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1. โครงการจัดท าบัญชีหน่วยงานย่อย     1,000  บาท 
2. โครงการเบิกจ่ายค่าใช้สอยและพาหนะส าหรับครูและนักเรียน 50,000  บาท 
3. โครงการจัดซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง     60,000  บาท 
4. โครงการการบริหารงานการเงนิและพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2563 2,000  บาท 
5. โครงการเบิกค่าเบ้ียเล้ียง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  20,000  บาท 

 
   รวม        133,000 บาท 
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งาน/โครงการ    จัดท าบัญชีหน่วยงานย่อย 
แผนงาน      จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   8, 9, 12, 14, 15 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/งานบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ     นางจินตนา  บุตรศรี, น.ส.ดาริณี  พรมรินทร์, นางสาววาสนา  จงจอหอ 
      และคณะครูฝ่ายงบประมาณ 
ลักษณะงาน     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม  2562  -  31 มีนาคม  2563 

1.  หลักการและเหตุผล  
 เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  มีงานด้านการเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  ท่ี
จะต้องจัดท าให้ถูกต้องตามระบบบัญชีการรับ – จ่าย  การเก็บรักษาและหลักฐานการเงินต่าง ๆ ให้เป็น
ระเบียบท่ีถูกต้องตามระเบียบของทางราชการสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อใหก้ารจัดท าบัญชีเงินงบประเภทต่าง ๆ ให้ถูกต้อง  ตามระเบียบของทางราชการ 
 2.2  เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามข้ันตอน  และมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานการเงิน
ของทางราชการ 
 2.3  เพื่อให้มีหลักฐาน  เอกสารการเงินท่ีถูกต้อง  สะดวกแก่การตรวจสอบ  จากทางราชการ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
     3.1.1  โรงเรียนมีหลักฐาน เอกสารทางการเงิน สามารถตรวจสอบได้ และใช้เป็นข้อมูล 
                         ในบริหารจัดการในปีงบประมาณต่อไป 
 3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     3.2.1  โรงเรียนจัดท าบัญชีงบประมาณได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
        3.2.2  สามารถน าข้อมูลเดิมมาใช้ในการพัฒนาระบบบัญชีให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
เพิ่มมากขึ้น  

4.  งานส าคัญที่ต้องท า 
 4.1  จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ 
 4.2  บันทึกรายรับ รายจ่าย  ลงในบัญชีให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 4.3  เสนอผู้บริหารลงนาม  ตรวจสอบความถูกต้องได้ตลอดเวลา 
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 4.4  ประเมินผล 

5. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

                                
ระยะเวลา 

 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย
. 

ธค. มค. กพ. มีค. เมย
. 

1. ประชุมปรึกษากับคณะครู 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
จากผู้บริหาร 
3.  ด าเนินการตามโครงการ 
4.  ประเมินผล 
5.  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

  
 

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

6.  งบประมาณ 
 งบประมาณที่ใช้   1,000  บาท  ได้แก่ 
  -  เอกสาร   500     บาท 
  -  บัญชี   500     บาท 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  งานบริหารการเงินบัญชีงบประมาณมีความถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  
มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้   
 7.2  สถานศึกษามีข้อมูลส าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
                                  (ลงช่ือ)     ผู้เสนอโครงการ 
                                                          (นางจินตนา  บุตรศรี) 
                                                 ครู อันดับ คศ. 3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
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       (ลงช่ือ)     ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          (นางจินตนา  บุตรศรี) 

                           หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานงบประมาณ 
 
 

                                  (ลงช่ือ)     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                             (นายบุญทวี   สาลี) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล  
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งาน/โครงการ    โครงการเบิกจ่ายค่าใช้สอยและพาหนะส าหรับครูและนักเรียน 
แผนงาน      จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   8, 9, 12, 14, 15 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/งานบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาววาสนา  จงจอหอ, นางจินตนา  บุตรศรี, น.ส.ดาริณี  พรมรินทร์   
      และคณะครูฝ่ายงบประมาณ 
ลักษณะงาน     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   16 พฤษภาคม  2562  -  31  มีนาคม  2563 

