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โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส่วนท่ี 4 

แผนงาน /โครงการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ได้จัดท า

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562  โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการ ของ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และความ

จ าเป็นตามจุดเน้นของโรงเรียน โดยมีการก าหนดเป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ิของแผนงาน/โครงการทั้ง 6       

ฝ่ายงาน ซึ่งได้แก่ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายการเงินและ

งบประมาณ และระดับปฐมวัย โดยได้ประมาณการได้ของโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ซึ่งประกอบไปด้วย        

เงินอุดหนุน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเงินบ ารุงการศึกษา รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,436,650 บาท (สิบล้าน

สี่แสนสามหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบ) ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

เงินอุดหนุนรายหัว 
 1.ระดับกอ่นประถมศึกษา    จ านวน 247*1,700   จ านวนเงิน        419,900    บาท 
 2.ระดับประถมศึกษา        จ านวน 775*1,900   จ านวนเงิน     1,472,500    บาท 
 3.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน 358*3,500   จ านวนเงิน     1,253,000    บาท
        รวม   3,145,400  บาท 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1.ระดับกอ่นประถมศึกษา    จ านวน 247* 430   จ านวนเงิน          106,210   บาท 
 2.ระดับประถมศึกษา        จ านวน 775*480    จ านวนเงิน           372,000   บาท 
 3.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน 358*880   จ านวนเงิน           315,040  บาท
        รวม   793,250  บาท 
เงินบ ารุงการศึกษา 
 1.ระดับกอ่นประถมศึกษา (MEP)  จ านวน 81*10,000  จ านวนเงิน   810,000   บาท 
 2.ระดับกอ่นประถมศึกษา (อ.1)  จ านวน 54*3,000 จ านวนเงิน   162,000 บาท 
 3.ระดับกอ่นประถมศึกษา (อ.2-3)  จ านวน 112*2,000 จ านวนเงิน   224,000 บาท 
 4.ระดับประถมศึกษา (MEP) จ านวน 182*16,000 จ านวนเงิน 2,912,000 บาท 
 5.ระดับประถมศึกษา (ปกติ) จ านวน 593*2,000  จ านวนเงิน 1,186,000 บาท 
 6.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (MEP) จ านวน 122*6,000 จ านวนเงิน    732,000    บาท 
 7.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปกติ) จ านวน 236*2,000 จ านวนเงิน   472,000    บาท 
        รวม  6,498,000  บาท 
        รวมท้ังสิ้น  10,436,650  บาท 
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โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณไปยังฝ่ายงานต่างๆ ดังนี ้

1.ฝ่ายการเงินและงบประมาณ  จ านวนเงิน 2,801,450 บาท 

 2.ฝายวิชาการ          จ านวนเงิน 2,087,332 บาท 

 3.ฝ่ายพัฒนาผู้เรียน   จ านวนเงิน   857,000 บาท 

 4.ฝ่ายบริหารทั่วไป   จ านวนเงิน 1,735,190 บาท 

 5.ฝ่ายบุคลากร    จ านวนเงิน   276,000 บาท 

 6.ระดับปฐมวัย    จ านวนเงิน   312,000 บาท 

 7.งบกลาง    จ านวนเงิน    80,000 บาท 

  

2. งบหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2561  

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

ฝ่ายบริหารงานการเงินและงบประมาณ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหต ุ

1 พัฒนาระบบการเงินและพัสด ุ 12,450  

2 โครงการระดมทรัพยากร 2,772,000  

3 โครงการอบรมครูและบุคลากรฝ่ายการเงิน 17,000  

รวม 2,801,450  
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โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
 

ท่ี         กิจกรรม   งบประมาณ งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง      คงเหลือ 
1 โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  งบประมาณ 60,000 บาท 

กิจกรรมการปรบัปรุงพฒันา 
หลักสูตรสถานศึกษา 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท า 
เอกสารหลักสูตรและเอกสาร 
ประกอบหลกัสูตร 

60,000 
 
 
 

 - 
 
       

 

2 โครงการโรงเรียนอนุบาลเชียงของพัฒนาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
กิจกรรมการเรียนการสอนสู่
สากล 

90,000   

การน าเสนองานการบรหิาร
จัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

100,000   

-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท า
เอกสารหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบหลกัสูตร 
 

10,000   

รวมท้ังหมด 200,000   
3 โครงการสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 

ค่าวัสดุด าเนินการ 200,000   
รวมท้ังหมด 200,000   

4 ลายมืองาม ตามวิถีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าศาสน์พระราชา สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 
การประชุม/อบรมเชิงฏิบัติการ 20,000   
สื่อวัสดุอปุกรณ์การด าเนินงาน 280,000   

รวมท้ังหมด 300,000   
5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  งบประมาณ      1,066,000  บาท 

