
22.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

รายบุคคล  (DMC : Data-Management-Center)

    22.1 พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศนกัเรียนรายบคุคล
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 (DMC : Data-Management-Center)
23.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป

    23.1 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์และครุภณัฑส์ านกังาน 28,000         

    23.2 ปรับปรุงงานอาคารสถานท่ี

     23.2.1 ปรับปรุงห้องน ้าส านกังานกลุ่มงานฯ 13,000         

     23.2.2 ปรับปรุงภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม 100,000       

     23.2.3 ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนไทย 30,000         

     23.2.4 ปรับปรุงซ่อมบ ารุงรถขนขยะ 20,000         

     23.2.5 ปรับปรุงห้องพยาบาล 10,000         

     23.2.6 ปรับปรุงหอศิลป์ 20,000         

     23.2.7 ปรับปรุงสวนวรรณคดี 7,000           

     23.2.8 ปรับปรุงห้องปฏิบติัการกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 20,000         

    23.3 ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน

     23.3.1 กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ

     23.3.2 กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

     23.3.3 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง

     23.3.4 กิจกรรมร าบวงสรวงเมือขอนแก่น
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     23.3.5 กิจกรรมเทศกาลกลว้ยไมป่้าบานและ 10,000         

 ของดีเมืองมญัจาคีรี

   23.4  ธนาคารโรงเรียน 25,000         

   23.5  กิจกรรมพฒันาคณะกรรมการสถานศึกษา 7,000           

24.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยกระบวนการ PLC

   24.1 จดัหาส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสร์

(วสัดุอุปกรณ์/สารเคมี)

24.2 จดับรรยากาศ(ปรับปรุงส านกังาน/4ห้องปฏิบติัการ)

   24.3 ด าเนินการ PLC ของกลุ่ม PLC โรงเรียนมญัจาศึกษา

25.โครงการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

     25.1 เสียงตามสาย 35,000         

     25.2 จามจุรีสมัพนัธ์ 5,000           

     25.3 สุขเกษม วนัเกษียณ 35,000         

     25.4 จดัท าปฏิทินโรงเรียน 32,000         

     25.5 จดัท าป้ายคทัเอาท,์ไวนิล 25,000         
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26.โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์

3    26.1 ปรับปรุงพฒันาส่ือการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัผล 10,000         

ประเมินผล

    26.2 ศึกษาดูงาน โรงเรียนและหน่วยงานภายนอก -              

ท่ีมีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

    26.3 ปรับปรุงพฒันาส านกังานและห้องปฏิบติัการกลุ่ม -              

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 27.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ  ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนร่วมกิจกรรม

การปฏิบัตจิริง (Active Learning)

  27.1 วสัดุ-อุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  27.2 เปิดบา้นวิชาการ

  27.3 การพฒันาส่ือ/นวตักรรมและวิจยัในชั้นเรียน

  27.4 กิจกรรมประกวดวงดนตรี

  27.5 กิจกรรมนาฏศิลป์สมัพนัธ์กบัชุมชน

  27.6 การพฒันาดนตรีวงโปงลางและนางร า
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  27.7 การพฒันาวงโยธวาทิต

  27.8 การพฒันาดนตรีไทย

  27.9 พฒันาแหล่งเรียนรู้หอศิลป์ -                      
  27.10กิจกรรมศึกษาดูงานพฒันาครูสู่ OBEC AWARDS 5,000              
  27.11 โครงการเขา้ค่ายศิลปะ -                      
28.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานบุคคล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     28.1 ทดสอบครูและนกัเรียนจากสถาบนัท่ีไดรั้บการ

รับรองระดบัชาติหรือ CEFR

29.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล 250,000       

     29.1 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา

    29.2 จดัอบรมครู

   29.3 ศึกษาดูงาน

   29.4 พฒันาลูกจา้ง

   29.5ศึกษาดูงานระดบัอาเซียน ศึกษาบริบทของประเทศ

ในกลุ่มประซาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือพฒันาการจดัการ

เรียนการสอนสู่ระดบัประชาคมอาเซียน
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30.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยี  

    30.1 งานโสตทัศนศึกษา 200,000       

    30.1.1 กิจกรรมบ ารุงหอประชุม

    30.1.2  อุปกรณ์โสต
    30.2 งานเทคโนโลยี 350,000       

   30.2.1 เช่าสญัญาณอินเทอร์เน็ต
   30.2.2 ติดตั้งเคร่ืองอุปกรณ์เช่ือมอินเทอร์เน็ต อาคาร 1
   30.2.3  จดัซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือซ่อมบ ารุง
 คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน
   30.2.4 จดัอบรมการพฒันาส่ือนวตักรรม
31.โครงการขบัเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

    31.1 จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 20,000         

4     31.2 จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 

    31.3 จดัท ารายละเอียดงานโครงการ/กิจกรรม

     31.4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปีการศึกษา  

ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

    31.5 สรุปการใชจ่้ายงบประมาณด าเนินงานโครงการ

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ
7,090,300

1. น ้ามนัดีเซล



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

ประจ าปีการศึกษา

32.โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภาย 20,000         

ในสถานศึกษา

     32.1 กิจกรรมทบทวน/เผยแพร่ความรู้และป้ายนิเทศ  

เร่ืองการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้กบับุคลากร

และมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

      32.2 การจดัท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

คู่มือมาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายของ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน

     32.3 รับการนิเทศ ก ากบัและติดตามผลการด าเนินงาน

ตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหน่วย

งานตน้สงักดั

      32.4 จดัท ารายงานผลการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา

ประจ าปี

รวม 4,254,180     709,030        

รวม

1,938,000(เกินงบ 159,970)

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ
7,090,300

1. น ้ามนัดีเซล



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

512,703.00                                                                                

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ
7,090,300

1. น ้ามนัดีเซล



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

ฝ่ายวชิาการ

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น

2           ตามหลกัสูตรของผู้เรียน

      1.1 การวดัและประเมินผล
2.2.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

      2.1 การรับสมคัรนกัเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2555 100,000       -
      2.2 การจดัตารางเรียน
      2.3 งานทะเบียน 12,000         -
      2.4 จดัท าขอ้สอบคู่ขนาน 1,000           -
      2.5 จดัท าขอ้สอบสหวิทยาเขต  (งบ สหว.) 60,000         -
      2.6 จดัอบรมหลกัสูตรสหวิทยาเขต (งบ สหว.) 1,500           -

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ - -

           และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน - -
     3.1 ประกวดโครงงานและแสดงผลงานนกัเรียน
     3.2 นิเทศการเรียนการสอน
     3.3 งานหนงัสือเรียนฟรี 30,000         -
     3.4 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 5,000           -

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ
7,090,300

1. น ้ามนัดีเซล



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

     3.5 ปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตร - -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม - 600,000       

           และการบริการ 10,000         

          1) งานพสัดุฝ่ายวิชาการ       
2.6.1 โครงการพัฒนาการประกนัคุณภาพภายใน

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง 20,000         -
    4.1  งานส านกังานฝ่ายวิชาการ
            4.1.1 งานสารบรรณฝ่ายวิชาการ
            4.1.2 งานสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

 4.1.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ 10,000         -

            เป้าหมายตามวสัิยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 10,000         -

           ของสถานศึกษา
           1.1 สอบ  Pre-O-Net ม.2 ม.3 ม.5 ม.6
           1.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (เรียนฟรี)
           1.3 จดัอบรมการพฒันาครูสู่มาตรฐานสากล 40,000         -

รวม - 100,000       

คณติศาสตร์ 50,000         -
1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ 349,500      700,000       
          ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ
7,090,300

1. น ้ามนัดีเซล



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          อย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. แข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์
          2. ค่ายคณิตศาสตร์
1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 12,000         -

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ - 50,000         

          แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน
          1.  ส่งเสริม/พฒันาทกัษะการใช้โปแกรม GSP
          2.  คลีนิคคณิตศาสตร์
2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 20,000         -
          1. วิเคราะห์หลกัสูตร หน่วยการเรียนรู้ 15,000         -
          2. ปรับปรุง/พฒันาส่ือการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัผลประเมินผล
3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 4,000           -

          เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 25,000         -
          1. ปรับปรุง/พฒันาแหล่งเรียนรู้

รวม

วทิยาศาสตร์ 35,000         -

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 111,000      50,000         

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ
7,090,300

1. น ้ามนัดีเซล



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

         1. นิทรรศการสานสมัพนัธ์

         2. วนัวิทยาศาสตร์

         3. ค่ายวิทยาศาสตร์ 10,000         -

         4. แข่งขนัทกัษะวิชาการ 10,000         -

         5. ทศันศึกษานอกสถานท่ี(หอ้งเรียนพิเศษ) - 50,000         

         6. ประกวดโครงงานและผลงานนกัเรียน 10,000         -

         7.  หอ้งปฏิบติัการเคมีเคล่ือนท่ี (มข.) - 45,000         

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น 15,000         -

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 25,000         

          1. จดัการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจยั

20,000         -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1.โปรเจคเตอร์ 2 เคร่ือง

          2. เกา้อ้ีนัง่เรียน  100 ตวั/ซ่อมโตะ๊

          3. วิชชวล 1 เคร่ือง 40,000         -

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ
7,090,300

1. น ้ามนัดีเซล



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          4. ซ่อมกลอ้งจุลทรรศน์ 30,000         -

          5. วสัดุส านกังาน 30,000         -

          6. สารเคมีและอุปกรณ์ 20,000         -

         7. กลอ้งจุลทรรศน์ 2 ตวั 10,000         -

         8. คอมพิวเตอร์ 2 ชุด 80,000         -

50,000         -

รวม 36,000         -

361,000      120,000       

ภาษาไทย

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

          อย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. บนัทึกรักนกัอ่าน

          2. ตอบปัญหาจากสารนุกรม

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          3. ตอบปัญหาจากพจนานุกรม 6,000           -

          4. ตอบปัญหาภาษาไทย 6,000           -

          5. สร้างสรรคผ์ลงานจากการเรียนรู้ 6,000           -

          6. ค่ายบูรณาการ 6,000           -

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น 6,000           -

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 50,000         

          1. แกปั้ญหานกัเรียนอ่านไม่คล่อง

          2. วนัสุนทรภุ่

          3. วนัภาษาไทย 5,000           -

25,000         -

          4. สู่ความเป็นเลิศ 15,000         -

          5. สอนเสริมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 10,000         -

          1. พฒันาบุคลากร 10,000         -

          2. พฒันาครูสู่วิจยัชั้นเรียน

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ -

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000         -
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          1. นิเทศภายในกลุ่มสาระ

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ - -

          1. พฒันาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ

รวม 50,000         -

155,000      50,000         

สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม

1.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

           และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน

          1. จดัป้ายนิเทศ

          2. ของหายไดคื้น

          3. มารยาทชาวพทุธ 10,000         -

          4. ตอบปัญหา - -

          5. บริโภคอยา่งพอเพียง - -
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          6. ความรับผิดชอบในการท างาน - -

          7. ลานวฒันธรรม - -

          8. จิตอาสา - -

          9. ค่ายคุณธรรม - -

        10. ส่งเสริมประชาธิปไตย - -

        11. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ - 50,000         

        12. ค่ายเยาวชนไทยใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม - -
- 5,000           

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ - -

          และพัฒนาตนเองของผู้เรียน

          1. กา้วทนัโลก

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ - 500              

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน

          1. โครงงาน

          2. โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง

          3. โครงงานคุณธรรม 1,000           -
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น - 5,000           

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 5,000           

          1. แข่งขนัตอบปัญหาวิชาสงัคม

          2. ทบทวนความรู้สู่มาตรฐาน
20,000         -

- -

2.1.1 โครงการพัฒนาการปกบัิติงานของครู

          1. พฒันาเทคนิคการเรียนรู้

          2. วิจยัในชั้นเรียน

          3. นิเทศภายในกลุ่มสาระ 3,000           

5.1.1 โครงการจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น - -

          แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา - -

          และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ

          สูงขึน้

     1) โครงการสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทาง

           การปฏิรูปการศึกษา
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          1. จดัตั้งศนูยอ์าเซียน

รวม 100,000       -

134,000      65,500         

สุขศึกษาและพลศึกษา

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

          1. การแข่งขนักีฬาภายใน

         2. การทดสอบสมรรถภาพ

         3. กีฬาตา้นยาเสพติด - 150,000       

         4. ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 3,000           -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 10,000         

          และการบริการ - -

          1. วสัดุส านกังาน

          2. ซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน
5,000           -

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

รวม 50,000         -

58,000        160,000       

ภาษาต่างประเทศ

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. การอ่านกรังปรีซ์

          2. สปัดาห์ภาษาองักฤษ

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 2,000           -

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 10,000         -

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน

          1. กิจกรรม 4 ภาษาหนา้เสาธง

          2. วนัส าคญัของเจา้ของภาษา

          3. ค่ายภาษาองักฤษ 5,000           -

          4. Sky Info 5,000           -

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ
7,090,300

1. น ้ามนัดีเซล
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          5. ประกวดโครงงาน - 50,000         

          6. ส่งเสริมการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ 3,000           -

2,000           -

5,000           -

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน

         1. พฒันาการเรียนการสอนยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

             ทางการเรียน และ O-Net

2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 20,000         -

            1. พฒันาบุคลากร

2.6.1 โครงการพัฒนาการประกนัคุณภาพของ

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง - -

           1. สารสนเทศกลุ่มสาระ

3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 5,000           -

           1. พฒันาส่ือและแหล่งเรียนรู้

           2. ยวุมคัคุเทศก์
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

20,000         -

6,000           -

5.1.1 โครงการจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 

          แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา

          และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ

          สูงขึน้

          1. ASEAN  Corner

          2. English Speaking Year 2012

          3. Native Speaker 10,000         -

10,000         -

รวม - -

103,000      50,000         
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.6.1  โครงการพัฒนาทักษะในการท างาน 

           รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้

           และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต

           1. เขา้ค่ายฝึกทกัษะวิชาชีพ

           2. แข่งขนัทกัษะ
           3. จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน - 40,000         

2.1.1โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 50,000         -

          1. เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิทยากรทอ้งถ่ิน 30,000         -

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

           และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 20,000         -

          1. วสัดุฝึกปฏิบติังานเกษตร   งานคหกรรม 

              งานช่าง   และวสัดุส านกังาน

130,000       -
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1. จดัหาส่ือเทคโนโลยี

3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

          เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 25,000         -

          1. จดัท าหอ้งแสดงผลงานนกัเรียน

รวม 20,000         -

275,000      40,000         
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563
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ศิลปะ

1.1.1  โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

1) งานนาฏศิลป์

     1. นาฏศิลป์สมัพนัธ์

     2. ค่ายนาฏศิลป์

2) งานดนตรี 30,000         -

     1. ประกวดวงดนตรี - 20,000         

     2. ดนตรีพ้ืนบา้นอีสาน

     3. วงโยธวาทิต - 8,000           

     4. วงดนตรีลูกทุง่ 40,000         -

3) งานศิลปะ 100,000       -

      1. ประกวดวาดภาพ 30,000         -

      2. รวมพลงัศิลป์สร้างสรรค์

      3. แข่งขนัทกัษะศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 15,000         -

     4. นิทรรศการศิลปะ:งานสานสมัพนัธ์วิชาการ 15,000         -
- 60,000         

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 10,000         -
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กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%
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           และการบริการ

    1. จดัท าบอร์ดภาพกิจกรรมดา้นนาฏศิลป์ของนกัเรียน

         และเปล่ียนประตูหอ้งนาฏศิลป์

     2. จดัท ากรอบภาพวาดนกัเรียน 5,000           -

รวม

- 15,000         
245,000      103,000       

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. รักษาดินแดน

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%
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2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

           และการบริการ
          1.1 ส านกังานรักษาดินแดน
                  -พระบรมฉายาลกัษณ์
                  -โตะ๊ประชุมพร้อมเกา้อ้ี - 15,000         

                  - เคร่ืองขยายเสียงเล็กพร้อมล าโพง
รวม

2. ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ -             15,000         

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
          1. กิจกรรมการเรียนการสอนผูบ้  าเพญ็ประโยชน์
          2. ค่ายผูบ้  าเพญ็ประโยชน์

รวม 5,000           -
- 15,000         

5,000          15,000         

3. ชุมนุม
2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563
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           1. ชุมนุม

รวม
4. ยุวกาชาด - 20,000         

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ - 20,000         

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

             1) พิธีเขา้ประจ าหมู่ยวุกาชาด

            2) เขา้ค่ายยวุกาชาด

            3) ผลิตส่ือการเรียนการสอนยวุกาชาด - -

รวม - 75,000         

3,000           -

3,000          75,000         

5. ลูกเสือ-เนตรนารี

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

             1) การเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี

             2) วนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

             3) วนัราชสดุดี (วนัวชิราวุธ) 3,500           -

             4) ทดสอบวิชาพิเศษ 2,000           -

             5) เขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2,000           -

รวม 6,000           -

- 107,500       

13,500        107,500       

6.1 งานห้องสมุด

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

          อย่างต่อเน่ือง

          1. ชวนอ่าน/บริการยืมหนงัสือ

             - หนงัสือเสริมบทเรียน

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ
7,090,300
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

             - หนงัสือนิตยสาร วารสาร หนงัสือพิมพ์

          2. รอบรู้ตอบได้ 100,000       -

          3. หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี 40,000         -

          4. น าความรู้สู่ชุมชน 5,000           -

          5. เท่ียงวนัหรรษา - -

          6. บนัทึกรักการอ่าน 3,000           -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 2,000           -

           และการบริการ 20,000         -

          1. สร้างเครือข่ายหอ้งสมุด

รวม

6.2 งานแนะแนว 3,000           -

1.6.1 โครงการพัฒนาทักษะในการท างาน  173,000      -               

          รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผุ้อ่ืนได้

          และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต

          1.  จดัท าระเบียนสะสม

          2.  ผลิตส่ือแนะแนว

          3. ป้ายนิเทศ 3,000           -
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563
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          4.  การใหค้  าปรึกษา 7,500           -

          5.  ทุนการศึกษา 7,000           -

          6.  กองทุนเงินกูย้ืมเพ่ือการศึกษา - -

          7.  แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ - -

          8.  ปัจฉิมนิเทศ - -

          9.  ติดตามผลนกัเรียนท่ีจบการศึกษา 6,000           -

รวม 5,000           -

- -

28,500        -

6.3 งานอนามัยโรงเรียน

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

          1. ฟันสะอาดเหงือกแขง็แรง

          2. ตรวจหมู่โลหิต

          3. ปลอดภยัจากไขเ้ลือดออก 2,000           -

          4. อนามยัวยัเจริญพนัธุ์ป้องกนัเอดส์ 1,000           -

          5. บริการยา : ซ้ือยา - -

          6. เจริญเติบโตสมวยั - 15,000         

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ
7,090,300

1. น ้ามนัดีเซล



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%
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          7. ด่ืมนมเพ่ือสุขภาพ: แจกนมกล่อง 15,000         -

          8. อบรมการบริโภคปลอดภยัเพ่ือลดปัญหา - -

              น ้าหนกัเกิน 25,000         -

          9. ตรวจสุขภาพประจ าปี - 2,000           

รวม - -

43,000        17,000         

6.4 งานประกนัคุณภาพ

2.6.1 โครงการพัฒนาการะกนัคุณภาพภายใน

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง

          1.  อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการประกนัคุณภาพ

               ภายในของสถานศึกษา

          2. พฒันางานประกนัคุณภาพภายใน 50,000         -

               ของสถานศึกษา

          3. โครงการขบัเคล่ือนระบบโครงข่าย - -

               การเรียนรู้ไร้พรมแดน    
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กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%
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- -

รวม

50,000        -               

6.5 งานประชาสัมพันธ์

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1. ปรับปรุงหอ้งประชาสมัพนัธ์

          2. เสียงตามสาย

          3. ป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์ 40,000         -

          4. ซุม้เฉลิมพระเกียรติ "พอ่ของแผ่นดิน" 20,000         -

3.1.1  โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 30,000         -

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 20,000         -

           1. จดัท าหนงัสือมุทิตาจิตนุสรณ์ 5 คน (1 เล่ม)
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4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

           2. วารสารโรงเรียน,จดหมายข่าว

30,000         -

รวม - 75,000         

140,000      75,000         

6.6 งานโสตทัศนศึกษา

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

         1. พฒันาส่ือและเทคโนโลยีหอ้งโสต

         2. สนบัสนุนและพฒันาส่ือและเทคโนโลยี (ICT)
48,000         -
30,500         -

รวม

78,500        -
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6.7 งานโภชนาการ

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

         1. นกัเรียนฉลาดซ้ือฉลาดใช้

         2. ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ

         3. อย.นอ้ยสู่ชุมชน 8,000           -
         4. นกัเรียนทิง้ขยะถูกท่ี - -

         5. ตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร - 8,000           

         6. การท าความสะอาดโรงอาหาร 24,000         -

         7. ตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ม่คา้โรงอาหาร 2,000           -

         8. กล่องแสดงความคิดเห็น 2,000           -
- -

รวม 1,000           -
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37,000        8,000           

ฝ่ายบริหารทัว่ไป

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ
         1. วสัดุส านกังาน

         2. สร้างหอ้งสุขาฝ่าย

3.1.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 5,000           -

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 50,000         -

      3.1 วนัเด็กแห่งชาติ

      3.2 สงกรานต์

      3.3 บุญบั้งไฟ - 5,000           

      3.4 วนัเขา้พรรษา - 5,000           

      3.5 วนัลอยกระทง - 12,000         

      3.6  ประชาสมัพนัธ์ แผ่นพบั - 13,000         
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      3.7  จดักิจกรรมโดยสหวิชาชีพ - 10,000         

- 10,000         

รวม - -

ฝ่ายกจิการนักเรียน

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ 55,000        55,000         

          1. รณรงคต่์อตา้นและป้องกนัยาเสพติด
          2. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและสุนทรียทางดนตรี
               และนาฏศิลป์ - 10,000         
          3. ค่ายเยาวชนมญัจาศึกษาร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด - 8,000           
          4. เฝ้าระวงั ป้องกนั แลฃะแกไ้ขนกัเรียน
              ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบัยาเสพติด - 20,000         
          5. ขบัข่ีปลอดภยัมีวินยัจราจร - 10,000         
          6. อบรมใหค้วามรู้การป้องกนัและถูกล่อลวง
          7. อบรมเร่ืองเพศศึกษานกัเรียนหญิง - 5,000           
          8. อบรมคณะกรรมการนกัเรียน - 10,000         
          9. อบรมสภานกัเรียน - 30,000         
         10.คณะกรรมการนกัเรียนศึกษาดูงาน - 12,000         
         11. รณรงคป์ระชาธิปไตยสู่ชุมชน - 10,000         
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         12. เลือกตั้งประธานนกัเรียน - 20,000         
         13. รักกนัฉนัทพ่ี์นอ้ง - 10,000         
1.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ - 2,000           
          ค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน - 7,500           
          1. ปฐมนิเทศ
          2. ประชุมผูป้กครอง
          3. กองทุนลูกรักษม์ญัจาศึกษา - 20,000         
          4.  3 ร้ัวสมัพนัธ์ - 35,000         
          5. เยี่ยมบา้นนกัเรียน - 40,000         
          6. เครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ - 10,000         
          7. เชิดชูนกัเรียนตน้แบบคนดีศรีมญัจา - 20,000         
          8. ส่งเสริมพฒันาและแกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียน - 10,000         
          9. ค่ายอบรมนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง/ - 20,000         
               เบ่ียงเบน - 5,000           
       10. กิจกรรมกตญัญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมาย - 25,000         

              ของคนดี
- 18,000         
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        11. ค่ายคุณธรรม ม.1 และ ม.4
        12. จิตใสใจเป็นสุข
        13. ตน้กลา้ของแผ่นดินเยือนถ่ินพอ่ - 15,000         
        14. เติมชีวิตใหส้ดใสดว้ยจิตใจท่ีใฝ่ธรรม - 500              
        15. หอ้งเรียนน่าอยู่อาคารเรียนปลอดภยั - 5,000           
2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม - 2,000           
           และการบริการ - 10,000         
           1. ปรับปรุงส านกังานฝ่ายกิจการนกัเรียน

รวม

23,480         -
23,480        390,000       

5. งานอาคารสถานที่

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม
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           และการบริการ

         1. ซ่อมบนัไดอาคาร 1

         2. ซ่อมหลงัคาอาคาร 1-4

         3. หลงัคาครอบบนัไดอ้าคาร1-2 50,000         -

         4. ปรับพ้ืนทางเดินขา้งหอประชุมดา้นทิศ ต.ต. 50,000         -

         5. ศาลา 3 หลงั 30,000         -

         6. ร่องระบายน ้าหลงัหอประชุม 25,000         -

         7. สร้างร้ัวสนามบอลดา้นทิศใต้ 35,000         -

         8. ซ่อมหลงัคา/ร้ัวเหล็กโรงรถหลงัอาคาร 2 10,000         -

         9. ปรับเสาป้ายหนา้โรงเรียน 20,000         -

       10. เล่ือยตดัตน้ไม้ 25,000         -

รวม 17,000         -

รวมทั้งส้ิน 8,000           -

270,000      -

########## ######### 888,420.00   
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แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมัญจาศึกษา  อ าเภอมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา
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4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
1 1.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1. ค่าจา้งบุคลากร 350,000 1. การด าเนินงานตาม 200,000

ภาษาไทยที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจิริง 77,400        2. ค่าสาธารณูปโภค     แนวทางปฏิรูป

 1.1 กิจกรรมวนัสุนทรภู่     2.1 ค่าไฟ 1,000,000      การศึกษา ทศวรรษที ่21

 1.2 กิจกรรมวนัภาษาไทย     2.2 ค่าน ้า 250,000     2. การด าเนินงาน 100,000        
 1.3 กิจกรรมเทิดค่าภูมิปัญญาไทย     2.3 ค่าโทรศพัท์ 30,000           ประกนัคุณภาพ

 1.4 กิจกรรมเปิดบา้นภาษาไทย 3. ซ่อมครุภณัฑ/์แอร์/คอม 47,090           สถานศึกษา

 1.5 กิจกรรมค่ายภาษาไทย -              4. ซ่อมบ ารุงรถโรงเรียน 100,000     3. การด าเนินงานตาม 200,000        
 1.6 กิจกรรมพฒันาส่ือ/นวตักรรมและวิจยัในชั้นเรียนสู่ 5. น ้ามนัเช้ือเพลิง 300,000         นโยบายส านกังาน

 OBEC AWARDS 6. น ้ายาสุขภณัฑ์ 10,000           เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

 1.7 กิจกรรมศึกษาดูงานพฒันาครูสู่ OBEC AWARDS 7. น ้ายาดบัเพลิง 20,000           มธัยมศึกษา เขต 25

 1.8 กิจกรรมแข่งขนัทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 8. สูบส่ิงปฏิกูล/เก็บขยะ 20,000       4. การด าเนินงาน 209,030        
 1.9 กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้    โครงการพิเศษ /

2.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 75,000            โครงการเร่งด่วน/

คณติศาสตร์   - โรงเรียนมาตรฐานสากล
     2.1 กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์   - อาเซียนศึกษา
     2.2  กิจกรรมแข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์ภาย   - โรงเรียนตามหลกัปรัชญา

ภายในโรงเรียน     ของเศรษฐกิจพอเพียง
     2.3 ส่งเสริม/พฒันาทกัษะการใชโ้ปรแกรม GSP 
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    2.4 แข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์กบัหน่วยงาน
อ่ืนๆ ภายนอกโรงเรียน
    2.5 ค่ายคณิตศาสตร์ -                      
    2.6 นิทรรศการสานสมัพนัธ์ -                      
3.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 145,000       

วิทยาศาสตร์
   3.1 นิทรรศการสารสมัพนัธ/์น าเสนอเสนอผลงาน

วิทยาศาสตร์
   3.2 กิจกรรมค่ายพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

   3.3 กิจกรรมวนัวิทยาศาสตร์
   3.4 กิจกรรมแข่งขนัทกัษางวิชาการ
   3.5 กิจกรรมแข่งขนัวิทยาศาสตร์ภายนอก
4.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 80,000         

ภาษาต่างประเทศ
    4.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและแข่งขนั

ทกัษะทางวิชาการ
    4.2 พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ O-NET
    4.3 Native speaker (English/Chinese) จดัอบรมครู
    4.4 ส่งเสริมผลงานครูและนกัเรียน
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    4.5 นิทรรศการวิชาการ/Open House
    4.6 วฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของเจา้ของภาษา
5.โครงการพัฒนาการการจัดการเรยีนรูก้ลุ่มสาระ
สังคมศึกษา เพ่ือความเป็นเลิศของผู้เรยีน 124,000       
   5.1 การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการงานศิลปะหตักรรม
   5.2 นิทรรศการวิชาการเปิดบา้นสงัคมศึกษา
   5.3กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โรงเรียนวิถีพุทธ

(อบรมนกัเรียน ม.1-ม.6)
       - กิจกรรมค่ายคุณธรรม
       - กิจกรรมสวดมนตห์มู่ท  านองสรภญัญะ
       - กิจกรรมตกับาตรวนัพระ
    5.4 กิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา
    5.5 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทศันศึกษาประวติัศาสตร์
    5.6 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
    5.7 การประกวดโครงงานคุณธรรม
    5.8 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
    5.9 กิจกรรมวนัอาเซียน

    5.10 กิจกรรมพฒันาส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สงัคมศึกษา
    5.11 กิจกรรมค่ายคุณธรรม
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  6.โครงการส่งเสรมิการจัดการเรยีนการสอนสุขศึกษาและ

