พิจำรณำงบประมำณ แผนปฏิบตั กิ ำร ประจำปีกำรศึกษำ 2561
กลุม่ บริหำรวิชำกำร
ลำดับ
กลุม่ งำน
ชือ่ โครงกำร
ชือ่ กิจกรรม
1 กลุม่ งำนแผนงำนและสำรสนเทศ
-โครงการการนิเทศภายในโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
-นิเทศภายใน
บริหำรวิชำกำร
-โครงการส่งเสริมนักเรียนแข่งขันทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
-โครงการสนับสนุนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
-โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
-ส่งเสริมการบริหารงานวิชาการสูค่ วามเป็นเลิศ
-โครงการเปิดบ้านเวิชาการหลืองแดงแกลง
-เปิดบ้านวิชาการเหลืองแดงแกลง 61
-โครงการลดเวลา เพิม่ เวลารู้
-ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้
รวม
รวมเงิน
2 กลุม่ งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ -โครงการการจัดหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ
-การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
-การเผยแพร่หลักสูตรสถานศึกษา
-การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
รวม
รวมเงิน
3 กลุม่ งำนพัฒนำแหล่งเรียนรูแ้ ละสือ่ เทคโนโลยี
งำนห้องสมุด
-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสือ่ เทคโนโลยี
-จัดซื้อหนังสือ สือ่ มัลติมเี ดีย วารสารและหนังสือพิมพ์
-จัดบรรยากาศห้องสมุด
-จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์สานักงานและวัสดุอปุ กรณ์
ซ่อมบารุงรักษาหนังสือ
-โครงการส่งเสริมรักการอ่าน
-ส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมสัปดาห์หอ้ งสมุด
รวม
รวมเงิน
งำนโสตทัศนศึกษำ
-โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา
-ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
-เสียงดัง ฟังชัด
-ซ่อม – บารุงโสตทัศนูปกรณ์
รวม
รวมเงิน
4 งำนบริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส่งเสริมควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร
กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำไทย
-โครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนวิชาภาษาไทย
-เชิดชูครูกวี ศักดิศ์ รีภาษาชาติ
-ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้

เงินอุดหนุน
2,000
300,000

กพร

เงินรำยได้

อื่น ๆ

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสาวกัลยาณี หนูพัด

376,920
50,000
80,000
808,920

400,000

นางยุพิน เอมเจริญ

3,420,000
511,380
50,000

นางยุพิน เอมเจริญ
น.ส.วรางคณา ทางทอง
นางสาวมรีจิ คงทรัตน์
นายทรงชัย เย็นสนาน

4,381,380
5,190,300

5,000
12,750

น.ส.พรรณิกา สุวรรณอาไพ

14,400

น.ส.พรรณิกา สุวรรณอาไพ
น.ส.พรรณิกา สุวรรณอาไพ

17,750

14,400
32,150

150,000
40,000
20,000

นางเอือ้ มพร ชื่นอารมย์

10,000
220,000

น.ส.ดารินทร์ ชัยกิจวัฒนา

นางเอือ้ มพร ชื่นอารมย์
นางเอือ้ มพร ชื่นอารมย์

220,000
600,000
300,000
20,000
920,000

นายอิทธิพงษ์ เอกวงษา
นายอิทธิพงษ์ เอกวงษา
นายอิทธิพงษ์ เอกวงษา

920,000
8,000
50,000

นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์
น.ส.อารี บัวคุ้มภัย

ลำดับ

กลุม่ งำน

กลุม่ สำระกำรเรียนรูค้ ณิตศำสตร์

ชือ่ โครงกำร

-โครงการส่งเสริมความรู้และความสามารถ
ทางคณิตศาสตร์
-โครงการครูมคี วามสามารถในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
-โครงการแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์
-ติวเข้มความถนัดทางคณิตศาสตร์
-เสริมสร้างศักยภาพผูเ้ รียน
-โครงการค่ายนักคิด คณิตน่ารู้

ชือ่ กิจกรรม
-ป้ายหรรษา
-ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
-ค่ายภาษาไทย
1.ค่ายภาษาไทยพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์
2.การแก้โจทย์ปญ
ั หาGAT เชือ่ มโยง)
-ตามรอยสุนทรภู่
-พัฒนาบุคลากรกลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
รวม
รวมเงิน
-การประกวดและการแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์
ตามสถานศึกษา/องค์กรต่าง ๆ
-ซ่อมบารุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
-จัดแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์
-ค่ายยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน
(O-NET)
-ค่ายนักดคิด คณิตน่ารู้
รวม
รวมเงิน

เงินอุดหนุน
10,000
7,000

กพร

เงินรำยได้

อื่น ๆ

ผู้รบั ผิดชอบ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา,น.ส.สุปราณี

10,000
26,705
48,560

5,000

นางปนัศนา เจริญมาก

นางมณฑาทิพย์ คีรีสุทธิวงศ์

9,600

นางปนัศนา เจริญมาก
นายสุภัทรพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์

80,000

75,265
99,600

19,600

10,000

น.ส.รัชตา เกาะเสม็ด

20,000

นายสาธิต สกุลวงษ์

7,000
600

นางวิไลภรณ์ อินป้อ
นางยุพิน เอมเจริญ

48,510

37,600

น.ส.กัลยาณี หนูพัด

155,100
203,610
37,600

นายอธิพันธ์ เหลืองชัยชาญ

กลุม่ สำระกำรเรียนรูว้ ทิ ยำศำสตร์
-โครงการส่งเสริมคุณภาพผูเ้ รียนอย่างหลากหลาย

-โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

-โครงการส่งเสริมระบบการบริหารงานกลุม่ สาระ
การเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
-ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์

-สือ่ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
-เชือ่ มโยงโครงงานวิทยาศาสตร์ดว้ ยสะเต็มศึกษา ( STEM Education)
-สัปดาห์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
-ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนแข่งขันทางวิชาการ
-พัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (o-net)
-โรงเรียนคาร์บอนต่ากับโครงการห้องเรียนสีเขียว
-ห้องสมุดวิทยาศาสตร์
-ซ่อมแซมอุปกรณ์สอื่ เทคโนโลยีในห้องเรียน
-สารสนเทศกลุม่ สาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์
-การสร้างและพัฒนาสือ่ /นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน
-ค่ายการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)

150,000

นางกรรณิการ์ อรัญวงศ์

18,200
25,000
10,000

นางรัชนี พรมจันทร์
นางพิไลลักษณ์ ศิลประเสริฐ

10,000
90,000
20,000

20,000

น.ส.มรีจิ คงฑรัตน์
นางอิศรา สัมมานิตย์
นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์
น.ส.เมธิยา พึง่ วงษ์
นายประโยชน์ เกิดโพธิ์ชา

30,000
9,000

น.ส.วันดี อรัญวงศ์
น.ส.ทัศนีย์ ดลกุล

45,000

นางรัชนี พรมจันทร์

ลำดับ

กลุม่ งำน

ชือ่ โครงกำร

-การเรียนรู้ดว้ ยสะเต็ม (STEM EDUCATION)
-ทัศนศึกษาเพือ่ การเรียนรู้

-การพัฒนาครุและบุคลากรทางการศึกษา

กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ งั คมศึกษำ
ศำสนำและวัฒนธรรม

-โครงการสืบสานวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
-ค่ายคุณธรรม
-โครงการหนึง่ ภาคเรียน หนึง่ นวัตกรรม
-สังคมอุดมปัญญา
-ยกรกะดับผลสัมฤทธิก์ ารทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (o-net)ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
-โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคมศึกษา

ชือ่ กิจกรรม
-ค่ายวิทยาศาสตร์
-ค่ายนักบินน้อย สพฐ.
-ค่าย ASTRONOMY COMP "เด็กแกลง ฯดูดาว"
-การจัดการเรียนรู้สหู่ อ้ งเรียนด้วยสะเต็ม (STEM EDUCATION)
ศีกษาเรียนรู้ศูนย์วจิ ยั ทรัพยากรแร่และหินและสวนพฤกษา
ศาสตร์
-ศีกษาชีววิทยามุง่ หน้าสูอ่ าชีพทีใ่ ฝ่ฝนั (PRE DOCTR)
-ศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
-ศึกษาแหล่งเรียนร็ "หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา
-ศึกษาท้องฟ้าจาลองชลบุรี และอุทยานรังสรรค์นวัตกรรม
อวกาศ
-การดาเนินการชุมนุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
รวม
รวมเงิน
-พบกันวันในธรรมสวนะ
-ค่ายปลูกฝังคุณธรรมนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1,4
-การผลิต สือ่ และนวัตกรรมการเรียนการสอน
-แข่งขันความเป็นเลิศทางสังคม
-ค่ายพิชติ o-net สังคมศึกษา

-การแข่งขันตอบปัญหาเพชรยอดมงกุฎ
-การแข่งขันภาพยนต์สนั้
-การแข่งขันจัดกิจกรรม คปภ
-การแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกีย่ วกับประชาธิปไตย
-การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในวันรพี
-การแข่งขันสวดมนต์ทานองสรภัญญะ
-การแข่งขันบรรยายธรรม
- การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
-การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน
- การแข่งขันละครประวัตศิ าสตร์

เงินอุดหนุน

กพร
150,000
30,000
150,000

เงินรำยได้

อื่น ๆ

ผู้รบั ผิดชอบ
นางปิ่นกมล เกิดโพธิ์ชา
น.ส.ไอลดา มงคลสุข
น.ส. ทิพย์นัฐฐา เจริญเมือง

11,600

นางรัชนี พรมจันทร์

20,000

น.ศ.กาญจนา หาทรัพย์

100,000
90,000
70,000

นางดวงนภา ศรีพารา

39,000

น.ศ.ปัณณสรณ์ ปวเรศฐิตบิ ูรณ์

นางดวงนภา ศรีพารา
น.ส.ทิพย์นัฐฐา เจริญเมือง

นายประโยชน์ เกิดโพธ์ชา

255,600

604,000
265,600

550

น.สภรณ์สุดา นาดี

300,000
15,000
2,000

นางอังคณา อินทรเพชร
นางอังคณา อินทรเพชร
น.ส สุรัสวดี สุขยิง่

39,000

2,000

10,000

น.สสุภาพรรณ เวชศรี

นางสร้อยแก้ว บุญปก
นายกิตติ วิริยะกิจ

1,500
1,000
1,300

นางสร้อยแก้ว บุญปก
นางสร้อยแก้ว บุญปก
นางสร้อยแก้ว บุญปก
นางสร้อยแก้ว บุญปก

1,000
9,000
470
9,000

นางสร้อยแก้ว บุญปก
นางสร้อยแก้ว บุญปก
นางสร้อยแก้ว บุญปก
นางสร้อยแก้ว บุญปก

ลำดับ

กลุม่ งำน

ชือ่ โครงกำร

กลุม่ สำระกำรเรียนรูภ้ ำษำต่ำงประเทศ -โครงการการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ภาษและ
วัฒนธรรม ณ ต่างประเทศ
-โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพทางภาษาจีน
-ผลิตสือ่ และพัฒนาสือ่ การเรียนรู้และนวัตกรรมทาง
การศึกษา
-โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
-โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภาษาจีน
-โครงการเผยแพร่วฒ
ั นธรรมจีน
-โครงการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอาเซียน
-ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สสู่ ากล
-โครงการยกระดับผลสัมฤทธิก์ ารทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน(O–NET)ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
-บูรณาการภาษาต่างประเทศ “One Day Camp”
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
-โครงการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
-โครงการข่างขันวิชาการเพือ่ เตรียมความพร้อมนักเรียน
เข้าสูก่ ารแข่งขันในระดับทีส่ งู ขึน้
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้สู่ EEC

ชือ่ กิจกรรม
- การแข่งขันละครคุณธรรม
-โครงงานคุณธรรม
-การประกวดและการแข่งขันความสามารถทางสังคมศึกษา
กับสถานศึกษา/องค์กรต่างๆ
- สารสนเทศกลุม่ สาระการเรียนรู้สงั คมศึกษาฯ
- การสร้างและพัฒนาสือ่ นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน
- พัฒนาบุคลากรกลุม่ สาระการเรียนรู้สงั คมศึกษา
รวม
รวมเงิน
-ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ณ ต่างประเทศ
-ยกระดับผลสัมฤทธิก์ ารทดสอบความถนัดทางภาษาจีน
(PAT 7.4)ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
-ผลิตสือ่ การเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา
-ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีน
-ค่ายภาษาศิลปะและวัฒนธรรมจีนประจาปีการศึกษา 2561
-วันไหว้พระจันทร์
-เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน
-จัดสภาพแวดล้อม บริการ และซ่อมบารุง (ภาษาอาเซียน)

เงินอุดหนุน
13,000
5,000
2,000

กพร

เงินรำยได้

อื่น ๆ

ผู้รบั ผิดชอบ
นางสร้อยแก้ว บุญปก
นางสร้อยแก้ว บุญปก
นางสร้อยแก้ว บุญปก

15,000
5,000
82,820

39,000
82,820
700,000
20,000

25,000

นายสุรสิทธิ์ ประสิทธิ์นอก

นางสาวอัจฉริยา พุทธเวช

นางสาววรางคณา ทางทอง

นางสาวยศสินี รุดดิษฐ์

25,000
10,000
10,000
30,000

นางสาวมุกรินทร์ นิลโกศล
น.ส.ฐิตริ ัชต์ เนตรธัญยพัฒน์
น.ส.อรจิรา ศรีอมั พรกุล
น.ส.อรจิรา ศรีอมั พรกุล

-Christmas 2018
-ค่ายยกระดับผลสัมฤทธิก์ ารทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขนั้ พืน้ ฐาน O – NET วิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
-ค่ายบูรณาการภาษาต่างประเทศ “One Day Camp”

8,000

-จัดสภาพแวดล้อม บริการ และซ่อมบารุง

30,000

น.ส.ญาดรินทร์ พลายละหาร

-การแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาอังกฤษตามระดับชัน้

13,000

นางสมพร มาตะภิรมย์

-Good Morning ASEAN

4,000

น.สณิชาภัทร จีนประโคน

55,000

นสศิวาพร สุประพันธ์

70,000

นายอนุรักษื ดวงละม้าย

ลำดับ

กลุม่ งำน

ชือ่ โครงกำร

-โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

กลุม่ สำระกำรเรียนรูส้ ขุ ศึกษำ
และพลศึกษา

กลุม่ สำระกำรเรียนรูศ้ ลิ ปะ

ชือ่ กิจกรรม
-ASEAN DAY
-Chinese on ais
-ASEAN Corner
-การแข่งขันทักษะวิชาการ ภาษาอาเซียน
-ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

รวม
รวมเงิน
-โครงการผูเ้ รียนมีสขุ ภาวะทีด่ แี ละมีสนุ ทรียภาพ
1. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
2.กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา (ซื้อชุดกีฬา)
- กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา (ค่าอาหารนักกีฬา)
3.กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน“เหลือง-แดงเกมส์”
ครั้งที่ 101
4.กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางสุขภาพ
-กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางสุขภาพ (ซื้ออุปกรณ์กฬี า)
-กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางสุขภาพ (สือ่ การเรียนการสอน)
-กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางสุขภาพ (สุขศึกษาและพลศึกษา)
5. กิจกรรมจิตแจ่มใส กายแข็งแรง
-พัฒนาศักยภาพนักกีฬาฟุตบอล
-กิจกรรมค่ายกีฬาฟุตบอล
-โครงการส่งเสริมคว่ามเป็นเลิศกีฬาวอลเลย์บอล
-กิจกรรมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง จังหวัดระยอง ปี 2561
รวม
รวมเงิน
-โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการแข่งขันวงดนตรี
-กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลกู ทุง่ ในระดับภาคและประเทศใน
ลูกทุง่
ระดับต่างๆ
-โครงการพัฒนาค่ายดนตรีสากลโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" -ค่ายพัฒนาดนตรีสากล(ประเภทไปกลับ/ประเภทค่างแรม)
-พัฒนาศักยภาพวงดนตรีไทยเชิงปฏิบตั กิ าร
-ค่ายพัฒนาศักยภาพวงดนตรีไทยเชิงปฏิบตั กิ าร
-โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านทัศนศิลป์
-แข่งขันทักษะการวาดภาพ
ระดับมัธยมศึกษา
-โครงการจัดซื้อวัสดุสนิ้ เปลืองสาหรับวงดนตรี
-จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์สนิ้ เปลือง
-โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านนาฏศิลป์ไทย
-จัดซื้ออุปกรณ์การแสดง
-โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี - นาฎศิลป์
-เยาวชนนาฎศิลป์ไทยใส่ใจลดละเลิกอบายมุข