1.  หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลได้รับเงินงบประมาณค่าใช้สอยและพาหนะ จ านวนเงินดังกล่าวจะต้อง
น ามาใช้ในกิจกรรมของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเดินทางไปราชการ 
เพื่อเข้าร่วมประชุม  รับเงินเดือน  และติดต่อราชการ เป็นก าลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อเป็นค่าพาหนะไปร่วมประชุมของผู้บริหารโรงเรียน 
 2.2  เพื่อเป็นค่าพาหนะของเจ้าหน้าท่ีการเงินและเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
 2.3  เพื่อเป็นค่าเบี้ยเล้ียงและค่าพาหนะของนักเรยีน ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเดินทาง
ไปราชการ 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง 
 3.2  เจ้าหน้าท่ีการเงินติดต่อราชการท่ี สพป.บึงกาฬ  เดือนละ  2  ครั้ง 
 3.3  เจ้าหน้าท่ีงานข้อมูลและสารสนเทศติดต่องาน  สพป.บึงกาฬ เดือนละ 3  ครั้ง 
 3.4  นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาท่ีเดินทางไปร่วมกิจกรรมทางวิชาการ  มหกรรมกีฬา 
และกิจอื่นท่ีเกี่ยวกับข้องกับการศึกษา 

4.  งานส าคัญที่ต้องท า 
 4.1  จัดท าเอกสารการเบิกเงินภายในโรงเรียนและจัดเก็บเอกสารเพื่อรับการตรวจ 
 4.2  เบิกค่าพาหนะของผู้บริหาร นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
และเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  เจ้าหน้าท่ีงานข้อมูล 
 4.3  ติดตามและประเมินผล 
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5.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 

                                
ระยะเวลา 

 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย
. 

ธค. มค. กพ. มีค. เมย
. 

1. ประชุมปรึกษากับคณะครู 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
จากผู้บริหาร 
3.  ด าเนินการตามโครงการ 
4.  ประเมินผล 
5.  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

  
 

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

6.  งบประมาณ 
 เงินหมวดค่าตอบแทนใช้สอย    จ านวน   50,000   บาท  ดังนี ้
  -  ค่าพาหนะส าหรับครูไปราชการ    
  -  ค่าพาหนะส าหรับนักเรียนไปแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ   
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหาร นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  เจ้าหน้าท่ีการเงินพัสดุ  เจ้าหน้าท่ีงาน
ข้อมูลสารสนเทศ  ได้รับสวัสดิการค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ 
 
                                           (ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ 
                                                             (นางสาววาสนา  จงจอหอ) 
                                                     เจ้าหน้าท่ีการเงินโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 
 
        (ลงช่ือ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                 (นางจินตนา  บุตรศรี) 
                                  หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานงบประมาณ 
 

                                   (ลงช่ือ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                  (นายบุญทวี   สาลี) 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
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งาน/โครงการ    จัดซื้อน้ ามันเช้ือเพลิง 
แผนงาน      จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   8, 9, 12, 14, 15 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/งานบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ     น.ส.เกษรินทร์  มูลศรีแก้ว, นางจินตนา  บุตรศรี, น.ส.อ าภาภรณ์  ไสทอง 
      และคณะครูฝ่ายงบประมาณ 
ลักษณะงาน     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16  พฤษภาคม  2562  - 31 มีนาคม  2563 

1.  หลักการและเหตุผล 
         โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  มีครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
เป็นจ านวนมาก ซึ่งครู บุคลากรทางการศึกษาจะต้องเดินทางไปราชการ  เข้ารับการอบรม  
และน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ  เข้าค่ายวิชาการ แข่งขันทางวิชาการ  เข้าค่ายคุณธรรม
จริยธรรม  เข้าแข่งขันกีฬากลุ่ม  และงานมหกรรมกีฬาระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  ซึ่งทางโรงเรียน 
มีความจ าเป็นที่ต้องจัดหาน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับเติมรถยนต์โรงเรียนในการเดินทางไปราชการ   
เข้ารับการอบรม น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  และใช้เติมเครื่องตัดหญ้าเพื่อตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์ 
รอบบริเวณโรงเรียน  