พลศึกษา 82,400         
    6.1 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
    6.2 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุครุภณัฑส์ านกังาน
   6.3 กิจกรรมการแข่งขนักีฬาสีภายใน 150,000       
   6.4 กิจกรรมกีฬาตา้นยาเสพติด
   6.5 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
   6.6 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขนักีฬานกัเรียน
(กีฬาภายนอกสถานศึกษา)
   6.7 กิจกรรมเปิดบา้นมญัจาศึกษา
7.โครงการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  7.1 แข่งขนัศิลปหตัถกรรม 70400
        - ทศันศิลป์(งานจิตรกรรม)
         - งานป้ัน
         - การขบัร้องเพลง 1
         - การขบัร้องเพลง 2
         - นาฏศิลไ์ทยอนุรักษ ์ม.ตน้
         - นาฏศิลไ์ทยอนุรักษ ์ม.ปลาย
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         - การแสดงตลก
         - ดนตรี
8.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ 80,000         

  8.1 จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียนทั้งภายนอกและ

และภายในโรงเรียน
  8.2 แข่งขนัทกัษะการงานอาชีพ
  8.3 กิจกรรมเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิทยากรทอ้งถ่ิน
  8.4 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ วสัดุฝึกในการเรียนการสอน

และวสัดุส านกังาน
      8.4.1วสัดุฝึกงานเกษตร               
      8.4.2วสัดุฝึกงานช่าง         

9.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

    9.1 งานแนะแนว

         1)จดัท าระเบียนสะสม 10,000      

        2) แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 5,000        

        3) ปัจฉิมนิเทศ 30,000      
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    9. 2 ลูกเสือ-เนตรนารี 90,000         
        1)กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี
    2)จดักิจกรรมวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 และแข่งขนัระเบียบแถว
      3)จดักิจกรรม“วนัวชิราวุธ”พิธีวนัราชสดุดี
    4)จดักิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ-เนตรนารี 

ม.1 และ ม.2
   5)จดักิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรมของลูกเสือ – เนตรนารี ม.3
    9.3  ยุวกาชาด 50,000         

        1)พิธีเขา้ประจ าหมู่
        2) ผลิตส่ือการสอนยวุกาชาด
        3) ทดสอบวิชาพิเศษ
        4)เขา้ค่ายยวุกาชาด
        5) กิจกรรมพฒันาบุลากร
        6) ค่ายยวุกาชาดแห่งประเทศไทย
   9.4  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 13,000         
       1) พิธีปฏิญาณตน
       2) ค่ายผูบ้  าเพญ็ประโยชน์
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       3) กิจกรรมพฒันาส่ือ

     9.5 รักษาดนิแดน
      1) กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร 5,000           

     9.5 ชุมนุม
     1) วสัดุอุปกรณ์ 5,000           
10.โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษทางคณติศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี
   10.1 กิจกรรมส่งเสริมพฒันา/ปรับปรุงห้องเรียน/การ   212,430.00  
พฒันาสือการเรียนรู้/วสัดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบติัการ
    10.2 กิจกรรมอบรมสร้างความตระหนกัในการเรียนรู้ 20,000.00    
ของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ

10.3 อบรมเชิงปฏิบติัการการใช ้ICT 20,000         
    10.4ค่ายวิทยาศาสตร์ 480,000       
    10.5 กิจกรรมสอนเสริมความรู้(เสาร์-อาทิตย)์ 150,000       
   10.6 กิจกรรมเสริมหลกัสูตรฝึกงานร่วมกบั ม.ขอนแก่น ม.3 70,000         

10.7 กิจกรรมเสริมทกัษะวิชาการ 70,000         
    10.8 กิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 450,000       

     10.9 อบรม/ศึกษาดูงานบุคลากร 45,000         
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11. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้เรยีนมนิีสัยรกัการอ่าน

    11.1  กิจกรรมรักการอ่าน
 11.2  กิจกรรมแกปั้ญหานกัเรียนบกพร่องทางดา้นการอ่าน
เขียนอ่านเขียน

12.โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

12.1 พฒันาส่ือแหล่งเรียนรู้/ห้องส านกังาน

12.2 ยวุมคัคุเทศก์

   12.3 ค่ายภาษาองักฤษ/ภาษาจีน

   12.4 ทกัษะทางภาษาหน้าเสาธง
 12.5 Echo English

13.โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

13.1 กิจกรรมตรวจหมู่โลหิตนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 500             

13.2 กิจกรรมตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน 500             

    13.3 กิจกรรมเจริญเติบโตสมวยั 1,500           

    13.4 กิจกรรมบริหารยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 30,000         

    13.5 กิจกรรมอบรมป้องกนัโรคเอดส์และการทอ้งก่อน 3,000           
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4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ
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วยัอนัควร

    13.6 กิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศงานพยาบาลและ 3,000           

ส านกังาน

   13.7 กิจกรรมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 5,000           

   13.8 กิจกรรมรณรงคก์ารบริจาคโลหิต 5,000           

   13.9 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรทางการศึกษา 5,000           

    13.10 กิจกรรมป้องกนัโรคโควิด 15,000         

14.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมี

ค่านิยมอันพึงประสงค์14.1 ปฐมนิเทศนกัเรียน ม.1 และ ม.4 7,000          

 และประชุมผูป้กครองนกัเรียน

   - คร้ังท่ี 1 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.2,3,5,6 20,000         

   - คร้ังท่ี 2 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.3 และ ม.6 5,000          

14.2 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

    - วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 2,500          

       - ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 5,000          

14.3 โรงเรียนสีขาว -                 

  - ประเมินโรงเรียนสีขาว 20,000         
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  - ครอบครัวสีขาว 30,000         

14.4 เชิดชูนกัเรียนตน้แบบ “คนดีศรีมญัจา” 7,000          

14.5 เยีย่มบา้นนกัเรียน 25,000         

14.6 ครูท่ีปรึกษาประจ าหมู่บา้นนกัเรียน 5,000          

14.7 กิจกรรมวินยั แกไ้ข ติดตาม เสริมสร้างพฤติกรรม 4,000          

ผูเ้รียน

      14.8 อบรมคณะกรรมการสภานกัเรียน 10,000         

      14.9 ส่งเสริมประชาธิปไตย 5,550          

      14.10 To be number 1 2,000          

      14.11 เวรสวสัดิการ 3,000          

     14.12 ระดบัชั้นเรียน 3,000          

     14.13 รักกนัฉนัทพ่ี์น้อง/กิจกรรมรับน้อง 5,000          

     14.14 ครูและอาสาต ารวจ 3,000          

     14.15 สารวตัรนกัเรียน 3,000          

     14.16 ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 15,000         

     14.17 กิจกรรมกตญัญูกตเวทีเคร่ืองหมายของคนดี

    -กิจกรรมวนัคลา้ยวนัเฉลิมพรรษาพระราชินีสุทิดา
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    - กิจรรมวนัไหวค้รู 8,000          

    -กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 5,000          

    - กิจกรรมวนัคลา้ยวนัเฉลิมพรราพระบาทสมเด็จ 5,000          

พระเจา้อยูห่วัฯ

    - กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ  วนัชาติ วนัคลา้ยวนัเฉลิม 5,000          

พระชนพรรษารัชกาลท่ี 9

    14.18 วนัเยาวชนไทย 5,000          

    14.19 เลือกตั้งประธานนกัเรียน 3,900          

    14.20 เส้ือสูทสภานกัเรียน จ านวน 30 คน -                 

    14.21 วสัดุส านกังาน(กระดาษและวสัดุอุปกรณ์ส านกังาน) 50,000         

    14.22 แผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการ
นกัเรียน

-              

    กิจการผูเ้รียน

15.โครงการส่งเสริมสุขภาวะนักเรียน 20,000         

    15.1  กิจกรรมดา้นการตรวจสอบ/เฝ้าระวงัในโรงเรียน

    15.2 กิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค

   15.3 กิจกรรมพ่ีสอนน้อง                                                                                                                                             

   15.4 กิจกรรม อย.น้อยขยายเครือข่ายในโรงเรียน/นอก
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โรงเรียนและชุมชนและส่งผลงานเขา้ประกวด

ระดบัประเทศ

   15.5 กิจกรรมการตรวจสอบสุขาภิบาล/เฝ้าระวงัในโรงเรียน

   15.6 กิจกรรมเผยแพร่/จดันิทรรศการ/รณรงค์

   15.7 กิจกรรมพฒันาบุคลากร

16.โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (IS) 30,000         

16.1กิจกรรมการจดัอบรมการเรียนการสอน IS

16.2กิจกรรมนิเทศ ติดตามการสอน IS

16.3กิจกรรมน าเสนอผลงานรายวิชา IS2

16.4กิจกรรมการเผยแพร่ผลงาน IS3

17.โครงการส่งเสริมคุณภาพการด ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

17.1 การจดัการเรียนรู้โดยสอดแทรกหลกัปรัชญาของ -              

เศรษฐกิจพอเพียง

17.2 การอบรมนกัเรียนตามหลกัปรัชญาของ 15,000         

เศรษฐกิจพอเพียง

17.3 การศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ 7,000           
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ตามพระราชด าริ

17.4 กิจกรรมประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 10,000         

17.5 กิจกรรมรับการประเมินศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกั 15,000         

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

17.6 กิจกรรมการจดัการขยะในโรงเรียน -              

17.7 ปรับภูมิทศัน์พอเพียง -              

17.8 หน่ึงคนหน่ึงบญัชี -              

17.9 กิจกรรมรักษน์ ้า -              

17.10 กิจกรรมการประกวดภาพวาด  3,000           

“เยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชด าริ”

17.11 กิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาท -              

สมเด็จพระเจา้อยูห่วั

17.12   กิจกรรมรอบรู้เศรษฐกิจพอเพียง -              

18. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

18.1 สปัดาห์ห้องสมุด 35,000         

18.2 ตามรอยเจา้ฟ้านกัอ่าน

18.3 เท่ียงวนัหรรษา
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18.4 ยอดนกัอ่าน

18.5 การอ่านสู่ชุมชน

18.6 บริการงานห้องสมุด

18.7 ซ่อมบ ารุงครุภณัฑห์้องสมุด

19.โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ

     19.1งานแผนงานและสารสนเทศ

2 รวบรวมผลการด าเนินงานตามโครงการและผลงาน

นกัเรียน ครู ในรอบปี

    19.2 งานส านกังานฝ่าย 30,000         

      19.2.1รับ-ส่งหนงัสือบนัทึกขอ้ความ หนงัสือราชการ

      19.2.2บริการวสัดุ อุปกรณ์ส านกังานและในโครงการ

   19.3 งานทะเบียนและเทียบโอน 75,000      

      19.3.1 บริการเอกสาร หลกัฐานทางการศึกษา

      19.3.2 จดัพิธีมอบหลกัฐานการจบหลกัสูตร 

                   ระดบั ม . 3 และ ม. 6
20.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ

       20.1 การรับนกัเรียน ม.1 และ ม.4 20,000         
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       20.2 การสอนปรับพ้ืนฐาน ม.1 และ ม.4

       20.3 การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร 10,000

        20.4 การจดัตารางสอน 10,000         

       20.5 การพฒันาห้องเรียนพิเศษ

       20.6 การสอนเสริมเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิ ม.3และ 6 50,000         

       20.7 การแข่งขนัทกัษะวิชาการ

       20.8 การนิเทศการเรียนการสอน 2,000           

       20.9 การท าวิจยัในชั้นเรียน

       20.10 นิทรรศการวิชาการฯ (คร้ังท่ี 10) 20,000         

       20.11 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

       20.12 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 420,000       

       20.13 พฒันางานวดัผลและประเมินผล 60,000         

       20.14 การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 5,000           

21.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานบุคคล

     21.1 ค่าจา้งบุคลากร 1,200,000     

     21.2 ค่าสาธารณูปโภค/วสัดุ/ครุภณัฑ์ 500,000       

     21.3 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 191,680       
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4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

     21.4 ค่ากระดาษโรเนียว 100,000       

      21.5 ค่าหมึก Copy Print 50,000         

     21.6 ค่ากระดาษไข(มาสเตอร์) 50,000         

      21.7 ค่าหมึกปร้ินเตอร์เลเซอร/อิงเจ็ท 50,000         

     21.8 ค่าผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 50,000         

     21.9 น ้ายาสุขภณัฑ์ 30,000         

      21.10 ค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ 20,000         

      21.11 ค่าบ ารุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ์ 30,000         

      21.12 น ้ายาดบัเพลิง 20,000         

      21.13 สูบส่ิงปฏิกูล 10,000         

      21.14 ค่าประกนัอุบติัเหตุ

      21.15 ค่าบตัรนกัเรียน

      22.16 คู่มือนกัเรียน

      22.17 ค่าจา้งครูชาวต่างประเทศ
22.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

รายบุคคล  (DMC : Data-Management-Center)

    22.1 พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศนกัเรียนรายบคุคล

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

 (DMC : Data-Management-Center)
23.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป

    23.1 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์และครุภณัฑส์ านกังาน 28,000         

    23.2 ปรับปรุงงานอาคารสถานท่ี

     23.2.1 ปรับปรุงห้องน ้าส านกังานกลุ่มงานฯ 13,000         

     23.2.2 ปรับปรุงภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม 100,000       

     23.2.3 ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนไทย 30,000         

     23.2.4 ปรับปรุงซ่อมบ ารุงรถขนขยะ 20,000         

     23.2.5 ปรับปรุงห้องพยาบาล 10,000         

     23.2.6 ปรับปรุงหอศิลป์ 20,000         

     23.2.7 ปรับปรุงสวนวรรณคดี 7,000           

     23.2.8 ปรับปรุงห้องปฏิบติัการกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 20,000         

    23.3 ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน

     23.3.1 กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ

     23.3.2 กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

     23.3.3 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง

     23.3.4 กิจกรรมร าบวงสรวงเมือขอนแก่น

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

     23.3.5 กิจกรรมเทศกาลกลว้ยไมป่้าบานและ 10,000         

 ของดีเมืองมญัจาคีรี

   23.4  ธนาคารโรงเรียน 25,000         

   23.5  กิจกรรมพฒันาคณะกรรมการสถานศึกษา 7,000           

24.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยกระบวนการ PLC

   24.1 จดัหาส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสร์

(วสัดุอุปกรณ์/สารเคมี)

24.2 จดับรรยากาศ(ปรับปรุงส านกังาน/4ห้องปฏิบติัการ)

   24.3 ด าเนินการ PLC ของกลุ่ม PLC โรงเรียนมญัจาศึกษา

25.โครงการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

     25.1 เสียงตามสาย 35,000         

     25.2 จามจุรีสมัพนัธ์ 5,000           

     25.3 สุขเกษม วนัเกษียณ 35,000         

     25.4 จดัท าปฏิทินโรงเรียน 32,000         

     25.5 จดัท าป้ายคทัเอาท,์ไวนิล 25,000         

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

26.โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์

3    26.1 ปรับปรุงพฒันาส่ือการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัผล 10,000         

ประเมินผล

    26.2 ศึกษาดูงาน โรงเรียนและหน่วยงานภายนอก -              

ท่ีมีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

    26.3 ปรับปรุงพฒันาส านกังานและห้องปฏิบติัการกลุ่ม -              

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 27.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ  ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนร่วมกิจกรรม

การปฏิบัตจิริง (Active Learning)

  27.1 วสัดุ-อุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  27.2 เปิดบา้นวิชาการ

  27.3 การพฒันาส่ือ/นวตักรรมและวิจยัในชั้นเรียน

  27.4 กิจกรรมประกวดวงดนตรี

  27.5 กิจกรรมนาฏศิลป์สมัพนัธ์กบัชุมชน

  27.6 การพฒันาดนตรีวงโปงลางและนางร า

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

  27.7 การพฒันาวงโยธวาทิต

  27.8 การพฒันาดนตรีไทย

  27.9 พฒันาแหล่งเรียนรู้หอศิลป์ -                      
  27.10กิจกรรมศึกษาดูงานพฒันาครูสู่ OBEC AWARDS 5,000              
  27.11 โครงการเขา้ค่ายศิลปะ -                      
28.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานบุคคล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     28.1 ทดสอบครูและนกัเรียนจากสถาบนัท่ีไดรั้บการ

รับรองระดบัชาติหรือ CEFR

29.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล 250,000       

     29.1 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา

    29.2 จดัอบรมครู

   29.3 ศึกษาดูงาน

   29.4 พฒันาลูกจา้ง

   29.5ศึกษาดูงานระดบัอาเซียน ศึกษาบริบทของประเทศ

ในกลุ่มประซาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือพฒันาการจดัการ

เรียนการสอนสู่ระดบัประชาคมอาเซียน

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

30.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยี  

    30.1 งานโสตทัศนศึกษา 200,000       

    30.1.1 กิจกรรมบ ารุงหอประชุม

    30.1.2  อุปกรณ์โสต
    30.2 งานเทคโนโลยี 350,000       

   30.2.1 เช่าสญัญาณอินเทอร์เน็ต
   30.2.2 ติดตั้งเคร่ืองอุปกรณ์เช่ือมอินเทอร์เน็ต อาคาร 1
   30.2.3  จดัซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือซ่อมบ ารุง
 คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน
   30.2.4 จดัอบรมการพฒันาส่ือนวตักรรม
31.โครงการขบัเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

    31.1 จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 20,000         

4     31.2 จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 

    31.3 จดัท ารายละเอียดงานโครงการ/กิจกรรม

     31.4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปีการศึกษา  

ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

    31.5 สรุปการใชจ่้ายงบประมาณด าเนินงานโครงการ

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

ประจ าปีการศึกษา

32.โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภาย 20,000         

ในสถานศึกษา

     32.1 กิจกรรมทบทวน/เผยแพร่ความรู้และป้ายนิเทศ  

เร่ืองการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้กบับุคลากร

และมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

      32.2 การจดัท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

คู่มือมาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายของ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน

     32.3 รับการนิเทศ ก ากบัและติดตามผลการด าเนินงาน

ตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหน่วย

งานตน้สงักดั

      32.4 จดัท ารายงานผลการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา

ประจ าปี

รวม 4,254,180     709,030        

รวม

1,938,000(เกินงบ 159,970)

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

512,703.00                                                                                

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

ฝ่ายวชิาการ

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น

2           ตามหลกัสูตรของผู้เรียน

      1.1 การวดัและประเมินผล
2.2.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

      2.1 การรับสมคัรนกัเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2555 100,000       -
      2.2 การจดัตารางเรียน
      2.3 งานทะเบียน 12,000         -
      2.4 จดัท าขอ้สอบคู่ขนาน 1,000           -
      2.5 จดัท าขอ้สอบสหวิทยาเขต  (งบ สหว.) 60,000         -
      2.6 จดัอบรมหลกัสูตรสหวิทยาเขต (งบ สหว.) 1,500           -

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ - -

           และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน - -
     3.1 ประกวดโครงงานและแสดงผลงานนกัเรียน
     3.2 นิเทศการเรียนการสอน
     3.3 งานหนงัสือเรียนฟรี 30,000         -
     3.4 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 5,000           -

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

     3.5 ปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตร - -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม - 600,000       

           และการบริการ 10,000         

          1) งานพสัดุฝ่ายวิชาการ       
2.6.1 โครงการพัฒนาการประกนัคุณภาพภายใน

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง 20,000         -
    4.1  งานส านกังานฝ่ายวิชาการ
            4.1.1 งานสารบรรณฝ่ายวิชาการ
            4.1.2 งานสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

 4.1.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ 10,000         -

            เป้าหมายตามวสัิยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 10,000         -

           ของสถานศึกษา
           1.1 สอบ  Pre-O-Net ม.2 ม.3 ม.5 ม.6
           1.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (เรียนฟรี)
           1.3 จดัอบรมการพฒันาครูสู่มาตรฐานสากล 40,000         -

รวม - 100,000       

คณติศาสตร์ 50,000         -
1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ 349,500      700,000       
          ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          อย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. แข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์
          2. ค่ายคณิตศาสตร์
1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 12,000         -

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ - 50,000         

          แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน
          1.  ส่งเสริม/พฒันาทกัษะการใช้โปแกรม GSP
          2.  คลีนิคคณิตศาสตร์
2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 20,000         -
          1. วิเคราะห์หลกัสูตร หน่วยการเรียนรู้ 15,000         -
          2. ปรับปรุง/พฒันาส่ือการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัผลประเมินผล
3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 4,000           -

          เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 25,000         -
          1. ปรับปรุง/พฒันาแหล่งเรียนรู้

รวม

วทิยาศาสตร์ 35,000         -

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 111,000      50,000         

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

         1. นิทรรศการสานสมัพนัธ์

         2. วนัวิทยาศาสตร์

         3. ค่ายวิทยาศาสตร์ 10,000         -

         4. แข่งขนัทกัษะวิชาการ 10,000         -

         5. ทศันศึกษานอกสถานท่ี(หอ้งเรียนพิเศษ) - 50,000         

         6. ประกวดโครงงานและผลงานนกัเรียน 10,000         -

         7.  หอ้งปฏิบติัการเคมีเคล่ือนท่ี (มข.) - 45,000         

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น 15,000         -

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 25,000         

          1. จดัการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจยั

20,000         -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1.โปรเจคเตอร์ 2 เคร่ือง

          2. เกา้อ้ีนัง่เรียน  100 ตวั/ซ่อมโตะ๊

          3. วิชชวล 1 เคร่ือง 40,000         -

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          4. ซ่อมกลอ้งจุลทรรศน์ 30,000         -

          5. วสัดุส านกังาน 30,000         -

          6. สารเคมีและอุปกรณ์ 20,000         -

         7. กลอ้งจุลทรรศน์ 2 ตวั 10,000         -

         8. คอมพิวเตอร์ 2 ชุด 80,000         -

50,000         -

รวม 36,000         -

361,000      120,000       

ภาษาไทย

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

          อย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. บนัทึกรักนกัอ่าน

          2. ตอบปัญหาจากสารนุกรม

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          3. ตอบปัญหาจากพจนานุกรม 6,000           -

          4. ตอบปัญหาภาษาไทย 6,000           -

          5. สร้างสรรคผ์ลงานจากการเรียนรู้ 6,000           -

          6. ค่ายบูรณาการ 6,000           -

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น 6,000           -

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 50,000         

          1. แกปั้ญหานกัเรียนอ่านไม่คล่อง

          2. วนัสุนทรภุ่

          3. วนัภาษาไทย 5,000           -

25,000         -

          4. สู่ความเป็นเลิศ 15,000         -

          5. สอนเสริมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 10,000         -

          1. พฒันาบุคลากร 10,000         -

          2. พฒันาครูสู่วิจยัชั้นเรียน

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ -

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000         -

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          1. นิเทศภายในกลุ่มสาระ

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ - -

          1. พฒันาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ

รวม 50,000         -

155,000      50,000         

สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม

1.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

           และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน

          1. จดัป้ายนิเทศ

          2. ของหายไดคื้น

          3. มารยาทชาวพทุธ 10,000         -

          4. ตอบปัญหา - -

          5. บริโภคอยา่งพอเพียง - -

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          6. ความรับผิดชอบในการท างาน - -

          7. ลานวฒันธรรม - -

          8. จิตอาสา - -

          9. ค่ายคุณธรรม - -

        10. ส่งเสริมประชาธิปไตย - -

        11. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ - 50,000         

        12. ค่ายเยาวชนไทยใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม - -
- 5,000           

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ - -

          และพัฒนาตนเองของผู้เรียน

          1. กา้วทนัโลก

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ - 500              

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน

          1. โครงงาน

          2. โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง

          3. โครงงานคุณธรรม 1,000           -

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น - 5,000           

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 5,000           

          1. แข่งขนัตอบปัญหาวิชาสงัคม

          2. ทบทวนความรู้สู่มาตรฐาน
20,000         -

- -

2.1.1 โครงการพัฒนาการปกบัิติงานของครู

          1. พฒันาเทคนิคการเรียนรู้

          2. วิจยัในชั้นเรียน

          3. นิเทศภายในกลุ่มสาระ 3,000           

5.1.1 โครงการจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น - -

          แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา - -

          และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ

          สูงขึน้

     1) โครงการสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทาง

           การปฏิรูปการศึกษา

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          1. จดัตั้งศนูยอ์าเซียน

รวม 100,000       -

134,000      65,500         

สุขศึกษาและพลศึกษา

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

          1. การแข่งขนักีฬาภายใน

         2. การทดสอบสมรรถภาพ

         3. กีฬาตา้นยาเสพติด - 150,000       

         4. ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 3,000           -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 10,000         

          และการบริการ - -

          1. วสัดุส านกังาน

          2. ซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน
5,000           -

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

รวม 50,000         -

58,000        160,000       

ภาษาต่างประเทศ

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. การอ่านกรังปรีซ์

          2. สปัดาห์ภาษาองักฤษ

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 2,000           -

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 10,000         -

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน

          1. กิจกรรม 4 ภาษาหนา้เสาธง

          2. วนัส าคญัของเจา้ของภาษา

          3. ค่ายภาษาองักฤษ 5,000           -

          4. Sky Info 5,000           -

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          5. ประกวดโครงงาน - 50,000         

          6. ส่งเสริมการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ 3,000           -

2,000           -

5,000           -

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน

         1. พฒันาการเรียนการสอนยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

             ทางการเรียน และ O-Net

2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 20,000         -

            1. พฒันาบุคลากร

2.6.1 โครงการพัฒนาการประกนัคุณภาพของ

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง - -

           1. สารสนเทศกลุ่มสาระ

3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 5,000           -

           1. พฒันาส่ือและแหล่งเรียนรู้

           2. ยวุมคัคุเทศก์

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

20,000         -

6,000           -

5.1.1 โครงการจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 

          แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา

          และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ

          สูงขึน้

          1. ASEAN  Corner

          2. English Speaking Year 2012

          3. Native Speaker 10,000         -

10,000         -

รวม - -

103,000      50,000         

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.6.1  โครงการพัฒนาทักษะในการท างาน 

           รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้

           และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต

           1. เขา้ค่ายฝึกทกัษะวิชาชีพ

           2. แข่งขนัทกัษะ
           3. จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน - 40,000         

2.1.1โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 50,000         -

          1. เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิทยากรทอ้งถ่ิน 30,000         -

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

           และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 20,000         -

          1. วสัดุฝึกปฏิบติังานเกษตร   งานคหกรรม 

              งานช่าง   และวสัดุส านกังาน

130,000       -

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1. จดัหาส่ือเทคโนโลยี

3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

          เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 25,000         -

          1. จดัท าหอ้งแสดงผลงานนกัเรียน

รวม 20,000         -

275,000      40,000         

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

ศิลปะ

1.1.1  โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

1) งานนาฏศิลป์

     1. นาฏศิลป์สมัพนัธ์

     2. ค่ายนาฏศิลป์

2) งานดนตรี 30,000         -

     1. ประกวดวงดนตรี - 20,000         

     2. ดนตรีพ้ืนบา้นอีสาน

     3. วงโยธวาทิต - 8,000           

     4. วงดนตรีลูกทุง่ 40,000         -

3) งานศิลปะ 100,000       -

      1. ประกวดวาดภาพ 30,000         -

      2. รวมพลงัศิลป์สร้างสรรค์

      3. แข่งขนัทกัษะศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 15,000         -

     4. นิทรรศการศิลปะ:งานสานสมัพนัธ์วิชาการ 15,000         -
- 60,000         

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 10,000         -

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

           และการบริการ

    1. จดัท าบอร์ดภาพกิจกรรมดา้นนาฏศิลป์ของนกัเรียน

         และเปล่ียนประตูหอ้งนาฏศิลป์

     2. จดัท ากรอบภาพวาดนกัเรียน 5,000           -

รวม

- 15,000         
245,000      103,000       

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. รักษาดินแดน

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

           และการบริการ
          1.1 ส านกังานรักษาดินแดน
                  -พระบรมฉายาลกัษณ์
                  -โตะ๊ประชุมพร้อมเกา้อ้ี - 15,000         

                  - เคร่ืองขยายเสียงเล็กพร้อมล าโพง
รวม

2. ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ -             15,000         

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
          1. กิจกรรมการเรียนการสอนผูบ้  าเพญ็ประโยชน์
          2. ค่ายผูบ้  าเพญ็ประโยชน์

รวม 5,000           -
- 15,000         

5,000          15,000         

3. ชุมนุม
2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

           1. ชุมนุม

รวม
4. ยุวกาชาด - 20,000         

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ - 20,000         

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

             1) พิธีเขา้ประจ าหมู่ยวุกาชาด

            2) เขา้ค่ายยวุกาชาด

            3) ผลิตส่ือการเรียนการสอนยวุกาชาด - -

รวม - 75,000         

3,000           -

3,000          75,000         

5. ลูกเสือ-เนตรนารี

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

             1) การเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี

             2) วนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

             3) วนัราชสดุดี (วนัวชิราวุธ) 3,500           -

             4) ทดสอบวิชาพิเศษ 2,000           -

             5) เขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2,000           -

รวม 6,000           -

- 107,500       

13,500        107,500       

6.1 งานห้องสมุด

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

          อย่างต่อเน่ือง

          1. ชวนอ่าน/บริการยืมหนงัสือ

             - หนงัสือเสริมบทเรียน

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

             - หนงัสือนิตยสาร วารสาร หนงัสือพิมพ์

          2. รอบรู้ตอบได้ 100,000       -

          3. หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี 40,000         -

          4. น าความรู้สู่ชุมชน 5,000           -

          5. เท่ียงวนัหรรษา - -

          6. บนัทึกรักการอ่าน 3,000           -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 2,000           -

