
โรงเรยีนคลองใหญ่วทิยาคม 
สังกัดสาํนักงานเขตพื� นที�การศึกษา
มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื� นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนการใชจ้า่ย 
 งบประมาณ
ประจาํป�งบประมาณ 2564

โรงเรยีคลองใหญ่วทิยาคม



 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

การวิเคราะห์งบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 
งบประมาณรายรับเงินอุดหนุนรายหัว 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  3,500 บาท/คน/ปี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,800 บาท/คน/ปี  

 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน งบประมาณ 
ม.1 223 780,500 

ม.2 216 756,000 
ม.3 222 777,000 

รวม ม.ต้น 661 2,313,500 
ม.4 129 490,200 
ม.5 123 467,400 
ม.6 120 456,000 

รวม ม.ปลาย 372 1,413,600 
รวมทั้งหมด 1,033 3,727,100 

 
งบประมาณรายรับเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  880 บาท/คน/ปี 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 950 บาท/คน/ปี 
 

 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน งบประมาณ 
ม.ต้น 661 581,680 

ม.ปลาย 372 353,400 
รวมทั้งหมด 1,033 935,080 

 
 

 



 
 

 

รายงานจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 
 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ  ยอดที่ได้รับจัดสรร 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

1 
โครงการพัฒนาสำนักงาน
ธุรการฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ 

ครูทิพาภรณ์ 238,497   

2 
โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ครูดาริกา 880   

3 
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ครูดาริกา 1,020   

4 
โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระฯ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครูปริศนา 102,610   

5 
โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ 

ครูปัญจพร 170,153   

6 
โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระฯ
ภาษาไทย 

ครูบานชื่น 76,758   

7 
โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระฯ
สังคมศึกษาฯ 

ครูสุนทรา 38,850   

8 
โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศกลุ่มสาระฯ สุขศึกษา
และพลศึกษา 

ครูวิชย์วศิน 74,998   

9 
โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศกลุ่มสาระฯ การงาน
อาชีพ 

ครูบัวภา 68,225   

10 
โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศสู่โรงรียนพหุภาษา 

ครูกชพร 91,744   



 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ  ยอดที่ได้รับจัดสรร 
เงินรายได้

สถานศึกษา 
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 

11 
โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ กลุ่มสาระฯ
ศิลปะ 

ครูปุริมปรัชญ์ 110,895   

12 
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านงานห้องสมุด 

ครูบานชื่น 34,250   

13 
โครงการดำเนินการโสตทัศน
ศึกษา 

ครูบัณฑิต 48,900   

14 
โครงการพัฒนากิจกรรม
ชุมนุมนักเรียน 

ครูอดิศักดิ์ 5,000   

15 
โครงการส่งเสริมการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน o-net 

ครูปัญจพร 23,160   

16 
โครงการพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศทางด้านคอมพิวเตอร์ 

ครูมัทรี 59,180   

17 
โครงการค่ายเตรียมความ
พร้อมสู่โอลิมปิกวิชาการ 

ครูสุกัญญา 6,000   

18 
โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

ครูปุริมปรัชญ์ 28,050   

19 
โครงการนิเทศพัฒนาการ
เรียนการสอน 

ครูพัชรียา 25,100   

20 
โครงการงานนิทรรศการ
วิชาการและการแสดงผล
งานของนักเรียนและครู 

ครูกฤษณพงศ์ 61,500   

21 
โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนคอมพิวเตอร์ 

ครูมัทรี  247,920  

22 
โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทักษะทางวิชาการของ
นักเรียน MP 

ครูดาริกา  155820  

23 
โครงการพัฒนางานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ครูบัวภา   935,080 

รวม  1,265,770 403,740 935,080.00 
 



 
 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ยอดที่ได้รับจัดสรร 
1 โครงการพัฒนาระบบงานนโยบายและแผน ครูปริศนา 8,200 
2 โครงการพัฒนางานพัสดุโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ครูนิรัญชนา 141,800 
3 งานสาธารณูปโภค ครูศิรินภา 897,900 
4 โครงการซ่อมแซมยานพาหนะ ครูสุริยา 100,000 

รวม   1,147,900 
 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
 ยอดที่ได้รับ

จัดสรร 
 เงินรายได้
สถานศึกษา 

1 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ครูสุวิมล 65,600  

2 
โครงการการจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอนเพ่ือสร้างเสริม
ศักยภาพฯ 

ครูนัยนา 469,356  

3 โครงการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร ครูสุวิมล 33,054  

4 
โครงการการจ้างครูต่างชาติ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน
และวิทยากรท้องถิ่น 

ครูนัยนา  2,237,056 

รวม  568,010 2,237,056 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
ยอดที่ได้รับ

จัดสรร 
1 โครงการพัฒนาสำนักงานธุรการฝ่ายบริหารงานทั่วไป ครูสุนทรา 8,030 
2 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ครูวุฒิชัย 160,214 
3 โครงการพัฒนางานปกครองนักเรียน ครูบงกชรัตน์ 10,160 
4 โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน ครูภัทรวัฒน์ 48,479 
5 โครงการประชาสัมพันธ์ ครูณัฐวรินทร์ 33,820 
6 โครงการอนามัยโรงเรียน ครูดิเรก 14,205 
7 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูวิชย์วศิน 40,642 
8 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ครูวิชย์วศิน 27,100 
9 โครงการแผนเตรียมความพร้อมเผชิญสถานการณ์ภัยฯ ครูวุฒิชัย 2,500 
10 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน ครูวสุ 2,650 
11 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมพึงประสงค์ ครูวิชย์วศิน 9,000 
12 โครงเรียนโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกฮอล์ ครูวิชย์วศิน 2,050 
13 โครงการสุขาน่าใช้ ครูวิชย์วศิน 13,860 
14 โครงการธนาคารโรงเรียน ครูกชพร  

15 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สหกรณ์โรงเรียน ครูจุฑาวดี  

รวม        372,710  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