เงินอุดหนุน
4,000
5,000
2,000
2,000

กพร

เงินรำยได้

อื่น ๆ

800,000
143,000

170,000
143,000

นายเฉลย บุญช่วยเหลือ

37,000
29,920
420,000

นายเฉลย บุญช่วยเหลือ
นายเฉลย บุญช่วยเหลือ
นายเฉลย บุญช่วยเหลือ
นายณภัทร เหลิองเจริญ
นายเฉลย บุญช่วยเหลือ

469,000
259,780

66,920
100,000

30,000
150,000

นายเฉลย บุญช่วยเหลือ

นายเฉลย บุญช่วยเหลือ

49,000

90,000
25,000

นายเฉลย บุญช่วยเหลือ

นายเฉลย บุญช่วยเหลือ

100,000
15,000
20,000
9,000
21,860
192,860

น.สอรจิรา ศรีอมั พรกุล

1,500,000

10,000

17,000

ผู้รบั ผิดชอบ

50,000
40,000

นายทศพร พิทักษ์

นายทศพร พิทักษ์
นายวิทวัฒน์ มาทอง
นายโกมล ชัยเจริญศิลป์

นายทศพร พิทักษ์
นายสรศักดิ์ บัวแย้ม
นายสรศักดิ์ บัวแย้ม

ลำดับ

กลุม่ งำน

ชือ่ โครงกำร
-โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี - นาฎศิลป์
(แข่งขันงานศิลปหัตกรรม)
-โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีสากลเพือ่ ใช้ในการแข่งขัน
และฝึกซ้อม
-โครงการซ่อมแซมเครื่องดนตรีสากลเพือ่ ใช้แข่งขันและ
ฝึกซ้อม
-โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนศิลปศึกษา
-โครงการนิทรรศการผลงานนักเรียนด้านทัศนศิลป์
ระดับมัธยมศึกษา
-โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน
วงโยธวาทิต
-โครงการเสริมสร้างทักษะทางดนตรี

กลุม่ สำระกำรเรียนรูก้ ำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
-โครงการบริการสารสนเทศ ICT อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
งำนคอมพิวเตอร์
-โครงการ พัฒนาส่งเสริมนักเรียนด้านเทคโนโลยีตาม
โครงการห้องเรียนพิเศษ สสวท
-โครงการพัฒนางานเทคโนโลยีเพือ่ อกการศึกษา
-โครงการห้องสมุดดิจทิ ลั 4.0
-โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับการแข่งขันคอมพิวเตอร์และหุน่ ยนต์
-โครงการการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยี
ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับปรุง พ.ศ. 2560)
-โครงการโครงการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าพัฒนาทุกระบบ

ชือ่ กิจกรรม
-จัดซื้อ เช่าชือ้ อุปกรณ์เพือ่ นานักเรียนแข่งขันทักษะด้านดนตรี
นาฎศิลป์
-จัดซื้ออุปกรณ์การแข่งขันขับร้องเพลง
-จัดซื้อเครื่องดนตรีสากลเพือ่ ใช้ในการแข่งขันและฝึกซ้อม
-ซ่อมแซมเครื่องดนตรีสากล
-พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนศิลปศึกษา
-จัดนิทรรศการผลงานนักเรียนด้านทัศนศิลป์
-กิจกรรมการแข่งขันวงโยธวาทิตในระดับภาคและประเทศใน
ระดับต่างๆ
-กิจกรรม BASS FOR FUN
-กิจกรรม GUITAR HERO
-กิจกรรม PERCUSSION DAY
-กิจกรรม DRUM TALK
รวม
รวมเงิน

เงินอุดหนุน
50,000

กพร

เงินรำยได้

ผู้รบั ผิดชอบ
น.ส.สมหญิง ศรีรื่น

10,000
500,000

น.ส.สมหญิง ศรีรื่น

50,000

นายทศพร พิทักษ์

นายทศพร พิทักษ์

นายทศพร พิทักษ์

20,000

นายโกมล ชัยเจริญศิลป์

80,000

นายทศพร พิทักษ์

นายทศพร พิทักษ์

40,000

นายทศพร พิทักษ์
นายทศพร พิทักษ์
นายทศพร พิทักษ์

1,005,000

130,000
1,105,000

100,000

-บริการสารสนเทศ ICT อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
-ส่งเสริมนักเรียนด้านเทคโนโลยีตามโครงการห้องเรียนพิเศษ สสวท

500,000

-พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน
-ห้องสมุดดิจทิ ลั 4.0
-ส่งเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการแข่งขัน
คอมพิวเตอร์และหุน่ ยนต์
-การจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยี

350,000

-กิจกรรมบารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
-กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในชัน้ เรียน
-กิจกรรมซ่อมบารุงครื่องเสียงประจาห้องเรียนคอมพิวเตอร์
-กิจกรรมจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอและมี

อื่น ๆ

นายเอกรัฐ เอมเจริญ

105,700

นายเอกรัฐ เอมเจริญ

นายเอกรัฐ เอมเจริญ

100,000
50,000

นายเอกรัฐ เอมเจริญ

30,000

นายบุญส่ง พุม่ บาน

30,000
5,000

น.ส.ทัศนีย์ อภิญ

นายเอกรัฐ เอมเจริญ

น.ส.ทัศนีย์ อภิญ
น.ส.ทัศนีย์ อภิญ

1,100,000

น.ส.ทัศนีย์ อภิญ

ลำดับ

กลุม่ งำน

งำนเกษตร

งำนคหกรรม

งำนอุตสำหกรรม

ชือ่ โครงกำร

-โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
-โครงกาการรเลีย้ งไก่ไข่
-โครงการพัฒนาทักษะการขยายพันธ์พชื
-โครงการปรับปรุงห้องพักครูกลุม่ วิชางานเกษตร
-โครงการปรับปรุงห้องเรียน
-โครงการจัดซื้อ ซ่อม บารุง เครื่องมือ อุปกรณ์ฝกึ งาน

-โครงการสถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวน
การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน

ชือ่ กิจกรรม
ประสิทธิภาพต่อการใช้งานทีม่ ากขึน้
-กิจกรรมการจัดหา การผลิต การใช้ การบารุงรักษาสือ่ นวัตกรรม
และสือ่ เทคโนโลยี
-กิจกรรมติดตัง้ กล้องวงจรปิดประจาห้องเรียนคอมพิวเตอร์
-กิจกรรมจัดสร้างป้ายกลุม่ สาระฯ ป้ายวิสยั ทัศน์ และพันธกิจ
- กิจกรรมจัดซื้อ/ซ่อมบารุง เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ประจา
ห้องปฏิบตั กิ าร
-พัฒนาบุคลากรในกลุม่ สาระฯ
-การจัดทาข้อมูลนักเรียนรายปี DMC(Data Management Center)
รวม
รวมเงิน
-การจัดสวนในภาชนะ
-จัดซื้ออาหารไก่ไข่และวัสดุอปุ กรณ์การเลีย้ ง
-จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์ขยายพันธุพ์ ชื
-ปรับปรุงห้องพักครูกลุม่ วิชางานเกษตร
-จัดซื้อวัสดุอปุ กรณ์
-จัดซื้อ ซ่อม บารุง เครื่องมือ อุปกรณ์ฝกึ งาน
รวม
รวมเงิน
-การพัฒนาทักษะคหกรรม
-ซ่อมบารุงวัสดุอปุ กรณ์
-ส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะคหกรรม
รวม
รวมเงิน