           และการบริการ 20,000         -

          1. สร้างเครือข่ายหอ้งสมุด

รวม

6.2 งานแนะแนว 3,000           -

1.6.1 โครงการพัฒนาทักษะในการท างาน  173,000      -               

          รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผุ้อ่ืนได้

          และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต

          1.  จดัท าระเบียนสะสม

          2.  ผลิตส่ือแนะแนว

          3. ป้ายนิเทศ 3,000           -

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          4.  การใหค้  าปรึกษา 7,500           -

          5.  ทุนการศึกษา 7,000           -

          6.  กองทุนเงินกูย้ืมเพ่ือการศึกษา - -

          7.  แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ - -

          8.  ปัจฉิมนิเทศ - -

          9.  ติดตามผลนกัเรียนท่ีจบการศึกษา 6,000           -

รวม 5,000           -

- -

28,500        -

6.3 งานอนามัยโรงเรียน

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

          1. ฟันสะอาดเหงือกแขง็แรง

          2. ตรวจหมู่โลหิต

          3. ปลอดภยัจากไขเ้ลือดออก 2,000           -

          4. อนามยัวยัเจริญพนัธุ์ป้องกนัเอดส์ 1,000           -

          5. บริการยา : ซ้ือยา - -

          6. เจริญเติบโตสมวยั - 15,000         

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          7. ด่ืมนมเพ่ือสุขภาพ: แจกนมกล่อง 15,000         -

          8. อบรมการบริโภคปลอดภยัเพ่ือลดปัญหา - -

              น ้าหนกัเกิน 25,000         -

          9. ตรวจสุขภาพประจ าปี - 2,000           

รวม - -

43,000        17,000         

6.4 งานประกนัคุณภาพ

2.6.1 โครงการพัฒนาการะกนัคุณภาพภายใน

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง

          1.  อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการประกนัคุณภาพ

               ภายในของสถานศึกษา

          2. พฒันางานประกนัคุณภาพภายใน 50,000         -

               ของสถานศึกษา

          3. โครงการขบัเคล่ือนระบบโครงข่าย - -

               การเรียนรู้ไร้พรมแดน    

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

- -

รวม

50,000        -               

6.5 งานประชาสัมพันธ์

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1. ปรับปรุงหอ้งประชาสมัพนัธ์

          2. เสียงตามสาย

          3. ป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์ 40,000         -

          4. ซุม้เฉลิมพระเกียรติ "พอ่ของแผ่นดิน" 20,000         -

3.1.1  โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 30,000         -

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 20,000         -

           1. จดัท าหนงัสือมุทิตาจิตนุสรณ์ 5 คน (1 เล่ม)

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

           2. วารสารโรงเรียน,จดหมายข่าว

30,000         -

รวม - 75,000         

140,000      75,000         

6.6 งานโสตทัศนศึกษา

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

         1. พฒันาส่ือและเทคโนโลยีหอ้งโสต

         2. สนบัสนุนและพฒันาส่ือและเทคโนโลยี (ICT)
48,000         -
30,500         -

รวม

78,500        -

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

6.7 งานโภชนาการ

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

         1. นกัเรียนฉลาดซ้ือฉลาดใช้

         2. ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ

         3. อย.นอ้ยสู่ชุมชน 8,000           -
         4. นกัเรียนทิง้ขยะถูกท่ี - -

         5. ตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร - 8,000           

         6. การท าความสะอาดโรงอาหาร 24,000         -

         7. ตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ม่คา้โรงอาหาร 2,000           -

         8. กล่องแสดงความคิดเห็น 2,000           -
- -

รวม 1,000           -

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

37,000        8,000           

ฝ่ายบริหารทัว่ไป

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ
         1. วสัดุส านกังาน

         2. สร้างหอ้งสุขาฝ่าย

3.1.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 5,000           -

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 50,000         -

      3.1 วนัเด็กแห่งชาติ

      3.2 สงกรานต์

      3.3 บุญบั้งไฟ - 5,000           

      3.4 วนัเขา้พรรษา - 5,000           

      3.5 วนัลอยกระทง - 12,000         

      3.6  ประชาสมัพนัธ์ แผ่นพบั - 13,000         

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

      3.7  จดักิจกรรมโดยสหวิชาชีพ - 10,000         

- 10,000         

รวม - -

ฝ่ายกจิการนักเรียน

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ 55,000        55,000         

          1. รณรงคต่์อตา้นและป้องกนัยาเสพติด
          2. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและสุนทรียทางดนตรี
               และนาฏศิลป์ - 10,000         
          3. ค่ายเยาวชนมญัจาศึกษาร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด - 8,000           
          4. เฝ้าระวงั ป้องกนั แลฃะแกไ้ขนกัเรียน
              ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบัยาเสพติด - 20,000         
          5. ขบัข่ีปลอดภยัมีวินยัจราจร - 10,000         
          6. อบรมใหค้วามรู้การป้องกนัและถูกล่อลวง
          7. อบรมเร่ืองเพศศึกษานกัเรียนหญิง - 5,000           
          8. อบรมคณะกรรมการนกัเรียน - 10,000         
          9. อบรมสภานกัเรียน - 30,000         
         10.คณะกรรมการนกัเรียนศึกษาดูงาน - 12,000         
         11. รณรงคป์ระชาธิปไตยสู่ชุมชน - 10,000         

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

         12. เลือกตั้งประธานนกัเรียน - 20,000         
         13. รักกนัฉนัทพ่ี์นอ้ง - 10,000         
1.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ - 2,000           
          ค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน - 7,500           
          1. ปฐมนิเทศ
          2. ประชุมผูป้กครอง
          3. กองทุนลูกรักษม์ญัจาศึกษา - 20,000         
          4.  3 ร้ัวสมัพนัธ์ - 35,000         
          5. เยี่ยมบา้นนกัเรียน - 40,000         
          6. เครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ - 10,000         
          7. เชิดชูนกัเรียนตน้แบบคนดีศรีมญัจา - 20,000         
          8. ส่งเสริมพฒันาและแกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียน - 10,000         
          9. ค่ายอบรมนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง/ - 20,000         
               เบ่ียงเบน - 5,000           
       10. กิจกรรมกตญัญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมาย - 25,000         

              ของคนดี
- 18,000         

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

        11. ค่ายคุณธรรม ม.1 และ ม.4
        12. จิตใสใจเป็นสุข
        13. ตน้กลา้ของแผ่นดินเยือนถ่ินพอ่ - 15,000         
        14. เติมชีวิตใหส้ดใสดว้ยจิตใจท่ีใฝ่ธรรม - 500              
        15. หอ้งเรียนน่าอยู่อาคารเรียนปลอดภยั - 5,000           
2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม - 2,000           
           และการบริการ - 10,000         
           1. ปรับปรุงส านกังานฝ่ายกิจการนกัเรียน

รวม

23,480         -
23,480        390,000       

5. งานอาคารสถานที่

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
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30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ
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           และการบริการ

         1. ซ่อมบนัไดอาคาร 1

         2. ซ่อมหลงัคาอาคาร 1-4

         3. หลงัคาครอบบนัไดอ้าคาร1-2 50,000         -

         4. ปรับพ้ืนทางเดินขา้งหอประชุมดา้นทิศ ต.ต. 50,000         -

         5. ศาลา 3 หลงั 30,000         -

         6. ร่องระบายน ้าหลงัหอประชุม 25,000         -

         7. สร้างร้ัวสนามบอลดา้นทิศใต้ 35,000         -

         8. ซ่อมหลงัคา/ร้ัวเหล็กโรงรถหลงัอาคาร 2 10,000         -

         9. ปรับเสาป้ายหนา้โรงเรียน 20,000         -

       10. เล่ือยตดัตน้ไม้ 25,000         -

รวม 17,000         -

รวมทั้งส้ิน 8,000           -

270,000      -

########## ######### 888,420.00   

#REF!
เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ

จ านวนเงนิ
300,000       



30



30



30



30



30



30



30



30



30



30



30

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมัญจาศึกษา  อ าเภอมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
1 1.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1. ค่าจา้งบุคลากร 350,000 1. การด าเนินงานตาม 200,000

ภาษาไทยที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจิริง 77,400        2. ค่าสาธารณูปโภค     แนวทางปฏิรูป

 1.1 กิจกรรมวนัสุนทรภู่     2.1 ค่าไฟ 1,000,000      การศึกษา ทศวรรษที ่21

 1.2 กิจกรรมวนัภาษาไทย     2.2 ค่าน ้า 250,000     2. การด าเนินงาน 100,000        
 1.3 กิจกรรมเทิดค่าภูมิปัญญาไทย     2.3 ค่าโทรศพัท์ 30,000           ประกนัคุณภาพ

 1.4 กิจกรรมเปิดบา้นภาษาไทย 3. ซ่อมครุภณัฑ/์แอร์/คอม 47,090           สถานศึกษา

 1.5 กิจกรรมค่ายภาษาไทย -              4. ซ่อมบ ารุงรถโรงเรียน 100,000     3. การด าเนินงานตาม 200,000        
 1.6 กิจกรรมพฒันาส่ือ/นวตักรรมและวิจยัในชั้นเรียนสู่ 5. น ้ามนัเช้ือเพลิง 300,000         นโยบายส านกังาน

 OBEC AWARDS 6. น ้ายาสุขภณัฑ์ 10,000           เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

 1.7 กิจกรรมศึกษาดูงานพฒันาครูสู่ OBEC AWARDS 7. น ้ายาดบัเพลิง 20,000           มธัยมศึกษา เขต 25

 1.8 กิจกรรมแข่งขนัทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 8. สูบส่ิงปฏิกูล/เก็บขยะ 20,000       4. การด าเนินงาน 209,030        
 1.9 กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้    โครงการพิเศษ /

2.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 75,000            โครงการเร่งด่วน/

คณติศาสตร์   - โรงเรียนมาตรฐานสากล
     2.1 กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์   - อาเซียนศึกษา
     2.2  กิจกรรมแข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์ภาย   - โรงเรียนตามหลกัปรัชญา

ภายในโรงเรียน     ของเศรษฐกิจพอเพียง
     2.3 ส่งเสริม/พฒันาทกัษะการใชโ้ปรแกรม GSP 

 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ
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กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%
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    2.4 แข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์กบัหน่วยงาน
อ่ืนๆ ภายนอกโรงเรียน
    2.5 ค่ายคณิตศาสตร์ -                      
    2.6 นิทรรศการสานสมัพนัธ์ -                      
3.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 145,000       

วิทยาศาสตร์
   3.1 นิทรรศการสารสมัพนัธ/์น าเสนอเสนอผลงาน

วิทยาศาสตร์
   3.2 กิจกรรมค่ายพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

   3.3 กิจกรรมวนัวิทยาศาสตร์
   3.4 กิจกรรมแข่งขนัทกัษางวิชาการ
   3.5 กิจกรรมแข่งขนัวิทยาศาสตร์ภายนอก
4.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 80,000         

ภาษาต่างประเทศ
    4.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและแข่งขนั

ทกัษะทางวิชาการ
    4.2 พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ O-NET
    4.3 Native speaker (English/Chinese) จดัอบรมครู
    4.4 ส่งเสริมผลงานครูและนกัเรียน

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ
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    4.5 นิทรรศการวิชาการ/Open House
    4.6 วฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของเจา้ของภาษา
5.โครงการพัฒนาการการจัดการเรยีนรูก้ลุ่มสาระ
สังคมศึกษา เพ่ือความเป็นเลิศของผู้เรยีน 124,000       
   5.1 การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการงานศิลปะหตักรรม
   5.2 นิทรรศการวิชาการเปิดบา้นสงัคมศึกษา
   5.3กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โรงเรียนวิถีพุทธ

(อบรมนกัเรียน ม.1-ม.6)
       - กิจกรรมค่ายคุณธรรม
       - กิจกรรมสวดมนตห์มู่ท  านองสรภญัญะ
       - กิจกรรมตกับาตรวนัพระ
    5.4 กิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา
    5.5 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทศันศึกษาประวติัศาสตร์
    5.6 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
    5.7 การประกวดโครงงานคุณธรรม
    5.8 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
    5.9 กิจกรรมวนัอาเซียน

    5.10 กิจกรรมพฒันาส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สงัคมศึกษา
    5.11 กิจกรรมค่ายคุณธรรม
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  6.โครงการส่งเสรมิการจัดการเรยีนการสอนสุขศึกษาและ

พลศึกษา 82,400         
    6.1 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
    6.2 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุครุภณัฑส์ านกังาน
   6.3 กิจกรรมการแข่งขนักีฬาสีภายใน 150,000       
   6.4 กิจกรรมกีฬาตา้นยาเสพติด
   6.5 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
   6.6 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขนักีฬานกัเรียน
(กีฬาภายนอกสถานศึกษา)
   6.7 กิจกรรมเปิดบา้นมญัจาศึกษา
7.โครงการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  7.1 แข่งขนัศิลปหตัถกรรม 70400
        - ทศันศิลป์(งานจิตรกรรม)
         - งานป้ัน
         - การขบัร้องเพลง 1
         - การขบัร้องเพลง 2
         - นาฏศิลไ์ทยอนุรักษ ์ม.ตน้
         - นาฏศิลไ์ทยอนุรักษ ์ม.ปลาย
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         - การแสดงตลก
         - ดนตรี
8.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ 80,000         

  8.1 จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียนทั้งภายนอกและ

และภายในโรงเรียน
  8.2 แข่งขนัทกัษะการงานอาชีพ
  8.3 กิจกรรมเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิทยากรทอ้งถ่ิน
  8.4 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ วสัดุฝึกในการเรียนการสอน

และวสัดุส านกังาน
      8.4.1วสัดุฝึกงานเกษตร               
      8.4.2วสัดุฝึกงานช่าง         

9.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

    9.1 งานแนะแนว

         1)จดัท าระเบียนสะสม 10,000      

        2) แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 5,000        

        3) ปัจฉิมนิเทศ 30,000      
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    9. 2 ลูกเสือ-เนตรนารี 90,000         
        1)กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี
    2)จดักิจกรรมวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 และแข่งขนัระเบียบแถว
      3)จดักิจกรรม“วนัวชิราวุธ”พิธีวนัราชสดุดี
    4)จดักิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ-เนตรนารี 

ม.1 และ ม.2
   5)จดักิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรมของลูกเสือ – เนตรนารี ม.3
    9.3  ยุวกาชาด 50,000         

        1)พิธีเขา้ประจ าหมู่
        2) ผลิตส่ือการสอนยวุกาชาด
        3) ทดสอบวิชาพิเศษ
        4)เขา้ค่ายยวุกาชาด
        5) กิจกรรมพฒันาบุลากร
        6) ค่ายยวุกาชาดแห่งประเทศไทย
   9.4  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 13,000         
       1) พิธีปฏิญาณตน
       2) ค่ายผูบ้  าเพญ็ประโยชน์
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       3) กิจกรรมพฒันาส่ือ

     9.5 รักษาดนิแดน
      1) กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร 5,000           

     9.5 ชุมนุม
     1) วสัดุอุปกรณ์ 5,000           
10.โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษทางคณติศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี
   10.1 กิจกรรมส่งเสริมพฒันา/ปรับปรุงห้องเรียน/การ   212,430.00  
พฒันาสือการเรียนรู้/วสัดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบติัการ
    10.2 กิจกรรมอบรมสร้างความตระหนกัในการเรียนรู้ 20,000.00    
ของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ

10.3 อบรมเชิงปฏิบติัการการใช ้ICT 20,000         
    10.4ค่ายวิทยาศาสตร์ 480,000       
    10.5 กิจกรรมสอนเสริมความรู้(เสาร์-อาทิตย)์ 150,000       
   10.6 กิจกรรมเสริมหลกัสูตรฝึกงานร่วมกบั ม.ขอนแก่น ม.3 70,000         

10.7 กิจกรรมเสริมทกัษะวิชาการ 70,000         
    10.8 กิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 450,000       

     10.9 อบรม/ศึกษาดูงานบุคลากร 45,000         
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11. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้เรยีนมนิีสัยรกัการอ่าน

    11.1  กิจกรรมรักการอ่าน
 11.2  กิจกรรมแกปั้ญหานกัเรียนบกพร่องทางดา้นการอ่าน
เขียนอ่านเขียน

12.โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

12.1 พฒันาส่ือแหล่งเรียนรู้/ห้องส านกังาน

12.2 ยวุมคัคุเทศก์

   12.3 ค่ายภาษาองักฤษ/ภาษาจีน

   12.4 ทกัษะทางภาษาหน้าเสาธง
 12.5 Echo English

13.โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

13.1 กิจกรรมตรวจหมู่โลหิตนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 500             

13.2 กิจกรรมตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน 500             

    13.3 กิจกรรมเจริญเติบโตสมวยั 1,500           

    13.4 กิจกรรมบริหารยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 30,000         

    13.5 กิจกรรมอบรมป้องกนัโรคเอดส์และการทอ้งก่อน 3,000           
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วยัอนัควร

    13.6 กิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศงานพยาบาลและ 3,000           

ส านกังาน

   13.7 กิจกรรมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 5,000           

   13.8 กิจกรรมรณรงคก์ารบริจาคโลหิต 5,000           

   13.9 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรทางการศึกษา 5,000           

    13.10 กิจกรรมป้องกนัโรคโควิด 15,000         

14.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมี

ค่านิยมอันพึงประสงค์14.1 ปฐมนิเทศนกัเรียน ม.1 และ ม.4 7,000          

 และประชุมผูป้กครองนกัเรียน

   - คร้ังท่ี 1 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.2,3,5,6 20,000         

   - คร้ังท่ี 2 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.3 และ ม.6 5,000          

14.2 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

    - วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 2,500          

       - ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 5,000          

14.3 โรงเรียนสีขาว -                 

  - ประเมินโรงเรียนสีขาว 20,000         

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

  - ครอบครัวสีขาว 30,000         

14.4 เชิดชูนกัเรียนตน้แบบ “คนดีศรีมญัจา” 7,000          

14.5 เยีย่มบา้นนกัเรียน 25,000         

14.6 ครูท่ีปรึกษาประจ าหมู่บา้นนกัเรียน 5,000          

14.7 กิจกรรมวินยั แกไ้ข ติดตาม เสริมสร้างพฤติกรรม 4,000          

ผูเ้รียน

      14.8 อบรมคณะกรรมการสภานกัเรียน 10,000         

      14.9 ส่งเสริมประชาธิปไตย 5,550          

      14.10 To be number 1 2,000          

      14.11 เวรสวสัดิการ 3,000          

     14.12 ระดบัชั้นเรียน 3,000          

     14.13 รักกนัฉนัทพ่ี์น้อง/กิจกรรมรับน้อง 5,000          

     14.14 ครูและอาสาต ารวจ 3,000          

     14.15 สารวตัรนกัเรียน 3,000          

     14.16 ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 15,000         

     14.17 กิจกรรมกตญัญูกตเวทีเคร่ืองหมายของคนดี

    -กิจกรรมวนัคลา้ยวนัเฉลิมพรรษาพระราชินีสุทิดา
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    - กิจรรมวนัไหวค้รู 8,000          

    -กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 5,000          

    - กิจกรรมวนัคลา้ยวนัเฉลิมพรราพระบาทสมเด็จ 5,000          

พระเจา้อยูห่วัฯ

    - กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ  วนัชาติ วนัคลา้ยวนัเฉลิม 5,000          

พระชนพรรษารัชกาลท่ี 9

    14.18 วนัเยาวชนไทย 5,000          

    14.19 เลือกตั้งประธานนกัเรียน 3,900          

    14.20 เส้ือสูทสภานกัเรียน จ านวน 30 คน -                 

    14.21 วสัดุส านกังาน(กระดาษและวสัดุอุปกรณ์ส านกังาน) 50,000         

    14.22 แผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการ
นกัเรียน

-              

    กิจการผูเ้รียน

15.โครงการส่งเสริมสุขภาวะนักเรียน 20,000         

    15.1  กิจกรรมดา้นการตรวจสอบ/เฝ้าระวงัในโรงเรียน

    15.2 กิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค

   15.3 กิจกรรมพ่ีสอนน้อง                                                                                                                                             

   15.4 กิจกรรม อย.น้อยขยายเครือข่ายในโรงเรียน/นอก
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โรงเรียนและชุมชนและส่งผลงานเขา้ประกวด

ระดบัประเทศ

   15.5 กิจกรรมการตรวจสอบสุขาภิบาล/เฝ้าระวงัในโรงเรียน

   15.6 กิจกรรมเผยแพร่/จดันิทรรศการ/รณรงค์

   15.7 กิจกรรมพฒันาบุคลากร

16.โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (IS) 30,000         

16.1กิจกรรมการจดัอบรมการเรียนการสอน IS

16.2กิจกรรมนิเทศ ติดตามการสอน IS

16.3กิจกรรมน าเสนอผลงานรายวิชา IS2

16.4กิจกรรมการเผยแพร่ผลงาน IS3

17.โครงการส่งเสริมคุณภาพการด ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

17.1 การจดัการเรียนรู้โดยสอดแทรกหลกัปรัชญาของ -              

เศรษฐกิจพอเพียง

17.2 การอบรมนกัเรียนตามหลกัปรัชญาของ 15,000         

เศรษฐกิจพอเพียง

17.3 การศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ 7,000           
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ตามพระราชด าริ

17.4 กิจกรรมประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 10,000         

17.5 กิจกรรมรับการประเมินศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกั 15,000         

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

17.6 กิจกรรมการจดัการขยะในโรงเรียน -              

17.7 ปรับภูมิทศัน์พอเพียง -              

17.8 หน่ึงคนหน่ึงบญัชี -              

17.9 กิจกรรมรักษน์ ้า -              

17.10 กิจกรรมการประกวดภาพวาด  3,000           

“เยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชด าริ”

17.11 กิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาท -              

สมเด็จพระเจา้อยูห่วั

17.12   กิจกรรมรอบรู้เศรษฐกิจพอเพียง -              

18. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

18.1 สปัดาห์ห้องสมุด 35,000         

18.2 ตามรอยเจา้ฟ้านกัอ่าน

18.3 เท่ียงวนัหรรษา
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18.4 ยอดนกัอ่าน

18.5 การอ่านสู่ชุมชน

18.6 บริการงานห้องสมุด

18.7 ซ่อมบ ารุงครุภณัฑห์้องสมุด

19.โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ

     19.1งานแผนงานและสารสนเทศ

2 รวบรวมผลการด าเนินงานตามโครงการและผลงาน

นกัเรียน ครู ในรอบปี

    19.2 งานส านกังานฝ่าย 30,000         

      19.2.1รับ-ส่งหนงัสือบนัทึกขอ้ความ หนงัสือราชการ

      19.2.2บริการวสัดุ อุปกรณ์ส านกังานและในโครงการ

   19.3 งานทะเบียนและเทียบโอน 75,000      

      19.3.1 บริการเอกสาร หลกัฐานทางการศึกษา

      19.3.2 จดัพิธีมอบหลกัฐานการจบหลกัสูตร 

                   ระดบั ม . 3 และ ม. 6
20.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ

       20.1 การรับนกัเรียน ม.1 และ ม.4 20,000         
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       20.2 การสอนปรับพ้ืนฐาน ม.1 และ ม.4

       20.3 การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร 10,000

        20.4 การจดัตารางสอน 10,000         

       20.5 การพฒันาห้องเรียนพิเศษ

       20.6 การสอนเสริมเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิ ม.3และ 6 50,000         

       20.7 การแข่งขนัทกัษะวิชาการ

       20.8 การนิเทศการเรียนการสอน 2,000           

       20.9 การท าวิจยัในชั้นเรียน

       20.10 นิทรรศการวิชาการฯ (คร้ังท่ี 10) 20,000         

       20.11 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

       20.12 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 420,000       

       20.13 พฒันางานวดัผลและประเมินผล 60,000         

       20.14 การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 5,000           

21.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานบุคคล

     21.1 ค่าจา้งบุคลากร 1,200,000     

     21.2 ค่าสาธารณูปโภค/วสัดุ/ครุภณัฑ์ 500,000       

     21.3 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 191,680       
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     21.4 ค่ากระดาษโรเนียว 100,000       

      21.5 ค่าหมึก Copy Print 50,000         

     21.6 ค่ากระดาษไข(มาสเตอร์) 50,000         

      21.7 ค่าหมึกปร้ินเตอร์เลเซอร/อิงเจ็ท 50,000         

     21.8 ค่าผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 50,000         

     21.9 น ้ายาสุขภณัฑ์ 30,000         

      21.10 ค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ 20,000         

      21.11 ค่าบ ารุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ์ 30,000         

      21.12 น ้ายาดบัเพลิง 20,000         

      21.13 สูบส่ิงปฏิกูล 10,000         

      21.14 ค่าประกนัอุบติัเหตุ

      21.15 ค่าบตัรนกัเรียน

      22.16 คู่มือนกัเรียน

      22.17 ค่าจา้งครูชาวต่างประเทศ
22.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

รายบุคคล  (DMC : Data-Management-Center)

    22.1 พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศนกัเรียนรายบคุคล
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 (DMC : Data-Management-Center)
23.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป

    23.1 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์และครุภณัฑส์ านกังาน 28,000         

    23.2 ปรับปรุงงานอาคารสถานท่ี

     23.2.1 ปรับปรุงห้องน ้าส านกังานกลุ่มงานฯ 13,000         

     23.2.2 ปรับปรุงภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม 100,000       

     23.2.3 ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนไทย 30,000         

     23.2.4 ปรับปรุงซ่อมบ ารุงรถขนขยะ 20,000         

     23.2.5 ปรับปรุงห้องพยาบาล 10,000         

     23.2.6 ปรับปรุงหอศิลป์ 20,000         

     23.2.7 ปรับปรุงสวนวรรณคดี 7,000           

     23.2.8 ปรับปรุงห้องปฏิบติัการกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 20,000         

    23.3 ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน

     23.3.1 กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ

     23.3.2 กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

     23.3.3 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง

     23.3.4 กิจกรรมร าบวงสรวงเมือขอนแก่น
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

     23.3.5 กิจกรรมเทศกาลกลว้ยไมป่้าบานและ 10,000         

 ของดีเมืองมญัจาคีรี

   23.4  ธนาคารโรงเรียน 25,000         

   23.5  กิจกรรมพฒันาคณะกรรมการสถานศึกษา 7,000           

24.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยกระบวนการ PLC

   24.1 จดัหาส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสร์

(วสัดุอุปกรณ์/สารเคมี)

24.2 จดับรรยากาศ(ปรับปรุงส านกังาน/4ห้องปฏิบติัการ)

   24.3 ด าเนินการ PLC ของกลุ่ม PLC โรงเรียนมญัจาศึกษา

25.โครงการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

     25.1 เสียงตามสาย 35,000         

     25.2 จามจุรีสมัพนัธ์ 5,000           

     25.3 สุขเกษม วนัเกษียณ 35,000         

     25.4 จดัท าปฏิทินโรงเรียน 32,000         

     25.5 จดัท าป้ายคทัเอาท,์ไวนิล 25,000         
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26.โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์

3    26.1 ปรับปรุงพฒันาส่ือการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัผล 10,000         

ประเมินผล

    26.2 ศึกษาดูงาน โรงเรียนและหน่วยงานภายนอก -              

ท่ีมีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

    26.3 ปรับปรุงพฒันาส านกังานและห้องปฏิบติัการกลุ่ม -              

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 27.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ  ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนร่วมกิจกรรม

การปฏิบัตจิริง (Active Learning)

  27.1 วสัดุ-อุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  27.2 เปิดบา้นวิชาการ

  27.3 การพฒันาส่ือ/นวตักรรมและวิจยัในชั้นเรียน

  27.4 กิจกรรมประกวดวงดนตรี

  27.5 กิจกรรมนาฏศิลป์สมัพนัธ์กบัชุมชน

  27.6 การพฒันาดนตรีวงโปงลางและนางร า
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  27.7 การพฒันาวงโยธวาทิต

  27.8 การพฒันาดนตรีไทย

  27.9 พฒันาแหล่งเรียนรู้หอศิลป์ -                      
  27.10กิจกรรมศึกษาดูงานพฒันาครูสู่ OBEC AWARDS 5,000              
  27.11 โครงการเขา้ค่ายศิลปะ -                      
28.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานบุคคล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     28.1 ทดสอบครูและนกัเรียนจากสถาบนัท่ีไดรั้บการ

รับรองระดบัชาติหรือ CEFR

29.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล 250,000       

     29.1 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา

    29.2 จดัอบรมครู

   29.3 ศึกษาดูงาน

   29.4 พฒันาลูกจา้ง

   29.5ศึกษาดูงานระดบัอาเซียน ศึกษาบริบทของประเทศ

ในกลุ่มประซาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือพฒันาการจดัการ

เรียนการสอนสู่ระดบัประชาคมอาเซียน
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กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563
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30.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยี  

    30.1 งานโสตทัศนศึกษา 200,000       

    30.1.1 กิจกรรมบ ารุงหอประชุม

    30.1.2  อุปกรณ์โสต
    30.2 งานเทคโนโลยี 350,000       

   30.2.1 เช่าสญัญาณอินเทอร์เน็ต
   30.2.2 ติดตั้งเคร่ืองอุปกรณ์เช่ือมอินเทอร์เน็ต อาคาร 1
   30.2.3  จดัซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือซ่อมบ ารุง
 คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน
   30.2.4 จดัอบรมการพฒันาส่ือนวตักรรม
31.โครงการขบัเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

    31.1 จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 20,000         

4     31.2 จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 

    31.3 จดัท ารายละเอียดงานโครงการ/กิจกรรม

     31.4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปีการศึกษา  

ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

    31.5 สรุปการใชจ่้ายงบประมาณด าเนินงานโครงการ
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ประจ าปีการศึกษา

