
เงินอุดหนุน เงินรายได้อ่ืนๆ หมายเหตุ

475,000  

47,210   
85,000   

5,440,000

สพฐ.

200,000 4,966,000  

อบจ.ฉช

200,000 564,437.06

บริษัททรีมันน่ี

607,210  400,000      

เงินอุดหนุน เงินรายได้อ่ืนๆ หมายเหตุ

550,000  
เงินรายรับ

386,300  

386,300  -           

เงินอุดหนุน เงินรายได้อ่ืนๆ หมายเหตุ

2,000     

6,700     

8,700    

               บัญชีจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563
โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

รวม

กลุ่มบริหารงานท่ัวไป

1. งานส่งเสริมและพัฒนางานธุรการ
2. งานพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานท่ี
     - งานสัมพันธ์ชุมชน

     - งานรักษาความปลอดภัย                                   
3. งานส่งเสริมและพัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
4. งานปรับปรุงและดูแลยานพาหนะโรงเรียน

จากบริษัททรีมันน่ี

โครงการท่ี 1 โครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ท่ีน่ัง

โครงการท่ี 2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้งมีโครงสร้าง (Dome)

โครงการท่ี 2 โครงการรับการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

5. งานสวัสดิการโรงเรียน

กลุ่มงบประมาณ

1. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ( เงินบ ารุงการศึกษา )

2. งานบริหารการเงิน - บัญชี

รวม

5. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1. งานประกันคุณภาพการศึกษา

2. งานนโยบายและแผนเสนอของบประมาณ 

     - งานจัดสรรงบประมาณ

     - งานติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน

3. งานพัฒนาองค์กรและระบบบริหารการจัดการควบคุมการด าเนินงานขององค์กร

4. งานพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

3. งานบริหารพัสดุและทรัพย์สิน

รวม

กลุ่มประกันคุณภาพ



เงินอุดหนุน เงินรายได้อ่ืนๆ หมายเหตุ

5,000     

447,540  

44,000      เงินรายได้สถานศึกษา

5,000     

20,000   
10,000   

31,000   

3,000     

333,250  

5,000     
เงินลูกเสือ

10. งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการสู่ชุมชนและประสานความร่วมมือในการพัฒนา 5,000     

5,000     

25,000   อนุมัติเป็นรายกิจกรรม

15,000   

5,000     
7,000     

916,790 44,000      รวม   

โครงการท่ี 5 โครงการจัดการเรียนรู้หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ทวิศึกษา )

โครงการท่ี 1 โครงการกิจกรรมหุ่นยนต์

3. งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลทางการเรียน
4. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

5. งานนิเทศการศึกษา
6. งานจัดให้บริการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
      - งานสวัสดิการและกองทุนเพ่ือการศึกษานักเรียน

1. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

2.  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
     - งานพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

     - โครงการจัดการเรียนการสอนโดยวิทยากรท้องถ่ิน
     - โครงการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนเรียนร่วมในโรงเรียน

กลุ่มวิชาการ

วิชาการกับหน่วยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและเอกชน

11. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

7. งานรับนักเรียน
8. งานพัฒนา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (โครงการเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระฯสังคม)

9. งานพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 โครงการท่ี 2 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563

โครงการท่ี 3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจ าปีการศึกษา 2563

โครงการท่ี 6 โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระ ( หน่ึงผลิตภัณฑ์หน่ึงโรงเรียน )

โครงการท่ี 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ EIS



เงินอุดหนุน เงินรายได้อ่ืนๆ หมายเหตุ

864,000     828,000
(เงินเดือน)

36,000
(ประกันสังคม 5%)

80,000   5,000        เงินสวัสดิการ

40,000   

120,000  869,000     

เงินอุดหนุน เงินรายได้อ่ืนๆ หมายเหตุ

159,500  
เงินเรียนฟรี 15 ปี

20,000   95,670
เงินโครงการ
เสริมสร้างสุขภาพ
เด็กวัยเรียน 
ประจ าปี 
การศึกษา 2563
จากเทศบาลวังเย็น

24,000   

10,000   20,000    
เงินโครงการ
ป้องกันและควบ
คุมโรคติดต่อ
ในโรงเรียน
ปี 2563  
จากเทศบาลวังเย็น

79,000      เงินรายได้สถานศึกษา

(ค่าเช่าร้านค้า)

8,000     

29,000    
เงินโครงการ
รณรงค์ขับข่ี
ปลอดภัย ขับมีวินัย

ใส่หมวกกันน็อค
ลดอุบัติเหตุ
จากเทศบาลวังเย็น

2,000     

64,000   79,000      

      - งานข้อมูลสถิติ

4. งานอนามัยโรงเรียน

1. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

2. งานกิจกรรมนักเรียน

โครงการท่ี 1 โครงการศึกษาดูงาน

กลุ่มกิจการนักเรียน

3. งานระเบียบวินัยของนักเรียน

8. งานอุบัติภัย 

9. งานโรงเรียนสีขาว

รวม

5. งานโภชนาการและกิจกรรมแปลงยาวพิทยาคมน้ าด่ืม

6. งานประชาธิปไตยในโรงเรียน

7. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยเครือข่ายหมู่บ้าน

       - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนต้ังครรภ์ไม่พร้อม

กลุ่มบริหารบุคคล

1. งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง

2. งานสรรหา บรรจุแต่งต้ัง และออกจากราชการ

รวม

3. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและสวัสดิการ

4. งานวินัยและการอุทธรณ์ร้องทุกข์



เงินรายได้สถานศึกษา

400,000       

-

-

44,000         

5. กลุ่มบริหารบุคคล 869,000       

6. กลุ่มกิจการนักเรียน 79,000         

1,392,000    

คนละ   3,500  บาท   เป็นเงิน   1,267,000    บาท
คนละ   3,800  บาท   เป็นเงิน     836,000    บาท

บาท
บาท
บาท

( อบจ.ฉช. ) 4,966,000

      ( เงินเทศบาลวังเย็น )  95,670

      ( เงินเรียนฟรี 15 ปี )  159,500

      ( เงินเทศบาลวังเย็น )  20,000

      ( เงินเทศบาลวังเย็น )  29,000

( สพฐ. ) 5,440,000

(รายรับ) 550,000

-

( เงินลูกเสือ )      5,000

( ประกันสังคม 5% )   36,000

0

เงินอุดหนุนท่ีใช้ในโครงการ 
เงินอุดหนุนท่ีได้รับ

2,103,000
2,103,000

เงินอุดหนุนรายหัว นักเรียนแปลงยาวพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

1. จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น     362   คน

2. จ านวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  220   คน
รวมสุทธิ                    2,103,000 บาท  

8,700         

916,790      

607,210      

386,300      

( บริษัททรีมันน่ี ) 564,437.06

รายการ เงินอุดหนุน
เงินรายได้อ่ืน ๆ

เงินอ่ืน ๆ

รวม 2,103,000  

1. กลุ่มบริหารท่ัวไป

2. กลุ่มงบประมาณ

3. กลุ่มประกันคุณภาพ ฯ

4. กลุ่มวิชาการ

120,000      

64,000       


