แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 ได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวน 8,995,590 บาท จึงได้จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนา
โรงเรียน ดังต่อไปนี้
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการ และประมาณการงบประมาณ จําแนกตามฝ่ายงาน
1. ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
ที่
1

โครงการ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
1.1 อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ม. 1, ม.4, ปวช.1
1.2 ปรับวินัยพื้นฐานนักเรียนใหม่ ม. 1 ,ม. 4 ,ปวช.1
1.3 วันไหว้ครู
2 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2.1 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
2.2 กิจกรรมห้องเรียนสีขาวโรงเรียนสีขาว
2.3 กิจกรรมประกวดโครงงานยาเสพติด
2.4 กิจกรรมสร้างสรรค์ลูก บ.ว.
2.5 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอบายมุข
2.6 บําบัดและป้องกัน (คลินิกเสมารักษ์และตู้แดงเสมารักษ์)
2.7 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.8 กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่
3
3.1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่
3.2 กิจกรรมประกวดแผนการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับโทษของ
บุหรี่
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.
4.1 เยี่ยมบ้านนักเรียน
4.2 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการดําเนินงานของครูที่
ปรึกษา

ผู้รับผิดชอบ

จํานวนเงิน

นางสาวศุภนิดา แพงวงศ์
นางสาวศุภนิดา แพงวงศ์
นางสาวศุภนิดา แพงวงศ์

160,000
10,000

นายยุทธนา ผินสู่
นายยุทธนา ผินสู่
นายยุทธนา ผินสู่
กิจการนักเรียน
นายยุทธนา ผินสู่
นายยุทธนา ผินสู่
นายยุทธนา ผินสู่
นางสาวสุวรรณา ทัพชัย

5000
5000
5,000
5,000
10,000
10,000

นางสาวศุภนิดา แพงวงศ์

10,000

กิจการนักเรียน

0

นายจันทร์เทพ สุขกระโทก

50,000

นายจันทร์เทพ สุขกระโทก

5,000

ที่
5
6
7
8
9
10

ที่
1

2

3

โครงการ
โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และวินัย
โครงการพัฒนาระบบกํากับติดตามดูแลพฤติกรรมนักเรียน
โครงการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงานห้องกิจการนักเรียน
โครงการทัศนศึกษาของนักเรียนทุกระดับชั้น
โครงการรักสะอาดมารยาทงาม (SMART STUDENT)
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
10.1 เลือกตั้งประธานสภานักเรียน
10.2 พัฒนาผู้นํานักเรียน
10.3 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
10.4 พี่น้องร้องเพลงสถาบัน
รวมงบประมาณ
2. ฝ่ายบริหารงานบุคคล
โครงการ
บริหารจัดการสํานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล
1.1 การบริหารจัดการสํานักงาน
1.2 การซ่อมบํารุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์สํานักงาน
1.3 การจัดทําแผนงานกลุ่มบริหารบุคคล
1.4 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
1.5 พัฒนาระบบเครื่องลงเวลา
1.6 ซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องปริ้น
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
2.1 การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
2.2 ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ(ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ)
2.3 ค่าครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ
2.4 ค่าจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
2.5 ระเบียบวินัยของข้าราชการ
2.6 การเลื่อนขั้นเงินเดือน
2.7 มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
โครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการศึกษาดูงานภายในประเทศ
3.1 การศึกษาดูงานของครูในประเทศ
3.2 การศึกษาดูงานของลูกจ้างประจําและลูกจ้างชั่วคราว

ผู้รับผิดชอบ
นายจันทร์เทพ สุขกระโทก
นายพิเชษฐ แป้นทองมอญ
นายพิเชษฐ แป้นทองมอญ
นายจันทร์เทพ สุขกระโทก
นายพลวิสันต์ สิงหาอาจ

จํานวนเงิน
35,000
28,300
30,000
400,000
10,000

นายพลวิสันต์ สิงหาอาจ
นายพลวิสันต์ สิงหาอาจ
นายพลวิสันต์ สิงหาอาจ
นายพลวิสันต์ สิงหาอาจ