32.โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภาย 20,000         

ในสถานศึกษา

     32.1 กิจกรรมทบทวน/เผยแพร่ความรู้และป้ายนิเทศ  

เร่ืองการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้กบับุคลากร

และมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

      32.2 การจดัท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

คู่มือมาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายของ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน

     32.3 รับการนิเทศ ก ากบัและติดตามผลการด าเนินงาน

ตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหน่วย

งานตน้สงักดั

      32.4 จดัท ารายงานผลการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา

ประจ าปี

รวม 4,254,180     709,030        

รวม

1,938,000(เกินงบ 159,970)
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512,703.00                                                                                
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ฝ่ายวชิาการ

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น

2           ตามหลกัสูตรของผู้เรียน

      1.1 การวดัและประเมินผล
2.2.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

      2.1 การรับสมคัรนกัเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2555 100,000       -
      2.2 การจดัตารางเรียน
      2.3 งานทะเบียน 12,000         -
      2.4 จดัท าขอ้สอบคู่ขนาน 1,000           -
      2.5 จดัท าขอ้สอบสหวิทยาเขต  (งบ สหว.) 60,000         -
      2.6 จดัอบรมหลกัสูตรสหวิทยาเขต (งบ สหว.) 1,500           -

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ - -

           และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน - -
     3.1 ประกวดโครงงานและแสดงผลงานนกัเรียน
     3.2 นิเทศการเรียนการสอน
     3.3 งานหนงัสือเรียนฟรี 30,000         -
     3.4 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 5,000           -
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     3.5 ปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตร - -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม - 600,000       

           และการบริการ 10,000         

          1) งานพสัดุฝ่ายวิชาการ       
2.6.1 โครงการพัฒนาการประกนัคุณภาพภายใน

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง 20,000         -
    4.1  งานส านกังานฝ่ายวิชาการ
            4.1.1 งานสารบรรณฝ่ายวิชาการ
            4.1.2 งานสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

 4.1.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ 10,000         -

            เป้าหมายตามวสัิยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 10,000         -

           ของสถานศึกษา
           1.1 สอบ  Pre-O-Net ม.2 ม.3 ม.5 ม.6
           1.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (เรียนฟรี)
           1.3 จดัอบรมการพฒันาครูสู่มาตรฐานสากล 40,000         -

รวม - 100,000       

คณติศาสตร์ 50,000         -
1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ 349,500      700,000       
          ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          อย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. แข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์
          2. ค่ายคณิตศาสตร์
1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 12,000         -

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ - 50,000         

          แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน
          1.  ส่งเสริม/พฒันาทกัษะการใช้โปแกรม GSP
          2.  คลีนิคคณิตศาสตร์
2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 20,000         -
          1. วิเคราะห์หลกัสูตร หน่วยการเรียนรู้ 15,000         -
          2. ปรับปรุง/พฒันาส่ือการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัผลประเมินผล
3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 4,000           -

          เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 25,000         -
          1. ปรับปรุง/พฒันาแหล่งเรียนรู้

รวม

วทิยาศาสตร์ 35,000         -

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 111,000      50,000         

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน
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30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

         1. นิทรรศการสานสมัพนัธ์

         2. วนัวิทยาศาสตร์

         3. ค่ายวิทยาศาสตร์ 10,000         -

         4. แข่งขนัทกัษะวิชาการ 10,000         -

         5. ทศันศึกษานอกสถานท่ี(หอ้งเรียนพิเศษ) - 50,000         

         6. ประกวดโครงงานและผลงานนกัเรียน 10,000         -

         7.  หอ้งปฏิบติัการเคมีเคล่ือนท่ี (มข.) - 45,000         

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น 15,000         -

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 25,000         

          1. จดัการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจยั

20,000         -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1.โปรเจคเตอร์ 2 เคร่ือง

          2. เกา้อ้ีนัง่เรียน  100 ตวั/ซ่อมโตะ๊

          3. วิชชวล 1 เคร่ือง 40,000         -
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          4. ซ่อมกลอ้งจุลทรรศน์ 30,000         -

          5. วสัดุส านกังาน 30,000         -

          6. สารเคมีและอุปกรณ์ 20,000         -

         7. กลอ้งจุลทรรศน์ 2 ตวั 10,000         -

         8. คอมพิวเตอร์ 2 ชุด 80,000         -

50,000         -

รวม 36,000         -

361,000      120,000       

ภาษาไทย

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

          อย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. บนัทึกรักนกัอ่าน

          2. ตอบปัญหาจากสารนุกรม
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30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          3. ตอบปัญหาจากพจนานุกรม 6,000           -

          4. ตอบปัญหาภาษาไทย 6,000           -

          5. สร้างสรรคผ์ลงานจากการเรียนรู้ 6,000           -

          6. ค่ายบูรณาการ 6,000           -

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น 6,000           -

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 50,000         

          1. แกปั้ญหานกัเรียนอ่านไม่คล่อง

          2. วนัสุนทรภุ่

          3. วนัภาษาไทย 5,000           -

25,000         -

          4. สู่ความเป็นเลิศ 15,000         -

          5. สอนเสริมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 10,000         -

          1. พฒันาบุคลากร 10,000         -

          2. พฒันาครูสู่วิจยัชั้นเรียน

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ -

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000         -
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          1. นิเทศภายในกลุ่มสาระ

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ - -

          1. พฒันาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ

รวม 50,000         -

155,000      50,000         

สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม

1.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

           และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน

          1. จดัป้ายนิเทศ

          2. ของหายไดคื้น

          3. มารยาทชาวพทุธ 10,000         -

          4. ตอบปัญหา - -

          5. บริโภคอยา่งพอเพียง - -
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          6. ความรับผิดชอบในการท างาน - -

          7. ลานวฒันธรรม - -

          8. จิตอาสา - -

          9. ค่ายคุณธรรม - -

        10. ส่งเสริมประชาธิปไตย - -

        11. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ - 50,000         

        12. ค่ายเยาวชนไทยใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม - -
- 5,000           

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ - -

          และพัฒนาตนเองของผู้เรียน

          1. กา้วทนัโลก

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ - 500              

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน

          1. โครงงาน

          2. โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง

          3. โครงงานคุณธรรม 1,000           -
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น - 5,000           

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 5,000           

          1. แข่งขนัตอบปัญหาวิชาสงัคม

          2. ทบทวนความรู้สู่มาตรฐาน
20,000         -

- -

2.1.1 โครงการพัฒนาการปกบัิติงานของครู

          1. พฒันาเทคนิคการเรียนรู้

          2. วิจยัในชั้นเรียน

          3. นิเทศภายในกลุ่มสาระ 3,000           

5.1.1 โครงการจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น - -

          แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา - -

          และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ

          สูงขึน้

     1) โครงการสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทาง

           การปฏิรูปการศึกษา
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          1. จดัตั้งศนูยอ์าเซียน

รวม 100,000       -

134,000      65,500         

สุขศึกษาและพลศึกษา

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

          1. การแข่งขนักีฬาภายใน

         2. การทดสอบสมรรถภาพ

         3. กีฬาตา้นยาเสพติด - 150,000       

         4. ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 3,000           -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 10,000         

          และการบริการ - -

          1. วสัดุส านกังาน

          2. ซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน
5,000           -
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

รวม 50,000         -

58,000        160,000       

ภาษาต่างประเทศ

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. การอ่านกรังปรีซ์

          2. สปัดาห์ภาษาองักฤษ

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 2,000           -

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 10,000         -

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน

          1. กิจกรรม 4 ภาษาหนา้เสาธง

          2. วนัส าคญัของเจา้ของภาษา

          3. ค่ายภาษาองักฤษ 5,000           -

          4. Sky Info 5,000           -
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          5. ประกวดโครงงาน - 50,000         

          6. ส่งเสริมการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ 3,000           -

2,000           -

5,000           -

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน

         1. พฒันาการเรียนการสอนยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

             ทางการเรียน และ O-Net

2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 20,000         -

            1. พฒันาบุคลากร

2.6.1 โครงการพัฒนาการประกนัคุณภาพของ

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง - -

           1. สารสนเทศกลุ่มสาระ

3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 5,000           -

           1. พฒันาส่ือและแหล่งเรียนรู้

           2. ยวุมคัคุเทศก์
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20,000         -

6,000           -

5.1.1 โครงการจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 

          แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา

          และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ

          สูงขึน้

          1. ASEAN  Corner

          2. English Speaking Year 2012

          3. Native Speaker 10,000         -

10,000         -

รวม - -

103,000      50,000         
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การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.6.1  โครงการพัฒนาทักษะในการท างาน 

           รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้

           และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต

           1. เขา้ค่ายฝึกทกัษะวิชาชีพ

           2. แข่งขนัทกัษะ
           3. จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน - 40,000         

2.1.1โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 50,000         -

          1. เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิทยากรทอ้งถ่ิน 30,000         -

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

           และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 20,000         -

          1. วสัดุฝึกปฏิบติังานเกษตร   งานคหกรรม 

              งานช่าง   และวสัดุส านกังาน

130,000       -
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2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1. จดัหาส่ือเทคโนโลยี

3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

          เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 25,000         -

          1. จดัท าหอ้งแสดงผลงานนกัเรียน

รวม 20,000         -

275,000      40,000         
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ศิลปะ

1.1.1  โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

1) งานนาฏศิลป์

     1. นาฏศิลป์สมัพนัธ์

     2. ค่ายนาฏศิลป์

2) งานดนตรี 30,000         -

     1. ประกวดวงดนตรี - 20,000         

     2. ดนตรีพ้ืนบา้นอีสาน

     3. วงโยธวาทิต - 8,000           

     4. วงดนตรีลูกทุง่ 40,000         -

3) งานศิลปะ 100,000       -

      1. ประกวดวาดภาพ 30,000         -

      2. รวมพลงัศิลป์สร้างสรรค์

      3. แข่งขนัทกัษะศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 15,000         -

     4. นิทรรศการศิลปะ:งานสานสมัพนัธ์วิชาการ 15,000         -
- 60,000         

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 10,000         -
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           และการบริการ

    1. จดัท าบอร์ดภาพกิจกรรมดา้นนาฏศิลป์ของนกัเรียน

         และเปล่ียนประตูหอ้งนาฏศิลป์

     2. จดัท ากรอบภาพวาดนกัเรียน 5,000           -

รวม

- 15,000         
245,000      103,000       

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. รักษาดินแดน
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2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

           และการบริการ
          1.1 ส านกังานรักษาดินแดน
                  -พระบรมฉายาลกัษณ์
                  -โตะ๊ประชุมพร้อมเกา้อ้ี - 15,000         

                  - เคร่ืองขยายเสียงเล็กพร้อมล าโพง
รวม

2. ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ -             15,000         

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
          1. กิจกรรมการเรียนการสอนผูบ้  าเพญ็ประโยชน์
          2. ค่ายผูบ้  าเพญ็ประโยชน์

รวม 5,000           -
- 15,000         

5,000          15,000         

3. ชุมนุม
2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

           1. ชุมนุม

รวม
4. ยุวกาชาด - 20,000         

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ - 20,000         

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

             1) พิธีเขา้ประจ าหมู่ยวุกาชาด

            2) เขา้ค่ายยวุกาชาด

            3) ผลิตส่ือการเรียนการสอนยวุกาชาด - -

รวม - 75,000         

3,000           -

3,000          75,000         

5. ลูกเสือ-เนตรนารี

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

             1) การเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี

             2) วนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
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             3) วนัราชสดุดี (วนัวชิราวุธ) 3,500           -

             4) ทดสอบวิชาพิเศษ 2,000           -

             5) เขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2,000           -

รวม 6,000           -

- 107,500       

13,500        107,500       

6.1 งานห้องสมุด

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

          อย่างต่อเน่ือง

          1. ชวนอ่าน/บริการยืมหนงัสือ

             - หนงัสือเสริมบทเรียน
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             - หนงัสือนิตยสาร วารสาร หนงัสือพิมพ์

          2. รอบรู้ตอบได้ 100,000       -

          3. หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี 40,000         -

          4. น าความรู้สู่ชุมชน 5,000           -

          5. เท่ียงวนัหรรษา - -

          6. บนัทึกรักการอ่าน 3,000           -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 2,000           -

           และการบริการ 20,000         -

          1. สร้างเครือข่ายหอ้งสมุด

รวม

6.2 งานแนะแนว 3,000           -

1.6.1 โครงการพัฒนาทักษะในการท างาน  173,000      -               

          รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผุ้อ่ืนได้

          และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต

          1.  จดัท าระเบียนสะสม

          2.  ผลิตส่ือแนะแนว

          3. ป้ายนิเทศ 3,000           -
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          4.  การใหค้  าปรึกษา 7,500           -

          5.  ทุนการศึกษา 7,000           -

          6.  กองทุนเงินกูย้ืมเพ่ือการศึกษา - -

          7.  แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ - -

          8.  ปัจฉิมนิเทศ - -

          9.  ติดตามผลนกัเรียนท่ีจบการศึกษา 6,000           -

รวม 5,000           -

- -

28,500        -

6.3 งานอนามัยโรงเรียน

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

          1. ฟันสะอาดเหงือกแขง็แรง

          2. ตรวจหมู่โลหิต

          3. ปลอดภยัจากไขเ้ลือดออก 2,000           -

          4. อนามยัวยัเจริญพนัธุ์ป้องกนัเอดส์ 1,000           -

          5. บริการยา : ซ้ือยา - -

          6. เจริญเติบโตสมวยั - 15,000         
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          7. ด่ืมนมเพ่ือสุขภาพ: แจกนมกล่อง 15,000         -

          8. อบรมการบริโภคปลอดภยัเพ่ือลดปัญหา - -

              น ้าหนกัเกิน 25,000         -

          9. ตรวจสุขภาพประจ าปี - 2,000           

รวม - -

43,000        17,000         

6.4 งานประกนัคุณภาพ

2.6.1 โครงการพัฒนาการะกนัคุณภาพภายใน

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง

          1.  อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการประกนัคุณภาพ

               ภายในของสถานศึกษา

          2. พฒันางานประกนัคุณภาพภายใน 50,000         -

               ของสถานศึกษา

          3. โครงการขบัเคล่ือนระบบโครงข่าย - -

               การเรียนรู้ไร้พรมแดน    
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- -

รวม

50,000        -               

6.5 งานประชาสัมพันธ์

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1. ปรับปรุงหอ้งประชาสมัพนัธ์

          2. เสียงตามสาย

          3. ป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์ 40,000         -

          4. ซุม้เฉลิมพระเกียรติ "พอ่ของแผ่นดิน" 20,000         -

3.1.1  โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 30,000         -

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 20,000         -

           1. จดัท าหนงัสือมุทิตาจิตนุสรณ์ 5 คน (1 เล่ม)
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           2. วารสารโรงเรียน,จดหมายข่าว

30,000         -

รวม - 75,000         

140,000      75,000         

6.6 งานโสตทัศนศึกษา

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

         1. พฒันาส่ือและเทคโนโลยีหอ้งโสต

         2. สนบัสนุนและพฒันาส่ือและเทคโนโลยี (ICT)
48,000         -
30,500         -

รวม

78,500        -
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6.7 งานโภชนาการ

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

         1. นกัเรียนฉลาดซ้ือฉลาดใช้

         2. ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ

         3. อย.นอ้ยสู่ชุมชน 8,000           -
         4. นกัเรียนทิง้ขยะถูกท่ี - -

         5. ตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร - 8,000           

         6. การท าความสะอาดโรงอาหาร 24,000         -

         7. ตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ม่คา้โรงอาหาร 2,000           -

         8. กล่องแสดงความคิดเห็น 2,000           -
- -

รวม 1,000           -
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37,000        8,000           

ฝ่ายบริหารทัว่ไป

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ
         1. วสัดุส านกังาน

         2. สร้างหอ้งสุขาฝ่าย

3.1.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 5,000           -

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 50,000         -

      3.1 วนัเด็กแห่งชาติ

      3.2 สงกรานต์

      3.3 บุญบั้งไฟ - 5,000           

      3.4 วนัเขา้พรรษา - 5,000           

      3.5 วนัลอยกระทง - 12,000         

      3.6  ประชาสมัพนัธ์ แผ่นพบั - 13,000         
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      3.7  จดักิจกรรมโดยสหวิชาชีพ - 10,000         

- 10,000         

รวม - -

ฝ่ายกจิการนักเรียน

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ 55,000        55,000         

          1. รณรงคต่์อตา้นและป้องกนัยาเสพติด
          2. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและสุนทรียทางดนตรี
               และนาฏศิลป์ - 10,000         
          3. ค่ายเยาวชนมญัจาศึกษาร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด - 8,000           
          4. เฝ้าระวงั ป้องกนั แลฃะแกไ้ขนกัเรียน
              ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบัยาเสพติด - 20,000         
          5. ขบัข่ีปลอดภยัมีวินยัจราจร - 10,000         
          6. อบรมใหค้วามรู้การป้องกนัและถูกล่อลวง
          7. อบรมเร่ืองเพศศึกษานกัเรียนหญิง - 5,000           
          8. อบรมคณะกรรมการนกัเรียน - 10,000         
          9. อบรมสภานกัเรียน - 30,000         
         10.คณะกรรมการนกัเรียนศึกษาดูงาน - 12,000         
         11. รณรงคป์ระชาธิปไตยสู่ชุมชน - 10,000         
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         12. เลือกตั้งประธานนกัเรียน - 20,000         
         13. รักกนัฉนัทพ่ี์นอ้ง - 10,000         
1.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ - 2,000           
          ค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน - 7,500           
          1. ปฐมนิเทศ
          2. ประชุมผูป้กครอง
          3. กองทุนลูกรักษม์ญัจาศึกษา - 20,000         
          4.  3 ร้ัวสมัพนัธ์ - 35,000         
          5. เยี่ยมบา้นนกัเรียน - 40,000         
          6. เครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ - 10,000         
          7. เชิดชูนกัเรียนตน้แบบคนดีศรีมญัจา - 20,000         
          8. ส่งเสริมพฒันาและแกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียน - 10,000         
          9. ค่ายอบรมนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง/ - 20,000         
               เบ่ียงเบน - 5,000           
       10. กิจกรรมกตญัญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมาย - 25,000         

              ของคนดี
- 18,000         
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        11. ค่ายคุณธรรม ม.1 และ ม.4
        12. จิตใสใจเป็นสุข
        13. ตน้กลา้ของแผ่นดินเยือนถ่ินพอ่ - 15,000         
        14. เติมชีวิตใหส้ดใสดว้ยจิตใจท่ีใฝ่ธรรม - 500              
        15. หอ้งเรียนน่าอยู่อาคารเรียนปลอดภยั - 5,000           
2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม - 2,000           
           และการบริการ - 10,000         
           1. ปรับปรุงส านกังานฝ่ายกิจการนกัเรียน

รวม

23,480         -
23,480        390,000       

5. งานอาคารสถานที่

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม
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           และการบริการ

         1. ซ่อมบนัไดอาคาร 1

         2. ซ่อมหลงัคาอาคาร 1-4

         3. หลงัคาครอบบนัไดอ้าคาร1-2 50,000         -

         4. ปรับพ้ืนทางเดินขา้งหอประชุมดา้นทิศ ต.ต. 50,000         -

         5. ศาลา 3 หลงั 30,000         -

         6. ร่องระบายน ้าหลงัหอประชุม 25,000         -

         7. สร้างร้ัวสนามบอลดา้นทิศใต้ 35,000         -

         8. ซ่อมหลงัคา/ร้ัวเหล็กโรงรถหลงัอาคาร 2 10,000         -

         9. ปรับเสาป้ายหนา้โรงเรียน 20,000         -

       10. เล่ือยตดัตน้ไม้ 25,000         -

รวม 17,000         -

รวมทั้งส้ิน 8,000           -

270,000      -

########## ######### 888,420.00   
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แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมัญจาศึกษา  อ าเภอมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา
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4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
1 1.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1. ค่าจา้งบุคลากร 350,000 1. การด าเนินงานตาม 200,000

ภาษาไทยที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจิริง 77,400        2. ค่าสาธารณูปโภค     แนวทางปฏิรูป

 1.1 กิจกรรมวนัสุนทรภู่     2.1 ค่าไฟ 1,000,000      การศึกษา ทศวรรษที ่21

 1.2 กิจกรรมวนัภาษาไทย     2.2 ค่าน ้า 250,000     2. การด าเนินงาน 100,000        
 1.3 กิจกรรมเทิดค่าภูมิปัญญาไทย     2.3 ค่าโทรศพัท์ 30,000           ประกนัคุณภาพ

 1.4 กิจกรรมเปิดบา้นภาษาไทย 3. ซ่อมครุภณัฑ/์แอร์/คอม 47,090           สถานศึกษา

 1.5 กิจกรรมค่ายภาษาไทย -              4. ซ่อมบ ารุงรถโรงเรียน 100,000     3. การด าเนินงานตาม 200,000        
 1.6 กิจกรรมพฒันาส่ือ/นวตักรรมและวิจยัในชั้นเรียนสู่ 5. น ้ามนัเช้ือเพลิง 300,000         นโยบายส านกังาน

 OBEC AWARDS 6. น ้ายาสุขภณัฑ์ 10,000           เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

 1.7 กิจกรรมศึกษาดูงานพฒันาครูสู่ OBEC AWARDS 7. น ้ายาดบัเพลิง 20,000           มธัยมศึกษา เขต 25

 1.8 กิจกรรมแข่งขนัทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 8. สูบส่ิงปฏิกูล/เก็บขยะ 20,000       4. การด าเนินงาน 209,030        
 1.9 กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้    โครงการพิเศษ /

2.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 75,000            โครงการเร่งด่วน/

คณติศาสตร์   - โรงเรียนมาตรฐานสากล
     2.1 กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์   - อาเซียนศึกษา
     2.2  กิจกรรมแข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์ภาย   - โรงเรียนตามหลกัปรัชญา

ภายในโรงเรียน     ของเศรษฐกิจพอเพียง
     2.3 ส่งเสริม/พฒันาทกัษะการใชโ้ปรแกรม GSP 

 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา
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    2.4 แข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์กบัหน่วยงาน
อ่ืนๆ ภายนอกโรงเรียน
    2.5 ค่ายคณิตศาสตร์ -                      
    2.6 นิทรรศการสานสมัพนัธ์ -                      
3.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 145,000       

วิทยาศาสตร์
   3.1 นิทรรศการสารสมัพนัธ/์น าเสนอเสนอผลงาน

วิทยาศาสตร์
   3.2 กิจกรรมค่ายพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

   3.3 กิจกรรมวนัวิทยาศาสตร์
   3.4 กิจกรรมแข่งขนัทกัษางวิชาการ
   3.5 กิจกรรมแข่งขนัวิทยาศาสตร์ภายนอก
4.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 80,000         

ภาษาต่างประเทศ
    4.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและแข่งขนั

ทกัษะทางวิชาการ
    4.2 พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ O-NET
    4.3 Native speaker (English/Chinese) จดัอบรมครู
    4.4 ส่งเสริมผลงานครูและนกัเรียน
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เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

    4.5 นิทรรศการวิชาการ/Open House
    4.6 วฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของเจา้ของภาษา
5.โครงการพัฒนาการการจัดการเรยีนรูก้ลุ่มสาระ
สังคมศึกษา เพ่ือความเป็นเลิศของผู้เรยีน 124,000       
   5.1 การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการงานศิลปะหตักรรม
   5.2 นิทรรศการวิชาการเปิดบา้นสงัคมศึกษา
   5.3กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โรงเรียนวิถีพุทธ

(อบรมนกัเรียน ม.1-ม.6)
       - กิจกรรมค่ายคุณธรรม
       - กิจกรรมสวดมนตห์มู่ท  านองสรภญัญะ
       - กิจกรรมตกับาตรวนัพระ
    5.4 กิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา
    5.5 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทศันศึกษาประวติัศาสตร์
    5.6 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
    5.7 การประกวดโครงงานคุณธรรม
    5.8 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
    5.9 กิจกรรมวนัอาเซียน

    5.10 กิจกรรมพฒันาส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สงัคมศึกษา
    5.11 กิจกรรมค่ายคุณธรรม
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  6.โครงการส่งเสรมิการจัดการเรยีนการสอนสุขศึกษาและ

พลศึกษา 82,400         
    6.1 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
    6.2 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุครุภณัฑส์ านกังาน
   6.3 กิจกรรมการแข่งขนักีฬาสีภายใน 150,000       
   6.4 กิจกรรมกีฬาตา้นยาเสพติด
   6.5 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
   6.6 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขนักีฬานกัเรียน
(กีฬาภายนอกสถานศึกษา)
   6.7 กิจกรรมเปิดบา้นมญัจาศึกษา
7.โครงการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  7.1 แข่งขนัศิลปหตัถกรรม 70400
        - ทศันศิลป์(งานจิตรกรรม)
         - งานป้ัน
         - การขบัร้องเพลง 1
         - การขบัร้องเพลง 2
         - นาฏศิลไ์ทยอนุรักษ ์ม.ตน้
         - นาฏศิลไ์ทยอนุรักษ ์ม.ปลาย
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         - การแสดงตลก
         - ดนตรี
8.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ 80,000         

  8.1 จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียนทั้งภายนอกและ

และภายในโรงเรียน
  8.2 แข่งขนัทกัษะการงานอาชีพ
  8.3 กิจกรรมเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิทยากรทอ้งถ่ิน
  8.4 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ วสัดุฝึกในการเรียนการสอน

และวสัดุส านกังาน
      8.4.1วสัดุฝึกงานเกษตร               
      8.4.2วสัดุฝึกงานช่าง         

9.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

    9.1 งานแนะแนว

         1)จดัท าระเบียนสะสม 10,000      

        2) แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 5,000        

        3) ปัจฉิมนิเทศ 30,000      
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    9. 2 ลูกเสือ-เนตรนารี 90,000         
        1)กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี
    2)จดักิจกรรมวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 และแข่งขนัระเบียบแถว
      3)จดักิจกรรม“วนัวชิราวุธ”พิธีวนัราชสดุดี
    4)จดักิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ-เนตรนารี 

ม.1 และ ม.2
   5)จดักิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรมของลูกเสือ – เนตรนารี ม.3
    9.3  ยุวกาชาด 50,000         

        1)พิธีเขา้ประจ าหมู่
        2) ผลิตส่ือการสอนยวุกาชาด
        3) ทดสอบวิชาพิเศษ
        4)เขา้ค่ายยวุกาชาด
        5) กิจกรรมพฒันาบุลากร
        6) ค่ายยวุกาชาดแห่งประเทศไทย
   9.4  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 13,000         
       1) พิธีปฏิญาณตน
       2) ค่ายผูบ้  าเพญ็ประโยชน์
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       3) กิจกรรมพฒันาส่ือ

     9.5 รักษาดนิแดน
      1) กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร 5,000           

     9.5 ชุมนุม
     1) วสัดุอุปกรณ์ 5,000           
10.โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษทางคณติศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี
   10.1 กิจกรรมส่งเสริมพฒันา/ปรับปรุงห้องเรียน/การ   212,430.00  
พฒันาสือการเรียนรู้/วสัดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบติัการ
    10.2 กิจกรรมอบรมสร้างความตระหนกัในการเรียนรู้ 20,000.00    
ของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ

10.3 อบรมเชิงปฏิบติัการการใช ้ICT 20,000         
    10.4ค่ายวิทยาศาสตร์ 480,000       
    10.5 กิจกรรมสอนเสริมความรู้(เสาร์-อาทิตย)์ 150,000       
   10.6 กิจกรรมเสริมหลกัสูตรฝึกงานร่วมกบั ม.ขอนแก่น ม.3 70,000         

10.7 กิจกรรมเสริมทกัษะวิชาการ 70,000         
    10.8 กิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 450,000       

     10.9 อบรม/ศึกษาดูงานบุคลากร 45,000         
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11. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้เรยีนมนิีสัยรกัการอ่าน

    11.1  กิจกรรมรักการอ่าน
 11.2  กิจกรรมแกปั้ญหานกัเรียนบกพร่องทางดา้นการอ่าน
เขียนอ่านเขียน

12.โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

12.1 พฒันาส่ือแหล่งเรียนรู้/ห้องส านกังาน

12.2 ยวุมคัคุเทศก์

   12.3 ค่ายภาษาองักฤษ/ภาษาจีน

   12.4 ทกัษะทางภาษาหน้าเสาธง
 12.5 Echo English

13.โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

13.1 กิจกรรมตรวจหมู่โลหิตนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 500             

13.2 กิจกรรมตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน 500             

    13.3 กิจกรรมเจริญเติบโตสมวยั 1,500           

    13.4 กิจกรรมบริหารยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 30,000         

    13.5 กิจกรรมอบรมป้องกนัโรคเอดส์และการทอ้งก่อน 3,000           
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วยัอนัควร

    13.6 กิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศงานพยาบาลและ 3,000           

ส านกังาน

   13.7 กิจกรรมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 5,000           

   13.8 กิจกรรมรณรงคก์ารบริจาคโลหิต 5,000           

   13.9 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรทางการศึกษา 5,000           

    13.10 กิจกรรมป้องกนัโรคโควิด 15,000         

14.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมี

ค่านิยมอันพึงประสงค์14.1 ปฐมนิเทศนกัเรียน ม.1 และ ม.4 7,000          

 และประชุมผูป้กครองนกัเรียน

   - คร้ังท่ี 1 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.2,3,5,6 20,000         

   - คร้ังท่ี 2 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.3 และ ม.6 5,000          

