รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
กระทรวงศึกษาธิการ

ก
คานา
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ได้จัดทารายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อรายงานผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ให้กับ ผู้บังคับบัญชาได้ทราบ รวมถึง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับบุคคลทั่วไปได้รับทราบ
ถึงการเบิกจ่าย งบประมาณ ของโรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อ
แสดงถึงความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษา

กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
งานนโยบายและแผนงาน
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

ข
สารบัญ
หน้า
คานา
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- เป้าหมาย
ส่วนที่ 2 รายละเอียดของแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร)โครงการ/กิจกรรม
และประมาณการงบประมาณรายจ่าย ประจาปีการศึกษา 2562
ส่วนที่ 3 รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีการศึกษา 2562
- รายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีการศึกษา 2562
ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ก
1
1
1
2
12
12
15

1
ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ 2 ถนนนาคพันธ์ ตาบลแม่จัน
อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ 19 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา ตั้งอยู่ในชุมชนเมือง เป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษา และเป็นแหล่งที่ชุมชนมาใช้บริการด้านต่าง ๆ อาคารเรียน อาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา อีกทั้ง
ยังเป็นศูนย์กลางเผยแพร่งานวิชาการอีกด้วย มีชุมชนในเขตร่วมบริการ รวม 10 หมู่บ้าน
วิสัยทัศน์
นักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ บนพื้นฐานวัฒนธรรมไทย
พันธกิจ
1. การจัดระบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างเท่าเทียม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านความรู้ เจตคติ และ
ทักษะปฏิบัติ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนมีศักยภาพด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
2. ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
3. ครูและบุคลากรมีความรู้ เจตคติ และทักษะปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ไหว้สวย รวยคุณธรรม เลิศล้านาฏลีลา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและไทยล้านนา

2
ส่วนที่ 2
รายละเอียดของแผนงาน (กลยุทธ์ระดับองค์กร)
โครงการ/กิจกรรมและประมาณการงบประมาณ
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ปีการศึกษา 2562
แผนการใช้
ที่
จ่ายเงิน
งาน / โครงการ
1 งบบริหารทั่วไป
1.1 ค่าไฟฟ้า
1.2 ค่าน้าประปา
1.3 ค่าโทรศัพท์
1.4 ค่าอินเทอร์เน็ต
รวม
2 งบฉุกเฉิน
3 งบลงทุน
4 งบดาเนินงาน
4.1 กลยุทธ์ที่ 1

4.2 กลยุทธ์ที่ 2

4.3 กลยุทธ์ที่ 3
4.4 กลยุทธ์ที่ 4
4.5 กลยุทธ์ที่ 5
รวมสุทธิ
รวมทั้งหมด

แหล่งงบประมาณ
เรียนฟรี
สนับสนุน
15 ปี
การศึกษา

รายหัว

506,460
303,876
101,292
50,646
962,274
50,646
2,363,480

- 1,004,250
-

สนับสนุนอื่น

-

334,750

2,982,917
5,356,000 5,564,000
751,520
30,000
1,273,480
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
50,000
2,131,397
4,938,000
( 3 รายการเรียนฟรี )
(อาหารกลางวัน
,
ปัจจัย นร.
ยากจน)
140,000
- 5,356,000
480,000
658,000
242,000
100,000
120,000
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
3,376,400
2,982,917 6,695,000 5,568,000
18,622,317

หมายเหตุ

งบฉุกเฉิน,ลงทุน
เขียนเป็น
โครงการไว้ในกล
ยุทธ์ที่ 5
-

-

3
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกระดับชั้น
แหล่งงบประมาณ
ที่
เรียนฟรี สนับสนุน สนับสนุน หมายเหตุ
รายหัว
15 ปี การศึกษา อื่น
1 โครงการพัฒนาระบบวัดประเมินผลการศึกษา
40,000
- กิจกรรมวัดผล ประเมินผล ,school mis ,
ศุจินันท์
เอกสารปพ.
40,000
2 โครงการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา
20,000
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 8 กลุ่มสาระ
4,000
ชัญชนา
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนหลวง
4,000
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร MEP
4,000
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร IEC
4,000
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร อนุบาล 3 ขวบ
4,000
3 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
75,000
- กิจกรรม O-NET
20,000
ชัญชนา
- กิจกรรม ระบบการทดสอบกลาง ของ สพฐ
20,000
- กิจกรรม NT
10,000
- กิจกรรม อ่านออกเขียนได้
25,000
4 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
230,000
-กิจกรรม แข่งขันวิชาการMEP
20,000
นุชรี
-กิจกรรม แข่งขันทักษะภาษาจีน
10,000
-กิจกรรม โดเรม่อน , to be number one
40,000
-กิจกรรม เด็กดีศรีแม่จัน
10,000
-กิจกรรม open house
50,000
-กิจกรรม ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
100,000
5 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
110,000
-กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้มงุ่ สู่โครงงาน
30,000
- เบญจวรรณ
-กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
30,000
จัดการ
50,000
-กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน
แผนการใช้จ่ายเงิน
งาน / โครงการ