-โครงการแข่งขันทักษะงานช่าง
-โครงการจัดซ่อมอุปกรณ์ เครื่องมือ และห้องปฏิบตั กิ าร
งานช่าง
-โครงการผูเ้ รียนมีทกั ษะในการปฏิบตั งิ านช่าง
รวม
รวมเงิน

งำนธุรกิจ

-ส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะงานธุรกิจ

-จัดซื้อวัสดุฝกึ โครงงานธุรกิจ
รวม

เงินอุดหนุน

กพร

เงินรำยได้

อื่น ๆ

ผู้รบั ผิดชอบ

น.ส.ทัศนีย์ อภิญ

น.ส.ทัศนีย์ อภิญ

3,000

น.ส.ทัศนีย์ อภิญ
น.ส.ทัศนีย์ อภิญ

น.ส.ทัศนีย์ อภิญ

2,000
220,000

น.ส.ทัศนีย์ อภิญ

1,100,000
1,070,000

10,000
10,000
7,000

850,000

105,700
น.สจุฑามณ๊สิน สินพิทักษ์สินธุ
นายอิศรา อิศรานุวัตร
นายอิศรา อิศรานุวัตร
นายอิศรา อิศรานุวัตร

10,000
8,000
45,000

นายอิศรา อิศรานุวัตร
นายอิศรา อิศรานุวัตร

45,000
10,000
10,000
20,000
40,000

น.ส.จุฑารัตน์,นางเบ็ญจพร
นางเบญจพร สัตย์อดุ ม
นางเบญจพร สัตย์อดุ ม

40,000
15,000
10,000

นายพีระ วงศ์คงดี

30,000
55,000

นายพีระ วงศ์คงดี

นายพีระ วงศ์คงดี

55,000
7,000
7,000

น.ส.สุภาพร เตชะผล

ลำดับ

กลุม่ งำน

ชือ่ โครงกำร

กลุม่ งำนวัดผลกำรเรียนและทดสอบกำรศึ
-โครงการวั
กษำ ดผล

ชือ่ กิจกรรม
รวมเงิน
-วัดผล
รวม
รวมเงิน

กลุม่ งำนทะเบียนและผลกำรเรียน

-โครงการงานทะเบียนผลการเรียน

- งานทะเบียนผลการเรียน
รวม
รวมเงิน

กลุม่ งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
งานลูกเสือ เนตรนารี

-โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด

-โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
-โครงการลูกเสืออาสา พัฒนาชุมนุม
-โครงก่ารพัฒนาลูกเสือเนตรนารี
-โครงการพัฒนาคุณวุฒิทางการลูกเสือของผูก้ ากับลูกเสือ
โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
-โครงการพัฒนาสานักงานกองลูกเสือ โรงเรียนแกลง
วิทยสถาวร

งำนยุวกำชำด

งำนชุมนุม/จิตอำสำ

-โครงการยุวกาชาดสร้างสรรค์

-โครงการการพัฒนาส่งเสริมจัดกิจกรรมชุมนุมนักเรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการจิตอาสาเพือ่ พัฒนาชุมชนและสังคม

-อยูค่ ่ายพักแรม
-เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการการจัดการค่าย และการสร้าง
เครื่องมือบริการ
-กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือและวันมหาธีรราชเจ้า
-วอร์ค แรลลี่
-จัดซื้อ - ซ่อมแซมอุปกรณ์ลกู เสือ-เนตรนารี
-การเข้ารับการฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ คุณวุฒิทางการลูกเสือของผูก้ ากับ
ลูกเสือ
-ก่อสร้างอาคารทีท่ าการกองลูกเสือ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"
รวม
รวมเงิน
- เดินสวยสนามและบาเพ็ญประโยชน์
-การอยูค่ ่ายพักแรม
-ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด
รวม
รวมเงิน
-สนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมนุมและการแสดงผลงานชุมนุม

เงินอุดหนุน

กพร
7,000

1,066,150
1,066,150

เงินรำยได้
900,000
900,000

อื่น ๆ

ผู้รบั ผิดชอบ

นางยุพิน เอมเจริญ

1,966,150
30,000
30,000

นางนงเยาว์ เรืองบุญส่ง

30,000
1,000,000
30,000
3,000

นายอิศรา อิศรานุวัตร
นายอิศรา อิศรานุวัตร

5,000
80,000
10,000

นายบุญส่ง พุม่ บาน
นายบุญส่ง พุม่ บาน

นายอิศรา อิศรานุวัตร

48,000

1,080,000
48,000

5,000

น.สพรรณิกา สุวรรณอาไพ

150,000
15,000
20,000

น.สพรรณิกา สุวรรณอาไพ
น.สพรรณิกา สุวรรณอาไพ

150,000
20,000

300,000

นายอิศรา อิศรานุวัตร
นายอิศรา อิศรานุวัตร

-กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณะประโยชน์
-ลูกเสือจิตอาสา
รวม
รวมเงิน

130,000
36,000
336,000

นายอิศรา อิศรานุวัตร

130,000
336,000

ลำดับ

กลุม่ งำน
งำนแนะแนว

ชือ่ โครงกำร
-พัฒนางานแนะแนวสูก่ ารบริการรอบด้านเพือ่ การ
พัฒนาศักยภาพผูเ้ รียน

ชือ่ กิจกรรม
-งานรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและจัดทาระเบียนสะสม
-งานบริการสนเทศแนะแนว
-งานการให้การปรึกษา
-งานบริการจัดวางตัวบุคคล
-งานบริการติดตามผล

-ปรับปรุงและพัฒนาห้องแนะแนว
-อบรมพัฒนาเยาวชนแกนนาเพือ่ นทีป่ รึกษา (yc)

กลุม่ งำนโรงเรียนมำตรสำกล

-โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

กลุม่ งำนห้องเรียนพิเศษ (สสวท.)ห้อง MEP
โครงการห้องเรียนพิเศษ สสวท.
และห้อง KINGS

โครงการพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพนักเรียนห้องเรียน
KINGS
โครงการค่ายห้องเรียน KINGS

เงินอุดหนุน
1,500
1,500
1,500
5,000
8,000

กพร

เงินรำยได้

อื่น ๆ

ผู้รบั ผิดชอบ
น.ส.ศศิธร ประเสริฐสุขสันต์
น.ส.ศศิธร ประเสริฐสุขสันต์
น.ส.ศศิธร ประเสริฐสุขสันต์
น.ส.ศศิธร ประเสริฐสุขสันต์
น.ส.ศศิธร ประเสริฐสุขสันต์
น.ส.ศศิธร ประเสริฐสุขสันต์

รวม
รวมเงิน
-เวทีแสดงผลงานการศึกษาค้นคว้าตนเอง
รวม
รวมเงิน
-การฝึกงาน ณ ศูนย์วจิ ยั /หน่วยงานวิจยั /มหาวิทยาลัย
-ค่ายวิชาการ (ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์)
-การฟังบรรยายพิเศษ
-การศึกษาดูงานแหล่งการเรียนรู้
-การนาเสนอผลงาน
-ส่งเสริมการอ่านหนังสือ
-การจัดการเรียนรายวิชาเพิม่ พูนประสบการณ์ และรายวิชา
เพิม่ เติมเรียนล่วงหน้า
-การประเมินและพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศทางคณิตศาสตตร์
และวิทยศาสตร์ (Tedet)
-การปฐมนิเทศ และเรียนปรับพืน้ ฐาน
-สนับสนุนการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี
-ปฐมนิเทศและเรียนปรับพืน้ ฐานนักเรียนห้องเรียน KINGS
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
-ส่งเสริมการสอบข่างขันโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
-ค่าย THE LION KINGS CAMP #3 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
-ค่ายบูรณาการวิทยาศษสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชัน้
มัธยฒศึกษาปีที่ 4 และ 5
-ค่ายปัจฉิมนิเทศนักเรียนห้องเรียน KINGS

20,000
17,500

น.ส.กรณาธิป ชิณวงษ์

17,500
8,000
8,000

น.ส ชวนพิศ วงศ์คช

8,000
103,260
447,400
22,600
147,660
5,000
23,420
528,000

นายพงษ์ธวัช เตชประภาสวัสดิ์
คณะกรรมการห้องเรียน
พิเศษ สสวท.