14.2 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

    - วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 2,500          

       - ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 5,000          

14.3 โรงเรียนสีขาว -                 

  - ประเมินโรงเรียนสีขาว 20,000         
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  - ครอบครัวสีขาว 30,000         

14.4 เชิดชูนกัเรียนตน้แบบ “คนดีศรีมญัจา” 7,000          

14.5 เยีย่มบา้นนกัเรียน 25,000         

14.6 ครูท่ีปรึกษาประจ าหมู่บา้นนกัเรียน 5,000          

14.7 กิจกรรมวินยั แกไ้ข ติดตาม เสริมสร้างพฤติกรรม 4,000          

ผูเ้รียน

      14.8 อบรมคณะกรรมการสภานกัเรียน 10,000         

      14.9 ส่งเสริมประชาธิปไตย 5,550          

      14.10 To be number 1 2,000          

      14.11 เวรสวสัดิการ 3,000          

     14.12 ระดบัชั้นเรียน 3,000          

     14.13 รักกนัฉนัทพ่ี์น้อง/กิจกรรมรับน้อง 5,000          

     14.14 ครูและอาสาต ารวจ 3,000          

     14.15 สารวตัรนกัเรียน 3,000          

     14.16 ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 15,000         

     14.17 กิจกรรมกตญัญูกตเวทีเคร่ืองหมายของคนดี

    -กิจกรรมวนัคลา้ยวนัเฉลิมพรรษาพระราชินีสุทิดา
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    - กิจรรมวนัไหวค้รู 8,000          

    -กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 5,000          

    - กิจกรรมวนัคลา้ยวนัเฉลิมพรราพระบาทสมเด็จ 5,000          

พระเจา้อยูห่วัฯ

    - กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ  วนัชาติ วนัคลา้ยวนัเฉลิม 5,000          

พระชนพรรษารัชกาลท่ี 9

    14.18 วนัเยาวชนไทย 5,000          

    14.19 เลือกตั้งประธานนกัเรียน 3,900          

    14.20 เส้ือสูทสภานกัเรียน จ านวน 30 คน -                 

    14.21 วสัดุส านกังาน(กระดาษและวสัดุอุปกรณ์ส านกังาน) 50,000         

    14.22 แผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการ
นกัเรียน

-              

    กิจการผูเ้รียน

15.โครงการส่งเสริมสุขภาวะนักเรียน 20,000         

    15.1  กิจกรรมดา้นการตรวจสอบ/เฝ้าระวงัในโรงเรียน

    15.2 กิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค

   15.3 กิจกรรมพ่ีสอนน้อง                                                                                                                                             

   15.4 กิจกรรม อย.น้อยขยายเครือข่ายในโรงเรียน/นอก
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โรงเรียนและชุมชนและส่งผลงานเขา้ประกวด

ระดบัประเทศ

   15.5 กิจกรรมการตรวจสอบสุขาภิบาล/เฝ้าระวงัในโรงเรียน

   15.6 กิจกรรมเผยแพร่/จดันิทรรศการ/รณรงค์

   15.7 กิจกรรมพฒันาบุคลากร

16.โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (IS) 30,000         

16.1กิจกรรมการจดัอบรมการเรียนการสอน IS

16.2กิจกรรมนิเทศ ติดตามการสอน IS

16.3กิจกรรมน าเสนอผลงานรายวิชา IS2

16.4กิจกรรมการเผยแพร่ผลงาน IS3

17.โครงการส่งเสริมคุณภาพการด ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

17.1 การจดัการเรียนรู้โดยสอดแทรกหลกัปรัชญาของ -              

เศรษฐกิจพอเพียง

17.2 การอบรมนกัเรียนตามหลกัปรัชญาของ 15,000         

เศรษฐกิจพอเพียง

17.3 การศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ 7,000           
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ตามพระราชด าริ

17.4 กิจกรรมประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 10,000         

17.5 กิจกรรมรับการประเมินศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกั 15,000         

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

17.6 กิจกรรมการจดัการขยะในโรงเรียน -              

17.7 ปรับภูมิทศัน์พอเพียง -              

17.8 หน่ึงคนหน่ึงบญัชี -              

17.9 กิจกรรมรักษน์ ้า -              

17.10 กิจกรรมการประกวดภาพวาด  3,000           

“เยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชด าริ”

17.11 กิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาท -              

สมเด็จพระเจา้อยูห่วั

17.12   กิจกรรมรอบรู้เศรษฐกิจพอเพียง -              

18. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

18.1 สปัดาห์ห้องสมุด 35,000         

18.2 ตามรอยเจา้ฟ้านกัอ่าน

18.3 เท่ียงวนัหรรษา
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18.4 ยอดนกัอ่าน

18.5 การอ่านสู่ชุมชน

18.6 บริการงานห้องสมุด

18.7 ซ่อมบ ารุงครุภณัฑห์้องสมุด

19.โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ

     19.1งานแผนงานและสารสนเทศ

2 รวบรวมผลการด าเนินงานตามโครงการและผลงาน

นกัเรียน ครู ในรอบปี

    19.2 งานส านกังานฝ่าย 30,000         

      19.2.1รับ-ส่งหนงัสือบนัทึกขอ้ความ หนงัสือราชการ

      19.2.2บริการวสัดุ อุปกรณ์ส านกังานและในโครงการ

   19.3 งานทะเบียนและเทียบโอน 75,000      

      19.3.1 บริการเอกสาร หลกัฐานทางการศึกษา

      19.3.2 จดัพิธีมอบหลกัฐานการจบหลกัสูตร 

                   ระดบั ม . 3 และ ม. 6
20.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ

       20.1 การรับนกัเรียน ม.1 และ ม.4 20,000         
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       20.2 การสอนปรับพ้ืนฐาน ม.1 และ ม.4

       20.3 การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร 10,000

        20.4 การจดัตารางสอน 10,000         

       20.5 การพฒันาห้องเรียนพิเศษ

       20.6 การสอนเสริมเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิ ม.3และ 6 50,000         

       20.7 การแข่งขนัทกัษะวิชาการ

       20.8 การนิเทศการเรียนการสอน 2,000           

       20.9 การท าวิจยัในชั้นเรียน

       20.10 นิทรรศการวิชาการฯ (คร้ังท่ี 10) 20,000         

       20.11 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

       20.12 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 420,000       

       20.13 พฒันางานวดัผลและประเมินผล 60,000         

       20.14 การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 5,000           

21.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานบุคคล

     21.1 ค่าจา้งบุคลากร 1,200,000     

     21.2 ค่าสาธารณูปโภค/วสัดุ/ครุภณัฑ์ 500,000       

     21.3 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 191,680       
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     21.4 ค่ากระดาษโรเนียว 100,000       

      21.5 ค่าหมึก Copy Print 50,000         

     21.6 ค่ากระดาษไข(มาสเตอร์) 50,000         

      21.7 ค่าหมึกปร้ินเตอร์เลเซอร/อิงเจ็ท 50,000         

     21.8 ค่าผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 50,000         

     21.9 น ้ายาสุขภณัฑ์ 30,000         

      21.10 ค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ 20,000         

      21.11 ค่าบ ารุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ์ 30,000         

      21.12 น ้ายาดบัเพลิง 20,000         

      21.13 สูบส่ิงปฏิกูล 10,000         

      21.14 ค่าประกนัอุบติัเหตุ

      21.15 ค่าบตัรนกัเรียน

      22.16 คู่มือนกัเรียน

      22.17 ค่าจา้งครูชาวต่างประเทศ
22.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

รายบุคคล  (DMC : Data-Management-Center)

    22.1 พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศนกัเรียนรายบคุคล
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 (DMC : Data-Management-Center)
23.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป

    23.1 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์และครุภณัฑส์ านกังาน 28,000         

    23.2 ปรับปรุงงานอาคารสถานท่ี

     23.2.1 ปรับปรุงห้องน ้าส านกังานกลุ่มงานฯ 13,000         

     23.2.2 ปรับปรุงภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม 100,000       

     23.2.3 ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนไทย 30,000         

     23.2.4 ปรับปรุงซ่อมบ ารุงรถขนขยะ 20,000         

     23.2.5 ปรับปรุงห้องพยาบาล 10,000         

     23.2.6 ปรับปรุงหอศิลป์ 20,000         

     23.2.7 ปรับปรุงสวนวรรณคดี 7,000           

     23.2.8 ปรับปรุงห้องปฏิบติัการกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 20,000         

    23.3 ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน

     23.3.1 กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ

     23.3.2 กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

     23.3.3 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง

     23.3.4 กิจกรรมร าบวงสรวงเมือขอนแก่น
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     23.3.5 กิจกรรมเทศกาลกลว้ยไมป่้าบานและ 10,000         

 ของดีเมืองมญัจาคีรี

   23.4  ธนาคารโรงเรียน 25,000         

   23.5  กิจกรรมพฒันาคณะกรรมการสถานศึกษา 7,000           

24.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยกระบวนการ PLC

   24.1 จดัหาส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสร์

(วสัดุอุปกรณ์/สารเคมี)

24.2 จดับรรยากาศ(ปรับปรุงส านกังาน/4ห้องปฏิบติัการ)

   24.3 ด าเนินการ PLC ของกลุ่ม PLC โรงเรียนมญัจาศึกษา

25.โครงการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

     25.1 เสียงตามสาย 35,000         

     25.2 จามจุรีสมัพนัธ์ 5,000           

     25.3 สุขเกษม วนัเกษียณ 35,000         

     25.4 จดัท าปฏิทินโรงเรียน 32,000         

     25.5 จดัท าป้ายคทัเอาท,์ไวนิล 25,000         
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26.โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์

3    26.1 ปรับปรุงพฒันาส่ือการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัผล 10,000         

ประเมินผล

    26.2 ศึกษาดูงาน โรงเรียนและหน่วยงานภายนอก -              

ท่ีมีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

    26.3 ปรับปรุงพฒันาส านกังานและห้องปฏิบติัการกลุ่ม -              

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 27.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ  ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนร่วมกิจกรรม

การปฏิบัตจิริง (Active Learning)

  27.1 วสัดุ-อุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  27.2 เปิดบา้นวิชาการ

  27.3 การพฒันาส่ือ/นวตักรรมและวิจยัในชั้นเรียน

  27.4 กิจกรรมประกวดวงดนตรี

  27.5 กิจกรรมนาฏศิลป์สมัพนัธ์กบัชุมชน

  27.6 การพฒันาดนตรีวงโปงลางและนางร า
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  27.7 การพฒันาวงโยธวาทิต

  27.8 การพฒันาดนตรีไทย

  27.9 พฒันาแหล่งเรียนรู้หอศิลป์ -                      
  27.10กิจกรรมศึกษาดูงานพฒันาครูสู่ OBEC AWARDS 5,000              
  27.11 โครงการเขา้ค่ายศิลปะ -                      
28.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานบุคคล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     28.1 ทดสอบครูและนกัเรียนจากสถาบนัท่ีไดรั้บการ

รับรองระดบัชาติหรือ CEFR

29.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล 250,000       

     29.1 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา

    29.2 จดัอบรมครู

   29.3 ศึกษาดูงาน

   29.4 พฒันาลูกจา้ง

   29.5ศึกษาดูงานระดบัอาเซียน ศึกษาบริบทของประเทศ

ในกลุ่มประซาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือพฒันาการจดัการ

เรียนการสอนสู่ระดบัประชาคมอาเซียน
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

30.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยี  

    30.1 งานโสตทัศนศึกษา 200,000       

    30.1.1 กิจกรรมบ ารุงหอประชุม

    30.1.2  อุปกรณ์โสต
    30.2 งานเทคโนโลยี 350,000       

   30.2.1 เช่าสญัญาณอินเทอร์เน็ต
   30.2.2 ติดตั้งเคร่ืองอุปกรณ์เช่ือมอินเทอร์เน็ต อาคาร 1
   30.2.3  จดัซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือซ่อมบ ารุง
 คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน
   30.2.4 จดัอบรมการพฒันาส่ือนวตักรรม
31.โครงการขบัเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

    31.1 จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 20,000         

4     31.2 จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 

    31.3 จดัท ารายละเอียดงานโครงการ/กิจกรรม

     31.4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปีการศึกษา  

ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

    31.5 สรุปการใชจ่้ายงบประมาณด าเนินงานโครงการ
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

ประจ าปีการศึกษา

32.โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภาย 20,000         

ในสถานศึกษา

     32.1 กิจกรรมทบทวน/เผยแพร่ความรู้และป้ายนิเทศ  

เร่ืองการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้กบับุคลากร

และมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

      32.2 การจดัท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

คู่มือมาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายของ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน

     32.3 รับการนิเทศ ก ากบัและติดตามผลการด าเนินงาน

ตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหน่วย

งานตน้สงักดั

      32.4 จดัท ารายงานผลการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา

ประจ าปี

รวม 4,254,180     709,030        

รวม

1,938,000(เกินงบ 159,970)
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

512,703.00                                                                                
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

ฝ่ายวชิาการ

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น

2           ตามหลกัสูตรของผู้เรียน

      1.1 การวดัและประเมินผล
2.2.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

      2.1 การรับสมคัรนกัเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2555 100,000       -
      2.2 การจดัตารางเรียน
      2.3 งานทะเบียน 12,000         -
      2.4 จดัท าขอ้สอบคู่ขนาน 1,000           -
      2.5 จดัท าขอ้สอบสหวิทยาเขต  (งบ สหว.) 60,000         -
      2.6 จดัอบรมหลกัสูตรสหวิทยาเขต (งบ สหว.) 1,500           -

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ - -

           และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน - -
     3.1 ประกวดโครงงานและแสดงผลงานนกัเรียน
     3.2 นิเทศการเรียนการสอน
     3.3 งานหนงัสือเรียนฟรี 30,000         -
     3.4 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 5,000           -
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

     3.5 ปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตร - -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม - 600,000       

           และการบริการ 10,000         

          1) งานพสัดุฝ่ายวิชาการ       
2.6.1 โครงการพัฒนาการประกนัคุณภาพภายใน

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง 20,000         -
    4.1  งานส านกังานฝ่ายวิชาการ
            4.1.1 งานสารบรรณฝ่ายวิชาการ
            4.1.2 งานสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

 4.1.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ 10,000         -

            เป้าหมายตามวสัิยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 10,000         -

           ของสถานศึกษา
           1.1 สอบ  Pre-O-Net ม.2 ม.3 ม.5 ม.6
           1.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (เรียนฟรี)
           1.3 จดัอบรมการพฒันาครูสู่มาตรฐานสากล 40,000         -

รวม - 100,000       

คณติศาสตร์ 50,000         -
1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ 349,500      700,000       
          ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          อย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. แข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์
          2. ค่ายคณิตศาสตร์
1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 12,000         -

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ - 50,000         

          แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน
          1.  ส่งเสริม/พฒันาทกัษะการใช้โปแกรม GSP
          2.  คลีนิคคณิตศาสตร์
2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 20,000         -
          1. วิเคราะห์หลกัสูตร หน่วยการเรียนรู้ 15,000         -
          2. ปรับปรุง/พฒันาส่ือการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัผลประเมินผล
3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 4,000           -

          เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 25,000         -
          1. ปรับปรุง/พฒันาแหล่งเรียนรู้

รวม

วทิยาศาสตร์ 35,000         -

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 111,000      50,000         

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

         1. นิทรรศการสานสมัพนัธ์

         2. วนัวิทยาศาสตร์

         3. ค่ายวิทยาศาสตร์ 10,000         -

         4. แข่งขนัทกัษะวิชาการ 10,000         -

         5. ทศันศึกษานอกสถานท่ี(หอ้งเรียนพิเศษ) - 50,000         

         6. ประกวดโครงงานและผลงานนกัเรียน 10,000         -

         7.  หอ้งปฏิบติัการเคมีเคล่ือนท่ี (มข.) - 45,000         

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น 15,000         -

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 25,000         

          1. จดัการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจยั

20,000         -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1.โปรเจคเตอร์ 2 เคร่ือง

          2. เกา้อ้ีนัง่เรียน  100 ตวั/ซ่อมโตะ๊

          3. วิชชวล 1 เคร่ือง 40,000         -
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8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          4. ซ่อมกลอ้งจุลทรรศน์ 30,000         -

          5. วสัดุส านกังาน 30,000         -

          6. สารเคมีและอุปกรณ์ 20,000         -

         7. กลอ้งจุลทรรศน์ 2 ตวั 10,000         -

         8. คอมพิวเตอร์ 2 ชุด 80,000         -

50,000         -

รวม 36,000         -

361,000      120,000       

ภาษาไทย

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

          อย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. บนัทึกรักนกัอ่าน

          2. ตอบปัญหาจากสารนุกรม
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          3. ตอบปัญหาจากพจนานุกรม 6,000           -

          4. ตอบปัญหาภาษาไทย 6,000           -

          5. สร้างสรรคผ์ลงานจากการเรียนรู้ 6,000           -

          6. ค่ายบูรณาการ 6,000           -

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น 6,000           -

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 50,000         

          1. แกปั้ญหานกัเรียนอ่านไม่คล่อง

          2. วนัสุนทรภุ่

          3. วนัภาษาไทย 5,000           -

25,000         -

          4. สู่ความเป็นเลิศ 15,000         -

          5. สอนเสริมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 10,000         -

          1. พฒันาบุคลากร 10,000         -

          2. พฒันาครูสู่วิจยัชั้นเรียน

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ -

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000         -

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          1. นิเทศภายในกลุ่มสาระ

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ - -

          1. พฒันาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ

รวม 50,000         -

155,000      50,000         

สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม

1.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

           และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน

          1. จดัป้ายนิเทศ

          2. ของหายไดคื้น

          3. มารยาทชาวพทุธ 10,000         -

          4. ตอบปัญหา - -

          5. บริโภคอยา่งพอเพียง - -
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          6. ความรับผิดชอบในการท างาน - -

          7. ลานวฒันธรรม - -

          8. จิตอาสา - -

          9. ค่ายคุณธรรม - -

        10. ส่งเสริมประชาธิปไตย - -

        11. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ - 50,000         

        12. ค่ายเยาวชนไทยใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม - -
- 5,000           

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ - -

          และพัฒนาตนเองของผู้เรียน

          1. กา้วทนัโลก

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ - 500              

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน

          1. โครงงาน

          2. โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง

          3. โครงงานคุณธรรม 1,000           -

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น - 5,000           

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 5,000           

          1. แข่งขนัตอบปัญหาวิชาสงัคม

          2. ทบทวนความรู้สู่มาตรฐาน
20,000         -

- -

2.1.1 โครงการพัฒนาการปกบัิติงานของครู

          1. พฒันาเทคนิคการเรียนรู้

          2. วิจยัในชั้นเรียน

          3. นิเทศภายในกลุ่มสาระ 3,000           

5.1.1 โครงการจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น - -

          แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา - -

          และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ

          สูงขึน้

     1) โครงการสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทาง

           การปฏิรูปการศึกษา
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          1. จดัตั้งศนูยอ์าเซียน

รวม 100,000       -

134,000      65,500         

สุขศึกษาและพลศึกษา

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

          1. การแข่งขนักีฬาภายใน

         2. การทดสอบสมรรถภาพ

         3. กีฬาตา้นยาเสพติด - 150,000       

         4. ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 3,000           -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 10,000         

          และการบริการ - -

          1. วสัดุส านกังาน

          2. ซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน
5,000           -
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รวม 50,000         -

58,000        160,000       

ภาษาต่างประเทศ

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. การอ่านกรังปรีซ์

          2. สปัดาห์ภาษาองักฤษ

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 2,000           -

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 10,000         -

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน

          1. กิจกรรม 4 ภาษาหนา้เสาธง

          2. วนัส าคญัของเจา้ของภาษา

          3. ค่ายภาษาองักฤษ 5,000           -

          4. Sky Info 5,000           -
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          5. ประกวดโครงงาน - 50,000         

          6. ส่งเสริมการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ 3,000           -

2,000           -

5,000           -

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน

         1. พฒันาการเรียนการสอนยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

             ทางการเรียน และ O-Net

2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 20,000         -

            1. พฒันาบุคลากร

2.6.1 โครงการพัฒนาการประกนัคุณภาพของ

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง - -

           1. สารสนเทศกลุ่มสาระ

3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 5,000           -

           1. พฒันาส่ือและแหล่งเรียนรู้

           2. ยวุมคัคุเทศก์

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

20,000         -

6,000           -

5.1.1 โครงการจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 

          แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา

          และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ

          สูงขึน้

          1. ASEAN  Corner

          2. English Speaking Year 2012

          3. Native Speaker 10,000         -

10,000         -

รวม - -

103,000      50,000         
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การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.6.1  โครงการพัฒนาทักษะในการท างาน 

           รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้

           และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต

           1. เขา้ค่ายฝึกทกัษะวิชาชีพ

           2. แข่งขนัทกัษะ
           3. จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน - 40,000         

2.1.1โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 50,000         -

          1. เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิทยากรทอ้งถ่ิน 30,000         -

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

           และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 20,000         -

          1. วสัดุฝึกปฏิบติังานเกษตร   งานคหกรรม 

              งานช่าง   และวสัดุส านกังาน

130,000       -
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2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1. จดัหาส่ือเทคโนโลยี

3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

          เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 25,000         -

          1. จดัท าหอ้งแสดงผลงานนกัเรียน

รวม 20,000         -

275,000      40,000         
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ศิลปะ

1.1.1  โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

1) งานนาฏศิลป์

     1. นาฏศิลป์สมัพนัธ์

     2. ค่ายนาฏศิลป์

2) งานดนตรี 30,000         -

     1. ประกวดวงดนตรี - 20,000         

     2. ดนตรีพ้ืนบา้นอีสาน

     3. วงโยธวาทิต - 8,000           

     4. วงดนตรีลูกทุง่ 40,000         -

3) งานศิลปะ 100,000       -

      1. ประกวดวาดภาพ 30,000         -

      2. รวมพลงัศิลป์สร้างสรรค์

      3. แข่งขนัทกัษะศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 15,000         -

     4. นิทรรศการศิลปะ:งานสานสมัพนัธ์วิชาการ 15,000         -
- 60,000         

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 10,000         -
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           และการบริการ

    1. จดัท าบอร์ดภาพกิจกรรมดา้นนาฏศิลป์ของนกัเรียน

         และเปล่ียนประตูหอ้งนาฏศิลป์

     2. จดัท ากรอบภาพวาดนกัเรียน 5,000           -

รวม

- 15,000         
245,000      103,000       

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. รักษาดินแดน
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2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

           และการบริการ
          1.1 ส านกังานรักษาดินแดน
                  -พระบรมฉายาลกัษณ์
                  -โตะ๊ประชุมพร้อมเกา้อ้ี - 15,000         

                  - เคร่ืองขยายเสียงเล็กพร้อมล าโพง
รวม

2. ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ -             15,000         

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
          1. กิจกรรมการเรียนการสอนผูบ้  าเพญ็ประโยชน์
          2. ค่ายผูบ้  าเพญ็ประโยชน์

รวม 5,000           -
- 15,000         

5,000          15,000         

3. ชุมนุม
2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
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           1. ชุมนุม

รวม
4. ยุวกาชาด - 20,000         

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ - 20,000         

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

             1) พิธีเขา้ประจ าหมู่ยวุกาชาด

            2) เขา้ค่ายยวุกาชาด

            3) ผลิตส่ือการเรียนการสอนยวุกาชาด - -

รวม - 75,000         

3,000           -

3,000          75,000         

5. ลูกเสือ-เนตรนารี

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

             1) การเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี

             2) วนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
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             3) วนัราชสดุดี (วนัวชิราวุธ) 3,500           -

             4) ทดสอบวิชาพิเศษ 2,000           -

             5) เขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2,000           -

รวม 6,000           -

- 107,500       

13,500        107,500       

6.1 งานห้องสมุด

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

          อย่างต่อเน่ือง

          1. ชวนอ่าน/บริการยืมหนงัสือ

             - หนงัสือเสริมบทเรียน
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             - หนงัสือนิตยสาร วารสาร หนงัสือพิมพ์

          2. รอบรู้ตอบได้ 100,000       -

          3. หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี 40,000         -

          4. น าความรู้สู่ชุมชน 5,000           -

          5. เท่ียงวนัหรรษา - -

          6. บนัทึกรักการอ่าน 3,000           -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 2,000           -

           และการบริการ 20,000         -

          1. สร้างเครือข่ายหอ้งสมุด

รวม

6.2 งานแนะแนว 3,000           -

1.6.1 โครงการพัฒนาทักษะในการท างาน  173,000      -               

          รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผุ้อ่ืนได้

          และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต

          1.  จดัท าระเบียนสะสม

          2.  ผลิตส่ือแนะแนว

          3. ป้ายนิเทศ 3,000           -
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          4.  การใหค้  าปรึกษา 7,500           -

          5.  ทุนการศึกษา 7,000           -

          6.  กองทุนเงินกูย้ืมเพ่ือการศึกษา - -

          7.  แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ - -

          8.  ปัจฉิมนิเทศ - -

          9.  ติดตามผลนกัเรียนท่ีจบการศึกษา 6,000           -

รวม 5,000           -

- -

28,500        -

6.3 งานอนามัยโรงเรียน

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

          1. ฟันสะอาดเหงือกแขง็แรง

          2. ตรวจหมู่โลหิต

          3. ปลอดภยัจากไขเ้ลือดออก 2,000           -

          4. อนามยัวยัเจริญพนัธุ์ป้องกนัเอดส์ 1,000           -

          5. บริการยา : ซ้ือยา - -

          6. เจริญเติบโตสมวยั - 15,000         
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          7. ด่ืมนมเพ่ือสุขภาพ: แจกนมกล่อง 15,000         -

          8. อบรมการบริโภคปลอดภยัเพ่ือลดปัญหา - -

              น ้าหนกัเกิน 25,000         -

          9. ตรวจสุขภาพประจ าปี - 2,000           

รวม - -

43,000        17,000         

6.4 งานประกนัคุณภาพ

2.6.1 โครงการพัฒนาการะกนัคุณภาพภายใน

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง

          1.  อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการประกนัคุณภาพ

               ภายในของสถานศึกษา

          2. พฒันางานประกนัคุณภาพภายใน 50,000         -

               ของสถานศึกษา

          3. โครงการขบัเคล่ือนระบบโครงข่าย - -

               การเรียนรู้ไร้พรมแดน    
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- -

รวม

50,000        -               

6.5 งานประชาสัมพันธ์

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1. ปรับปรุงหอ้งประชาสมัพนัธ์

          2. เสียงตามสาย

          3. ป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์ 40,000         -

          4. ซุม้เฉลิมพระเกียรติ "พอ่ของแผ่นดิน" 20,000         -

3.1.1  โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 30,000         -

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 20,000         -

           1. จดัท าหนงัสือมุทิตาจิตนุสรณ์ 5 คน (1 เล่ม)

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
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           2. วารสารโรงเรียน,จดหมายข่าว

30,000         -

รวม - 75,000         

140,000      75,000         

6.6 งานโสตทัศนศึกษา

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

         1. พฒันาส่ือและเทคโนโลยีหอ้งโสต

         2. สนบัสนุนและพฒันาส่ือและเทคโนโลยี (ICT)
48,000         -
30,500         -

รวม

78,500        -
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6.7 งานโภชนาการ

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

         1. นกัเรียนฉลาดซ้ือฉลาดใช้

         2. ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ

         3. อย.นอ้ยสู่ชุมชน 8,000           -
         4. นกัเรียนทิง้ขยะถูกท่ี - -

         5. ตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร - 8,000           

         6. การท าความสะอาดโรงอาหาร 24,000         -

         7. ตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ม่คา้โรงอาหาร 2,000           -

         8. กล่องแสดงความคิดเห็น 2,000           -
- -

รวม 1,000           -
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37,000        8,000           

ฝ่ายบริหารทัว่ไป

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ
         1. วสัดุส านกังาน

         2. สร้างหอ้งสุขาฝ่าย

3.1.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 5,000           -

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 50,000         -

      3.1 วนัเด็กแห่งชาติ

      3.2 สงกรานต์

      3.3 บุญบั้งไฟ - 5,000           

      3.4 วนัเขา้พรรษา - 5,000           

      3.5 วนัลอยกระทง - 12,000         

      3.6  ประชาสมัพนัธ์ แผ่นพบั - 13,000         
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      3.7  จดักิจกรรมโดยสหวิชาชีพ - 10,000         

- 10,000         

รวม - -

ฝ่ายกจิการนักเรียน

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ 55,000        55,000         

          1. รณรงคต่์อตา้นและป้องกนัยาเสพติด
          2. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและสุนทรียทางดนตรี
               และนาฏศิลป์ - 10,000         
          3. ค่ายเยาวชนมญัจาศึกษาร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด - 8,000           
          4. เฝ้าระวงั ป้องกนั แลฃะแกไ้ขนกัเรียน
              ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบัยาเสพติด - 20,000         
          5. ขบัข่ีปลอดภยัมีวินยัจราจร - 10,000         
          6. อบรมใหค้วามรู้การป้องกนัและถูกล่อลวง
          7. อบรมเร่ืองเพศศึกษานกัเรียนหญิง - 5,000           
          8. อบรมคณะกรรมการนกัเรียน - 10,000         
          9. อบรมสภานกัเรียน - 30,000         
         10.คณะกรรมการนกัเรียนศึกษาดูงาน - 12,000         
         11. รณรงคป์ระชาธิปไตยสู่ชุมชน - 10,000         
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         12. เลือกตั้งประธานนกัเรียน - 20,000         
         13. รักกนัฉนัทพ่ี์นอ้ง - 10,000         
1.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ - 2,000           
          ค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน - 7,500           
          1. ปฐมนิเทศ
          2. ประชุมผูป้กครอง
          3. กองทุนลูกรักษม์ญัจาศึกษา - 20,000         
          4.  3 ร้ัวสมัพนัธ์ - 35,000         
          5. เยี่ยมบา้นนกัเรียน - 40,000         
          6. เครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ - 10,000         
          7. เชิดชูนกัเรียนตน้แบบคนดีศรีมญัจา - 20,000         
          8. ส่งเสริมพฒันาและแกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียน - 10,000         
          9. ค่ายอบรมนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง/ - 20,000         
               เบ่ียงเบน - 5,000           
       10. กิจกรรมกตญัญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมาย - 25,000         