1,500
30,000
20,000
3,000
832,800

ผู้รับผิดชอบ

จํานวนเงิน

นายพิพัฒน์ ดลเอี่ยม
นายพิพัฒน์ ดลเอี่ยม
นายฐิติวัฒน์ สมพงษ์
นายฐิติวัฒน์ สมพงษ์
นายฐิติวัฒน์ สมพงษ์
นายพิพัฒน์ ดลเอี่ยม

30,000
21,300

นายเสน่ห์
นายเสน่ห์
นายเสน่ห์
นายเสน่ห์
นายเสน่ห์
นายเสน่ห์
นายเสน่ห์

หัดไทยทระ
หัดไทยทระ
หัดไทยทระ
หัดไทยทระ
หัดไทยทระ
หัดไทยทระ
หัดไทยทระ

นางสาวิตรี บุญประโคน
นางสาวิตรี บุญประโคน

300,000
-

ที่
4

5

6

โครงการ
โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรม
4.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญ
4.2 ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณธรรม
โครงการส่งเสริมขวัญกําลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 พัฒนาวิสัยทัศน์
5.2 สร้างขวัญและกําลังใจครู
พัฒนางานพยาบาล
รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

จํานวนเงิน

นางสาวมณฑิรา โชติวรรณ
นางสาวิตรี บุญประโคน

50,000
43,500

นายพิพัฒน์ ดลเอี่ยม
นายพิพัฒน์ ดลเอี่ยม
นางบังอร ทศมาตร

100,000
48,000
40,000
632,800

3. ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ที่
1

โครงการ
พัฒนาบุคลากรฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
1.1 จัดซื้อตรายางพัสดุ
1.2 พัฒนางานแผนงานจัดประชุมทําแผนปฏิบัติการ
1.3 จัดทําเอกสารแผนปฏิบัติการ
1.4 ซื้อเครื่องพิมพ์สี
1.5 พัฒนาสํานักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ
1.6 ระดมทรัพยากร
รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

จํานวนเงิน

นางอรพินท์ ฝ่ายเทศ
นางเรณูนคร จันทสิงห์
นางเรณูนคร จันทสิงห์
นางเรณูนคร จันทสิงห์
นางสาวพิสมัย เพียรใจ
นางอรฤดี ใยยอง

5,000
2,000
4,000
5,000
5,000
21,000

4. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ที่
โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวกรภัคมน วึกประโคน
1.1 จัดทํารายงานผลการพัฒนาตนเอง SAR
นางสาวกรภัคมน วึกประโคน
1.2 อบรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน (อบรม
นางสาวกรภัคมน วึกประโคน
มาตรฐาน,ประชุมทํา SAR)
2 โครงการพัฒนางานวิชาการ
2.1 นิทรรศการแสดงผลผลิตนักเรียน
นางรสสุคนธ์ ศรีสันดา
2.2 รับนักเรียนประจําปีการศึกษา 2563
นางรสสุคนธ์ ศรีสันดา
2.3 นิเทศการเรียนการสอน
นางชนกนาถ ดลเอีย่ ม
2.4 ประกันคุณภาพผู้เรียนเพื่อการพัฒนาผู้เรียน
นางจิตย์วาส แก้วประโคน
2.5 จัดทําเกียรติบัตร
นางสุพรรษา วันสุข
2.6 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
นางพัชรนันท์ ปราบริปู
2.7 แหล่งเรียนรู้ชุมชน
นางสาวรมิดา ชาญประโคน
2.8 อบรมศึกษาดูงานของบุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
นางรสสุคนธ์ ศรีสันดา
2.9 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (แข่งทักษะ )
นางรสสุคนธ์ ศรีสันดา
2.10 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นางรสสุคนธ์ ศรีสันดา
2.11 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
นายเฉลิมพล วาลีประโคน
3 พัฒนาห้องสํานักงานวิชาการ
3.1 กิจกรรมปรับปรุงสํานักงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
4 โครงการนักเรียนเรียนร่วม