67,100
240,460
76,500
80,000

น.ส. ปัณณสรณ์ ปวเรศฐิตบิ ูรณ์

21,800
38,320
102,025

น.ส. ปัณณสรณ์ ปวเรศฐิตบิ ูรณ์

198,950

น.ส รัชตา เกาะเสม็ด

น.ส รัชตา เกาะเสม็ด
น.ส รัชตา เกาะเสม็ด

ลำดับ

กลุม่ งำน

กลุม่ งำนสวนพฤกษศำสตร์

ชือ่ โครงกำร
โครงการส่งเสริมและพัฒนาห้องเรียน KINGS
นอกสถานศึกษา

-โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมา
จากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี งานสวนพฤกษศาสตร์
ในโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”

รวมเงิน
รวมทัง้ สิน้

ชือ่ กิจกรรม
-ปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย ระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 5
-เรียนรู้วทิ ยาการ สืบสานวัฒนธรรม ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
-ทัศนศึกษางานเปิดบ้าน มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 5
รวม
รวมเงิน
- การวางแผนร่วมกัน สัมมนาหลักสูตรงานสวนพฤกษศาสตร์
ในโรงเรียน
-การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ด้านรูปลักษณ์ (องค์ประกอบที่ ๓ )
-การจัดทาป้ายชือ่ พรรณไม้เพือ่ ให้รู้ประโยชน์ของพรรณไม้
(องค์ประกอบที่ ๑)
-การนาไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา (องค์ประกอบที่ ๕)
-การรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน เพือ่ ให้เห็น
คุณรู้ค่าของพืชพรรณ (องค์ประกอบที๒่ )
-การรายงานผลการเรียนรู้ (องค์ประกอบที่ ๔)
รวม
รวมเงิน

เงินอุดหนุน

กพร

เงินรำยได้

อื่น ๆ
32,000
178,000
14,000

ผู้รบั ผิดชอบ
น.ส รัชตา เกาะเสม็ด

น.ส รัชตา เกาะเสม็ด
น.ส รัชตา เกาะเสม็ด

2,283,175
นางรัชนี พรมจันทร์

30,000

30,000
30,000
5,686,200 3,681,875 6,342,300 3,888,875
12,028,500

พิจำรณำงบประมำณ แผนปฏิบัติกำร ประจำปีกำรศึกษำ 2561
กลุ่มบริหำรงบประมำณ
ลำดับ
กลุ่มงำน
1 สำนักงำนผู้อำนวยกำร
-พัฒนาคุณภาพห้องสานักงานผู้อานวยการ

2

3

กลุ่มงำนแผนงำนและ
สำรสนเทศบริหำรงบประมำณ

กลุ่มงำนกำรเงินและบัญชี

โครงกำร

พัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงบประมาณ

โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน
และการบัญชี
-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-สนับสนุนพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

กิจกรรม
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องสานักงานผู้อานวยการ
รวม
รวมเงิน
-พัฒนาระบบสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณ
-กิจกรรมพัฒนาโปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปี
รวม
รวมเงิน
-พัฒนาระบบการเงิน
-พัฒนาระบบการบัญชี
-จัดประชุมชี้แจงระเบียบการเงินการบัญชี
-สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-การใช้สารณูปโภค
รวม
รวมเงิน

4

กลุ่มงำนพัสดุและสินทรัพย์

-โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุ

รวมเงิน
รวมทั้งสิ้น

-พัฒนาระบบงานพัสดุ
-งานตรวจสอบบัญชีพัสดุ
-งานทะเบียนครุภัณฑ์
-งานซ่อมบารุงครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
รวม
รวมเงิน

เงินอุดหนุน

กพร

เงินรำยได้

20,000
20,000

อื่น ๆ

ผูร้ บั ผิดชอบ

นางมณฑาทิพย์ คีรีสุทธิวงศ์

20,000
8,000
3,000

นายทรงชัย เย็นสนาน
นายทรงชัย เย็นสนาน

11,000
11,000
8,000
3,000

นางขวัญใจ ศรีทาพักตร์
นางจิตตราพร แพสา
นางสาวอุษา มะลิคา

10,796,086

นางขวัญใจ ศรีทาพักตร์

500,000
11,000

10,796,086
511,000

500,000

3,000
1,000
2,000

น.ส กมลทิพย์ มะลิซ้อน
นางสาววันดี อรัญวงศ์
น.ส.ธัญญรัตน์ เพ็ชรบดี

150,000
150,000

6,000
48,000

นางขวัญใจ ศรีทาพักตร์

156,000
10,796,086
698,000

650,000

นางสาวมลฤดี เด่นดวง

พิจำรณำงบประมำณ แผนปฏิบตั กิ ำร ประจำปีกำรศึกษำ 2561
กลุม่ บริหำรบุคคล
ลำดับ
กลุม่ งำน
1 กลุม่ งำนแผนงำนและสำรสนเทศบริหำรงำนบุคคล

2

3

4

5

6

กลุม่ งำนบรรจุแต่งตัง้ และประเมินบุคลำกร

กลุม่ งำนพัฒนำบุคลำกรและสวัสดิกำร

กลุม่ งำนสำรบรรณ

กลุม่ งำนประชำสัมพันธ์

กลุม่ งำนอนำมัยโรงเรียน
5.1 งำนอนำมัยโรงเรียน

ชือ่ โครงกำร
ชือ่ กิจกรรม
-โครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลุม่ บริหารบุคคล -จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาหรับกลุม่ งานบุคคล
รวม
รวมเงิน
-บาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
-โครงการบรรจุแต่งตัง้ และประเมินบุคลากร
รวม
รวมเงิน
-โครงการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนแกลง
-การอบรม/สัมมนาเพือ่ พัฒนาศักยภาพครู
"วิทยสถาวร"
ครูผชู้ ่วยและบุคลากรโรงเรียนแกลง
"วิทยสถาวร" ปีการศึกษา 2561
-การศึกษาดูงาน
รวม
รวมเงิน
-โครงการงานดาเนินงานธุรการ
-กิจกรรมเพือ่ พัฒนาและให้บริการงานสารบรรณ
กลุม่ บริหารงานบุคคล
รวม
รวมเงิน
-โครงการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ สือ่ สร้างสรรค์
-วารสารประชาสัมพันธ์ “ร่มแกลง”
-การพัฒนาห้องประชาสัมพันธ์
วิทยสถาวร
-เล่าข่าวเช้าวันนี้ และเทีย่ งนีม้ ีสาระ
-พัฒนาบุคลากรกลุม่ งานประชาสัมพันธ์
รวม
รวมเงิน
-โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

-บริการอนามัย(จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ทางการพยาบาล)
-รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
-ป้องกันโรคเอดส์และเพศศึกษา
-Exercise for Health
-ฟันสะอาด - เหงือกแข็งแรง
-ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน
-ประกันอุบัติเหตุ

เงินอุดหนุน

กพร.