              ของคนดี
- 18,000         
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        11. ค่ายคุณธรรม ม.1 และ ม.4
        12. จิตใสใจเป็นสุข
        13. ตน้กลา้ของแผ่นดินเยือนถ่ินพอ่ - 15,000         
        14. เติมชีวิตใหส้ดใสดว้ยจิตใจท่ีใฝ่ธรรม - 500              
        15. หอ้งเรียนน่าอยู่อาคารเรียนปลอดภยั - 5,000           
2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม - 2,000           
           และการบริการ - 10,000         
           1. ปรับปรุงส านกังานฝ่ายกิจการนกัเรียน

รวม

23,480         -
23,480        390,000       

5. งานอาคารสถานที่

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม
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           และการบริการ

         1. ซ่อมบนัไดอาคาร 1

         2. ซ่อมหลงัคาอาคาร 1-4

         3. หลงัคาครอบบนัไดอ้าคาร1-2 50,000         -

         4. ปรับพ้ืนทางเดินขา้งหอประชุมดา้นทิศ ต.ต. 50,000         -

         5. ศาลา 3 หลงั 30,000         -

         6. ร่องระบายน ้าหลงัหอประชุม 25,000         -

         7. สร้างร้ัวสนามบอลดา้นทิศใต้ 35,000         -

         8. ซ่อมหลงัคา/ร้ัวเหล็กโรงรถหลงัอาคาร 2 10,000         -

         9. ปรับเสาป้ายหนา้โรงเรียน 20,000         -

       10. เล่ือยตดัตน้ไม้ 25,000         -

รวม 17,000         -

รวมทั้งส้ิน 8,000           -

270,000      -

########## ######### 888,420.00   

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ



30



30



30



30



30



30



30



30



30



30



30

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมัญจาศึกษา  อ าเภอมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา
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4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
1 1.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1. ค่าจา้งบุคลากร 350,000 1. การด าเนินงานตาม 200,000

ภาษาไทยที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจิริง 77,400        2. ค่าสาธารณูปโภค     แนวทางปฏิรูป

 1.1 กิจกรรมวนัสุนทรภู่     2.1 ค่าไฟ 1,000,000      การศึกษา ทศวรรษที ่21

 1.2 กิจกรรมวนัภาษาไทย     2.2 ค่าน ้า 250,000     2. การด าเนินงาน 100,000        
 1.3 กิจกรรมเทิดค่าภูมิปัญญาไทย     2.3 ค่าโทรศพัท์ 30,000           ประกนัคุณภาพ

 1.4 กิจกรรมเปิดบา้นภาษาไทย 3. ซ่อมครุภณัฑ/์แอร์/คอม 47,090           สถานศึกษา

 1.5 กิจกรรมค่ายภาษาไทย -              4. ซ่อมบ ารุงรถโรงเรียน 100,000     3. การด าเนินงานตาม 200,000        
 1.6 กิจกรรมพฒันาส่ือ/นวตักรรมและวิจยัในชั้นเรียนสู่ 5. น ้ามนัเช้ือเพลิง 300,000         นโยบายส านกังาน

 OBEC AWARDS 6. น ้ายาสุขภณัฑ์ 10,000           เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

 1.7 กิจกรรมศึกษาดูงานพฒันาครูสู่ OBEC AWARDS 7. น ้ายาดบัเพลิง 20,000           มธัยมศึกษา เขต 25

 1.8 กิจกรรมแข่งขนัทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 8. สูบส่ิงปฏิกูล/เก็บขยะ 20,000       4. การด าเนินงาน 209,030        
 1.9 กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้    โครงการพิเศษ /

2.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 75,000            โครงการเร่งด่วน/

คณติศาสตร์   - โรงเรียนมาตรฐานสากล
     2.1 กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์   - อาเซียนศึกษา
     2.2  กิจกรรมแข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์ภาย   - โรงเรียนตามหลกัปรัชญา

ภายในโรงเรียน     ของเศรษฐกิจพอเพียง
     2.3 ส่งเสริม/พฒันาทกัษะการใชโ้ปรแกรม GSP 

 มฐ
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    2.4 แข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์กบัหน่วยงาน
อ่ืนๆ ภายนอกโรงเรียน
    2.5 ค่ายคณิตศาสตร์ -                      
    2.6 นิทรรศการสานสมัพนัธ์ -                      
3.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 145,000       

วิทยาศาสตร์
   3.1 นิทรรศการสารสมัพนัธ/์น าเสนอเสนอผลงาน

วิทยาศาสตร์
   3.2 กิจกรรมค่ายพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

   3.3 กิจกรรมวนัวิทยาศาสตร์
   3.4 กิจกรรมแข่งขนัทกัษางวิชาการ
   3.5 กิจกรรมแข่งขนัวิทยาศาสตร์ภายนอก
4.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 80,000         

ภาษาต่างประเทศ
    4.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและแข่งขนั

ทกัษะทางวิชาการ
    4.2 พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ O-NET
    4.3 Native speaker (English/Chinese) จดัอบรมครู
    4.4 ส่งเสริมผลงานครูและนกัเรียน
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    4.5 นิทรรศการวิชาการ/Open House
    4.6 วฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของเจา้ของภาษา
5.โครงการพัฒนาการการจัดการเรยีนรูก้ลุ่มสาระ
สังคมศึกษา เพ่ือความเป็นเลิศของผู้เรยีน 124,000       
   5.1 การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการงานศิลปะหตักรรม
   5.2 นิทรรศการวิชาการเปิดบา้นสงัคมศึกษา
   5.3กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โรงเรียนวิถีพุทธ

(อบรมนกัเรียน ม.1-ม.6)
       - กิจกรรมค่ายคุณธรรม
       - กิจกรรมสวดมนตห์มู่ท  านองสรภญัญะ
       - กิจกรรมตกับาตรวนัพระ
    5.4 กิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา
    5.5 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทศันศึกษาประวติัศาสตร์
    5.6 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
    5.7 การประกวดโครงงานคุณธรรม
    5.8 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
    5.9 กิจกรรมวนัอาเซียน

    5.10 กิจกรรมพฒันาส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สงัคมศึกษา
    5.11 กิจกรรมค่ายคุณธรรม
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  6.โครงการส่งเสรมิการจัดการเรยีนการสอนสุขศึกษาและ

พลศึกษา 82,400         
    6.1 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
    6.2 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุครุภณัฑส์ านกังาน
   6.3 กิจกรรมการแข่งขนักีฬาสีภายใน 150,000       
   6.4 กิจกรรมกีฬาตา้นยาเสพติด
   6.5 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
   6.6 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขนักีฬานกัเรียน
(กีฬาภายนอกสถานศึกษา)
   6.7 กิจกรรมเปิดบา้นมญัจาศึกษา
7.โครงการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  7.1 แข่งขนัศิลปหตัถกรรม 70400
        - ทศันศิลป์(งานจิตรกรรม)
         - งานป้ัน
         - การขบัร้องเพลง 1
         - การขบัร้องเพลง 2
         - นาฏศิลไ์ทยอนุรักษ ์ม.ตน้
         - นาฏศิลไ์ทยอนุรักษ ์ม.ปลาย
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         - การแสดงตลก
         - ดนตรี
8.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ 80,000         

  8.1 จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียนทั้งภายนอกและ

และภายในโรงเรียน
  8.2 แข่งขนัทกัษะการงานอาชีพ
  8.3 กิจกรรมเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิทยากรทอ้งถ่ิน
  8.4 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ วสัดุฝึกในการเรียนการสอน

และวสัดุส านกังาน
      8.4.1วสัดุฝึกงานเกษตร               
      8.4.2วสัดุฝึกงานช่าง         

9.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

    9.1 งานแนะแนว

         1)จดัท าระเบียนสะสม 10,000      

        2) แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 5,000        

        3) ปัจฉิมนิเทศ 30,000      
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    9. 2 ลูกเสือ-เนตรนารี 90,000         
        1)กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี
    2)จดักิจกรรมวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 และแข่งขนัระเบียบแถว
      3)จดักิจกรรม“วนัวชิราวุธ”พิธีวนัราชสดุดี
    4)จดักิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ-เนตรนารี 

ม.1 และ ม.2
   5)จดักิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรมของลูกเสือ – เนตรนารี ม.3
    9.3  ยุวกาชาด 50,000         

        1)พิธีเขา้ประจ าหมู่
        2) ผลิตส่ือการสอนยวุกาชาด
        3) ทดสอบวิชาพิเศษ
        4)เขา้ค่ายยวุกาชาด
        5) กิจกรรมพฒันาบุลากร
        6) ค่ายยวุกาชาดแห่งประเทศไทย
   9.4  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 13,000         
       1) พิธีปฏิญาณตน
       2) ค่ายผูบ้  าเพญ็ประโยชน์
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       3) กิจกรรมพฒันาส่ือ

     9.5 รักษาดนิแดน
      1) กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร 5,000           

     9.5 ชุมนุม
     1) วสัดุอุปกรณ์ 5,000           
10.โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษทางคณติศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี
   10.1 กิจกรรมส่งเสริมพฒันา/ปรับปรุงห้องเรียน/การ   212,430.00  
พฒันาสือการเรียนรู้/วสัดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบติัการ
    10.2 กิจกรรมอบรมสร้างความตระหนกัในการเรียนรู้ 20,000.00    
ของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ

10.3 อบรมเชิงปฏิบติัการการใช ้ICT 20,000         
    10.4ค่ายวิทยาศาสตร์ 480,000       
    10.5 กิจกรรมสอนเสริมความรู้(เสาร์-อาทิตย)์ 150,000       
   10.6 กิจกรรมเสริมหลกัสูตรฝึกงานร่วมกบั ม.ขอนแก่น ม.3 70,000         

10.7 กิจกรรมเสริมทกัษะวิชาการ 70,000         
    10.8 กิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 450,000       

     10.9 อบรม/ศึกษาดูงานบุคลากร 45,000         
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11. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้เรยีนมนิีสัยรกัการอ่าน

    11.1  กิจกรรมรักการอ่าน
 11.2  กิจกรรมแกปั้ญหานกัเรียนบกพร่องทางดา้นการอ่าน
เขียนอ่านเขียน

12.โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

12.1 พฒันาส่ือแหล่งเรียนรู้/ห้องส านกังาน

12.2 ยวุมคัคุเทศก์

   12.3 ค่ายภาษาองักฤษ/ภาษาจีน

   12.4 ทกัษะทางภาษาหน้าเสาธง
 12.5 Echo English

13.โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

13.1 กิจกรรมตรวจหมู่โลหิตนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 500             

13.2 กิจกรรมตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน 500             

    13.3 กิจกรรมเจริญเติบโตสมวยั 1,500           

    13.4 กิจกรรมบริหารยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 30,000         

    13.5 กิจกรรมอบรมป้องกนัโรคเอดส์และการทอ้งก่อน 3,000           
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วยัอนัควร

    13.6 กิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศงานพยาบาลและ 3,000           

ส านกังาน

   13.7 กิจกรรมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 5,000           

   13.8 กิจกรรมรณรงคก์ารบริจาคโลหิต 5,000           

   13.9 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรทางการศึกษา 5,000           

    13.10 กิจกรรมป้องกนัโรคโควิด 15,000         

14.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมี

ค่านิยมอันพึงประสงค์14.1 ปฐมนิเทศนกัเรียน ม.1 และ ม.4 7,000          

 และประชุมผูป้กครองนกัเรียน

   - คร้ังท่ี 1 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.2,3,5,6 20,000         

   - คร้ังท่ี 2 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.3 และ ม.6 5,000          

14.2 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

    - วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 2,500          

       - ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 5,000          

14.3 โรงเรียนสีขาว -                 

  - ประเมินโรงเรียนสีขาว 20,000         
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  - ครอบครัวสีขาว 30,000         

14.4 เชิดชูนกัเรียนตน้แบบ “คนดีศรีมญัจา” 7,000          

14.5 เยีย่มบา้นนกัเรียน 25,000         

14.6 ครูท่ีปรึกษาประจ าหมู่บา้นนกัเรียน 5,000          

14.7 กิจกรรมวินยั แกไ้ข ติดตาม เสริมสร้างพฤติกรรม 4,000          

ผูเ้รียน

      14.8 อบรมคณะกรรมการสภานกัเรียน 10,000         

      14.9 ส่งเสริมประชาธิปไตย 5,550          

      14.10 To be number 1 2,000          

      14.11 เวรสวสัดิการ 3,000          

     14.12 ระดบัชั้นเรียน 3,000          

     14.13 รักกนัฉนัทพ่ี์น้อง/กิจกรรมรับน้อง 5,000          

     14.14 ครูและอาสาต ารวจ 3,000          

     14.15 สารวตัรนกัเรียน 3,000          

     14.16 ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 15,000         

     14.17 กิจกรรมกตญัญูกตเวทีเคร่ืองหมายของคนดี

    -กิจกรรมวนัคลา้ยวนัเฉลิมพรรษาพระราชินีสุทิดา
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    - กิจรรมวนัไหวค้รู 8,000          

    -กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 5,000          

    - กิจกรรมวนัคลา้ยวนัเฉลิมพรราพระบาทสมเด็จ 5,000          

พระเจา้อยูห่วัฯ

    - กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ  วนัชาติ วนัคลา้ยวนัเฉลิม 5,000          

พระชนพรรษารัชกาลท่ี 9

    14.18 วนัเยาวชนไทย 5,000          

    14.19 เลือกตั้งประธานนกัเรียน 3,900          

    14.20 เส้ือสูทสภานกัเรียน จ านวน 30 คน -                 

    14.21 วสัดุส านกังาน(กระดาษและวสัดุอุปกรณ์ส านกังาน) 50,000         

    14.22 แผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการ
นกัเรียน

-              

    กิจการผูเ้รียน

15.โครงการส่งเสริมสุขภาวะนักเรียน 20,000         

    15.1  กิจกรรมดา้นการตรวจสอบ/เฝ้าระวงัในโรงเรียน

    15.2 กิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค

   15.3 กิจกรรมพ่ีสอนน้อง                                                                                                                                             

   15.4 กิจกรรม อย.น้อยขยายเครือข่ายในโรงเรียน/นอก
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โรงเรียนและชุมชนและส่งผลงานเขา้ประกวด

ระดบัประเทศ

   15.5 กิจกรรมการตรวจสอบสุขาภิบาล/เฝ้าระวงัในโรงเรียน

   15.6 กิจกรรมเผยแพร่/จดันิทรรศการ/รณรงค์

   15.7 กิจกรรมพฒันาบุคลากร

16.โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (IS) 30,000         

16.1กิจกรรมการจดัอบรมการเรียนการสอน IS

16.2กิจกรรมนิเทศ ติดตามการสอน IS

16.3กิจกรรมน าเสนอผลงานรายวิชา IS2

16.4กิจกรรมการเผยแพร่ผลงาน IS3

17.โครงการส่งเสริมคุณภาพการด ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

17.1 การจดัการเรียนรู้โดยสอดแทรกหลกัปรัชญาของ -              

เศรษฐกิจพอเพียง

17.2 การอบรมนกัเรียนตามหลกัปรัชญาของ 15,000         

เศรษฐกิจพอเพียง

17.3 การศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ 7,000           

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

ตามพระราชด าริ

17.4 กิจกรรมประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 10,000         

17.5 กิจกรรมรับการประเมินศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกั 15,000         

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

17.6 กิจกรรมการจดัการขยะในโรงเรียน -              

17.7 ปรับภูมิทศัน์พอเพียง -              

17.8 หน่ึงคนหน่ึงบญัชี -              

17.9 กิจกรรมรักษน์ ้า -              

17.10 กิจกรรมการประกวดภาพวาด  3,000           

“เยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชด าริ”

17.11 กิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาท -              

สมเด็จพระเจา้อยูห่วั

17.12   กิจกรรมรอบรู้เศรษฐกิจพอเพียง -              

18. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

18.1 สปัดาห์ห้องสมุด 35,000         

18.2 ตามรอยเจา้ฟ้านกัอ่าน

18.3 เท่ียงวนัหรรษา
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18.4 ยอดนกัอ่าน

18.5 การอ่านสู่ชุมชน

18.6 บริการงานห้องสมุด

18.7 ซ่อมบ ารุงครุภณัฑห์้องสมุด

19.โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ

     19.1งานแผนงานและสารสนเทศ

2 รวบรวมผลการด าเนินงานตามโครงการและผลงาน

นกัเรียน ครู ในรอบปี

    19.2 งานส านกังานฝ่าย 30,000         

      19.2.1รับ-ส่งหนงัสือบนัทึกขอ้ความ หนงัสือราชการ

      19.2.2บริการวสัดุ อุปกรณ์ส านกังานและในโครงการ

   19.3 งานทะเบียนและเทียบโอน 75,000      

      19.3.1 บริการเอกสาร หลกัฐานทางการศึกษา

      19.3.2 จดัพิธีมอบหลกัฐานการจบหลกัสูตร 

                   ระดบั ม . 3 และ ม. 6
20.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ

       20.1 การรับนกัเรียน ม.1 และ ม.4 20,000         
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       20.2 การสอนปรับพ้ืนฐาน ม.1 และ ม.4

       20.3 การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร 10,000

        20.4 การจดัตารางสอน 10,000         

       20.5 การพฒันาห้องเรียนพิเศษ

       20.6 การสอนเสริมเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิ ม.3และ 6 50,000         

       20.7 การแข่งขนัทกัษะวิชาการ

       20.8 การนิเทศการเรียนการสอน 2,000           

       20.9 การท าวิจยัในชั้นเรียน

       20.10 นิทรรศการวิชาการฯ (คร้ังท่ี 10) 20,000         

       20.11 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

       20.12 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 420,000       

       20.13 พฒันางานวดัผลและประเมินผล 60,000         

       20.14 การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 5,000           

21.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานบุคคล

     21.1 ค่าจา้งบุคลากร 1,200,000     

     21.2 ค่าสาธารณูปโภค/วสัดุ/ครุภณัฑ์ 500,000       

     21.3 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 191,680       
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     21.4 ค่ากระดาษโรเนียว 100,000       

      21.5 ค่าหมึก Copy Print 50,000         

     21.6 ค่ากระดาษไข(มาสเตอร์) 50,000         

      21.7 ค่าหมึกปร้ินเตอร์เลเซอร/อิงเจ็ท 50,000         

     21.8 ค่าผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 50,000         

     21.9 น ้ายาสุขภณัฑ์ 30,000         

      21.10 ค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ 20,000         

      21.11 ค่าบ ารุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ์ 30,000         

      21.12 น ้ายาดบัเพลิง 20,000         

      21.13 สูบส่ิงปฏิกูล 10,000         

      21.14 ค่าประกนัอุบติัเหตุ

      21.15 ค่าบตัรนกัเรียน

      22.16 คู่มือนกัเรียน

      22.17 ค่าจา้งครูชาวต่างประเทศ
22.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

รายบุคคล  (DMC : Data-Management-Center)

    22.1 พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศนกัเรียนรายบคุคล
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 (DMC : Data-Management-Center)
23.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป

    23.1 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์และครุภณัฑส์ านกังาน 28,000         

    23.2 ปรับปรุงงานอาคารสถานท่ี

     23.2.1 ปรับปรุงห้องน ้าส านกังานกลุ่มงานฯ 13,000         

     23.2.2 ปรับปรุงภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม 100,000       

     23.2.3 ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนไทย 30,000         

     23.2.4 ปรับปรุงซ่อมบ ารุงรถขนขยะ 20,000         

     23.2.5 ปรับปรุงห้องพยาบาล 10,000         

     23.2.6 ปรับปรุงหอศิลป์ 20,000         

     23.2.7 ปรับปรุงสวนวรรณคดี 7,000           

     23.2.8 ปรับปรุงห้องปฏิบติัการกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 20,000         

    23.3 ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน

     23.3.1 กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ

     23.3.2 กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

     23.3.3 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง

     23.3.4 กิจกรรมร าบวงสรวงเมือขอนแก่น
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     23.3.5 กิจกรรมเทศกาลกลว้ยไมป่้าบานและ 10,000         

 ของดีเมืองมญัจาคีรี

   23.4  ธนาคารโรงเรียน 25,000         

   23.5  กิจกรรมพฒันาคณะกรรมการสถานศึกษา 7,000           

24.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยกระบวนการ PLC

   24.1 จดัหาส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสร์

(วสัดุอุปกรณ์/สารเคมี)

24.2 จดับรรยากาศ(ปรับปรุงส านกังาน/4ห้องปฏิบติัการ)

   24.3 ด าเนินการ PLC ของกลุ่ม PLC โรงเรียนมญัจาศึกษา

25.โครงการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

     25.1 เสียงตามสาย 35,000         

     25.2 จามจุรีสมัพนัธ์ 5,000           

     25.3 สุขเกษม วนัเกษียณ 35,000         

     25.4 จดัท าปฏิทินโรงเรียน 32,000         

     25.5 จดัท าป้ายคทัเอาท,์ไวนิล 25,000         
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26.โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์

3    26.1 ปรับปรุงพฒันาส่ือการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัผล 10,000         

ประเมินผล

    26.2 ศึกษาดูงาน โรงเรียนและหน่วยงานภายนอก -              

ท่ีมีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

    26.3 ปรับปรุงพฒันาส านกังานและห้องปฏิบติัการกลุ่ม -              

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 27.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ  ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนร่วมกิจกรรม

การปฏิบัตจิริง (Active Learning)

  27.1 วสัดุ-อุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  27.2 เปิดบา้นวิชาการ

  27.3 การพฒันาส่ือ/นวตักรรมและวิจยัในชั้นเรียน

  27.4 กิจกรรมประกวดวงดนตรี

  27.5 กิจกรรมนาฏศิลป์สมัพนัธ์กบัชุมชน

  27.6 การพฒันาดนตรีวงโปงลางและนางร า
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  27.7 การพฒันาวงโยธวาทิต

  27.8 การพฒันาดนตรีไทย

  27.9 พฒันาแหล่งเรียนรู้หอศิลป์ -                      
  27.10กิจกรรมศึกษาดูงานพฒันาครูสู่ OBEC AWARDS 5,000              
  27.11 โครงการเขา้ค่ายศิลปะ -                      
28.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานบุคคล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     28.1 ทดสอบครูและนกัเรียนจากสถาบนัท่ีไดรั้บการ

รับรองระดบัชาติหรือ CEFR

29.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล 250,000       

     29.1 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา

    29.2 จดัอบรมครู

   29.3 ศึกษาดูงาน

   29.4 พฒันาลูกจา้ง

   29.5ศึกษาดูงานระดบัอาเซียน ศึกษาบริบทของประเทศ

ในกลุ่มประซาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือพฒันาการจดัการ

เรียนการสอนสู่ระดบัประชาคมอาเซียน
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30.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยี  

    30.1 งานโสตทัศนศึกษา 200,000       

    30.1.1 กิจกรรมบ ารุงหอประชุม

    30.1.2  อุปกรณ์โสต
    30.2 งานเทคโนโลยี 350,000       

   30.2.1 เช่าสญัญาณอินเทอร์เน็ต
   30.2.2 ติดตั้งเคร่ืองอุปกรณ์เช่ือมอินเทอร์เน็ต อาคาร 1
   30.2.3  จดัซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือซ่อมบ ารุง
 คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน
   30.2.4 จดัอบรมการพฒันาส่ือนวตักรรม
31.โครงการขบัเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

    31.1 จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 20,000         

4     31.2 จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 

    31.3 จดัท ารายละเอียดงานโครงการ/กิจกรรม

     31.4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปีการศึกษา  

ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

    31.5 สรุปการใชจ่้ายงบประมาณด าเนินงานโครงการ
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ประจ าปีการศึกษา

32.โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภาย 20,000         

ในสถานศึกษา

     32.1 กิจกรรมทบทวน/เผยแพร่ความรู้และป้ายนิเทศ  

เร่ืองการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้กบับุคลากร

และมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

      32.2 การจดัท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

คู่มือมาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายของ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน

     32.3 รับการนิเทศ ก ากบัและติดตามผลการด าเนินงาน

ตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหน่วย

งานตน้สงักดั

      32.4 จดัท ารายงานผลการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา

ประจ าปี

รวม 4,254,180     709,030        

รวม

1,938,000(เกินงบ 159,970)
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ฝ่ายวชิาการ

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น

2           ตามหลกัสูตรของผู้เรียน

      1.1 การวดัและประเมินผล
2.2.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

      2.1 การรับสมคัรนกัเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2555 100,000       -
      2.2 การจดัตารางเรียน
      2.3 งานทะเบียน 12,000         -
      2.4 จดัท าขอ้สอบคู่ขนาน 1,000           -
      2.5 จดัท าขอ้สอบสหวิทยาเขต  (งบ สหว.) 60,000         -
      2.6 จดัอบรมหลกัสูตรสหวิทยาเขต (งบ สหว.) 1,500           -

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ - -

           และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน - -
     3.1 ประกวดโครงงานและแสดงผลงานนกัเรียน
     3.2 นิเทศการเรียนการสอน
     3.3 งานหนงัสือเรียนฟรี 30,000         -
     3.4 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 5,000           -
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     3.5 ปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตร - -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม - 600,000       

           และการบริการ 10,000         

          1) งานพสัดุฝ่ายวิชาการ       
2.6.1 โครงการพัฒนาการประกนัคุณภาพภายใน

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง 20,000         -
    4.1  งานส านกังานฝ่ายวิชาการ
            4.1.1 งานสารบรรณฝ่ายวิชาการ
            4.1.2 งานสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

 4.1.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ 10,000         -

            เป้าหมายตามวสัิยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 10,000         -

           ของสถานศึกษา
           1.1 สอบ  Pre-O-Net ม.2 ม.3 ม.5 ม.6
           1.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (เรียนฟรี)
           1.3 จดัอบรมการพฒันาครูสู่มาตรฐานสากล 40,000         -

รวม - 100,000       

คณติศาสตร์ 50,000         -
1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ 349,500      700,000       
          ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
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          อย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. แข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์
          2. ค่ายคณิตศาสตร์
1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 12,000         -

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ - 50,000         

          แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน
          1.  ส่งเสริม/พฒันาทกัษะการใช้โปแกรม GSP
          2.  คลีนิคคณิตศาสตร์
2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 20,000         -
          1. วิเคราะห์หลกัสูตร หน่วยการเรียนรู้ 15,000         -
          2. ปรับปรุง/พฒันาส่ือการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัผลประเมินผล
3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 4,000           -

          เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 25,000         -
          1. ปรับปรุง/พฒันาแหล่งเรียนรู้

รวม

วทิยาศาสตร์ 35,000         -

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 111,000      50,000         

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
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         1. นิทรรศการสานสมัพนัธ์

         2. วนัวิทยาศาสตร์

         3. ค่ายวิทยาศาสตร์ 10,000         -

         4. แข่งขนัทกัษะวิชาการ 10,000         -

         5. ทศันศึกษานอกสถานท่ี(หอ้งเรียนพิเศษ) - 50,000         

         6. ประกวดโครงงานและผลงานนกัเรียน 10,000         -

         7.  หอ้งปฏิบติัการเคมีเคล่ือนท่ี (มข.) - 45,000         

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น 15,000         -

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 25,000         

          1. จดัการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจยั

20,000         -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1.โปรเจคเตอร์ 2 เคร่ือง

          2. เกา้อ้ีนัง่เรียน  100 ตวั/ซ่อมโตะ๊

          3. วิชชวล 1 เคร่ือง 40,000         -
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          4. ซ่อมกลอ้งจุลทรรศน์ 30,000         -

          5. วสัดุส านกังาน 30,000         -

          6. สารเคมีและอุปกรณ์ 20,000         -

         7. กลอ้งจุลทรรศน์ 2 ตวั 10,000         -

         8. คอมพิวเตอร์ 2 ชุด 80,000         -

50,000         -

รวม 36,000         -

361,000      120,000       

ภาษาไทย

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

          อย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. บนัทึกรักนกัอ่าน

          2. ตอบปัญหาจากสารนุกรม
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          3. ตอบปัญหาจากพจนานุกรม 6,000           -

          4. ตอบปัญหาภาษาไทย 6,000           -

          5. สร้างสรรคผ์ลงานจากการเรียนรู้ 6,000           -

          6. ค่ายบูรณาการ 6,000           -

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น 6,000           -

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 50,000         

          1. แกปั้ญหานกัเรียนอ่านไม่คล่อง

          2. วนัสุนทรภุ่

          3. วนัภาษาไทย 5,000           -

25,000         -

          4. สู่ความเป็นเลิศ 15,000         -

          5. สอนเสริมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 10,000         -

          1. พฒันาบุคลากร 10,000         -

          2. พฒันาครูสู่วิจยัชั้นเรียน

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ -

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000         -
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          1. นิเทศภายในกลุ่มสาระ

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ - -

          1. พฒันาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ

รวม 50,000         -

155,000      50,000         

สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม

1.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

           และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน

          1. จดัป้ายนิเทศ

          2. ของหายไดคื้น

          3. มารยาทชาวพทุธ 10,000         -

          4. ตอบปัญหา - -

          5. บริโภคอยา่งพอเพียง - -
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          6. ความรับผิดชอบในการท างาน - -