-กิจกรรมพฒันาศักยภาพ 
ทุกกลุม่สาระ    

312,000   

-กิจกรรมพฒันาทักษะทาง 
วิชาการ 
 

490,000   

รวมท้ังหมด 802,000   
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โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ท่ี         กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง      คงเหลือ 
6 โครงการนิเทศภายใน        40,000   

รวมท้ังหมด 40,000   
7 โครงการประกันคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียน

อนุบาลเชียงของ 

    10,000 บาท   

8 โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการเรยีนรู้ (ห้องสมุด 3 D) 
งบประมาณ  110,000 บาท 
กิจกรรมหนังสือท ามือ ส่งเสรมิ
การอ่านและการเขียน 

10,000   

-กิจกรรมงานห้องสมุดส าหรบั
บรรณารักษ์จัดซื้อหนังสือ     
สื่อการเรียนรู ้ A-math 
Sudoko ค าคม  บอร์ดเกม 

80,000   

กิจกรรมการส่งเสริมการอ่าน 
(ห้องสมุด 3 D) 

10,000   

รวมท้ังหมด 100,000   
9 โครงการแนะแนวเพ่ือ

การศึกษาต่อชั้น ม.1 
 

       10,000 
 
- 

 
 

รวมท้ังหมด        10,000   
10 โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา งบประมาณ 35,000 บาท 

จัดซื้อวัสดอุุปกรณ์ในการผลิต/
จัดหาสื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

        
       30,000 

 
 

กิจกรรมการจัดนิทรรศการ
เผยแพร่ ประกวดแข่งขันสื่อ
และนวัตกรรมทางการศึกษา 

       5,000   

           รวมท้ังหมด       35,000   
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โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ท่ี         กิจกรรม   งบประมาณ งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง      คงเหลือ 
11 โครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผลประเมินผล  งบประมาณ 362,362 บาท 

งานทะเบียน 
-จัดซื้อวัสดุ/อปุกรณ์ส าหรับการ
พัฒนาระบบงานทะเบียน 
1.1  ค่าเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ 
1.2  บอร์ดการด าเนินงาน 

      10,772   

-การด าเนินการจัดท าเอกสาร
ทางการศึกษางานรบัและ
ลงทะเบียนนักเรียน 

       1,100   

รวมงานทะเบียน 11,872   
 งานวัดผล 

ด าเนินการจัดสอบกลางภาค 
ปลายภาค สอบอ่านเขียน  
ข้อสอบส่วนกลาง ทดสอบ
ระดับชาติ สอบคัดเลอืกนักเรียน
เข้าศึกษาต่อช้ัน ม.1   
       1.ค่าด าเนินการจัดสอบ 
       2.ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการ
จัดท าข้อสอบ 

 
 
 
 
 
 

12,000 
276,460 

  

                         รวมงานวัดผล 288,460   
                         รวมท้ังหมด 300,332   
12 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและงานธุรการฝ่ายวิชาการ 

กิจกรรมการพฒันาระบบ 
สารสนเทศและงานธุรการ 
-จัดซื้อ/จัดหาวัสด ุ
-อุปกรณ์ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  และงานธุรการฝ่าย
วิชาการ 
 
 

5,000   

                        รวมท้ังหมด 5,000   
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โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

13 โครงการโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรวม 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต/จัดหา
สื่อการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่
มีความบกพร่อง 

5,000   

พัฒนาบุคลากรหลกัสูตร
ผู้ด าเนินการคัดกรองเดก็ที่มีความ
ต้องการพเิศษ 

10,000   

โครงการวิจัยในช้ันเรียนส าหรบั
การพัฒนาการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนเด็กที่มีความ
บกพรอ่ง 

5,000   

การจัดนิทรรศการโรงเรียนแกนน า 5,000   

รวม 25,000   

รวมท้ังสิ้น 2,087,332   
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โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหต ุ

1 สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องท าเอง 75,000  

2 วิถีพุทธ วิถีธรรม 55,000  

3 ACK. ร่วมใจส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 7,000  

4 คัดแยกขยะมูลฝอยในโรงเรียน 14,500  

5 จราจรปลอดภัย ในสถานศึกษา 10,000  

6 เฝ้าระวังสารเสพติดในโรงเรียน 36,500  

7 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 16,000  

8 ลานกีฬา  พัฒนา ACK. 109,000  

9 น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในโรงเรียน 20,000  

10 สร้างเสริมศกัยภาพนักเรียนด้านสุนทรียภาพ 77,000  

11 กิจกรรมเข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต 349,000  

12 ทัศนศึกษาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6  21,000  

13 กิจกรรมลูกเสอืและยุวกาชาด 67,000  

 
รวมทั้งสิ้น 857,000 
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โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี ชื่อโครงการ กิจกรรม งบประมาณ รวม 
1 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาระบบงานสาร
บรรณและข้อมลู
สารสนเทศ 
  