เงินรำยได้
35,000
35,000

อืน่ ๆ

ผู้รับผิดชอบ
นายบุญส่ง พุ่มบาน

35,000
2,000
2,000

น.ส.สุภาพรรณ เวชศรี

2,000
50,000

นางสาวอัจฉริยา พุทธเวช

300,000
350,000

น.ส ณิชาภัทร จีนประโคน

350,000
12,000

น.ส.ชุตมิ า พร้อมเพรียง

12,000
12,000
210,000
20,000

นายสุภทั รพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์
นายสุภทั รพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์

4,000

นายสุภทั รพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์
นายสุภทั รพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์

4,000

230,000
234,000

40,000
3,000
1,500

นางวันเพ็ญ คฤคราช

2,500

นางวันเพ็ญ คฤคราช
นางวันเพ็ญ คฤคราช
นางวันเพ็ญ คฤคราช

2,000

นางวันเพ็ญ คฤคราช

212,000

นางวันเพ็ญ คฤคราช
นางวันเพ็ญ คฤคราช

ลำดับ

กลุม่ งำน

5.2 งำนโภชนำกำร

ชือ่ โครงกำร

-โครงการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค

ชือ่ กิจกรรม
รวม
รวมเงิน
-อย.น้อยและยุวอสคบ
-พัฒนางานโภชนาการ
รวม
รวมเงิน

7

กลุม่ งำนโครงกำรพิเศษ
6.1 งำนเศรษฐกิจพอเพียง

6.2 งำนศูนย์อำเซียน

6.3 งำนโรงเรียนวิถีพทุ ธ

-โครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
-โครงการจัดซื้อ เครื่องมือ ซ่อมบารุงอุปกรณ์
ปฏิบัติงาน

-โครงการเยาวชน ว.ส. เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

-โครงการวิถีธรรม วิถีไทย วิถีพทุ ธ

-โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

เงินอุดหนุน
46,500

กพร.

เงินรำยได้

อืน่ ๆ
214,500

ผู้รับผิดชอบ

46,500
4,000
80,000
84,000

นางเบ็จพร สัตย์อดุ ม
นางเบ็จพร สัตย์อดุ ม

84,000

-พัฒนาอาคารและแหล่งเรียนรู้
-จัดซื้อ เครื่องมือ ซ่อมบารุงอุปกรณ์ปฏิบัติงาน

10,000
20,000

รวม
รวมเงิน
-กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
-ข่าวสารบ้านอาเซียน
-แหล่งเรียนรู้ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนแกลง
“วิทยสถาวร”
-เรียนรู้ภาษาอาเซียน
รวม
รวมเงิน
-กิจกรรมวันสาคัญทีเ่ กีย่ วกับสถาบันชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์
1. วันพ่อแห่งชาติ
2. วันมาฆบูชา
3. วันวิสาขบูชา
4. วันไหว้ครู
5. วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
6. วันแม่แห่งชาติ
7. วันเฉลิมพระชนมพรรษา
-กิจกรรมสอบธรรมศึกษาสนามหลวง
-ปรับปรุงห้องพระพุทธศาสนา
-โรงเรียนรักษาศีล 5
รวม
รวมเงิน

30,000

นายอิศรา อิศรานุวัตร
นายอิศรา อิศรานุวัตร

30,000
3,000
1,200
3,000

น.ส.สุรัสวดี สุขยิง่
น.ส.สุรัสวดี สุขยิง่
น.ส.สุรัสวดี สุขยิง่

น.ส.สุรัสวดี สุขยิง่

7,200
7,200

8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
9,000
8,000
5,000

นางอังคณา อินทรเพชร
นายยิง่ ยศ เริ่มศรี
นายยิง่ ยศ เริ่มศรี

50,000

นายยิง่ ยศ เริ่มศรี

10,500
3,000
2,000

นายยิง่ ยศ เริ่มศรี
นายยิง่ ยศ เริ่มศรี
นายยิง่ ยศ เริ่มศรี

32,800

นายยิง่ ยศ เริ่มศรี
นายยิง่ ยศ เริ่มศรี

4,000
62,000

นายยิง่ ยศ เริ่มศรี

55,000
117,000

10,500

ลำดับ

กลุม่ งำน
6.4 งำนธนำคำรโรงเรียน

6.5 งำนโรงเรียนส่งเสริมประชำธิปไตย

6.6 งำนโรงเรียนสุจริต

6.7 งำน วส.รักษ์สงิ่ แวดล้อม

ชือ่ โครงกำร
-โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
-โครงการมารยาทไทย

-โครงการการเสริมเสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ป้องกันทุจริต”
“โรงเรียนสุจริต”

-โครงการพัฒนาโครงการ ว.ส.
“รักษ์สงิ่ แวดล้อม”

รวมเงิน
รวมทัง้ สิน้

ชือ่ กิจกรรม

เงินอุดหนุน

กพร.

เงินรำยได้

อืน่ ๆ

-ธนาคารโรงเรียน
รวม
รวมเงิน
- ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
-มารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย
รวม
รวมเงิน
-จัดค่ายคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ 5 ประการ
-จัดนิทรรศการโรงเรียนสุจริต
-จัดผลิตละคร (หนังสัน้ ) ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
รวม
รวมเงิน
-นักสืบสายน้ารักษ์แม่นาประแส
้
-สหกรณ์คนรักษ์ขยะ
-นักบุกเบิกน้อย
-นาฬิกาสิง่ แวดล้อม
รวม
รวมเงิน

ผู้รับผิดชอบ
นายพิทักษ์ จันทิศ

1,000
1,500
2,500

น.ส.ศรีสุดา ฉลอง

7,500
7,500

น.ส.ศรีสุดา ฉลอง

10,000
22,720
3,000
8,000
11,000
8,000

นายสาธิต สกุลวงษ์
นายสาธิต สกุลวงษ์
นายสาธิต สกุลวงษ์

22,720
11,000
28,800

นางรัชนี พรมจันทร์
นางรัชนี พรมจันทร์

8,000
3,000
19,000
280,200

นางรัชนี พรมจันทร์
นางรัชนี พรมจันทร์

28,800
19,000
28,800
902,700

622,500

225,000

ลำดับ

กลุม่ งำน

ชือ่ โครงกำร

ชือ่ กิจกรรม

เงินอุดหนุน

กพร.

เงินรำยได้

อืน่ ๆ

ผู้รับผิดชอบ

ลำดับ

กลุม่ งำน

ชือ่ โครงกำร

ชือ่ กิจกรรม

เงินอุดหนุน

กพร.

เงินรำยได้

อืน่ ๆ

ผู้รับผิดชอบ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ลำดับ

กลุม่ งำน

ชือ่ โครงกำร

ชือ่ กิจกรรม

เงินอุดหนุน

กพร.

เงินรำยได้

อืน่ ๆ

ผู้รับผิดชอบ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.

ลำดับ

กลุม่ งำน

ชือ่ โครงกำร

ชือ่ กิจกรรม

เงินอุดหนุน

กพร.

เงินรำยได้
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

อืน่ ๆ

ผู้รับผิดชอบ

ลำดับ

กลุม่ งำน

ชือ่ โครงกำร

ชือ่ กิจกรรม

เงินอุดหนุน

กพร.

เงินรำยได้
.
.
.
.
.

อืน่ ๆ

ผู้รับผิดชอบ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ลำดับ
กลุ่มงำน
ชื่อโครงกำร
1 กลุ่มงำนแผนงำนและสำรสนเทศบริหำรทั่วไป
-งำนสำรสนเทศ
-โครงการสารสนเทศ
-โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากร
กลุ่มบริหารทั่วไป
-งำนกำรรับนักเรียน
-โครงการรับนักเรียน

พิจำรณำงบประมำณ แผนปฏิบัติกำร ประจำปีกำรศึกษำ 2561
กลุ่มบริหำรทั่วไป
ชื่อกิจกรรม
-สารสนเทศ
-ศึกษาดูงาน

12,000

-รับนักเรียน

2,200
14,200

กลุ่มงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-งำนพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือ
-โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักเรียน

-งำนหัวหน้ำระดีบชั้น

-โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสู่การเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษา

กพร.