          7. ลานวฒันธรรม - -

          8. จิตอาสา - -

          9. ค่ายคุณธรรม - -

        10. ส่งเสริมประชาธิปไตย - -

        11. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ - 50,000         

        12. ค่ายเยาวชนไทยใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม - -
- 5,000           

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ - -

          และพัฒนาตนเองของผู้เรียน

          1. กา้วทนัโลก

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ - 500              

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน

          1. โครงงาน

          2. โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง

          3. โครงงานคุณธรรม 1,000           -
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 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น - 5,000           

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 5,000           

          1. แข่งขนัตอบปัญหาวิชาสงัคม

          2. ทบทวนความรู้สู่มาตรฐาน
20,000         -

- -

2.1.1 โครงการพัฒนาการปกบัิติงานของครู

          1. พฒันาเทคนิคการเรียนรู้

          2. วิจยัในชั้นเรียน

          3. นิเทศภายในกลุ่มสาระ 3,000           

5.1.1 โครงการจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น - -

          แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา - -

          และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ

          สูงขึน้

     1) โครงการสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทาง

           การปฏิรูปการศึกษา
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4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          1. จดัตั้งศนูยอ์าเซียน

รวม 100,000       -

134,000      65,500         

สุขศึกษาและพลศึกษา

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

          1. การแข่งขนักีฬาภายใน

         2. การทดสอบสมรรถภาพ

         3. กีฬาตา้นยาเสพติด - 150,000       

         4. ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 3,000           -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 10,000         

          และการบริการ - -

          1. วสัดุส านกังาน

          2. ซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน
5,000           -
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เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

รวม 50,000         -

58,000        160,000       

ภาษาต่างประเทศ

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. การอ่านกรังปรีซ์

          2. สปัดาห์ภาษาองักฤษ

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 2,000           -

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 10,000         -

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน

          1. กิจกรรม 4 ภาษาหนา้เสาธง

          2. วนัส าคญัของเจา้ของภาษา

          3. ค่ายภาษาองักฤษ 5,000           -

          4. Sky Info 5,000           -
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          5. ประกวดโครงงาน - 50,000         

          6. ส่งเสริมการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ 3,000           -

2,000           -

5,000           -

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน

         1. พฒันาการเรียนการสอนยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

             ทางการเรียน และ O-Net

2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 20,000         -

            1. พฒันาบุคลากร

2.6.1 โครงการพัฒนาการประกนัคุณภาพของ

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง - -

           1. สารสนเทศกลุ่มสาระ

3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 5,000           -

           1. พฒันาส่ือและแหล่งเรียนรู้

           2. ยวุมคัคุเทศก์
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เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

20,000         -

6,000           -

5.1.1 โครงการจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 

          แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา

          และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ

          สูงขึน้

          1. ASEAN  Corner

          2. English Speaking Year 2012

          3. Native Speaker 10,000         -

10,000         -

รวม - -

103,000      50,000         
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เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.6.1  โครงการพัฒนาทักษะในการท างาน 

           รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้

           และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต

           1. เขา้ค่ายฝึกทกัษะวิชาชีพ

           2. แข่งขนัทกัษะ
           3. จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน - 40,000         

2.1.1โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 50,000         -

          1. เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิทยากรทอ้งถ่ิน 30,000         -

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

           และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 20,000         -

          1. วสัดุฝึกปฏิบติังานเกษตร   งานคหกรรม 

              งานช่าง   และวสัดุส านกังาน

130,000       -
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1. จดัหาส่ือเทคโนโลยี

3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

          เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 25,000         -

          1. จดัท าหอ้งแสดงผลงานนกัเรียน

รวม 20,000         -

275,000      40,000         
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เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

ศิลปะ

1.1.1  โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

1) งานนาฏศิลป์

     1. นาฏศิลป์สมัพนัธ์

     2. ค่ายนาฏศิลป์

2) งานดนตรี 30,000         -

     1. ประกวดวงดนตรี - 20,000         

     2. ดนตรีพ้ืนบา้นอีสาน

     3. วงโยธวาทิต - 8,000           

     4. วงดนตรีลูกทุง่ 40,000         -

3) งานศิลปะ 100,000       -

      1. ประกวดวาดภาพ 30,000         -

      2. รวมพลงัศิลป์สร้างสรรค์

      3. แข่งขนัทกัษะศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 15,000         -

     4. นิทรรศการศิลปะ:งานสานสมัพนัธ์วิชาการ 15,000         -
- 60,000         

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 10,000         -
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           และการบริการ

    1. จดัท าบอร์ดภาพกิจกรรมดา้นนาฏศิลป์ของนกัเรียน

         และเปล่ียนประตูหอ้งนาฏศิลป์

     2. จดัท ากรอบภาพวาดนกัเรียน 5,000           -

รวม

- 15,000         
245,000      103,000       

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. รักษาดินแดน
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2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

           และการบริการ
          1.1 ส านกังานรักษาดินแดน
                  -พระบรมฉายาลกัษณ์
                  -โตะ๊ประชุมพร้อมเกา้อ้ี - 15,000         

                  - เคร่ืองขยายเสียงเล็กพร้อมล าโพง
รวม

2. ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ -             15,000         

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
          1. กิจกรรมการเรียนการสอนผูบ้  าเพญ็ประโยชน์
          2. ค่ายผูบ้  าเพญ็ประโยชน์

รวม 5,000           -
- 15,000         

5,000          15,000         

3. ชุมนุม
2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
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           1. ชุมนุม

รวม
4. ยุวกาชาด - 20,000         

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ - 20,000         

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

             1) พิธีเขา้ประจ าหมู่ยวุกาชาด

            2) เขา้ค่ายยวุกาชาด

            3) ผลิตส่ือการเรียนการสอนยวุกาชาด - -

รวม - 75,000         

3,000           -

3,000          75,000         

5. ลูกเสือ-เนตรนารี

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

             1) การเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี

             2) วนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
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             3) วนัราชสดุดี (วนัวชิราวุธ) 3,500           -

             4) ทดสอบวิชาพิเศษ 2,000           -

             5) เขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2,000           -

รวม 6,000           -

- 107,500       

13,500        107,500       

6.1 งานห้องสมุด

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

          อย่างต่อเน่ือง

          1. ชวนอ่าน/บริการยืมหนงัสือ

             - หนงัสือเสริมบทเรียน
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             - หนงัสือนิตยสาร วารสาร หนงัสือพิมพ์

          2. รอบรู้ตอบได้ 100,000       -

          3. หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี 40,000         -

          4. น าความรู้สู่ชุมชน 5,000           -

          5. เท่ียงวนัหรรษา - -

          6. บนัทึกรักการอ่าน 3,000           -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 2,000           -

           และการบริการ 20,000         -

          1. สร้างเครือข่ายหอ้งสมุด

รวม

6.2 งานแนะแนว 3,000           -

1.6.1 โครงการพัฒนาทักษะในการท างาน  173,000      -               

          รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผุ้อ่ืนได้

          และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต

          1.  จดัท าระเบียนสะสม

          2.  ผลิตส่ือแนะแนว

          3. ป้ายนิเทศ 3,000           -
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          4.  การใหค้  าปรึกษา 7,500           -

          5.  ทุนการศึกษา 7,000           -

          6.  กองทุนเงินกูย้ืมเพ่ือการศึกษา - -

          7.  แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ - -

          8.  ปัจฉิมนิเทศ - -

          9.  ติดตามผลนกัเรียนท่ีจบการศึกษา 6,000           -

รวม 5,000           -

- -

28,500        -

6.3 งานอนามัยโรงเรียน

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

          1. ฟันสะอาดเหงือกแขง็แรง

          2. ตรวจหมู่โลหิต

          3. ปลอดภยัจากไขเ้ลือดออก 2,000           -

          4. อนามยัวยัเจริญพนัธุ์ป้องกนัเอดส์ 1,000           -

          5. บริการยา : ซ้ือยา - -

          6. เจริญเติบโตสมวยั - 15,000         
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          7. ด่ืมนมเพ่ือสุขภาพ: แจกนมกล่อง 15,000         -

          8. อบรมการบริโภคปลอดภยัเพ่ือลดปัญหา - -

              น ้าหนกัเกิน 25,000         -

          9. ตรวจสุขภาพประจ าปี - 2,000           

รวม - -

43,000        17,000         

6.4 งานประกนัคุณภาพ

2.6.1 โครงการพัฒนาการะกนัคุณภาพภายใน

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง

          1.  อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการประกนัคุณภาพ

               ภายในของสถานศึกษา

          2. พฒันางานประกนัคุณภาพภายใน 50,000         -

               ของสถานศึกษา

          3. โครงการขบัเคล่ือนระบบโครงข่าย - -

               การเรียนรู้ไร้พรมแดน    

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
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เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

- -

รวม

50,000        -               

6.5 งานประชาสัมพันธ์

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1. ปรับปรุงหอ้งประชาสมัพนัธ์

          2. เสียงตามสาย

          3. ป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์ 40,000         -

          4. ซุม้เฉลิมพระเกียรติ "พอ่ของแผ่นดิน" 20,000         -

3.1.1  โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 30,000         -

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 20,000         -

           1. จดัท าหนงัสือมุทิตาจิตนุสรณ์ 5 คน (1 เล่ม)
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           2. วารสารโรงเรียน,จดหมายข่าว

30,000         -

รวม - 75,000         

140,000      75,000         

6.6 งานโสตทัศนศึกษา

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

         1. พฒันาส่ือและเทคโนโลยีหอ้งโสต

         2. สนบัสนุนและพฒันาส่ือและเทคโนโลยี (ICT)
48,000         -
30,500         -

รวม

78,500        -
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6.7 งานโภชนาการ

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

         1. นกัเรียนฉลาดซ้ือฉลาดใช้

         2. ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ

         3. อย.นอ้ยสู่ชุมชน 8,000           -
         4. นกัเรียนทิง้ขยะถูกท่ี - -

         5. ตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร - 8,000           

         6. การท าความสะอาดโรงอาหาร 24,000         -

         7. ตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ม่คา้โรงอาหาร 2,000           -

         8. กล่องแสดงความคิดเห็น 2,000           -
- -

รวม 1,000           -

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

37,000        8,000           

ฝ่ายบริหารทัว่ไป

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ
         1. วสัดุส านกังาน

         2. สร้างหอ้งสุขาฝ่าย

3.1.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 5,000           -

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 50,000         -

      3.1 วนัเด็กแห่งชาติ

      3.2 สงกรานต์

      3.3 บุญบั้งไฟ - 5,000           

      3.4 วนัเขา้พรรษา - 5,000           

      3.5 วนัลอยกระทง - 12,000         

      3.6  ประชาสมัพนัธ์ แผ่นพบั - 13,000         
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      3.7  จดักิจกรรมโดยสหวิชาชีพ - 10,000         

- 10,000         

รวม - -

ฝ่ายกจิการนักเรียน

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ 55,000        55,000         

          1. รณรงคต่์อตา้นและป้องกนัยาเสพติด
          2. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและสุนทรียทางดนตรี
               และนาฏศิลป์ - 10,000         
          3. ค่ายเยาวชนมญัจาศึกษาร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด - 8,000           
          4. เฝ้าระวงั ป้องกนั แลฃะแกไ้ขนกัเรียน
              ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบัยาเสพติด - 20,000         
          5. ขบัข่ีปลอดภยัมีวินยัจราจร - 10,000         
          6. อบรมใหค้วามรู้การป้องกนัและถูกล่อลวง
          7. อบรมเร่ืองเพศศึกษานกัเรียนหญิง - 5,000           
          8. อบรมคณะกรรมการนกัเรียน - 10,000         
          9. อบรมสภานกัเรียน - 30,000         
         10.คณะกรรมการนกัเรียนศึกษาดูงาน - 12,000         
         11. รณรงคป์ระชาธิปไตยสู่ชุมชน - 10,000         
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         12. เลือกตั้งประธานนกัเรียน - 20,000         
         13. รักกนัฉนัทพ่ี์นอ้ง - 10,000         
1.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ - 2,000           
          ค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน - 7,500           
          1. ปฐมนิเทศ
          2. ประชุมผูป้กครอง
          3. กองทุนลูกรักษม์ญัจาศึกษา - 20,000         
          4.  3 ร้ัวสมัพนัธ์ - 35,000         
          5. เยี่ยมบา้นนกัเรียน - 40,000         
          6. เครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ - 10,000         
          7. เชิดชูนกัเรียนตน้แบบคนดีศรีมญัจา - 20,000         
          8. ส่งเสริมพฒันาและแกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียน - 10,000         
          9. ค่ายอบรมนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง/ - 20,000         
               เบ่ียงเบน - 5,000           
       10. กิจกรรมกตญัญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมาย - 25,000         

              ของคนดี
- 18,000         
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        11. ค่ายคุณธรรม ม.1 และ ม.4
        12. จิตใสใจเป็นสุข
        13. ตน้กลา้ของแผ่นดินเยือนถ่ินพอ่ - 15,000         
        14. เติมชีวิตใหส้ดใสดว้ยจิตใจท่ีใฝ่ธรรม - 500              
        15. หอ้งเรียนน่าอยู่อาคารเรียนปลอดภยั - 5,000           
2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม - 2,000           
           และการบริการ - 10,000         
           1. ปรับปรุงส านกังานฝ่ายกิจการนกัเรียน

รวม

23,480         -
23,480        390,000       

5. งานอาคารสถานที่

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม
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           และการบริการ

         1. ซ่อมบนัไดอาคาร 1

         2. ซ่อมหลงัคาอาคาร 1-4

         3. หลงัคาครอบบนัไดอ้าคาร1-2 50,000         -

         4. ปรับพ้ืนทางเดินขา้งหอประชุมดา้นทิศ ต.ต. 50,000         -

         5. ศาลา 3 หลงั 30,000         -

         6. ร่องระบายน ้าหลงัหอประชุม 25,000         -

         7. สร้างร้ัวสนามบอลดา้นทิศใต้ 35,000         -

         8. ซ่อมหลงัคา/ร้ัวเหล็กโรงรถหลงัอาคาร 2 10,000         -

         9. ปรับเสาป้ายหนา้โรงเรียน 20,000         -

       10. เล่ือยตดัตน้ไม้ 25,000         -

รวม 17,000         -

รวมทั้งส้ิน 8,000           -

270,000      -

########## ######### 888,420.00   
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แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563

โรงเรียนมัญจาศึกษา  อ าเภอมัญจาคีรี   จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา
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4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
1 1.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1. ค่าจา้งบุคลากร 350,000 1. การด าเนินงานตาม 200,000

ภาษาไทยที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัตจิริง 77,400        2. ค่าสาธารณูปโภค     แนวทางปฏิรูป

 1.1 กิจกรรมวนัสุนทรภู่     2.1 ค่าไฟ 1,000,000      การศึกษา ทศวรรษที ่21

 1.2 กิจกรรมวนัภาษาไทย     2.2 ค่าน ้า 250,000     2. การด าเนินงาน 100,000        
 1.3 กิจกรรมเทิดค่าภูมิปัญญาไทย     2.3 ค่าโทรศพัท์ 30,000           ประกนัคุณภาพ

 1.4 กิจกรรมเปิดบา้นภาษาไทย 3. ซ่อมครุภณัฑ/์แอร์/คอม 47,090           สถานศึกษา

 1.5 กิจกรรมค่ายภาษาไทย -              4. ซ่อมบ ารุงรถโรงเรียน 100,000     3. การด าเนินงานตาม 200,000        
 1.6 กิจกรรมพฒันาส่ือ/นวตักรรมและวิจยัในชั้นเรียนสู่ 5. น ้ามนัเช้ือเพลิง 300,000         นโยบายส านกังาน

 OBEC AWARDS 6. น ้ายาสุขภณัฑ์ 10,000           เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

 1.7 กิจกรรมศึกษาดูงานพฒันาครูสู่ OBEC AWARDS 7. น ้ายาดบัเพลิง 20,000           มธัยมศึกษา เขต 25

 1.8 กิจกรรมแข่งขนัทกัษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 8. สูบส่ิงปฏิกูล/เก็บขยะ 20,000       4. การด าเนินงาน 209,030        
 1.9 กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้    โครงการพิเศษ /

2.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 75,000            โครงการเร่งด่วน/

คณติศาสตร์   - โรงเรียนมาตรฐานสากล
     2.1 กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์   - อาเซียนศึกษา
     2.2  กิจกรรมแข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์ภาย   - โรงเรียนตามหลกัปรัชญา

ภายในโรงเรียน     ของเศรษฐกิจพอเพียง
     2.3 ส่งเสริม/พฒันาทกัษะการใชโ้ปรแกรม GSP 

 มฐ
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    2.4 แข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์กบัหน่วยงาน
อ่ืนๆ ภายนอกโรงเรียน
    2.5 ค่ายคณิตศาสตร์ -                      
    2.6 นิทรรศการสานสมัพนัธ์ -                      
3.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 145,000       

วิทยาศาสตร์
   3.1 นิทรรศการสารสมัพนัธ/์น าเสนอเสนอผลงาน

วิทยาศาสตร์
   3.2 กิจกรรมค่ายพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

   3.3 กิจกรรมวนัวิทยาศาสตร์
   3.4 กิจกรรมแข่งขนัทกัษางวิชาการ
   3.5 กิจกรรมแข่งขนัวิทยาศาสตร์ภายนอก
4.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 80,000         

ภาษาต่างประเทศ
    4.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและแข่งขนั

ทกัษะทางวิชาการ
    4.2 พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ O-NET
    4.3 Native speaker (English/Chinese) จดัอบรมครู
    4.4 ส่งเสริมผลงานครูและนกัเรียน
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    4.5 นิทรรศการวิชาการ/Open House
    4.6 วฒันธรรมและเอกลกัษณ์ของเจา้ของภาษา
5.โครงการพัฒนาการการจัดการเรยีนรูก้ลุ่มสาระ
สังคมศึกษา เพ่ือความเป็นเลิศของผู้เรยีน 124,000       
   5.1 การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการงานศิลปะหตักรรม
   5.2 นิทรรศการวิชาการเปิดบา้นสงัคมศึกษา
   5.3กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โรงเรียนวิถีพุทธ

(อบรมนกัเรียน ม.1-ม.6)
       - กิจกรรมค่ายคุณธรรม
       - กิจกรรมสวดมนตห์มู่ท  านองสรภญัญะ
       - กิจกรรมตกับาตรวนัพระ
    5.4 กิจกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา
    5.5 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทศันศึกษาประวติัศาสตร์
    5.6 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
    5.7 การประกวดโครงงานคุณธรรม
    5.8 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
    5.9 กิจกรรมวนัอาเซียน

    5.10 กิจกรรมพฒันาส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สงัคมศึกษา
    5.11 กิจกรรมค่ายคุณธรรม
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  6.โครงการส่งเสรมิการจัดการเรยีนการสอนสุขศึกษาและ

พลศึกษา 82,400         
    6.1 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน
    6.2 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุครุภณัฑส์ านกังาน
   6.3 กิจกรรมการแข่งขนักีฬาสีภายใน 150,000       
   6.4 กิจกรรมกีฬาตา้นยาเสพติด
   6.5 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
   6.6 กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขนักีฬานกัเรียน
(กีฬาภายนอกสถานศึกษา)
   6.7 กิจกรรมเปิดบา้นมญัจาศึกษา
7.โครงการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  7.1 แข่งขนัศิลปหตัถกรรม 70400
        - ทศันศิลป์(งานจิตรกรรม)
         - งานป้ัน
         - การขบัร้องเพลง 1
         - การขบัร้องเพลง 2
         - นาฏศิลไ์ทยอนุรักษ ์ม.ตน้
         - นาฏศิลไ์ทยอนุรักษ ์ม.ปลาย
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         - การแสดงตลก
         - ดนตรี
8.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพ 80,000         

  8.1 จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียนทั้งภายนอกและ

และภายในโรงเรียน
  8.2 แข่งขนัทกัษะการงานอาชีพ
  8.3 กิจกรรมเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิทยากรทอ้งถ่ิน
  8.4 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ วสัดุฝึกในการเรียนการสอน

และวสัดุส านกังาน
      8.4.1วสัดุฝึกงานเกษตร               
      8.4.2วสัดุฝึกงานช่าง         

9.โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

    9.1 งานแนะแนว

         1)จดัท าระเบียนสะสม 10,000      

        2) แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ 5,000        

        3) ปัจฉิมนิเทศ 30,000      
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    9. 2 ลูกเสือ-เนตรนารี 90,000         
        1)กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี
    2)จดักิจกรรมวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
 และแข่งขนัระเบียบแถว
      3)จดักิจกรรม“วนัวชิราวุธ”พิธีวนัราชสดุดี
    4)จดักิจกรรมทดสอบวิชาพิเศษของลูกเสือ-เนตรนารี 

ม.1 และ ม.2
   5)จดักิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรมของลูกเสือ – เนตรนารี ม.3
    9.3  ยุวกาชาด 50,000         

        1)พิธีเขา้ประจ าหมู่
        2) ผลิตส่ือการสอนยวุกาชาด
        3) ทดสอบวิชาพิเศษ
        4)เขา้ค่ายยวุกาชาด
        5) กิจกรรมพฒันาบุลากร
        6) ค่ายยวุกาชาดแห่งประเทศไทย
   9.4  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 13,000         
       1) พิธีปฏิญาณตน
       2) ค่ายผูบ้  าเพญ็ประโยชน์
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       3) กิจกรรมพฒันาส่ือ

     9.5 รักษาดนิแดน
      1) กิจกรรมนกัศึกษาวิชาทหาร 5,000           

     9.5 ชุมนุม
     1) วสัดุอุปกรณ์ 5,000           
10.โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถ

พิเศษทางคณติศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี
   10.1 กิจกรรมส่งเสริมพฒันา/ปรับปรุงห้องเรียน/การ   212,430.00  
พฒันาสือการเรียนรู้/วสัดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบติัการ
    10.2 กิจกรรมอบรมสร้างความตระหนกัในการเรียนรู้ 20,000.00    
ของนกัเรียนห้องเรียนพิเศษ

10.3 อบรมเชิงปฏิบติัการการใช ้ICT 20,000         
    10.4ค่ายวิทยาศาสตร์ 480,000       
    10.5 กิจกรรมสอนเสริมความรู้(เสาร์-อาทิตย)์ 150,000       
   10.6 กิจกรรมเสริมหลกัสูตรฝึกงานร่วมกบั ม.ขอนแก่น ม.3 70,000         

10.7 กิจกรรมเสริมทกัษะวิชาการ 70,000         
    10.8 กิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 450,000       

     10.9 อบรม/ศึกษาดูงานบุคลากร 45,000         
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11. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนให้ผู้เรยีนมนิีสัยรกัการอ่าน

    11.1  กิจกรรมรักการอ่าน
 11.2  กิจกรรมแกปั้ญหานกัเรียนบกพร่องทางดา้นการอ่าน
เขียนอ่านเขียน

12.โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

12.1 พฒันาส่ือแหล่งเรียนรู้/ห้องส านกังาน

12.2 ยวุมคัคุเทศก์

   12.3 ค่ายภาษาองักฤษ/ภาษาจีน

   12.4 ทกัษะทางภาษาหน้าเสาธง
 12.5 Echo English

13.โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

13.1 กิจกรรมตรวจหมู่โลหิตนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 500             

13.2 กิจกรรมตรวจสุขภาพเหงือกและฟัน 500             

    13.3 กิจกรรมเจริญเติบโตสมวยั 1,500           

    13.4 กิจกรรมบริหารยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 30,000         

    13.5 กิจกรรมอบรมป้องกนัโรคเอดส์และการทอ้งก่อน 3,000           
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วยัอนัควร

    13.6 กิจกรรมพฒันาระบบสารสนเทศงานพยาบาลและ 3,000           

ส านกังาน

   13.7 กิจกรรมป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก 5,000           

   13.8 กิจกรรมรณรงคก์ารบริจาคโลหิต 5,000           

   13.9 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรทางการศึกษา 5,000           

    13.10 กิจกรรมป้องกนัโรคโควิด 15,000         

14.โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมี

ค่านิยมอันพึงประสงค์14.1 ปฐมนิเทศนกัเรียน ม.1 และ ม.4 7,000          

 และประชุมผูป้กครองนกัเรียน

   - คร้ังท่ี 1 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.2,3,5,6 20,000         

   - คร้ังท่ี 2 ประชุมผูป้กครองนกัเรียน ม.3 และ ม.6 5,000          

14.2 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

    - วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก 2,500          

       - ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 5,000          

14.3 โรงเรียนสีขาว -                 

  - ประเมินโรงเรียนสีขาว 20,000         
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  - ครอบครัวสีขาว 30,000         

14.4 เชิดชูนกัเรียนตน้แบบ “คนดีศรีมญัจา” 7,000          

14.5 เยีย่มบา้นนกัเรียน 25,000         

14.6 ครูท่ีปรึกษาประจ าหมู่บา้นนกัเรียน 5,000          

14.7 กิจกรรมวินยั แกไ้ข ติดตาม เสริมสร้างพฤติกรรม 4,000          

ผูเ้รียน

      14.8 อบรมคณะกรรมการสภานกัเรียน 10,000         

      14.9 ส่งเสริมประชาธิปไตย 5,550          

      14.10 To be number 1 2,000          

      14.11 เวรสวสัดิการ 3,000          

     14.12 ระดบัชั้นเรียน 3,000          

     14.13 รักกนัฉนัทพ่ี์น้อง/กิจกรรมรับน้อง 5,000          

     14.14 ครูและอาสาต ารวจ 3,000          

     14.15 สารวตัรนกัเรียน 3,000          

     14.16 ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 15,000         

     14.17 กิจกรรมกตญัญูกตเวทีเคร่ืองหมายของคนดี

    -กิจกรรมวนัคลา้ยวนัเฉลิมพรรษาพระราชินีสุทิดา
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    - กิจรรมวนัไหวค้รู 8,000          

    -กิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 5,000          

    - กิจกรรมวนัคลา้ยวนัเฉลิมพรราพระบาทสมเด็จ 5,000          

พระเจา้อยูห่วัฯ

    - กิจกรรมวนัพ่อแห่งชาติ  วนัชาติ วนัคลา้ยวนัเฉลิม 5,000          

พระชนพรรษารัชกาลท่ี 9

    14.18 วนัเยาวชนไทย 5,000          

    14.19 เลือกตั้งประธานนกัเรียน 3,900          

    14.20 เส้ือสูทสภานกัเรียน จ านวน 30 คน -                 

    14.21 วสัดุส านกังาน(กระดาษและวสัดุอุปกรณ์ส านกังาน) 50,000         

    14.22 แผนงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการ
นกัเรียน

-              

    กิจการผูเ้รียน

15.โครงการส่งเสริมสุขภาวะนักเรียน 20,000         

    15.1  กิจกรรมดา้นการตรวจสอบ/เฝ้าระวงัในโรงเรียน

    15.2 กิจกรรมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค

   15.3 กิจกรรมพ่ีสอนน้อง                                                                                                                                             

   15.4 กิจกรรม อย.น้อยขยายเครือข่ายในโรงเรียน/นอก
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โรงเรียนและชุมชนและส่งผลงานเขา้ประกวด

ระดบัประเทศ

   15.5 กิจกรรมการตรวจสอบสุขาภิบาล/เฝ้าระวงัในโรงเรียน

   15.6 กิจกรรมเผยแพร่/จดันิทรรศการ/รณรงค์

   15.7 กิจกรรมพฒันาบุคลากร

16.โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (IS) 30,000         

16.1กิจกรรมการจดัอบรมการเรียนการสอน IS

16.2กิจกรรมนิเทศ ติดตามการสอน IS

16.3กิจกรรมน าเสนอผลงานรายวิชา IS2

16.4กิจกรรมการเผยแพร่ผลงาน IS3

17.โครงการส่งเสริมคุณภาพการด ารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

17.1 การจดัการเรียนรู้โดยสอดแทรกหลกัปรัชญาของ -              

เศรษฐกิจพอเพียง

17.2 การอบรมนกัเรียนตามหลกัปรัชญาของ 15,000         

เศรษฐกิจพอเพียง

17.3 การศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ 7,000           

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

ตามพระราชด าริ

17.4 กิจกรรมประกวดโครงงานเศรษฐกิจพอเพียง 10,000         

17.5 กิจกรรมรับการประเมินศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกั 15,000         

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

17.6 กิจกรรมการจดัการขยะในโรงเรียน -              

17.7 ปรับภูมิทศัน์พอเพียง -              

17.8 หน่ึงคนหน่ึงบญัชี -              

17.9 กิจกรรมรักษน์ ้า -              

17.10 กิจกรรมการประกวดภาพวาด  3,000           

“เยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชด าริ”

17.11 กิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาท -              

สมเด็จพระเจา้อยูห่วั

17.12   กิจกรรมรอบรู้เศรษฐกิจพอเพียง -              

18. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

18.1 สปัดาห์ห้องสมุด 35,000         

18.2 ตามรอยเจา้ฟ้านกัอ่าน

18.3 เท่ียงวนัหรรษา
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18.4 ยอดนกัอ่าน