4

ที่
6

7

8

9

10

แหล่งงบประมาณ
เรียนฟรี สนับสนุน สนับสนุน หมายเหตุ
รายหัว
15 ปี การศึกษา อื่น
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
324,000
-กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนครูชาวต่างชาติ
ชัญชนา
( 8 คน)
32,000
-กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา(50 คน)
200,000 -กิจกรรม พัฒนาการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษา (23 คน)
92,000
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ
70,000
- กิจกรรม openmind ป.6
30,000
ปราชญา
- กิจกรรม ทัศนศึกษา MEP ป.5
20,000
- กิจกรรม ทัศนศึกษา IEC ป.5
20,000
โครงการห้องสมุดมีชีวิต
131,980
- กิจกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
20,000
ศิรินภา
- กิจกรรมบันทึกรักการอ่าน
11,000
- กิจกรรม ห้องสมุดอาเซียน+วันอาเซียน
5,980
- กิจกรรม ห้องสมุดมีชีวิต
95,000
โครงการวันสาคัญ
100,000
-กิจกรรม วันสาคัญ
55,000
เยาวเรศ
-กิจกรรม วันคริสต์มาส
10,000
-กิจกรรม วันภาษาไทย+วันสุนทรภู่
10,000
-กิจกรรม วันตรุษจีน
10,000
-กิจกรรม สานฝันวันสาเร็จการศึกษา
15,000
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
471,520
-กิจกรรม เข้าค่าย เดินทางไกล ลูกเสือเนตรนารี
95,304
สุธีร์
-กิจกรรม ค่ายวิชาการ 5 กลุ่มสาระ
95,304
-กิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม
95,304
-กิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้
95,304
-กิจกรรม บริการด้าน ICT
90,304
แผนการใช้จ่ายเงิน
งาน / โครงการ

5

ที่
10

11

12

13

14

แหล่งงบประมาณ
เรียนฟรี สนับสนุน สนับสนุน หมายเหตุ
รายหัว
15 ปี การศึกษา อื่น
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
471,520
-กิจกรรม เข้าค่าย เดินทางไกล ลูกเสือเนตรนารี
95,304
สุธีร์
-กิจกรรม ค่ายวิชาการ 5 กลุ่มสาระ
95,304
-กิจกรรม คุณธรรม จริยธรรม
95,304
-กิจกรรม ศึกษาแหล่งเรียนรู้
95,304
-กิจกรรม บริการด้าน ICT
90,304
โครงการพัฒนาสุขภาพกาย และ จิต
252,500
-กิจกรรม กีฬาสีสัมพันธ์
100,000 ธีระศักดิ์
-กิจกรรม กีฬา ,จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
20,000
,ประจวบ
-กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน (อนามัย
โรงเรียน)
7,500
-กิจกรรม สุขาพาเพลิน
30,000
-กิจกรรม อบรมค่ายผู้นาสภานักเรียน
5,000
-กิจกรรม พัฒนานาฏศิลป์
60,000
-กิจกรรม พัฒนาดุริยางค์ ดนตรี
30,000
โครงการ STEM EDUCATION
85,000
- กิจกรรมค่าย STEM
20,000
- วีระพงษ์ ,
- กิจกรรม จรวดขวดน้า
10,000
ธิดารัตน์
- กิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี
30,000
- กิจกรรม ค่ายทักษะวิชาชีพ
25,000
โครงการสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนา30,000
สมอง BBL : เล่นตามรอยพระยุคบาท
เบญจวรรณ
- กิจกรรม พัฒนาสนาม
30,000
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4
15,000
มิติและการบริหารจัดการขยะ
รุ่งกาญจ์
- กิจกรรม ธนาคารโรงเรียน
5,000
- กิจกรรม ธนาคารพอเพียง และขยะเป็น 0
5,000
- กิจกรรม เกษตรพอเพียง
5,000
แผนการใช้จ่ายเงิน
งาน / โครงการ