จํานวนเงิน
30,000
-

20,000
25,000
3,000
5,000
150,000
350,000
30,790
3,000
-

ที่

5

โครงการ
4.1 ส่งเสริมนักเรียนเชิงบวก
4.2 พัฒนาบุคลากร
4.3 จัดภูมิทัศน์ห้องตามการเรียนรู้ของนักเรียนเรียนรวม
4.4 จัดทําป้ายศูนย์โรงเรียนต้นแบบเรียนรวม (SSS)
ประชุมผู้ปกครอง
รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวิตรี บุญประโคน
นางสาวิตรี บุญประโคน
นางสาวิตรี บุญประโคน
นางสาวิตรี บุญประโคน
นางรสสุคนธ์ ศรีสันดา

จํานวนเงิน
20,000
636,790

5. โครงการพิเศษ
ที่
1

2
3
4
5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15

โครงการ
ธนาคารขยะรีไซเคิล
1.1 Big cleaning day
1.2 วันสิ่งแวดล้อมโลก
1.3 เขตปลอดขยะ
1.4 อยู่อย่างพอเพียง
1.5 กิจกรรม 5ส เพื่อพ่อ ร.9
1.6 รักต้นไม้
1.7 มอบเกียรติบัตร
โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการโรงเรียนสุจริต
โครงการคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
5.1 กิจกรรมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
5.2 กิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผนดิน
5.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรม
5.4 งานนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น
พัฒนาระบบโรงเรียนธนาคารบ้านกรวดวิทยาคาร
6.1 ปรับปรุงห้องสํานักงาน
6.2 จัดซื้อตู้เหล็กสําหรับเก็บเอกสาร
โรงเรียนในฝัน
ยุวมัคคุเทศ
โครงการการจัดการศึกษา (OBECQA)
โรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โครงการพิพิธภัณฑ์ อําเภอบ้านกรวด
โครงการกองทุนสายธารน้ําใจ
อนุรักษ์มวยไทย
แหล่งเรียนรู้สวนยางเฉลิมพระเกียรติ
รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเสาวณิต แป้นประโคน
นางสาวเสาวณิต แป้นประโคน
นางสาวเสาวณิต แป้นประโคน
นางสาวเสาวณิต แป้นประโคน
นางสาวเสาวณิต แป้นประโคน
นางสาวเสาวณิต แป้นประโคน
นางสาวเสาวณิต แป้นประโคน
นางสาวเสาวณิต แป้นประโคน
นางสาวอรวรรณ สุขสว่าง
นางจันทร์เพ็ญ อุ่นทะเล
นางรัชตาพร เสนามาตย์

จํานวนเงิน
30,000
30,000
-

นางสาวรมิดา ชาญประโคน
นางสาวรมิดา ชาญประโคน
นางสาวรมิดา ชาญประโคน
นางสาวณัฐกฤตา สิริวงษ์สุวรรณ

-

นางสาวพอฤไท ธรรมสาร
นางสาวพอฤไท ธรรมสาร
นางสาวอรวรรณ สุขสว่าง
นางสาวณัฐกฤตา สิริวงษ์สุวรรณ
นางสาวสุพรรณี แจ่มใส
นางสาวขนิษฐา สุภศร
นางสาวรมิดา ชาญประโคน
นางสาวณัฐกฤตา สิริวงษ์สุวรรณ
นายจันทร์เทพ สุขกระโทก
นายปัณณวัฒน์ บุญปก
นายอาทิตย์ เพชรเนตร

4,000
5,000
10,000
20,000
20,000
10,000
10,000
139,000

16
6. งานห้องสมุด
ที่
1

2
3

4

โครงการ
พัฒนาห้องสมุด
1.1 ซื้ออุปกรณ์งานซ่อม,ป้าย
1.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ทําหลังคาเชื่อมทางเดินศาลาห้องสมุด
1.3 จัดทําห้องเก็บของและห้องเล่นเกมส์พัฒนาสมอง
สัปดาห์ห้องสมุด
รักการอ่าน
3.1 บักทึกรักการอ่าน
3.2 ยอดนักอ่าน
3.3 ห้องสมุดสู่ชุมชน
3.3 ตอบปัญหาห้องสมุดรายเดือน
3.5 ค่ายยุวบรรณารักษ์
โครงการจัดซื้อสื่อและสิ่งพิมพ์
4.1 หนังสือใหม่
4.2 วารสาร และหนังสื่อพิมพ์
รวมงบประมาณ
7. งานแนะแนว