เงินรำยได้

อื่น ๆ

ผูร้ บั ผิดชอบ

นางอุษา อังศุพฤกษ์
นางอุษา อังศุพฤกษ์

รวม
รวมเงิน
2

เงินอุดหนุน

-จัดทาคู่มือนักเรียน ครู และผู้ปกครอง
-ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองและครู โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
-ปฐมนิเทศ
-ปัจฉิมนิเทศนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่3 และ6
1. ปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนัยบัตร
2. "อาลาร่มแกลง เหลืองแดงผุกพัน"
-การเยี่ยมบ้านนักเรียน
-จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
-จัดทาสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-ขับขี่ปลอดภัย
-พัฒนาบุคลากรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รวม
รวมเงิน
-ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
-ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
-ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
-ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
-ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
-ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

40,000
40,000

นางอุษา อังศุพฤกษ์

54,200
70,000
2,000

นางอุษา อังศุพฤกษ์
นายประยุทธ์ ไทรย้อนสกุลเลิศ

98,800

นายสาธิต สกุลวงษ์
นายสาธิต สกุลวงษ์

28,000
3,000

นายสุภทั รพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์
นายสุภทั รพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์

108,000
30,000
220,000

5,000
50,000
1,600

นางอุษา อังศุพฤกษ์
นายอธิพนั ธุ์ เหลืองชัยชาญ
นายสาธิต สกุลวงษ์
นายสุรพล บุญช่วยเหลือ
นายสุรพล บุญช่วยเหลือ

87,600

98,800
89,600
253,000
250,000
230,000
178,000
168,540
156,810

2,000

398,000
นายณภัทร เหลืองเจริญ
นางสาวสมหญิง ศรีรื่น
นายอธิพนั ธุ์ เหลืองชัยชาญ
นายสาธิต สกุลวงษ์
นายสุรพล บุญช่วยเหลือ
นายสุภทั รพงศ์ รวงผึ้งรุ่งโรจน์

ลำดับ

กลุ่มงำน

-งำนป้องกันยำเสพติด

-งำนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

ชื่อโครงกำร

ชื่อกิจกรรม
รวม
รวมเงิน
-โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
-ห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
และอบายมุข
-โรงเรียนปลอดบุหรี่
-ค่ายวัยใส ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
-ยกระดับคุณภาพห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
-โครงการพัฒนากิจกรรมชมรมTo Be Number -กิจกรรมสร้างสรรค์ และเดินขบวนรณรงค์ใน
one และพัฒนาศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น(To Be
วันงดสูบบุหรี่โลก
-กิจกรรมสร้างสรรค์ และเดินขบวนรณรงค์ในวันต่อต้าน
Numbe One Friend Corner)
ยาเสพติดและสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
-ประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์ ดนตรี กีฬา ศิลปะและ
การแสดงเพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
-ถ่ายทาสื่อภาพยนตร์ สื่อโฆษณา และรายการทีวีเพื่อ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการและชมรม TO BE
NUMBER ONE ออกสู่สาธารณะ
-ศึกษาดูงานชมรม TO BE NUMBER one
รวม
รวมเงิน
-โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
- เด็กดี ศรี ว.ส.
รวม
รวมเงิน

-งำนกิจกำรนักเรียน

-โครงการนักศึกษาวิชาทหาร
-โครงการส่งเสริมช่วยเหลือทรัพยากร
เพื่อการศึกษา

-งานนักศึกษาวิชาทหาร
-ส่งเสริมช่วยเหลือทรัพยากรเพื่อการศึกษา (ทุน)
รวม
รวมเงิน

เงินอุดหนุน

กพร.
1,236,350

เงินรำยได้

25,000
3,000

อื่น ๆ

ผูร้ บั ผิดชอบ

นายสุรพล บุญช่วยเหลือ
นายอธิพนั ธุ์ เหลืองชัยชาญ

79,900
.

นายสรศักดิ์ บัวแย้ม

5,000

นายสรศักดิ์ บัวแย้ม

1,500

นายกิตติ วิริยะกิจ

5,000

นายกิตติ วิริยะกิจ

5,000

นายกิตติ วิริยะกิจ

30,000

นายกิตติ วิริยะกิจ

74,500

5,000
84,900
74,500

นายกิตติ วิริยะกิจ

15,000

นายอธิพนั ธุ์ เหลืองชัยชาญ

15,000
15,000
10,000
2,000
12,000

นายสุรพล บุญช่วยเหลือ
นางเตือนใจ สมคิด

ลำดับ

กลุ่มงำน
-งำนสำรวัตรนักเรียน

-งำนคณะกรรมกำรนักเรียน

ชื่อโครงกำร
-โครงการสารวัตรนักเรียน

-โครงการคณะกรรมการสภานักเรียน
-โครงการพัฒนาความเป็นผู้นา
คณะกรรมการสภานักเรียน
-โครงการสร้างชื่อเสียง
-โครงการ วส. สัมพันธ์

-งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มูลนิธิ -โครงการสร้
สมำคม างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน

รวมเงิน
รวมทั้งสิ้น

ชื่อกิจกรรม
-จัดทาแผนงานโครงการสารวัตรนักเรียนและปรับแก้
พฤติกรรมนักเรียน
-จัดทาและปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ
-ส่งเสริมงานสารวัตรนักเรียน
รวม
รวมเงิน
-เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
-พัฒนางานคณะกรรมการสภานักเรียนประจาปี
-ค่ายพัฒนาความเป็นผู้นาคณะกรรมการสภานักเรียน
- ศึกษาดูงานสภานักเรียน
-การแข่งขันทักษะวิชาการ
-วันดีดี
-สัมพันธ์น้องพี่เลือดสีเหลืองแดง
รวม
รวมเงิน
-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
-ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
-ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแกลง
“วิทยสถาวร”
-งานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
รวม
รวมเงิน

เงินอุดหนุน

กพร.

เงินรำยได้

อื่น ๆ
1,500

ผูร้ บั ผิดชอบ
นายสุรพล บุญช่วยเหลือ

นายสุรพล บุญช่วยเหลิอ

20,000
20,000
1,000

นางสาวสุภาพรรณ เวชศรี

6,000

นางสาวสุภาพรรณ เวชศรี

12,370
3,000

นางสาวสุรัสวดี สุขยิง่
นางสาวสุรัสวดี สุขยิง่

8,000

นางสาวสุภาพรรณ เวชศรี

2,870
14,000

205,300

นายสุรพล บุญช่วยเหลิอ

15,370
18,000

6,100
1,435,420
269,400

3,000
4,000

นายณัฐพล เนียมพิทักษ์
นายณัฐพล เนียมพิทักษ์

2,870

1,000

นายอนุรักษ์ ดวงละม้าย

1,700
1,700

นางสาวสุรัสวดี สุขยิง่

1,700
6,100

นางสาวชุตมิ า พร้อมเพรียง

64,100

นางสาวชุตมิ า พร้อมเพรียง

418,000

ลำดับ
กลุ่มงำน
1 กลุ่มงำนแผนงำนและสำรสนเทศ
บริหำรอำคำรสถำนที่

2

กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่และ
สภำพแวดล้อม

โครงกำร
โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ
และสารสนเทศงานอาคารสถานที่

โครงการดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่

โครงการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา

3

กลุ่มงำนยำนพำหนะ

โครงการงานยานพาหนะ

รวมเงิน
รวมทั้งสิ้น

พิจำรณำงบประมำณ แผนปฏิบัติกำร ประจำปีกำรศึกษำ 2561
กลุ่มบริหำรอำคำรสถำนที่
กิจกรรม
เงินอุดหนุน
20,000
-งานสารบรรณและสารสนเทศ
รวม
รวมเงิน
-การซ่อมบารุงอาคารสถานที่
-การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
-การดูแลพื้นที่สีเขียว
-การดูแลรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่
-การดูแลรักษาความปลอดภัย
-งานบริการอุปกรณ์และเครื่องเสียงเคลื่อนที่
-ขยายพื้นที่และซ่อมบารุงระบบกล้องวงจรปิด
รวม
รวมเงิน
-บริการด้านยานพาหนะ
-ซ่อมบารุงยานพาหนะ
-ค่าจ้างพนักงานขับรถ
รวม
รวมเงิน

กพร.

