๑

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา
โรงเรี ย นวั ด เสด็ จ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๔๗๖ โดยใช้ ศ าลาการเปรี ย ญ
วั ด พระธาตุ เสด็ จ เป็ น สถานที่ เรี ย น สอนตั้ ง แต่ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑ ถึ ง ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๔
มีนายจันทร์ ไชยเตกุล เป็นครูใหญ่
พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้ รั บ งบประมาณจากกองการศึ ก ษาปลู ก สร้ า งอาคารเรี ย นแบบ ป.๑
จานวน ๔ ห้องเรียนบนที่ดินว่างเปล่านอกบริเวณวัดพระธาตุเสด็จ
พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้ รั บ งบประมาณสร้ า งอาคารเป็ น อาคารไม้ ส องชั้ น แบบ ป.๒๐ พิ เศษ
จานวน ๖ ห้ องเรี ยนในที่ดิน ของราชการสงวน จานวน ๑๐ ไร่ - งาน ๕๒.๙ ตารางวา ซึ่งเป็นที่ ตั้ง
โรงเรียนวัดเสด็จในปัจจุบัน
๑ ตุ ล าคม ๒๕๐๐ โอนเข้ า สั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด ล าปาง กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๔ พิเศษ จานวน ๑๐ ห้องเรียน
๑๕๐,๐๐๐ บาท สมทบกับราษฎรและท่านพระครูรัตนาคม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเสด็จ
พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๐๘ จานวน ๘ ห้องเรียน
พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ ๐๐๘ อีกจานวน ๒ ห้องเรียน
๑ ตุลาคม ๒๕๒๓ ได้มีกฎหมายโอนโรงเรียนประชาบาล สังกัดองค์ การบริหารส่วนจังหวัด
กระทรวงมหาดไทย ไปสังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับ เลือกจากสานักงานการประถมศึกษาอาเภอเมืองลาปาง ให้เป็นโรงเรียน
ดีเด่นและผู้บริหารดีเด่น
พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณจัดทาห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ และห้อง
วิทยาศาสตร์
๑๙ กุ มภาพั น ธ์ ๒๕๔๖ ได้รับ อนุ มัติจากคณะกรรมการการกระถมศึ กษาจังหวัดล าปาง
ให้ยุบเลิกโรงเรียน บ้านวังเลียบ ตาบลบุญนาคพัฒนา มาเรียนรวมกับโรงเรียนวัดเสด็จ
๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ได้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บบริห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิก าร
พุทธศักราช ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ให้โอนโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ไปสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาลาปาง เขต ๑
ให้ยุบเลิกโรงเรียนวัดท่าส้มป่อย ตาบลทุ่งฝาย มาเรียนรวมกับโรงเรียนวัดเสด็จ
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนวัดเสด็จ หมู่ ๑๑ ตาบลบ้านเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง ๕๒๐๐๐

๒
สภาพพื้นที่โรงเรียน
โรงเรี ย นวั ด เสด็ จ มี เนื้ อ ที่ ๑๐ ไร่ - งาน ๕๒.๙ ตารางวา สภาพพื้ น ที่ เป็ น ที่ ร าบ
โดยมีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
บ้านเสด็จ บ้านปงชัย ตาบลบ้านเสด็จ
และบ้านวังเลียบ ตาบลบุญนาคพัฒนา
ทิศใต้
ติดต่อกับ
บ้านปงชัย บ้านเหล่า ตาบลบ้านเสด็จ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
บ้านห้วยยาง ตาบลบ้านเสด็จ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
บ้านปงชัย บ้านเสด็จ บ้านปงชัยพัฒนา ตาบลบ้านเสด็จ
เขตพื้นที่บริการ
ตาบลบ้านเสด็จ มี ๘ หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ ๕
บ้านเสด็จ
หมู่ ๖
บ้านห้วยยาง
หมู่ ๗
บ้านห้วยน้าเค็ม
หมู่ ๘
บ้านลูเหนือ
หมู่ ๙
บ้านลูใต้
หมู่ ๑๑
บ้านปงชัย
หมู่ ๑๔
บ้านห้วยยางพัฒนา
หมู่ ๑๗
บ้านปงชัยพัฒนา
ตาบลบุญนาคพัฒนา มี ๒ หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ ๕
บ้านวังเลียบ
หมู่ ๙
บ้านใหม่รัตนาคม
ตาบลทุ่งฝาย มี ๑ หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ ๑
บ้านท่าส้มป่อย
สภาพชุมชน
โรงเรี ย นวั ด เสด็ จ ตั้ ง อยู่ ใ นเขตต าบลบ้ า นเสด็ จ อ าเภอเมื อ งล าปาง จั ง หวั ด ล าปาง
สถานที่ ร าชการส าคั ญ ที่ ตั้ ง อยู่ ใกล้ เคี ย งได้ แ ก่ สถานี อ นามั ย บ้ า นเสด็ จ สถานที่ ส าคั ญ ทางศาสนาได้ แ ก่
วัดพระธาตุเสด็จ สถานที่ตั้งโรงเรียนเป็นชุมชนเมือง การคมนาคมสะดวก การติดต่อสื่อสารสะดวก มีสถาน
ประกอบการหลายชนิ ดอยู่ ในชุมชน ฐานะของผู้ ปกครองนั กเรียนส่ วนมากยังอยู่ในระดับต่า อาชีพของ
ผู้ปกครองนักเรียนมีหลากหลาย เช่น ค้าขาย รับจ้าง ทาไร่ ทาสวน ทานา ลูกจ้างโรงงาน รับราชการ
พนักงานบริษัท ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามอยู่ มากมายสืบ
ทอดเป็นมรดก ของชุมชน มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านหลากหลายสาขา และมีความสามารถ
ถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลังได้ในระดับหนึ่ง ชาวบ้านผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้ความสนใจและความร่วมมือกับ
โรงเรียนในการพัฒนาการจัดการศึกษาทุกด้านเป็นอย่างดี
ขนาดของโรงเรียน
โรงเรียนวัดเสด็จ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง

๓
ข้อมูลสิ่งอานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
๑. ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าแรงสูงขนาด ๒๒๐ และหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด ๑๐๐ kVA
จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๒. ประปา จากประปาหมู่บ้าน และประปาภายในโรงเรียน
๓. โทรศัพท์ / โทรสาร จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
๔. น้าดื่ม จากประปาหมู่บ้าน โดยผ่านเครื่องกรองน้าดื่ม
๕. น้าใช้
จากประปาหมู่บ้าน และประปาภายในโรงเรียน
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
โรงเรียนวัดเสด็จเปิดสอนระดับอนุบาลปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นนักเรียนไป – กลับ
มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา โดยในระดับปฐมวัยใช้หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ระดับประถมศึกษาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
จานวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)
จานวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ชั้น
ชาย
หญิง
อนุบาล ๑
อนุบาล ๒
๑๐
๗
อนุบาล ๓
๙
๑๐
รวมระดับชั้นอนุบาล
๑๙
๑๗
ป. ๑
๑๑
๑๐
ป. ๒
๑๐
๑๔
ป. ๓
๑๒
๘
ป. ๔
๘
๙
ป. ๕
๑๒
๗
ป. ๖
๑๖
๘
รวมระดับชั้นประถมศึกษา
๖๙
๕๖
รวมทั้งสิ้น
๘๘
๗๓

รวม
๑๗
๑๙
๓๘
๒๑
๒๔
๒๐
๑๗
๑๙
๒๔
๑๒๕
๑๖๑

๔
จานวนบุคลากร / จานวนครู
ระดับการศึกษาที่สอน
อนุบาล
ประถมศึกษา
ไม่ได้ทาการสอน
รวม

ปริญญาเอก
จานวนคน
-

ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ปริญญาโท ปริญญาตรี
จานวนคน
จานวนคน
๑
๑
๔
๕
๑
๖
๖

ต่ากว่าปริญญาตรี
จานวนคน
-

รวม
๒
๙
๑
๑๒

จานวนบุคลากร แยกตามหน้าที่ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓)
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

ชือ่ – ชื่อสกุล
นายบพิตร ศิริรัตน์
นางสาววัชราพร แปงเครือ
นางกัญนิกา ฟูใจ
นางอนงค์ กุลเมือง
นางกัญชพร ชาติทอง
นางสาววนารี อ้างอิง
นายวิศรุต วะเท
นางสาวโสภา วงค์วัง
นางสาวพิราลักษณ์ ระวังวงศ์
นางนิธินาถ ทาคา
นางสาววันทนา ปันเต็ม
นางสาวพรทิพย์ ลวงคา
นางสุนทรี คารพมิ่ง
นายราชันย์ วังก๋าใจ

หน้าที่
ผู้บริหาร
ครูประจาชั้นอนุบาลปีที่ ๒
ครูประจาชั้นอนุบาลปีที่ ๓
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่
ครูประจาวิชาภาษาอังกฤษ
ครูประจาวิชาภาษาไทย
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม
ธุรการโรงเรียน
พนักงานบริการ

หมายเหตุ

๑
๒
๓
๔
๕
๖

๕
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเสด็จ
๑. นายวุฒิกร กันทะวัง
๒. นายดุลฮิม ณ วงศ์จันทร์
๓. นายพิสิษฐ์ สุระวัง
๔. นางสาวขวัญ โม่งบุตร
๕. นางกรรณิการ์ หมูแก้วเครือ
๖. นายชาญวิทย์ ตันกอง
๗. พระศรีมูล จิรวโส
๘. นางอนงค์ กุลเมือง
๙. นายบพิตร ศิริรัตน์

ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนองค์กร ฯท้องถิ่น
ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนครู
ผู้อานวยการโรงเรียน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๖
ตราสัญลักษณ์ประจาโรงเรียน

คาขวัญ
การเรียนก้าวหน้า กีฬาก้าวไกล น้าใจแน่นหนัก พิทักษ์คุณธรรม
ปรัชญา
การศึกษาคือรากฐานของชีวิต
สีประจาโรงเรียน
สีเหลือง – สีน้าเงิน
สีเหลือง
สีน้าเงิน

หมายถึง
หมายถึง

ความมีคุณธรรม จริยธรรม
ความหนักแน่น

ต้นไม้ประจาโรงเรียน
ต้นจามจุรี

๗

แผนที่ภายในโรงเรียน

๙

๑

N

W

E

๗

๕

S

๔
๓

๑๑

๘

๑๓
๑
๒
๓
๔
๕
๗
๙
๑๑
๑๓

ถนน
อาคารปฐมพร
อาคารรัตนาคม
โรงอาหาร
อาคารเอนกประสงค์
เฮือนภูมิปัญญา
สนามฟุตบอล
โรงจอดรถครู(ลานอนุบาล)
โรงจอดรถนักเรียน
สระน้า

๖

๒๒๒
๑๔

๑๐

๑๒
๖
๘
๑๐
๑๒
๑๔

ห้องน้า
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ตูบ ภูมิปัญญา
แปลงเกษตรพอเพียง
เรือนเพาะชา

๘
แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนวัดเสด็จ
ผู้อานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

๑.กลุ่มดาเนินงานสานักงาน
๒.กลุ่มพัฒนาหลักสูตร
๓.กลุ่มงานพัฒนากระบวน
การเรียนรู้
๔.กลุ่มงานวัดผลประเมินผล
เทียบโอนผลการเรียนรู้
๕.กลุ่มงานทะเบียนนักเรียน
๖.กลุ่มงานวิจัยเพือ่ พัฒนา
ศูนย์การศึกษา
๗.กลุ่มงานวิจัยสือ่ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา
๘.กลุ่มงานพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้
๙.กลุ่มงานนิเทศการศึกษา
๑๐.กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
๑๑.กลุ่มงานสาระการเรียนรู้
๑๒.กลุ่มงานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา
๑๓.กลุ่มงานส่งเสริมและ
ประกันความร่วมมือทาง
วิชาการ

๑.กลุ่มดาเนินงานสานักงาน
๒.กลุ่มงานนโยบายและ
แผนงาน
๓.กลุ่มงานบริหารการเงิน
และบัญชี
๔.กลุ่มงานบริหารงานพัสดุ
๕.กลุ่มงานระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา
๖.กลุ่มงานตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล รายงานผลการ
ใช้เงินและผลการดาเนินงาน

พนักงานบริการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

กลุ่มบริหารบุคคล
๑.กลุ่มดาเนินงานสานักงาน
๒.กลุ่มงานวางแผนอัตรา
กาลัง
๓.กลุ่มงานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ
๔.กลุ่มงานวินัยและนิติกร
๕.กลุ่มงานส่งเสริมกิจการ
นักเรียน
๖.กลุ่มงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

นักเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป
๑.กลุ่มดาเนินงานสานักงาน
๒.กลุ่มงานธุรการ
๓.กลุ่มงานเลขานุการและ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๔.กลุ่มงานพัฒนาระบบเครือ
ข่าย ข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีเพือ่ การ
ศึกษา
๕.กลุ่มงานจัดระบบการ
บริหารและพัฒนาองค์กร
๖.กลุ่มงานอาคารสถานทีแ่ ละ
สภาพแวดล้อม
๗.กลุ่มงานจัดทาสามะโน
นักเรียนและการรับนักเรียน
๘.กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
๙.กลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุน
และประสานงานการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงาน สถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา
๑๐.กลุ่มงานการจัดการ
ควบคุมภายในสถานศึกษา
๑๑.กลุ่มงานบริหารสาธารณะ

