
ท่ี กลุ่ม โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ใช้งบ คงเหลือ หมายเหตุ

1
กลุ่มบริหาร

วิชาการ

โครงการงานวัด

และประเมินผล
การสอบวัดผลการเรียน         149,000               147,158                  1,842

การประกวด/แข่งขันภายนอก

สถานศึกษา
        400,000                 72,900               327,100

ส่งเสริมการแข่งขันศิลปหัตกรรม         600,000               349,479               250,521

3

โครงการส่งเสริม

ศักยภาพผู้เรียน

ด้านกีฬา

มหกรรมกีฬาบดินทรเดชาสัมพันธ์ 

(กีฬา 6 บดินทร)
        167,000               166,507                    493

4
โครงการส่งเสริม

สุขภาพนักเรียน ครู

 และบุคลากร

จัดซ้ืออุปกรณ์ออกก าลังกายเพ่ือ

ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและ

บุคลากร

        100,000                 99,950                      50

5
โครงการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน

เชิดชูสถาบันเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียน
          48,000                 48,000                      -   

6

โครงการเข้าค่าย

พักแรมลูกเสือเนตร

นารีสามัญรุ่นใหญ่ 6

 บดินทร

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

สามัญรุ่นใหญ่ 6 บดินทร
          60,600                 60,600                      -   

7
กลุ่มบริหารงาน

บุคคล

โครงการส่งเสริมอัต

ลักษณ์นักเรียน

โรงเรียนบดินทรเด

ชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

อบรมนักเรียนผู้น า 6 บดินทร           55,000                 45,000                10,000

8
กลุ่มบริหาร

งบประมาณ

โครงการส่งเสริม

กลุ่มบริหาร

งบประมาณ

ศึกษาดูงานภายในประเทศ ในเครือ

 6 บดินทร
          50,000                 41,200                  8,800

ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาครูและ

บุคลากรในโรงเรียน
        700,000               420,000               280,000

อบรมวัฒนธรรมครู 6 บดินทร           50,000                50,000  ยังไม่ด าเนินการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ

หลอมแผนโรงเรียนประจ าปี

งบประมาณ 2563

          60,000                 60,000                      -   

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ

หลอมแผนโรงเรียนในเครือ 6 

บดินทร  ประจ าปีงบประมาณ 

          60,000                 60,000                      -   

เผยแพร่วิสัยทัศน์           50,000                 35,288                14,712

กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรสู่มืออาชีพ เพียงพอต่อความต้องการในการ

จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

10
กลุ่มนโยบาย

และแผน

โครงการพัฒนา

งานนโยบายและ

แผน

กลยุทธ์ท่ี 4 ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมภิบาลอย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริหาร

วิชาการ

กลุ่มสาระการ

เรียนรู้สุขศึกษาฯ

กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน

กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้น า อยู่ร่วมกับสังคม

 อนุรักษ์พลังงาน และส่ิงแวดล้อม สู่ความพอเพียง

การด าเนินการ โครงการท่ีใช้เงินรายได้เหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562

9

โครงการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพ

ครูและบุคลากรใน

โรงเรียน

2
โครงการส่งเสริม

ศักยภาพผู้เรียน

กลุ่มบริหารงาน

บุคคล



ท่ี กลุ่ม โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ใช้งบ คงเหลือ หมายเหตุ

การด าเนินการ โครงการท่ีใช้เงินรายได้เหลือจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562

11
กลุ่มบริหาร

วิชาการ

โครงการงานพัฒนา

ระบบ ICT
เช่าเคร่ืองคอมพิเวตอร์ ห้อง 124         760,000               760,000                      -   

12 กลุ่มบริหารท่ัวไป

โครงการพัฒนา 

ปรับปรุง ซ่อมแซม

งานอาคารสถานท่ี

ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้

การประดับตกแต่งสถานท่ีและ

นิทรรศการวันส าคัญต่างๆ
          40,000                 14,606                25,394

พัดลม         100,000             99,898.43                101.57

หลังคาโรงอาหาร 200,000                      200,000  ยังไม่ด าเนินการ

จัดท าป้ายนิเทศบริเวณสวนหย่อม

และสนามเปตอง
        100,000               100,000  ยังไม่ด าเนินการ

จัดท าห้องรับประทานอาหารของ

คณะครู (บริเวณโรงอาหาร)
        200,000               200,000  ยังไม่ด าเนินการ

ปรับปรุงเวทีบริเวณหน้าเสาธง         300,000               300,000  ยังไม่ด าเนินการ

ปรับปรุงพ้ืนใต้อาคาร 3 (ปูพ้ืน

กระเบ้ือง)
        480,000               480,000  ยังไม่ด าเนินการ

ปรับปรุงรางระบายน้ ารอบบริเวณ

โดม (ท าฝาปิด)
          50,000                50,000  ยังไม่ด าเนินการ

จัดซ้ือโต๊ะโรงอาหาร         500,000               500,000                      -   

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคาร

 1 และอาคาร 2
        100,000                 74,900                25,100

ปรับปรุงประตูทางเข้าโรงอาหาร         100,000             99,689.25                310.75

ปรับปรุงห้องน้ าครูใต้อาคาร 2 (3 

ห้อง)
        120,000               120,000  ยังไม่ด าเนินการ

ปรับปรุงห้องน้ านักเรียนชายหลัง

อาคาร 2
        250,000               250,000  ยังไม่ด าเนินการ

5,849,600   3,155,175.68    2,694,424.32    

กลุ่มบริหารท่ัวไป

โครงการปรับปรุง

บรรยากาศและ

สภาพแวดล้อมท่ี

เอ้ือต่อการเรียนรู้

14

รวม

กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาส่ือ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้

กลุ่มบริหารท่ัวไป13
โครงการปรับปรุง

โรงอาหาร