6

ที่

แผนการใช้จ่ายเงิน
งาน / โครงการ

15 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน
16 โรงเรียนยุวทูตความดีวิถีล้านนา สืบสาน
ศาสตร์พระราชา
รวมงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ
เรียนฟรี สนับสนุน สนับสนุน หมายเหตุ
รายหัว
15 ปี การศึกษา อื่น
50,000
50,000
นราวิชญ์
20,000
30,000 50,000
ผกาวรรณ
1,273,480 751,520

-

30,000 2,055,000

7
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสประชากรวัยเรียนในเขต นอกเขตบริการทุกคนเข้าถึงบริการทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ

ที่
1
2

3

4
5

แหล่งงบประมาณ
เรียนฟรี สนับสนุน สนับสนุนอื่น หมายเหตุ
รายหัว
15 ปี การศึกษา
โครงการงานทะเบียนและการรับนักเรียน 15,000
15,000
เยาวเรศ
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
35,000
-กิจกรรม คัดกรองเด็กยากจน
10,000
พรรณนา
-กิจกรรม แนะแนว
10,000
สุภารัตน์
-กิจกรรม เด็กพิเศษ
5,000
-กิจกรรม เยี่ยมบ้าน
10,000
โครงการเรียนฟรี 15 ปี
2,131,397
-กิจกรรม จัดซื้อหนังสือเรียน 8 กลุ่มสาระ
ส่วนกลาง
(ป.1-ม.3)
1,014,23
-กิจกรรม สนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน
7
-กิจกรรม สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน
557,760
559,400
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน จาก
4,608,000 4,608,000
เทศบาลตาบลแม่จัน
กันต์ฤทัย
โครงการอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน
330,000
ยากจน
พรรณนา
-ระดับประถมศึกษา
150,000
-ระดับมัธยมศึกษา
180,000
รวมงบประมาณ
50,000 2,131,397 4,938,000 7,119,397
แผนการใช้จ่ายเงิน
งาน / โครงการ
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

แผนการใช้จ่ายเงิน
งาน / โครงการ

1 โครงการพัฒนาบุคลากร
-กิจกรรม จัดสวัสดิการอบรมสัมมนา
-กิจกรรม พัฒนางานนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
-กิจกรรม ศึกษาดูงาน
-กิจกรรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน
2 โครงการจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในโรงเรียน
-กิจกรรมจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวสาขาที่
ขาดแคลน (จ้างบุคลากรปฏิบัติงานสนับสนุน
MEP /IEC (ครูชาวต่างชาติ))
-กิจกรรม จ้างลูกจ้างชั่วคราว
-กิจกรรม จ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ
-กิจกรรม จ้างครูอัตราจ้างจีน
-กิจกรรม จ้างครูพี่เลี้ยง
-กิจกรรม จ้างแม่บ้าน และพนักงานขับรถ
-กิจกรรมจ้างวิทยากรภายนอก
-กิจกรรมวีซ่าครูชาวต่างชาติ
-กิจกรรมสนับสนุนประกันสังคม
-กิจกรรมจ้างคนงานรายวัน
รวมงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ
เรียนฟรี สนับสนุน สนับสนุน หมายเหตุ
รายหัว
15 ปี การศึกษา อื่น
140,000
30,000
ชฎาพร
10,000
50,000
50,000