  
  
  
  
  

จัดซื้อวัสด ุอุปกรณ์ส านักงาน 10,000  

จัดท าเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ 2,000  

ด าเนินการรับ-สง่หนงัสือ 5,000  

จัดเกบ็เอกสารอย่างเป็นระบบ -  

ปรับปรงุข้อมลูสาระสนเทศ 1,000  

จัดท าสารสนเทศกลุ่มงานบริหารทั่วไป 4,000  

จัดท าบอร์ดบุคลากรโรงเรียน 1,000  

จัดอบรมครรูะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2,000  

รวม  25,000 

2 
 
 
 
 

สานสัมพันธ์ 
อนุบาลเชียงของ 
  
  
  
  

จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3,000  

จัดท าจดหมายข่าวเผยแพร่ข่าวสาร 5,000  

จัดท าวารสารโรงเรียน 1300 เล่ม 156,000  

เผยแพร่ข่าวสารผ่านวิทยชุมชน 6,000  

จัดท าการอัพเดท เวปไซด์ และเฟสบุ๊ค รร. 7,000  

รวม  177,000 
3 โครงการพัฒนาระบบ

เครือข่ายเทค โนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
และบริหารจัดการ 
  
  
  

ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอรเ์นตอาคารสบ
สม 

100,000  

พัฒนาระบบอิเทอรเ์นตภายในโรงเรียน 50,000  

ปรับปรงุหอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร1์ 15,000  

ปรับปรงุหอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร2์ 15,000  

รวม  180,000 
4 โรงเรียนน่าอยู่ควบคู่การ

เรียนรู ้
โรงเรียนอนบุาลเชียงของ 
  
  
  

ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ 50,000  

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ปะปาระบบไฟฟ้า 50,000  

จัดหาวางระบบเครือ่งขายเสียงในรร. 50,000  
ปรับปรงุภูมิทัศน ์ดูแลดอกไม้รอบอาคารสบ
สมสามัคคี 40,000  

จัดซื้อถังขยะ ซ่อม จุดทิง้ขยะ 15,000  
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โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ท่ี ชื่อโครงการ กิจกรรม งบประมาณ รวม 
4 โรงเรียนน่าอยู่ควบคู่การ

เรียนรู ้
โรงเรียนอนบุาลเชียงของ 
  
  
  

ซ่อมแซมและติดตั้งป้ายจราจร 10,000  

ป้าย ป้ายไวนิลต่าง 15,000  

กล้องวงจรปิด 16 ตัว 65,000  

เก้าอี้โรงอาหารไมม่ีพนักผิง 45,000  

โต๊ะอาหารสแตนเลส 141,000  

ปรับปรงุภูมิทัศน ์อาคารวันครู 2500 274,330  

ปรับปรงุภูมิทัศน ์อาคารอนุบาล 550,000  

ปรับปรงุเรือนพยาบาล 40,000  

ปรับปรงุลานกีฬาเอนกประสงค์ 300,000  

ทางเท้า copverway 60,000  

รวม  1,705,330 

  สรุปเงินท้ังสิ้น 2,087,330.00 
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โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 

ฝ่ายบริหารงานบุคลากร 

 

 

ท่ี ชื่อโครงการ รายละเอียดโครงการ งบประมาณ 
ใช้

งบประมาณ 
หมายเหต ุ

1 การพัฒนาบุคลากร การศึกษาดูงาน 
การอบรม /สัมมนา /ประชุม 
ของบุคลากร และกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

5,000   

2 ปฐมนิเทศบุคลากร
ใหม ่

บุคลากรใหมทุ่กคนมีความเข้าใจในวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดี
ขององค์กร 

100,000   

3 ยกย่อง  เชิดชูเกียรติ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลงัใจ
ส าหรับผู้ทีส่่งเสริมและสนบัสนุน  ผูท้ี่มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และผู้ทีม่ี
ผลงานดีเด่นดังกล่าว  รวมทั้งเพื่อ
กระตุ้นใหเ้กิดความร่วมมือและความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์  โรงเรียนอนบุาลเชียง
ของ   จึงได้จัดท า “โครงการยกย่อง เชิด
ชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา” ข้ึน 

8,000   

4 เรียงร้อยดวงใจเป็น
หนึ่ง 

สร้างขวัญก าลงัใจความสมัพันธ์อันดีซึง่
กันและกัน มีความรกัความผูกพันต่อ
โรงเรียน โดยการจัดการต้อนรับ เลี้ยงส่ง
บุคลากรย้ายเข้าออก  

163,000   

 รวม  276,000   