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ  
 2.2  เพื่อเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา ในการเดินทาง 
ไปราชการ   
 2.3  เพื่อทางโรงเรียนมีน้ ามันเช้ือเพลิงใช้ในการตัดหญ้าปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียน 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดขึ้น 
        3.2  ครู บุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการไปเดินทางไปราชการ 
           3.3  ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเกิดผลประโยชน์
ต่อทางราชการ 
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4.  กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 
 4.1  ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  คณะครู  ปรึกษาหารือเพื่อศึกษา
ข้อมูลจัดท าโครงการ 
 4.2  จัดท าโครงการ  เสนอโครงการและขออนุมัติโครงการ 
 4.3  ด าเนินการตามโครงการ 
 4.4  วัดผลประเมินผล 
 4.5  รายงานผลเมื่อประเมินโครงการ 

5.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

                                        
                      ระยะเวลา 

กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย ธค. มค. กพ. มีค. เมย 
1. ประชุมปรึกษากับคณะครู 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
จากผู้บริหาร 
3.  ด าเนินการตามโครงการ 
4.  ประเมินผล 
5.  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

  
 

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

6.  งบประมาณ จ านวน   60,000   บาท   

 งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่ายค่าวัสดุซึ่งเป็นค่าพาหนะประสานงานราชการ 
ในรูปต่างๆ 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดขึ้น 
 7.2  ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีจัดขึ้น 
 7.3  ครู  นักเรียน  บุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเกิดผลประโยชน์
ต่อทางราชการ 

 
                                              (ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ 
                                                          (นางสาวเกษรินทร์  มูลศรีแก้ว) 
                                                        ครู  คศ.3   โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
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        (ลงช่ือ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                (นางจินตนา  บุตรศรี) 
                                 หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานงบประมาณ 
 
 

                                   (ลงช่ือ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                  (นายบุญทวี   สาลี) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
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งาน/โครงการ    การบริหารงานการเงินและพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
แผนงาน      จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   8, 9, 12, 14, 15 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/งานบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ     นางจินตนา  บุตรศรี  น.ส.ดาริณี  พรมรินทร์, น.ส.วาสนา  จงจอหอ   
      และคณะครูฝ่ายงบประมาณ 
ลักษณะงาน     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  16 พฤษภาคม  2562  - 31 มีนาคม  2563 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ในปีงบประมาณ  2563  งบประมาณท่ีได้รับ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
บึงกาฬ     จะโอนเข้าบัญชีโรงเรียนท้ังจ านวน  เรียกว่า  “เงินก้อน”  ตามระบบบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน  (PBB)  โรงเรียนจะบริหารจัดการในเกณฑ์/ขอบข่ายท่ี  สพฐ.  ก าหนด  ตามความ
เหมาะสมกับสภาพข้อเท็จจริง 

2.  วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้การบริหารจัดการการเงินและพัสดุเป็นไปอย่างมีระบบ 

3.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. วางแผน/เขียนแผนการใช้เงิน 

แบบมุ่งเน้นผลงาน  (PBB) 
1 – 15 มิ.ย.  2562 นางจินตนา  บุตรศรี และ

คณะครูฝ่ายงบประมาณ 
2. ส่งแผนขออนุมัติจากคณะกรรมการ 

ขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
1 - 15  มิถุนายน  
2562 

นางจินตนา  บุตรศรี  และ
คณะครูฝ่ายงบประมาณ 

3. ส่งแผนการใช้เงิน  ต่อ  สพป.บึงกาฬ 
 

15 – 30 มิถุนายน 
2562 

นางจินตนา  บุตรศรี และ
คณะครูฝ่ายงบประมาณ 

4. สพป.บึงกาฬ  จัดสรรงบประมาณ   
เข้าระบบบัญชีการเงินของโรงเรียน 

1 ต.ค. 2562 – 
30 ก.ย. 2562 

นางจินตนา  บุตรศรี  และ
คณะครูฝ่ายงบประมาณ 

5. เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดซื้อ / จัดจ้าง 1 ต.ค. 2562 –  
30 ก.ย. 2563 