140,000

-

-

5,356,000

5,836,000
ชฎาพร

2,412,000
1,260,000
216,000
90,000
1,080,000
192,000
45,000
61,000
96,000
384,000
5,356,000 480,000 5,976,000
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
แหล่งงบประมาณ
ที่
เรียนฟรี สนับสนุน สนับสนุน หมายเหตุ
รายหัว
15 ปี การศึกษา อื่น
1 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ ICT เพือ่ การ
500,000
เรียนรู้และการบริหารจัดการ
เรวัฒน์
-กิจกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศ
200,000
-กิจกรรม พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต
85,000
-กิจกรรม จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม สื่อ
เทคโนโลยี การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
และการบริหารจัดการ ระบบ ICT
215,000
2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้องศูนย์
158,000
การเรียนรู้
แสงจันทร์
-กิจกรรม พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้
(PEER,MATH ประถม มัธยม,อังกฤษ
,วิทย์ประถม มัธยม ,ห้องคุณธรรม,ห้อง
ศิลปะ,ห้องสภา)
18,000
-กิจกรรมพัฒนาสื่อ อุปกรณ์คณิตศาสตร์
(มัธยม 4,000 ,ประถม 6,000 )
10,000
-กิจกรรมพัฒนาสื่อ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
(มัธยม 5,000 ,ประถม 5,000 )
10,000
-กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนประจาชั้น
(42 ห้อง ๆละ 2,000 บาท)
84,000
-กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนอนุบาล
(ห้องละ 6,000)
36,000
รวมงบประมาณ
658,000
658,000
แผนการใช้จ่ายเงิน
งาน / โครงการ
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
แหล่งงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายเงิน
ที่
เรียนฟรี สนับสนุน สนับสนุน
งาน / โครงการ
รายหัว
15 ปี การศึกษา อื่น
1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
-กิจกรรม พัฒนาระบบงานเอกสาร
บริหารงานทั่วไป
100,000
-กิจกรรม พัฒนาระบบงานวิชาการ
10,000
-กิจกรรม พัฒนาระบบงานธุรการ
10,000
-กิจกรรม พัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน
10,000
-กิจกรรม พัฒนาระบบงานบุคคล
10,000
-กิจกรรม พัฒนาระบบงานนโยบายและแผน 10,000
-กิจกรรม พัฒนาระบบงานการเงิน พัสดุ
10,000
-กิจกรรม พัฒนาระบบงานอาหารกลางวันและ
อาหารเสริมนม(อาหาร 5,000+นม 2,000)
7,000
2 โครงการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
-กิจกรรม พัฒนาและสรุปงาน 4 ฝ่ายงาน
30,000
-กิจกรรม พัฒนาและจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 10,000
3 โครงการสัมพันธ์ชุมชน
-กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
20,000
-กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
15,000
-กิจกรรม สวัสดีปีใหม่
20,000
-กิจกรรม รดน้าดาหัว
25,000
-กิจกรรมศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษา
20,000
4 โครงการสนับสนุนการบริหารงานในโรงเรียน
- งบฉุกเฉิน
- งบลงทุน
50,646
- 704,250
- ซื้อรถกระบะบรรทุกนักเรียน
- 334,750
- 300,000
-

หมายเหตุ
167,000
เยาวเรศ

40,000
กันต์ฤทัย
100,000
ศิริรัตน์

1,389,646
เตรียมใจ
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ที่
5
6
7
8
9

แหล่งงบประมาณ
เรียนฟรี สนับสนุน สนับสนุน หมายเหตุ
รายหัว
15 ปี การศึกษา อื่น
โครงการนิเทศภายใน
5,000
5,000
วิกาญดา
โครงการประกันคุณภาพภายใน
20,000
20,000
กระแสสินธ์
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
10,000
10,000
โรงเรียน
ดวงพร
โครงการบริหารงานเงินรายได้สถานศึกษา
20,000
-กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษา
20,000 เตรียมใจ
โครงการอบรมงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียน
100,000
-กิจกรรม อบรมนักเรียนด้าน ICT ,วิทยุ
เรวัฒน์
ออนไลน์/วารสารโรงเรียน
- 100,000
รวมงบประมาณ
292,646 100,000 1,339,000 120,000 1,851,646
แผนการใช้จ่ายเงิน
งาน / โครงการ
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีการศึกษา 2562
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3
ได้รับจัดสรรงบประมาณประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน งบบริหารทั่วไป งบฉุกเฉิน งบลงทุน
และงบดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2562 จานวน 18,622,317 บาท (สิบแปดล้าน
หกแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) และได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งมีผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้
ที่
รายการ
จัดสรร
ใช้จ่าย
คงเหลือ
หมายเหตุ
1. งบบริหารทั่วไป
1.1 ค่าไฟฟ้า
506,460.00
597,221.18 -90,761.18
1.2 ค่าน้าประปา
303,876.00
215,647.86
88,228.14
1.3 ค่าโทรศัพท์
101,292.00
115,028.01 -13,736.01
1.4 ค่าอินเทอร์เน็ต
50,646.00
50,646.00 งบเขตฯ
2. งบฉุกเฉิน
1,054,896.00
700,209.00 354,687.00
3. งบลงทุน
334,750.00
325,415.00
9,335.00
4. งบดาเนินงาน
16,270,397.00
16,051,774
218,623
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพนักเรียนทุกระดับชั้น
4.1 โครงการพัฒนาระบบวัดประเมินผล
40,000.00
36,993.00
3,007.00
การศึกษา
4.2 โครงการพัฒนาหลักสูตร
20,000.00
18,000.00
2,000.00
สถานศึกษา
4.3 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
75,000.00
66,480.00
8,520.00
เรียน
4.4 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ
230,000.00
230,000.00
4.5 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ระดับ
110,000.00
107,500.00
2,500.00
ปฐมวัย
4.6 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
324,000.00
324,000.00
4.7 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
70,000.00
65,000.00
5,000.00
ห้องเรียนพิเศษ
4.8 โครงการห้องสมุดมีชีวิต
131,980.00
113,950.00
18,030.00
4.9 โครงการวันสาคัญ
100,000.00
90,295.00
9,705.00
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ที่
4.10
4.11
4.12
4.13