ที่
โครงการ
1. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ
1.1 แนะแนวสัญจร
1.2. ตลาดนัดหลักสูตรบ้านกรวดวิทยาคาร
1.3.แนะแนวการศึกษาต่อโดยศิษย์เก่า
2. โครงการวันแห่งความภาคภูมิใจ
2.1 ปัจฉิมนิเทศ ม. 3 ม.6
2.2.วันแห่งความภาคภูมิใจ
3 โครงการโลกกว้างทางการศึกษา
3.1.ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ม.สุรนารี
3.2 เปิดโลกกว้างสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.3 เปิดโลกกว้างสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3.4 การศึกษาดูงานวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ผู้รับผิดชอบ

จํานวนเงิน

นางพรนิภา
นางพรนิภา
นางพรนิภา
นางพรนิภา

ตอพล
ตอพล
ตอพล
ตอพล

5,000
10,000
10,00
20,000

นางพรนิภา
นางพรนิภา
นางพรนิภา
นางพรนิภา
นางพรนิภา

ตอพล
ตอพล
ตอพล
ตอพล
ตอพล

5,000
5,000
4,000
5,000
15,000

นางพรนิภา ตอพล
นางพรนิภา ตอพล

70,000
30,000
179,000

ผู้รับผิดชอบ

จํานวนเงิน

นางภาณุมาศ แสงบุตร
นางภาณุมาศ แสงบุตร
นางทิพย์สุดา ตรงใจ

10,000
8,000

นางภาณุมาศ แสงบุตร
นางภาณุมาศ แสงบุตร

40,000
-

นางภาณุมาศ แสงบุตร
นางภาณุมาศ แสงบุตร
นางภาณุมาศ แสงบุตร
นางทิพย์สุดา ตรงใจ

19,000
20,000
5,000
-

ที่

โครงการ
3.5 open house วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
3.6 กิจกรรมการศึกษาต่อและจัดหางานโดยสํานักงาน จ.บุรีรัมย์
3.7 open house วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
3.8 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะอาชีพ
4 โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
4.1 กิจกรรมติวO-net
4.2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่อุดมศึกษา
4.3 กิจกรรมเกลาเม็ดกรวด
4.4 กิจกรรมนํานักเรียนชั้นม.6ไปสอบ O-NET
4.5 กิจกรรมค่ายเพื่อนเตือนเพื่อน YC
4.6 กิจกรรมป้ายนักเรียนที่สอบติดสถาบันต่างๆ
5 โครงการส่งเสริมพัฒนาการดําเนินงานแนะแนว
5.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคและเครื่องปริ้นเตอร์
5.2 ศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร(งานแนะแนว)
รวมงบประมาณ
8. งานทะเบียนวัดผล
ที่
โครงการ
1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.1 กิจกรรมเฝ้าระวัง 0 ร มส
2 โครงการพัฒนาทรัพยากรงานวัดผล
2.1 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทําระบบ sgs
2.2 จัดซื้อซองน้ําตาลสําหรับบรรจุข้อสอบ
3 ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนนักเรียนระดับชั้นปวช.
4 กรวดทรายเกมส์
รวมงบประมาณ
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่
1

โครงการ
โครงการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1.1 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์
1.2.โครงการวันสําคัญของลูกเสือ(วันวชิราวุช,วันสถาปนาลูกเสือ)

ผู้รับผิดชอบ
นางภาณุมาศ แสงบุตร
นางทิพย์สุดา ตรงใจ
นางภาณุมาศ แสงบุตร
นางภาณุมาศ แสงบุตร