นางจินตนา  บุตรศรี และ
คณะครูฝ่ายงบประมาณ 
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4.  งบประมาณ  จ านวน   2,000   บาท 
 งบประมาณท่ีใช้ตามหมวดรายจ่ายค่าวัสดุ  เช่น  ค่าเอกสาร  บัญชี  และประสานงาน 
   
5.  การประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
-  โรงเรียนมีวัสดุประกอบการ
เรียนการสอนเพียงพอ 
-  ครูมีความสะดวกใน 
การจัดการเรียนการสอน 

-  ตรวจสอบจากงานจัดซื้อ 
/จัดจ้าง 

-  คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 
-  นักเรียนมีความรู้ 
ประสบการณ์จากการศึกษาจาก
ส่ือ เช่น  ใช้คอมพิวเตอร์เป็นต้น 
-  นักเรียนมีความรู้ตามระดับ
ช่วงช้ัน 

-  นักเรียนสนใจท่ีจะศึกษา 
-  ต้ังใจเรียน 
-  นักเรียนเกิดทักษะความรู้ 
    เพิ่มมากขึ้น 

-  แบบทดสอบหรือสังเกตความ
สนใจระหว่างเรียน 

 
 

                                              (ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ 
                                                                 (นางจินตนา  บุตรศรี) 
                                                         ครู  คศ. 3 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 
        (ลงช่ือ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                (นางจินตนา  บุตรศรี) 
                                 หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานงบประมาณ 
 

                                   (ลงช่ือ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                  (นายบุญทวี   สาลี) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
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งาน/โครงการ    โครงการเบิกค่าเบ้ียเล้ียง ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
แผนงาน      จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตอบสนองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา มาตรฐานที่   8, 9, 12, 14, 15 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล/งานบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ     น.ส.ดาริณี  พรมรินทร์, น.ส.วาสนา  จงจอหอ, นางจินตนา  บุตรศรี   
      และคณะครูฝ่ายงบประมาณ 
ลักษณะงาน     โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ   16  พฤษภาคม  2562  - 31 มีนาคม  2563 

1.  หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลได้รับเงินงบประมาณค่าเบ้ียเล้ียงประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  จ านวนเงินดังกล่าวจะต้องน ามาใช้เป็นค่าเบ้ียเล้ียงให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในการประชุมแต่ละครั้งและเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพื่อเป็นค่าเบี้ยเล้ียงให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2.2  เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.  เป้าหมาย 
 3.1  คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 3.2  คณะกรรมการสถานศึกษามีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีและเข้าใจบทบาทของตนเอง 
 3.3  คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมืออย่างดีในการแก้ไข  ก ากับ  ติดตาม  
และส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3.4  จ่ายเบีย้เล้ียงในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งละ  200  บาท 
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4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
                                   

                      ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปี พ.ศ. 2562 – ปี พ.ศ. 2563 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย ธค. มค. กพ. มีค. เมย 
1. ประชุมปรึกษากับคณะครู 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
จากผู้บริหาร 
3.  ด าเนินการตามโครงการ 
4.  ประเมินผล 
5.  รายงานผลการปฏิบัติงาน 

  
 

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

5.  งบประมาณ 

 เงินหมวดค่าตอบแทนใช้สอย  จ านวน  20,000  บาท  ได้แก่ 
  -  ค่าเบ้ียประชุม   
  -  ค่ารับรอง   
6.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
มีก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีและเข้าใจบทบาทของตนเองและให้ความร่วมมืออย่างดีในการแก้ไข  
ก ากับ  ติดตาม และส่งเสริม  กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
 

                                              (ลงช่ือ)    ผู้เสนอโครงการ 
                                                             (นางสาวดาริณี  พรมรินทร์) 
                                                           ครู คศ.1  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 
 
        (ลงช่ือ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                (นางจินตนา  บุตรศรี) 
                                 หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานงบประมาณ 
 

                                   (ลงช่ือ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                  (นายบุญทวี   สาลี) 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 