รายการ
จัดสรร
ใช้จ่าย
คงเหลือ
หมายเหตุ
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 471,520.00 471,520.00
โครงการพัฒนาสุขภาพกาย และ จิต
252,500.00 247,290.00
5,210.00
โครงการ STEM EDUCATION
85,000.00
85,000.00
โครงการสนามเด็กเล่นตามหลักการ
30,000.00
30,000.00
พัฒนา-สมอง BBL : เล่นตามรอยพระ
ยุคบาท
4.14 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2
15,000.00
12,975.00
2,025.00
เงื่อนไข 4มิติและการบริหารจัดการขยะ
4.15 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
50,000.00
50,000.00
4.16 โรงเรียนยุวทูตความดีวิถีล้านนา
50,000.00
20,000.00 30,000.00
สืบสานศาสตร์พระราชา
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสประชากรวัยเรียนในเขต นอกเขตบริการทุกคนเข้าถึงบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
4.17 โครงการงานทะเบียนและการรับ
15,000.00
15,000.00
นักเรียน
4.18 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
35,000.00
35,000.00
4.19 โครงการเรียนฟรี 15 ปี
2,131,397.00 2,131,397.00
4.20 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน จาก 4,608,000.00 4,608,000.00
เทศบาลตาบลแม่จัน
4.21 โครงการอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน 330,000.00 191,000.00 139,000.00
ยากจน
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.22 โครงการพัฒนาบุคลากร
140,000.00 116,374.00 23,626.00
4.23 โครงการสรรหา/จ้างครูและบุคลากร 5,836,000.00 5,567,870.00 268,130.00
ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน
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ที่
รายการ
จัดสรร
ใช้จ่าย
คงเหลือ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อม/แหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
4.24 โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบ ICT
500,000.00
500,000.00
เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
4.25 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนห้อง 158,000.00
158,000.00
ศูนย์การเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
4.26 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัด
167,000.00
167,000.00
การศึกษา
4.27 โครงการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
40,000.00
40,000.00
4.28 โครงการสัมพันธ์ชุมชน
100,000.00
100,000.00
4.29 โครงการสนับสนุนการบริหารงานใน
โรงเรียน
4.30 โครงการนิเทศภายใน
4.31 โครงการประกันคุณภาพภายใน
4.32 โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศโรงเรียน
4.33 โครงการบริหารงานเงินรายได้
สถานศึกษา
4.34 โครงการอบรมงานประชาสัมพันธ์
โรงเรียน
รวม

หมายเหตุ
-

ลงในงบ
ฉุกเฉิน
,ลงทุน

5,000.00
20,000.00
10,000.00

5,000.00
10,000.00
5,000.00

10,000.00
5.000.00

20,000.00

20,000.00

-

100,000.00

100,000.00

-

18,622,317 17,737,165.05 885,151.95
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ส่วนที่ 4
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ได้ดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน งบบริหาร
ทั่วไป งบฉุกเฉิน งบลงทุน และงบดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีการศึกษา 2562 จานวน
18,622,317 บาท (สิบแปดล้าน หกแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) และได้ดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งจากการดาเนินการสามารถระบุประเด็น ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะได้
ดังนี้
ปัญหา - อุปสรรคที่ พบในการดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณ
1. การจัดสรรงบประมาณจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีความ
ล่าช้าจึงส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของโรงเรียนล่าช้าตามไปด้วย
2. ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ไม่ได้นางบประมาณที่ค้างจ่ายปีก่อนหน้ามารวม
คานวณกับของปีปัจจุบัน จึงทาให้มีงบประมาณค้างจ่ายจากปีก่อนเรื่อยๆ
ข้อเสนอแนะ
การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสน
ประชานุสาสน์) เพื่อทราบผลสาเร็จ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและกลยุทธ์ของโรงเรียน
สะท้อน ให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรในการดาเนินภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มี
การติดตาม ผลการดาเนินงานเพื่อนามาเป็นข้อมูลในการกาหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดทาแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ของสานักงาน ดังนี้
1. ควรมีการประชุม เร่งรัดการใช้งบประมาณประจาปี เพื่อการใช้จ่ายเงินและการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
ระเบียบการเงินและการคลัง