จํานวนเงิน
4,800
2,000
4,800
0

นางจิตย์วาส แก้วประโคน
นางจิตย์วาส แก้วประโคน
นางจิตย์วาส แก้วประโคน
นางภาณุมาศ แสงบุตร
นางภาณุมาศ แสงบุตร
นางภาณุมาศ แสงบุตร

27,000
25,000
-

นางภาณุมาศ แสงบุตร
นางภาณุมาศ แสงบุตร

25,000
190,600

ผู้รับผิดชอบ

จํานวนเงิน

นางจิตย์วาส แก้วประโคน

-

นางจิตย์วาส แก้วประโคน
นางจิตย์วาส แก้วประโคน
นางสาวพรพิมล ครองชื่น
นางจิตย์วาส แก้วประโคน

50,000
5,000
55,000

ผู้รับผิดชอบ

จํานวนเงิน

นางเพ็ญยุภา ปุยะติ

165,000

นางเพ็ญยุภา ปุยะติ

15,000

ที่
2

โครงการ
1.3 กิจกรรมส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
โครงการพัฒนาระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.1 ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.2 ส่งเสริมวินัยจราจร
รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
นางเพ็ญยุภา ปุยะติ

จํานวนเงิน
10,000

นางเพ็ญยุภา ปุยะติ
นางเพ็ญยุภา ปุยะติ

10,000
20,000
220,000

10. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ที่
โครงการ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนศิลปะ
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารศิลปะ(ลานกิจกรรม)
3 โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์พื้นบ้าน
ซื้อชุดรําเทิดพระเกียรติ
4 โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทย
ซื้อยืนเครื่อง2ชุดตัวพระตัวนาง
5 โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทย
ชุดเครื่องแต่งกายศิลปหัตถกรรม
6 โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทย
ซื้อชุดเครื่องประดับทอง
7 โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทย
เตรียมความพร้อมศิลปหัตถกรรมระดับเขต
8 โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทยสืบไว้ในรัชกาลที่10
ซื้อเครื่องดนตรีอังกะลุง หางนกยูง กลองแขก กระจังโหม่ง
9 โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านดนตรีสากล วงสตริง
10 โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้านวงโยธวาทิต
11 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
12 โครงการจัดซื้อและซ่อมบํารุงอาคารศิลปะ วัสดุการเรียนการสอน
13 โครงการยกระดับดนตรีไทย อังกะลุง(แข่งขันศิลปหัตถกรรม)
รวมงบประมาณ
11. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่
1
2
3
4
5
6

โครงการ
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
ปลูกฝั่งวรรณศิลป์
พัฒนาห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การศึกษาดูงานของครู
พัฒนาทักษะทางภาษาไทยของนักเรียน
ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชํารุดในห้องกลุ่มสาระ
รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
นายประสิทธิ์ ไตรสะอม
นายประสิทธิ์ ไตรสะอม
นางยุพิน จักรสาน

จํานวนเงิน
10,000
25,000
50,000

นางสาวกรกนก สุภาษิต

70,000

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

-

นางสาววาสนา นนตา

30,000

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

15,000

นางสาวสุพัชราภรณ์ ศรีสงคราม

50,000

นายสุธรรม บุญเย็น
นายสุธรรม บุญเย็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายประสิทธิ์ ไตรสะอม

139,400
50,000
439,400

นางสาวสุพัชราภรณ์ ศรีสงคราม

ผู้รับผิดชอบ
นายธํารงค์ ทาทอง
นายธํารงค์ ทาทอง
นางสาวมุฑิตา ทิพย์คูนอก
นายธํารงค์ ทาทอง
นางสาวมุฑิตา ทิพย์คูนอก
นายธํารงค์ ทาทอง

จํานวนเงิน
20,000
20,000
30,000
20,000
90,000
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12. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ที่
1