18.5 การอ่านสู่ชุมชน

18.6 บริการงานห้องสมุด

18.7 ซ่อมบ ารุงครุภณัฑห์้องสมุด

19.โครงการพัฒนากลุ่มบริหารงานวิชาการ

     19.1งานแผนงานและสารสนเทศ

2 รวบรวมผลการด าเนินงานตามโครงการและผลงาน

นกัเรียน ครู ในรอบปี

    19.2 งานส านกังานฝ่าย 30,000         

      19.2.1รับ-ส่งหนงัสือบนัทึกขอ้ความ หนงัสือราชการ

      19.2.2บริการวสัดุ อุปกรณ์ส านกังานและในโครงการ

   19.3 งานทะเบียนและเทียบโอน 75,000      

      19.3.1 บริการเอกสาร หลกัฐานทางการศึกษา

      19.3.2 จดัพิธีมอบหลกัฐานการจบหลกัสูตร 

                   ระดบั ม . 3 และ ม. 6
20.โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ

       20.1 การรับนกัเรียน ม.1 และ ม.4 20,000         
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       20.2 การสอนปรับพ้ืนฐาน ม.1 และ ม.4

       20.3 การพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร 10,000

        20.4 การจดัตารางสอน 10,000         

       20.5 การพฒันาห้องเรียนพิเศษ

       20.6 การสอนเสริมเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิ ม.3และ 6 50,000         

       20.7 การแข่งขนัทกัษะวิชาการ

       20.8 การนิเทศการเรียนการสอน 2,000           

       20.9 การท าวิจยัในชั้นเรียน

       20.10 นิทรรศการวิชาการฯ (คร้ังท่ี 10) 20,000         

       20.11 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

       20.12 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 420,000       

       20.13 พฒันางานวดัผลและประเมินผล 60,000         

       20.14 การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล 5,000           

21.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานบุคคล

     21.1 ค่าจา้งบุคลากร 1,200,000     

     21.2 ค่าสาธารณูปโภค/วสัดุ/ครุภณัฑ์ 500,000       

     21.3 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 191,680       
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     21.4 ค่ากระดาษโรเนียว 100,000       

      21.5 ค่าหมึก Copy Print 50,000         

     21.6 ค่ากระดาษไข(มาสเตอร์) 50,000         

      21.7 ค่าหมึกปร้ินเตอร์เลเซอร/อิงเจ็ท 50,000         

     21.8 ค่าผงหมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร 50,000         

     21.9 น ้ายาสุขภณัฑ์ 30,000         

      21.10 ค่าบ ารุงรักษายานพาหนะ 20,000         

      21.11 ค่าบ ารุง/ซ่อมแซมครุภณัฑ์ 30,000         

      21.12 น ้ายาดบัเพลิง 20,000         

      21.13 สูบส่ิงปฏิกูล 10,000         

      21.14 ค่าประกนัอุบติัเหตุ

      21.15 ค่าบตัรนกัเรียน

      22.16 คู่มือนกัเรียน

      22.17 ค่าจา้งครูชาวต่างประเทศ
22.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

รายบุคคล  (DMC : Data-Management-Center)

    22.1 พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศนกัเรียนรายบคุคล
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 (DMC : Data-Management-Center)
23.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป

    23.1 จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์และครุภณัฑส์ านกังาน 28,000         

    23.2 ปรับปรุงงานอาคารสถานท่ี

     23.2.1 ปรับปรุงห้องน ้าส านกังานกลุ่มงานฯ 13,000         

     23.2.2 ปรับปรุงภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม 100,000       

     23.2.3 ปรับปรุงซ่อมแซมเรือนไทย 30,000         

     23.2.4 ปรับปรุงซ่อมบ ารุงรถขนขยะ 20,000         

     23.2.5 ปรับปรุงห้องพยาบาล 10,000         

     23.2.6 ปรับปรุงหอศิลป์ 20,000         

     23.2.7 ปรับปรุงสวนวรรณคดี 7,000           

     23.2.8 ปรับปรุงห้องปฏิบติัการกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 20,000         

    23.3 ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน

     23.3.1 กิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ

     23.3.2 กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

     23.3.3 กิจกรรมประเพณีลอยกระทง

     23.3.4 กิจกรรมร าบวงสรวงเมือขอนแก่น
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     23.3.5 กิจกรรมเทศกาลกลว้ยไมป่้าบานและ 10,000         

 ของดีเมืองมญัจาคีรี

   23.4  ธนาคารโรงเรียน 25,000         

   23.5  กิจกรรมพฒันาคณะกรรมการสถานศึกษา 7,000           

24.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยกระบวนการ PLC

   24.1 จดัหาส่ือการเรียนการสอนวิทยาศาสร์

(วสัดุอุปกรณ์/สารเคมี)

24.2 จดับรรยากาศ(ปรับปรุงส านกังาน/4ห้องปฏิบติัการ)

   24.3 ด าเนินการ PLC ของกลุ่ม PLC โรงเรียนมญัจาศึกษา

25.โครงการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

     25.1 เสียงตามสาย 35,000         

     25.2 จามจุรีสมัพนัธ์ 5,000           

     25.3 สุขเกษม วนัเกษียณ 35,000         

     25.4 จดัท าปฏิทินโรงเรียน 32,000         

     25.5 จดัท าป้ายคทัเอาท,์ไวนิล 25,000         
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26.โครงการส่งเสริมคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ คณติศาสตร์

3    26.1 ปรับปรุงพฒันาส่ือการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัผล 10,000         

ประเมินผล

    26.2 ศึกษาดูงาน โรงเรียนและหน่วยงานภายนอก -              

ท่ีมีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

    26.3 ปรับปรุงพฒันาส านกังานและห้องปฏิบติัการกลุ่ม -              

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 27.โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ  ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนร่วมกิจกรรม

การปฏิบัตจิริง (Active Learning)

  27.1 วสัดุ-อุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  27.2 เปิดบา้นวิชาการ

  27.3 การพฒันาส่ือ/นวตักรรมและวิจยัในชั้นเรียน

  27.4 กิจกรรมประกวดวงดนตรี

  27.5 กิจกรรมนาฏศิลป์สมัพนัธ์กบัชุมชน

  27.6 การพฒันาดนตรีวงโปงลางและนางร า
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  27.7 การพฒันาวงโยธวาทิต

  27.8 การพฒันาดนตรีไทย

  27.9 พฒันาแหล่งเรียนรู้หอศิลป์ -                      
  27.10กิจกรรมศึกษาดูงานพฒันาครูสู่ OBEC AWARDS 5,000              
  27.11 โครงการเขา้ค่ายศิลปะ -                      
28.โครงการส่งเสริมคุณภาพการบริหารงานบุคคล

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     28.1 ทดสอบครูและนกัเรียนจากสถาบนัท่ีไดรั้บการ

รับรองระดบัชาติหรือ CEFR

29.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล 250,000       

     29.1 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา

    29.2 จดัอบรมครู

   29.3 ศึกษาดูงาน

   29.4 พฒันาลูกจา้ง

   29.5ศึกษาดูงานระดบัอาเซียน ศึกษาบริบทของประเทศ

ในกลุ่มประซาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือพฒันาการจดัการ

เรียนการสอนสู่ระดบัประชาคมอาเซียน
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30.โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยี  

    30.1 งานโสตทัศนศึกษา 200,000       

    30.1.1 กิจกรรมบ ารุงหอประชุม

    30.1.2  อุปกรณ์โสต
    30.2 งานเทคโนโลยี 350,000       

   30.2.1 เช่าสญัญาณอินเทอร์เน็ต
   30.2.2 ติดตั้งเคร่ืองอุปกรณ์เช่ือมอินเทอร์เน็ต อาคาร 1
   30.2.3  จดัซ้ืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือซ่อมบ ารุง
 คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน
   30.2.4 จดัอบรมการพฒันาส่ือนวตักรรม
31.โครงการขบัเคล่ือนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

    31.1 จดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษา 20,000         

4     31.2 จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีการศึกษา 

    31.3 จดัท ารายละเอียดงานโครงการ/กิจกรรม

     31.4 รายงานผลการด าเนินงานโครงการปีการศึกษา  

ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

    31.5 สรุปการใชจ่้ายงบประมาณด าเนินงานโครงการ
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ประจ าปีการศึกษา

32.โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภาย 20,000         

ในสถานศึกษา

     32.1 กิจกรรมทบทวน/เผยแพร่ความรู้และป้ายนิเทศ  

เร่ืองการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้กบับุคลากร

และมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

      32.2 การจดัท ามาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

คู่มือมาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายของ

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน

     32.3 รับการนิเทศ ก ากบัและติดตามผลการด าเนินงาน

ตามระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา จากหน่วย

งานตน้สงักดั

      32.4 จดัท ารายงานผลการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา

ประจ าปี

รวม 4,254,180     709,030        

รวม

1,938,000(เกินงบ 159,970)
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512,703.00                                                                                
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ฝ่ายวชิาการ

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น

2           ตามหลกัสูตรของผู้เรียน

      1.1 การวดัและประเมินผล
2.2.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

      2.1 การรับสมคัรนกัเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 2555 100,000       -
      2.2 การจดัตารางเรียน
      2.3 งานทะเบียน 12,000         -
      2.4 จดัท าขอ้สอบคู่ขนาน 1,000           -
      2.5 จดัท าขอ้สอบสหวิทยาเขต  (งบ สหว.) 60,000         -
      2.6 จดัอบรมหลกัสูตรสหวิทยาเขต (งบ สหว.) 1,500           -

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ - -

           และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน - -
     3.1 ประกวดโครงงานและแสดงผลงานนกัเรียน
     3.2 นิเทศการเรียนการสอน
     3.3 งานหนงัสือเรียนฟรี 30,000         -
     3.4 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ 5,000           -
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     3.5 ปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตร - -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม - 600,000       

           และการบริการ 10,000         

          1) งานพสัดุฝ่ายวิชาการ       
2.6.1 โครงการพัฒนาการประกนัคุณภาพภายใน

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง 20,000         -
    4.1  งานส านกังานฝ่ายวิชาการ
            4.1.1 งานสารบรรณฝ่ายวิชาการ
            4.1.2 งานสารสนเทศฝ่ายวิชาการ

 4.1.1 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ 10,000         -

            เป้าหมายตามวสัิยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น 10,000         -

           ของสถานศึกษา
           1.1 สอบ  Pre-O-Net ม.2 ม.3 ม.5 ม.6
           1.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (เรียนฟรี)
           1.3 จดัอบรมการพฒันาครูสู่มาตรฐานสากล 40,000         -

รวม - 100,000       

คณติศาสตร์ 50,000         -
1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ 349,500      700,000       
          ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
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          อย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. แข่งขนัความสามารถทางคณิตศาสตร์
          2. ค่ายคณิตศาสตร์
1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 12,000         -

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ - 50,000         

          แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน
          1.  ส่งเสริม/พฒันาทกัษะการใช้โปแกรม GSP
          2.  คลีนิคคณิตศาสตร์
2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 20,000         -
          1. วิเคราะห์หลกัสูตร หน่วยการเรียนรู้ 15,000         -
          2. ปรับปรุง/พฒันาส่ือการเรียนรู้และเคร่ืองมือวดัผลประเมินผล
3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 4,000           -

          เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 25,000         -
          1. ปรับปรุง/พฒันาแหล่งเรียนรู้

รวม

วทิยาศาสตร์ 35,000         -

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 111,000      50,000         

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

         1. นิทรรศการสานสมัพนัธ์

         2. วนัวิทยาศาสตร์

         3. ค่ายวิทยาศาสตร์ 10,000         -

         4. แข่งขนัทกัษะวิชาการ 10,000         -

         5. ทศันศึกษานอกสถานท่ี(หอ้งเรียนพิเศษ) - 50,000         

         6. ประกวดโครงงานและผลงานนกัเรียน 10,000         -

         7.  หอ้งปฏิบติัการเคมีเคล่ือนท่ี (มข.) - 45,000         

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น 15,000         -

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 25,000         

          1. จดัการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจยั

20,000         -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1.โปรเจคเตอร์ 2 เคร่ือง

          2. เกา้อ้ีนัง่เรียน  100 ตวั/ซ่อมโตะ๊

          3. วิชชวล 1 เคร่ือง 40,000         -
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          4. ซ่อมกลอ้งจุลทรรศน์ 30,000         -

          5. วสัดุส านกังาน 30,000         -

          6. สารเคมีและอุปกรณ์ 20,000         -

         7. กลอ้งจุลทรรศน์ 2 ตวั 10,000         -

         8. คอมพิวเตอร์ 2 ชุด 80,000         -

50,000         -

รวม 36,000         -

361,000      120,000       

ภาษาไทย

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

          อย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. บนัทึกรักนกัอ่าน

          2. ตอบปัญหาจากสารนุกรม
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          3. ตอบปัญหาจากพจนานุกรม 6,000           -

          4. ตอบปัญหาภาษาไทย 6,000           -

          5. สร้างสรรคผ์ลงานจากการเรียนรู้ 6,000           -

          6. ค่ายบูรณาการ 6,000           -

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น 6,000           -

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 50,000         

          1. แกปั้ญหานกัเรียนอ่านไม่คล่อง

          2. วนัสุนทรภุ่

          3. วนัภาษาไทย 5,000           -

25,000         -

          4. สู่ความเป็นเลิศ 15,000         -

          5. สอนเสริมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 10,000         -

          1. พฒันาบุคลากร 10,000         -

          2. พฒันาครูสู่วิจยัชั้นเรียน

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ -

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,000         -
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          1. นิเทศภายในกลุ่มสาระ

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ - -

          1. พฒันาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ

รวม 50,000         -

155,000      50,000         

สังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม

1.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

           และค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน

          1. จดัป้ายนิเทศ

          2. ของหายไดคื้น

          3. มารยาทชาวพทุธ 10,000         -

          4. ตอบปัญหา - -

          5. บริโภคอยา่งพอเพียง - -
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          6. ความรับผิดชอบในการท างาน - -

          7. ลานวฒันธรรม - -

          8. จิตอาสา - -

          9. ค่ายคุณธรรม - -

        10. ส่งเสริมประชาธิปไตย - -

        11. ศึกษาแหล่งเรียนรู้ - 50,000         

        12. ค่ายเยาวชนไทยใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม - -
- 5,000           

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ - -

          และพัฒนาตนเองของผู้เรียน

          1. กา้วทนัโลก

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ - 500              

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน

          1. โครงงาน

          2. โครงงานเศรษฐกิจพอเพียง

          3. โครงงานคุณธรรม 1,000           -
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งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น - 5,000           

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน - 5,000           

          1. แข่งขนัตอบปัญหาวิชาสงัคม

          2. ทบทวนความรู้สู่มาตรฐาน
20,000         -

- -

2.1.1 โครงการพัฒนาการปกบัิติงานของครู

          1. พฒันาเทคนิคการเรียนรู้

          2. วิจยัในชั้นเรียน

          3. นิเทศภายในกลุ่มสาระ 3,000           

5.1.1 โครงการจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น - -

          แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา - -

          และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ

          สูงขึน้

     1) โครงการสนองนโยบาย จุดเนน้ ตามแนวทาง

           การปฏิรูปการศึกษา
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          1. จดัตั้งศนูยอ์าเซียน

รวม 100,000       -

134,000      65,500         

สุขศึกษาและพลศึกษา

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

          1. การแข่งขนักีฬาภายใน

         2. การทดสอบสมรรถภาพ

         3. กีฬาตา้นยาเสพติด - 150,000       

         4. ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ 3,000           -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 10,000         

          และการบริการ - -

          1. วสัดุส านกังาน

          2. ซ้ืออุปกรณ์การเรียนการสอน
5,000           -
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

รวม 50,000         -

58,000        160,000       

ภาษาต่างประเทศ

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองของผู้เรียน

          1. การอ่านกรังปรีซ์

          2. สปัดาห์ภาษาองักฤษ

1.4.1 โครงการพัฒนาความสามารถในการคิด 2,000           -

          อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ 10,000         -

           แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผลของผู้เรียน

          1. กิจกรรม 4 ภาษาหนา้เสาธง

          2. วนัส าคญัของเจา้ของภาษา

          3. ค่ายภาษาองักฤษ 5,000           -

          4. Sky Info 5,000           -
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

          5. ประกวดโครงงาน - 50,000         

          6. ส่งเสริมการเรียนรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ 3,000           -

2,000           -

5,000           -

1.5.1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทีจ่ าเป็น

          ตามหลกัสูตรของผู้เรียน

         1. พฒันาการเรียนการสอนยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ

             ทางการเรียน และ O-Net

2.1.1 โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 20,000         -

            1. พฒันาบุคลากร

2.6.1 โครงการพัฒนาการประกนัคุณภาพของ

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง - -

           1. สารสนเทศกลุ่มสาระ

3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 5,000           -

           1. พฒันาส่ือและแหล่งเรียนรู้

           2. ยวุมคัคุเทศก์
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20,000         -

6,000           -

5.1.1 โครงการจัดกจิกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 

          แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนา

          และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพ

          สูงขึน้

          1. ASEAN  Corner

          2. English Speaking Year 2012

          3. Native Speaker 10,000         -

10,000         -

รวม - -

103,000      50,000         
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การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.6.1  โครงการพัฒนาทักษะในการท างาน 

           รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผู้อ่ืนได้

           และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต

           1. เขา้ค่ายฝึกทกัษะวิชาชีพ

           2. แข่งขนัทกัษะ
           3. จดันิทรรศการแสดงผลงานนกัเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน - 40,000         

2.1.1โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู 50,000         -

          1. เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิทยากรทอ้งถ่ิน 30,000         -

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

           และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 20,000         -

          1. วสัดุฝึกปฏิบติังานเกษตร   งานคหกรรม 

              งานช่าง   และวสัดุส านกังาน

130,000       -
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2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1. จดัหาส่ือเทคโนโลยี

3.1.1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา

          เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 25,000         -

          1. จดัท าหอ้งแสดงผลงานนกัเรียน

รวม 20,000         -

275,000      40,000         
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ศิลปะ

1.1.1  โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

1) งานนาฏศิลป์

     1. นาฏศิลป์สมัพนัธ์

     2. ค่ายนาฏศิลป์

2) งานดนตรี 30,000         -

     1. ประกวดวงดนตรี - 20,000         

     2. ดนตรีพ้ืนบา้นอีสาน

     3. วงโยธวาทิต - 8,000           

     4. วงดนตรีลูกทุง่ 40,000         -

3) งานศิลปะ 100,000       -

      1. ประกวดวาดภาพ 30,000         -

      2. รวมพลงัศิลป์สร้างสรรค์

      3. แข่งขนัทกัษะศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 15,000         -

     4. นิทรรศการศิลปะ:งานสานสมัพนัธ์วิชาการ 15,000         -
- 60,000         

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 10,000         -
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           และการบริการ

    1. จดัท าบอร์ดภาพกิจกรรมดา้นนาฏศิลป์ของนกัเรียน

         และเปล่ียนประตูหอ้งนาฏศิลป์

     2. จดัท ากรอบภาพวาดนกัเรียน 5,000           -

รวม

- 15,000         
245,000      103,000       

กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. รักษาดินแดน
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2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

           และการบริการ
          1.1 ส านกังานรักษาดินแดน
                  -พระบรมฉายาลกัษณ์
                  -โตะ๊ประชุมพร้อมเกา้อ้ี - 15,000         

                  - เคร่ืองขยายเสียงเล็กพร้อมล าโพง
รวม

2. ผู้บ าเพ็ญประโยชน์
2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ -             15,000         

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
          1. กิจกรรมการเรียนการสอนผูบ้  าเพญ็ประโยชน์
          2. ค่ายผูบ้  าเพญ็ประโยชน์

รวม 5,000           -
- 15,000         

5,000          15,000         

3. ชุมนุม
2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน
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           1. ชุมนุม

รวม
4. ยุวกาชาด - 20,000         

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ - 20,000         

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

             1) พิธีเขา้ประจ าหมู่ยวุกาชาด

            2) เขา้ค่ายยวุกาชาด

            3) ผลิตส่ือการเรียนการสอนยวุกาชาด - -

รวม - 75,000         

3,000           -

3,000          75,000         

5. ลูกเสือ-เนตรนารี

2.4.1 โครงการพัฒนาหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ 

          และกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน

             1) การเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี

             2) วนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
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             3) วนัราชสดุดี (วนัวชิราวุธ) 3,500           -

             4) ทดสอบวิชาพิเศษ 2,000           -

             5) เขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2,000           -

รวม 6,000           -

- 107,500       

13,500        107,500       

6.1 งานห้องสมุด

1.3.1 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้

          ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง

          อย่างต่อเน่ือง

          1. ชวนอ่าน/บริการยืมหนงัสือ

             - หนงัสือเสริมบทเรียน
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             - หนงัสือนิตยสาร วารสาร หนงัสือพิมพ์

          2. รอบรู้ตอบได้ 100,000       -

          3. หอ้งสมุดเคล่ือนท่ี 40,000         -

          4. น าความรู้สู่ชุมชน 5,000           -

          5. เท่ียงวนัหรรษา - -

          6. บนัทึกรักการอ่าน 3,000           -

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม 2,000           -

           และการบริการ 20,000         -

          1. สร้างเครือข่ายหอ้งสมุด

รวม

6.2 งานแนะแนว 3,000           -

1.6.1 โครงการพัฒนาทักษะในการท างาน  173,000      -               

          รักการท างาน สามารถท างานร่วมกบัผุ้อ่ืนได้

          และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจริต

          1.  จดัท าระเบียนสะสม

          2.  ผลิตส่ือแนะแนว

          3. ป้ายนิเทศ 3,000           -
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การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563
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          4.  การใหค้  าปรึกษา 7,500           -

          5.  ทุนการศึกษา 7,000           -

          6.  กองทุนเงินกูย้ืมเพ่ือการศึกษา - -

          7.  แนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ - -

          8.  ปัจฉิมนิเทศ - -

          9.  ติดตามผลนกัเรียนท่ีจบการศึกษา 6,000           -

รวม 5,000           -

- -

28,500        -

6.3 งานอนามัยโรงเรียน

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

          1. ฟันสะอาดเหงือกแขง็แรง

          2. ตรวจหมู่โลหิต

          3. ปลอดภยัจากไขเ้ลือดออก 2,000           -

          4. อนามยัวยัเจริญพนัธุ์ป้องกนัเอดส์ 1,000           -

          5. บริการยา : ซ้ือยา - -

          6. เจริญเติบโตสมวยั - 15,000         
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          7. ด่ืมนมเพ่ือสุขภาพ: แจกนมกล่อง 15,000         -

          8. อบรมการบริโภคปลอดภยัเพ่ือลดปัญหา - -

              น ้าหนกัเกิน 25,000         -

          9. ตรวจสุขภาพประจ าปี - 2,000           

รวม - -

43,000        17,000         

6.4 งานประกนัคุณภาพ

2.6.1 โครงการพัฒนาการะกนัคุณภาพภายใน

          สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฏกระทรวง

          1.  อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการประกนัคุณภาพ

               ภายในของสถานศึกษา

          2. พฒันางานประกนัคุณภาพภายใน 50,000         -

               ของสถานศึกษา

          3. โครงการขบัเคล่ือนระบบโครงข่าย - -

               การเรียนรู้ไร้พรมแดน    
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- -

รวม

50,000        -               

6.5 งานประชาสัมพันธ์

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

          1. ปรับปรุงหอ้งประชาสมัพนัธ์

          2. เสียงตามสาย

          3. ป้ายไวนิลประชาสมัพนัธ์ 40,000         -

          4. ซุม้เฉลิมพระเกียรติ "พอ่ของแผ่นดิน" 20,000         -

3.1.1  โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 30,000         -

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 20,000         -

           1. จดัท าหนงัสือมุทิตาจิตนุสรณ์ 5 คน (1 เล่ม)
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           2. วารสารโรงเรียน,จดหมายข่าว

30,000         -

รวม - 75,000         

140,000      75,000         

6.6 งานโสตทัศนศึกษา

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ

         1. พฒันาส่ือและเทคโนโลยีหอ้งโสต

         2. สนบัสนุนและพฒันาส่ือและเทคโนโลยี (ICT)
48,000         -
30,500         -

รวม

78,500        -
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6.7 งานโภชนาการ

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ

         1. นกัเรียนฉลาดซ้ือฉลาดใช้

         2. ออกก าลงักายเพ่ือสุขภาพ

         3. อย.นอ้ยสู่ชุมชน 8,000           -
         4. นกัเรียนทิง้ขยะถูกท่ี - -

         5. ตรวจสารปนเป้ือนในอาหาร - 8,000           

         6. การท าความสะอาดโรงอาหาร 24,000         -

         7. ตรวจสุขภาพประจ าปีใหแ้ม่คา้โรงอาหาร 2,000           -

         8. กล่องแสดงความคิดเห็น 2,000           -
- -

รวม 1,000           -
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เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

37,000        8,000           

ฝ่ายบริหารทัว่ไป

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

          และการบริการ
         1. วสัดุส านกังาน

         2. สร้างหอ้งสุขาฝ่าย

3.1.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 5,000           -

           เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 50,000         -

      3.1 วนัเด็กแห่งชาติ

      3.2 สงกรานต์

      3.3 บุญบั้งไฟ - 5,000           

      3.4 วนัเขา้พรรษา - 5,000           

      3.5 วนัลอยกระทง - 12,000         

      3.6  ประชาสมัพนัธ์ แผ่นพบั - 13,000         

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
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      3.7  จดักิจกรรมโดยสหวิชาชีพ - 10,000         

- 10,000         

รวม - -

ฝ่ายกจิการนักเรียน

1.1.1 โครงการพัฒนาสุขภาวะและสุนทรียภาพ 55,000        55,000         

          1. รณรงคต่์อตา้นและป้องกนัยาเสพติด
          2. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและสุนทรียทางดนตรี
               และนาฏศิลป์ - 10,000         
          3. ค่ายเยาวชนมญัจาศึกษาร่วมใจตา้นภยัยาเสพติด - 8,000           
          4. เฝ้าระวงั ป้องกนั แลฃะแกไ้ขนกัเรียน
              ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบัยาเสพติด - 20,000         
          5. ขบัข่ีปลอดภยัมีวินยัจราจร - 10,000         
          6. อบรมใหค้วามรู้การป้องกนัและถูกล่อลวง
          7. อบรมเร่ืองเพศศึกษานกัเรียนหญิง - 5,000           
          8. อบรมคณะกรรมการนกัเรียน - 10,000         
          9. อบรมสภานกัเรียน - 30,000         
         10.คณะกรรมการนกัเรียนศึกษาดูงาน - 12,000         
         11. รณรงคป์ระชาธิปไตยสู่ชุมชน - 10,000         
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         12. เลือกตั้งประธานนกัเรียน - 20,000         
         13. รักกนัฉนัทพ่ี์นอ้ง - 10,000         
1.2.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ - 2,000           
          ค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ของผู้เรียน - 7,500           
          1. ปฐมนิเทศ
          2. ประชุมผูป้กครอง
          3. กองทุนลูกรักษม์ญัจาศึกษา - 20,000         
          4.  3 ร้ัวสมัพนัธ์ - 35,000         
          5. เยี่ยมบา้นนกัเรียน - 40,000         
          6. เครือข่ายชุมชนเขม้แขง็ - 10,000         
          7. เชิดชูนกัเรียนตน้แบบคนดีศรีมญัจา - 20,000         
          8. ส่งเสริมพฒันาและแกไ้ขพฤติกรรมนกัเรียน - 10,000         
          9. ค่ายอบรมนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง/ - 20,000         
               เบ่ียงเบน - 5,000           
       10. กิจกรรมกตญัญูกตเวทีเป็นเคร่ืองหมาย - 25,000         

              ของคนดี
- 18,000         
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        11. ค่ายคุณธรรม ม.1 และ ม.4
        12. จิตใสใจเป็นสุข
        13. ตน้กลา้ของแผ่นดินเยือนถ่ินพอ่ - 15,000         
        14. เติมชีวิตใหส้ดใสดว้ยจิตใจท่ีใฝ่ธรรม - 500              
        15. หอ้งเรียนน่าอยู่อาคารเรียนปลอดภยั - 5,000           
2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม - 2,000           
           และการบริการ - 10,000         
           1. ปรับปรุงส านกังานฝ่ายกิจการนกัเรียน

รวม

23,480         -
23,480        390,000       

5. งานอาคารสถานที่

2.5.1 โครงการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อม

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ



30

8,884,200.00                     
งาน โครงการ/ งบวิชาการ โครงการเรียนฟรี งบบ ารุง งาน โครงการ/ งบบริหาร งาน โครงการ/ งบส ารองจ่าย 
กจิกรรม 60% 15 ปี การศึกษา กจิกรรม  ทัว่ไป  30% กจิกรรม 10%

4,254,180       1,778,030    7,894,620   2,127,090  709,030        
 มฐ

การจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีการศึกษา 2563

เพ่ือด าเนินงานโครงการ/ กจิกรรม ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนมัญจาศึกษา

           และการบริการ

         1. ซ่อมบนัไดอาคาร 1

         2. ซ่อมหลงัคาอาคาร 1-4

         3. หลงัคาครอบบนัไดอ้าคาร1-2 50,000         -

         4. ปรับพ้ืนทางเดินขา้งหอประชุมดา้นทิศ ต.ต. 50,000         -

         5. ศาลา 3 หลงั 30,000         -

         6. ร่องระบายน ้าหลงัหอประชุม 25,000         -

         7. สร้างร้ัวสนามบอลดา้นทิศใต้ 35,000         -

         8. ซ่อมหลงัคา/ร้ัวเหล็กโรงรถหลงัอาคาร 2 10,000         -

         9. ปรับเสาป้ายหนา้โรงเรียน 20,000         -

       10. เล่ือยตดัตน้ไม้ 25,000         -

รวม 17,000         -

รวมทั้งส้ิน 8,000           -

270,000      -

########## ######### 888,420.00   

เงินอุดหนุนท่ีคาดว่าจะไดร้อบท่ี 2  ส่วนท่ีเหลือ 2809450 เราตอ้งเรียนโครงการสร้างโดมรองรับ