๙

แผนการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
งบประมาณจาแนกตามงบประมาณรายจ่าย ( ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ )
ประเภท
จานวนเงิน ( บาท )
หมายเหตุ
๑. งบบุคลากร
- เงินเดือนครู
๓,๕๑๔,๓๒๐
- เงินวิทยฐานะ
๒๖๐,๔๐๐
- เงินค่าตอบแทน
๑๓๔,๔๐๐
- เงินค่าจ้างพนักงานบริการ
รวม
๓,๗๐๗,๑๒๐
๒. งบลงทุน
๓. งบดาเนินงาน
๔. งบดาเนินการเรียนฟรี ๑๕ ปี (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓,๑/๒๕๖๔)
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
๕๓,๒๘๐
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
๕๔,๕๙๐
- ค่าหนังสือเรียน
๘๘,๕๙๘
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๗๓,๙๙๐
รวม
๒๗๐,๔๕๘
๕.งบเงินอุดหนุน ( รายหัว )
- ยอดยกมา
๖๑,๓๔๒.๒๘
- ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
๑๕๐,๑๐๐
- ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
๑๔๒,๗๐๐
รวม
๓๕๔,๑๔๒.๒๘
รายละเอียดงบเงินอุดหนุน ( รายหัว )
ประเภทเงินอุดหนุน ( รายหัว )
รายการ
ก่อนประถม ฯ
ประถม ฯ
ยอดยกมา
๑๒,๒๖๘.๔๕
๔๙,๐๗๓.๘๓
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓
๓๒,๓๐๐
๑๑๗,๘๐๐
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
๓๐,๖๐๐
๑๑๒,๑๐๐
รวม
๗๕,๑๖๘.๔๕
๒๗๘,๙๗๓.๘๓

รวม
๖๑,๓๔๒.๒๘
๑๕๐,๑๐๐
๑๔๒,๗๐๐
๓๕๔,๑๔๒.๒๘

หมายเหตุ

๑๐
พิจารณาการใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ( ภาคเรียนที่ ๒ ) - ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ( ภาคเรียนที่ ๑)
ประเภทเงินอุดหนุน
รายการ / งาน / โครงการ
รวม
หมายเหตุ
ก่อนประถม
ประถม
๑. งบด้านบริหารจัดการ ( ๓๐ % )
20,206
67,645
๘๗,๘๕๐
ใช้เงินเหลืองบ ๖๓
๑.๑ ค่าสาธารณูปโภค
17,903
59,937
๗๗,๘๔๐ อีก ๑๒,๓๔๒.๒๘ บาท
๑.๒ ค่าวัสดุสานักงาน
๑.๓ ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
๑.๔ ค่าครุภัณฑ์ประจาสานักงาน
๒. งบดาเนินงานสื่อ สอน สอบ(๓๐ %)
๒.๑ วัสดุการเรียนการสอน (๗๐%)
๒.๒ ค่าจ้างครูช่วยสอน (๓๐%)
๓. งบดาเนินโครงการตามกลยุทธ์(๒๕%)
กลยุทธ์ที่ ๑
๑. โครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด
๒. โครงการการส่งเสริมกีฬานักเรียน
๓. โครงการ ๕ ส. สู่ความพอเพียง
๔. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
๕. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๖. โครงการโรงเรียนคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๒
๗. โครงการเด็กดีมีเงินออม
๘. โครงการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า ฯ
๙. โครงการประเพณี / วันสาคัญ
๑๐. โครงการสภานักเรียน
๑๑. โครงการเสด็จสืบสานศิลปวัฒนธรรม
ล้านนารักษาสิ่งแวดล้อม
๑๒. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่
กลยุทธ์ที่ ๓
๑๓. โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
และสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
๑๔. โครงการส่งเสริมอาชีพ เรียนรู้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

2,300

7,700

๑๐,๐๐๐

21,241
16,416

71,110
54,960

๙๒,๓๕๐.๖๕
๗๑,๓๗๖

7,071
16,836

23,673
56,364

๓๐,๗๔๔
๗๓,๒๐๐

460
4,600
3,450
230
230
690

1,540
15,400
11,550
770
770
2,310

2,000
20,000
15,000
1,000
1,000
3,000

115
460
460
230

385
1,540
1,540
770

500
2,000
2,000
1,000

1,150

3,850

5,000

9,200

30,800

40,000

2,300

7,700

10,000

12,650

42,350

55,000

ใช้เงินเหลืองบ ๖๓
อีก ๔๙,๐๐๐ บาท

ใช้งบเรียนฟรี

ใช้งบเรียนฟรี

อบต. ๕๐,๐๐๐ บาท
ร.ร. ๕,๐๐๐ บาท

๑๑
รายการ / งาน / โครงการ
กลยุทธ์ที่ ๔
๑๕. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
๑๖. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ
๑๗. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๕
๑๘. โครงการนิเทศภายใน
๑๙. โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ บ้าน
วัด โรงเรียน
๔. งบประมาณสนับสนุนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ( ๑๐ % )
๒๐. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และส่งเสริมความเข้มแข็งการบริหาร
จัดการของโรงเรียน

ประเภทเงินอุดหนุน
ก่อนประถม
ประถม

รวม

690

2,310

3,000

4,996

16,724

21,720

1,150

3,850

5,000

115

385

500

230

770

1,000

๕,๘๕๖

๒๓,๔๒๔

๒๙,๒๘๐

6,734

22,546

๒๙,๒๘๐

หมายเหตุ