2

3

4
5
6

โครงการ
จัดซื้อวัสดุฝึกงาน
1.1 วัสดุฝึกงานเซรามิกส์,เครื่องเคลือบดินเผา
1.2 วัสดุฝึกงานประดิษฐ์
1.3 วัสดุฝึกงานเกษตร
1.4 วัสดุฝึกงานเกษตร
1.5 วัสดุฝึกงานช่างอุตสาหกรรม(ครูสุติยะ)
1.6 วัสดุฝึกงานช่างอุตสาหกรรม(ครูนันทิยา)
1.7 วัสดุฝึกงานคหกรรม(ครูรวิวรรณ)
1.8 วัสดุฝึกงานคหกรรม(ครูกานต์สินี)
1.9 กิจกรรมซื้อวัสดุฝึกเครื่องปั้นดินเผา(ครูสุรพล)
1.10 วัสดุฝึกงาน ปวช. (ครูสิรินภา,ครูพิสมัย)
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการงาน
2.1 เข้าค่ายพัฒนาอาชีพ
2.2 ตลาดนัดนักเรียน
2.3 กิจกรรมตอบปัญหาด้านการบัญชี
2.4 ค่ายอาสาแก้ปัญหาการเรียน
โครงการบ้านของพ่อ
3.1 การเกษตรพืชผักสวนครัว
3.2 เกษตรผสมผสาน
3.3 นาข้าวอินทรีย์สาธิต
3.4 ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ
โครงการแสดงผลผลิตนักเรียนและครูสาระการงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระการงาน
5.1 ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาสาระการงาน
โครงการสื่อช่วยสอน
รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

จํานวนเงิน

นายพิทยา จารุวงษ์เสถียร
นางสาวอาภาพร คําตัน
นางจันทร์เพ็ญ อุ่นทะเล
นางจันทร์เพ็ญ อุ่นทะเล
นายสุติยะ สธณโสภณ
นางสาวนันทิยา ธาสถาน
นางรวิวรรณ เจริญกิจศิริวัฒนา
นางกานต์สินี ศรีวิไล
นายสุรพล เทวัญรัมย์
นางสาวพิสมัย เพียรใจ

40,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000

นายพิทยา จารุวงษ์เสถียร
นางสาวสิรินภา อินทรสุวรรณ
นางสาวพิสมัย เพียรใจ
นายสุติยะ สธณโสภณ
นายอาทิตย์ เพชรเนตร
นายอาทิตย์ เพชรเนตร
นายอาทิตย์ เพชรเนตร
นายอาทิตย์ เพชรเนตร
นายอาทิตย์ เพชรเนตร
นายสุติยะ สธณโสภณ

10,000
2,000
5,000
10,000
20,000
-

นายสุติยะ สธณโสภณ
นายสุติยะ สธณโสภณ

20,000
242,000

23
13. กลุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่
โครงการ
1 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพครูและนักเรียนด้าน ICT
1.1 อบรมcomputer graphics
1.2 จัดอบรมตัดต่อวีดีโอ
2 โครงการคลินิกคอมพิวเตอร์
3 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ซ่อมบํารุงงานการสอน
4 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน
รวมงบประมาณ
14. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่
โครงการ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านคณิตศาสตร์
1.1 คลีนิกคณิตศาสตร์
1.2 ค่ายคณิตศาสตร์
1.3 MathFair
1.4. ส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
1.5 ส่งเสริมอัจณริยภาพ A -mathและ ซูโดกุ
1.6 แข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
1.7 พัฒนาบุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.8 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
รวมงบประมาณ
15. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่
1

2

โครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์
1.1.เตรียมความพร้อมส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะวิทย์
1.2 เพิ่มศักยภาพผู้เรียนในการแข่งทักษะในสถาบันอื่น
1.3 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
1.4 ค่ายวิทยาศาสตร์
1.5 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสารเคมี

ผู้รับผิดชอบ

จํานวนเงิน

นางสาวพรพิมล ครองชื่น
นางสาวพรพิมล ครองชื่น
นายจักรินทร์ พรหมโสฬส
นายจักรินทร์ พรหมโสฬส
นางสาวพรพิมล ครองชื่น