เงินรำยได้

อื่น ๆ

ผูร้ บั ผิดชอบ
น.ส.จุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุ

20,000
20,000
600,000
300,000

232,550
200,000
400,000
300,000
400,000

261,400

นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์
นายธีรชัย ชุม่ ชืน่
นายธีรชัย ชุม่ ชืน่
นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุ
นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์
นายสายันต์ แพทย์กจิ

250,000
1,582,550

1,161,400

นายอิศรา อิศรานุวตั ร

2,743,950
700,000
350,000

นายสมศักดิ์ สิทธิปาลวัฒน์
นายสมศักดิ์ สิทธิปาลวัฒน์

250,000
250,000

1,050,000
1,300,000
2,231,400

1,832,550
4,063,950

นายสมศักดิ์ สิทธิปาลวัฒน์

พิจำรณำงบประมำณ แผนปฏิบัติกำร ประจำปีกำรศึกษำ 2561
กลุ่มบริหำรแผนงำนและสำรสนเทศ
ลำดับ
กลุ่มงำน
1 กลุ่มงำนแผนงำนโรงเรียน

2

3

4

กลุ่มงำนสำรสนเทศโรงเรียน

กลุ่มงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ

กลุ่มงำนส่งเสริมกำรวิจัย
และพัฒนำ

ชื่อโครงกำร
- โครงการการจัดทาโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษา
-โครงการการจัดทาแบบรายงานการติดตามการ
ใช้งบประมาณปี 2561
รวม
รวมเงิน
-โครงการพัฒนางานแผนงานและสารสนเทศ

รวม
รวมเงิน
- โครงการสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
รวม
รวมเงิน
-โครงการงานส่งเสริมวิจัยและพัฒนา
รวม
รวมเงิน
รวมเงิน
รวมทั้งสิ้น

ชื่อกิจกรรม
-จัดทาโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปีการศึกษา 25561
-แบบรายงานการติดตามการใช้งบประมาณปี 2561

เงินอุดหนุน
1,000

กพร

1,200

เงินรำยได้

อื่น ๆ

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.นิภาพร ศิริเจริญ
น.ส.วิภาวดี เต็มพร้อม

2,200
2,200
1. จัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์แผนงานและสารสนเทศ
2. จัดซื้ออุปกรณ์สานักงานแผนงานและสารสนเทศ
3. จัดทาแบบรายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม

5,000
10,000
50,000
65,000

นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์
นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์
นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์
65,000

-ส่งเสริมการประกันคุณภาพสู่มาตรฐาน

8,000

นางดวงนภา ศรีพารา

8,000
8,000
-วิจัยการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

3,000

นางสาวสุขสบาย ภาคพรหม

3,000
3,000
78,200
78,200

เงินอุดหนุนงบประมำณรำยหัวนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561
จานวนนักเรียน 2,610 คน
ที่
รายการ
จานวนเงิน จานวนนักเรียน
รวม
1 ม. ต้น
3,500
1,470
5,145,000
2 ม. ปลาย
3,800
1,140
4,332,000
รวมทัง้ สิ้น
2,610
9,477,000

หมายเหตุ

การจัดสรรงบประมาณ 2561
ที่
รายการ
1 วิชาการ
2 บริหารทัว่ ไป
3 สารอง
รวมทัง้ สิ้น

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ร้อยละ
60
30
10
100

จานวนเงิน

หมายเหตุ

5,686,200
2,843,100
947,700
9,477,000

กำรเก็บเงินระดมทรัพยำกร ปีกำรศึกษำ 2561
จานวนนักเรียน 2610 คน ( 90 % )
รายการ
จานวนเงิน จานวนนักเรียน
รวม
ค่าจ้างครูชาวต่างชาติ
1,000
2,349
2,349,000
ค่าสอนคอมพิวเตอร์
1,000
2,349
2,349,000
ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 1,000
2,349
2,349,000
ค่าสาธารณูปโภค
1,000
2,349
2,349,000
ค่าจ้างครูเชี่ยวชาญเฉพาะ
500
2,349
1,174,500
ค่าสาธารณประโยชน์ + สมาคมฯ
200
ค่าประกันอุบัติเหตุ
200
ค่าวารสารประชาสัมพันธ์
100
ค่าตรวจสุขภาพประจาปี
100
ค่าบัตรนักเรียน
200
รวมทัง้ สิ้น
5,300
10,570,500

หมายเหตุ

10,570,500

สรุปกำรจัดสรรงบประมำณในปีกำรศึกษำ 2561
กลุ่มบริหำร
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทัว่ ไป
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารแผนงานและสารสนเทศ
กลุ่มบริหารอาคารสถานที่
งบสารอง
รวมเงิน

เงินอุดหนุน
5,777,400
161,100
283,300
470,800
106,500
1,867,000
962,900
9,629,000

เงินรำยได้
6,414,000
88,500
590,000

กพร.
3,681,875
833,700
26,500
2,520,000

อื่น ๆ
5,684,870
271,400
284,200

7,062,075

6,240,470

3,366,000
10,458,500

หมำยเหตุ
เงินอุดหนุน คือ เงินรายหัวทีร่ ัฐจัดสรรให้
เงินรายได้ คือ เงินระดมทรัพยากร
เงิน กพร คือ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เงินเรียนฟรี)
เงินอื่นๆ คือ เงินพิเศษ , เงินบริจาค , เงิน สสวท. , เงินงบ อบจ.
เงินฝำกตำมกลุ่มบริหำร
1. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนครูยุพิน ค่าจ้างครูต่างชาติ ค่าจ้างครู และซื้อของ ซ่อมบารุง
2. โครงการการซื้อหุน่ ยนต์ ใช้เงิน สสวท.
3. กิจกรรมซ่อมบารุงโสต เกี่ยวการโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง
4. ค่าสาธารณูปโภค คือ ค่าน้า ค่าไฟ อยู่ในโครงการของครูขวัญใจ อยู่ในกลุ่มงบประมาณ
5. งานวัดผล ซื้อกระดาษทาปกเอกสารต่างๆ

สรุปกำรจัดสรรงบประมำณในปีกำรศึกษำ 2561
เงินอุดหนุนที่เขียนมำ เงินอุดหนุน
กลุ่มบริหำร
กลุ่มบริหารวิชาการ
5,686,200
5,686,200
กลุ่มบริหารทั่วไป
205,300
กลุ่มบริหารบุคคล
280,200
2,843,100
กลุ่มบริหารงบประมาณ
48,000
กลุ่มบริหารแผนงานและสารสนเทศ
78,200
กลุ่มบริหารอาคารสถานที่
2,231,400
งบสารอง
947,700
รวมเงิน
8,529,300

เงินรำยได้ที่เขียน
6,342,300
66,100
622,500
650,000

เงินรำยได้
6,342,300

อื่น ๆ
3,888,875
418,000
225,000

กพร.
3,631,875
1,435,420
28,800
10,796,086

4,306,875

15,892,181

3,171,150

1,832,550
1,057,050
9,513,450

สรุปโครงกำร/กิจกรรม
กลุ่ม
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารแผนงานและสารสนเทศ
กลุ่มบริหารอาคารสถานที่
รวม

โครงกำร
98
16
17
6
5
5
147

กิจกรรม
180
44
38
12
7
11
292

หมำยเหตุ
เงินอุดหนุน คือ เงินรายหัวที่รัฐจัดสรรให้
เงินรายได้ คือ เงินระดมทรัพยากร
เงิน กพร คือ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เงินเรียนฟรี)
เงินอื่นๆ คือ เงินพิเศษ ,เงินบริจาค,เงิน สสวท., เงินงบ อบจ.,เงินโรงอาหาร

เงินฝำกตำมกลุ่มบริหำร
1. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน = ค่าจ้างครูต่างชาติ ค่าจ้างครู (วิชาการ)
2. โครงการที่เกี่ยวกับ สสวท. = ใช้เงิน สสวท. (วิชาการ)
3. ค่าสาธารณูปโภค คือ ค่าน้า ค่าไฟ (งบประมาณ)
4. ส่งเสริมการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ = ซื้อหมึกปริ้น/พัฒนาครูต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิชาการและซื้อของ ซ่อมบารุง (วิชาการ)
5. วัดผล = กระดาษ A4 /ซื้อกระดาษาทาปก (วิชาการ)
6. การซ่อมบารุงอาคารสถานที่ = ซ่อมบารุงต่างๆ ตามกลุ่มสาระ (อาคารสถานที)่
7. การศึกษาดูงาน = กลุ่มงานต่างๆ ที่เขียนของใช้ในการศึกษาดูงาน (บุคคล)
8. งานซ่อมบารุงครุภณ
ั ฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน = ซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไมค์,โปรเจคเตอร์, เครื่องเสียง (งบประมาณ)