40,000
0
15,000
100,000
0
155,000

ผู้รับผิดชอบ

จํานวนเงิน

นายพลวิสันต์ สิงหาอาจ
นายพลวิสันต์ สิงหาอาจ
นายพลวิสันต์ สิงหาอาจ

5,000
20,000
10,000
25,000
5,000
5,000
6,000

นางสาวศรินพร ประเสริฐศิริรตั น์

นายพลวิสันต์ สิงหาอาจ
นางสาวศรินพร ประเสริฐศิริรตั น์

นายพลวิสันต์ สิงหาอาจ
นางสาวศรินพร ประเสริฐศิริรตั น์

76,000
ผู้รับผิดชอบ

จํานวนเงิน

นางสาวพอฤไท ธรรมสาร
นางสาวสริพร น่วมจะโป๊ะ
นางสาวพอฤไท ธรรมสาร
นางสาวพอฤไท ธรรมสาร
นางสาวรมิดา ชาญประโคน
นางสาวพอฤไท ธรรมสาร

20,000
20,000
40,000
80,000

ที่
3
4
5
6

โครงการ
พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
พัฒนาสื่อสารสนเทศสําหรับสืบค้น
ปรับภูมิทัศน์หน้าอาคาร6
รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพอฤไท ธรรมสาร
นางชนถนาถ ดลเอี่ยม
นายพิพัฒน์ ดลเอี่ยม
นางวารี กาสิทธ์

จํานวนเงิน
500
38,300
20,000
218,800

16. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ที่
1

2

โครงการ
กีฬาสีภายใน
กีฬาสหวิทยาเขต
กีฬา สพม.32
ซื้ออุปกรณ์กีฬา
กีฬาบุคลากร
สร้างเสริมสมรรถภาพ
ค่ายศักยภาพกีฬาและความเป็นเลิศ
กีฬาต้านยาเสพติด
ทัศนศึกษาและบริหารจัดการกลุ่มสาระ
ฟุตบอลโรงเรียนสู้ฟุตบอลอาชีพ
ความเป็นเลิศด้านวอลเลย์บอล
รวมงบประมาณ
17. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมทางภาษา
1.1 ห้องเรียนพูดได้ (self access)
1.2 สร้างศูนย์ภาษาเขมร
1.3 กิจกรรมพัฒนาศูนย์ภาษาจีน
1.4 กิจกรรมห้องเรียนพูดได้
1.5 กิจกรรมบรรยากาศการเรียนรู้ด้านภาษา
1.6 B.V SMALL GUIDE (มัคคุเทศก์)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและครูด้านภาษาต่างประเทศ
2.1 กิจกรรมวันคริสต์มาส
2.2 แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
2.3 จัดซื้อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ
2.4 กิจกรรม English Camp
2.5 กิจกรรมChinese camp
2.6 กิจกรรม Khmer Camp
2.7 กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

ผู้รับผิดชอบ
นายมนตรี ภูกระโทก
นายมนตรี ภูกระโทก
นายมนตรี ภูกระโทก
นางสาวสุวรรณา ทัพชัย
นายมนตรี ภูกระโทก
นางสาวสุวรรณา ทัพชัย
นายมนตรี ภูกระโทก
นายยุทธนา ผินสู่
นายยุทธนา ผินสู่
นายยุทธนา ผินสู่
นายยุทธนา ผินสู่

จํานวนเงิน
160,000
50,000
0
40,000
0
10,000
40,000
300,000

ผู้รับผิดชอบ

จํานวนเงิน

นางสาวศิราณี บุญมาก
นางสาวนวพร ทิพย์มาศโกมล
นายประมวล ทองแม้น
นางสาวศิราณี บุญมาก
นางสาวศิราณี บุญมาก
นางสาวศิราณี บุญมาก

10,000
10,000
-

นางสาวศิราณี บุญมาก
นางสาวศิราณี บุญมาก
นางสาวศิราณี บุญมาก
นางสาวศิราณี บุญมาก
นางสาวนวพร ทิพย์มาศโกมล
นายประมวล ทองแม้น
นางสาวศิราณี บุญมาก

10,000
3,000
20,000
10,000
10,000
-

ที่

โครงการ
2.8 A word A week
2.9 กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านอาเซียน
รวมงบประมาณ
18. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ที่
โครงการ
1 โครงการวันสําคัญ
(กิจกรรมวันแม่ วันพ่อ วันเข้าพรรษา เฉลิมพระชนมพรรษา)
2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา
3 โครงการสร้างลานธรรม
4 โครงการพัฒนาบุคลากร
5 โครงการจัดนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น
6 โครงการรอบรู้กับรัฐภูมิ
7 โครงการพัฒนาห้องเรียน
รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
นางเอมอร แจ่มแจ้ง
นางสาวศิราณี บุญมาก

จํานวนเงิน
5,000
30,000
108,000

ผู้รับผิดชอบ
นายกิตติ ประเสริฐศิริรัตน์

จํานวนเงิน
40,000

นายจันทร์เทพ สุขกระโทก
นายบรรลุ ลาหนองแคลน
นายกิตติ ประเสริฐศิริรัตน์

15,000
20,000
10,000
30,000
115,000

นางสาวณัฐกฤตา สิริวงศ์สุวรรณ

นายฐิติวัฒน์ สมพงษ์
นายกิตติ ประเสริฐศิริรัตน์

19. สํานักงานธุรการ
ที่
โครงการ
1 งานจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สําหรับการปฏิบัติงานของสํานักงาน
รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวณัฐกฤตา สิริวงศ์สุวรรณ

จํานวนเงิน
20,000
20,000

ผู้รับผิดชอบ
นายสุติยะ สธณโสภณ
นายทิวา สมนึกในธรรม
นายสุติยะ สธณโสภณ
นางสาลินี พรมสวัสดิ์
นายทวีป ปาประโคน
นายทวีป ปาประโคน
นางรวิวรรณ เจริญกิจศิริวัฒนา
นายพิเชษฐ แป้นทองมอญ

จํานวนเงิน
700,000
7,000
85,000
15,000
20,000
20,000

20. งานบริหารทั่วไป
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

โครงการ
ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่
วันสําคัญรัฐพิธี
พัฒนาบุคลากรและนักการภารโรง
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สํานักงาน
พัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ (จัดทําวารสาร,ป้ายข่าว)
พัฒนางานปฏิคมโรงเรียน(จัดซื้ออุปกรณ์งานปฏิคม)
พัฒนางานวิทยุสื่อสาร(จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร)

ที่
9
10
11
12
13.
14
15
16
17

โครงการ
พัฒนางานรักษาความปลอดภัย
ปรับปรุงโรงอาหารและโภชนาการ
พัฒนางานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสมาคมผู้ปกครอง
ซ่อมบํารุงยายพาหนะ(ซ่อมบํารุง,เปลี่ยนยาง,เปลี่ยนสารหล่อลื่น)
เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย(เครือข่ายอินเตอร์เน็ต)
งานสมาคมศิษย์เก่า
ค่ายศิลปวัฒนธรรม ด้าน ดนตรี นาฏศิลป์
พัฒนางานคณะสีและเวรบริการ
รวมงบประมาณ
21. ฝ่ายบริหาร

ที่
1
2
3
4

โครงการ
จ้างครูไทยและบุคลากรสนับสนุน
จ้างครูต่างประเทศ(อังกฤษ+จีน+กัมพูชา)
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบ ICT
ค่าสาธารณูปโภค
รวมงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
นายวีรวิชญ์ ปราบริปู
นางรวิวรรณ เจริญกิจศิริวัฒนา
นายชูศักดิ์ หอยสังข์
นายชูศักดิ์ หอยสังข์
นายพิทยา จารุวงษ์เสถียร
นายจักรินทร์ พรหมโสฬส
นายชูศักดิ์ หอยสังข์
นางยุพิน จักรสาน
งานบริหารทั่วไป

จํานวนเงิน
15,000
18,000
2,000
15,000
200,000
1,000
2,000
1,100,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวลาวัณย์ จันทรคาต
นางสาวลาวัณย์ จันทรคาต
นายจักรินทร์ พรหมโสฬส
นางพิสมัย เพียรใจ

จํานวนเงิน
1,850,000
1,066,000
308,400
3,224,400

