
ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

แผนปฏิบัติการ



 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

การจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 32 ประจ าปีงบประมาณ 2563 ได้ผ่านการศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
โรงเรียน    โดยแต่ละฝ่ายงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้เสนอโครงการและน าเสนอในที่ประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบ   
ซึ่งแต่ละโครงการที่น าเสนอสอดคล้องตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแนวทางการจัดการศึกษาขอ งโรงเรียน   
คณะกรรมการสถานศึกษาได้พิจารณาตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  จึงเห็นชอบอนุมัติให้
ด าเนินโครงการตามแผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  ของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมได้ 
 
 
 
  ลงชื่อ  
 

(นายวรากร  เสนามาตย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

 
 
 

ลงชื่อ 
 

(นางพิมลรัตน์  ฉันทไกรวัฒน์) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 



ประมาณการรายรับ – รายจ่าย  งบเงินอุดหนนุทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

(ระหว่างวันที ่1 ตุลาคม พ.ศ.2562 – 30 กันยายน พ.ศ.2563) 
 

ประเภทเงิน ยอดยกมา 
ยอดเงินจัดสรรต่อภาคเรียนนักเรียน ม.ต้น ยอดเงินจัดสรรต่อภาคเรียนนักเรียน ม.ปลาย 

รวมรับจัดสรร จ านวน  
เงิน 

จ านวน  
นร. 

100% 
ยอดเงินรวม 

รวมทั้งสิ้น 
จ านวน  

เงิน 
จ านวน  

นร. 
100% 

ยอดเงินรวม 
รวมทั้งสิ้น 

รายหัว 209,759.97 3,500 256 896,000.00 896,000.00 3,800 168 638,400.00 638,400.00 1,744,159.97 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 171,426.65 880 256 225,280.00 225,280.00 950 168 159,600.00 159,600.00 556,306.65 

เงินปัจจัยพื้นฐานฯ 12,789.63 1,500 0 - - - - - - 
 เงินรายได้สถานศึกษา 451,606.52 

         รวมทั้งสิ้น 845,582.77 
   

1,121,280.00 
   

798,000.00 2,300,466.62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     



                        ตารางแสดงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
                                      โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  ต.สวายจีก  อ.เมือง  จ.บุรีรัมย ์

รายการจัดสรร งบที่จัดสรร คงเหลือ หมายเหต ุ
ยอดเงินได้รับจัดสรร                    2,300,466.62  

  1.งบกลาง       
1.1  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว                   99,450.00  2,201,016.62   
1.2  ค่าสาธารณูปโภค                 250,000.00  1,951,016.62   
1.3  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 กิจกรรมหลัก(ยอดยกมา 171,426.65 )                 556,306.65  1,394,709.97   
1.4 กันเพ่ือจ่ายค่าถมดิน (งบเหลื่อมปี)                    9,450.00  1,385,259.97   

รวมยอดงบกลาง                 915,206.65      
สรุปยอดเงินอุดหนุนคงเหลือ              1,385,259.97      
2. งบส ารองจ่าย                  110,820.80  1,274,439.17   
3. งบด าเนินการ                 1,274,439.17      
  3.1  งบบริหารงานวิชาการ                  597,219.59      
  3.2  งบกิจการนักเรียน                  186,097.80      
  3.3  งบบุคคล                  216,654.66      
  3.4  งบบริหารงานทั่วไป                  184,975.00      
  3.5  งบบริหารงานงบประมาณ                     64,003.34      
  3.6  งบทวิศึกษา                     25,488.78      



ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ  ฝ่ายวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2563 
(ระหว่างวันที ่1 ตุลาคม พ.ศ.2562 – 30 กันยายน พ.ศ.2563) 

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  
โครงการที ่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายวิชาการ 
วช01 พัฒนาระบบงานวิชาการ 124,000.00 นางนิตยา  โพธิ์เปี้ยศรี 
วช02 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 67,000.00 นางลีลาวดี มุมทอง 
วช03 ปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ 20,000.00 นายรุ่งโรจน์ หวังชม 
วช04 เรารัก ส.จ.พ. 23,000.00 นางลีลาวดี มุมทอง 
วช05 แนะแนวเข้มแข็ง 18,000.00 นายอาทิตย์ สงวนรัมย์ 
วช06 รับนักเรียนปีการศึกษา 2562 12,000.00 นายอาทิตย์ สงวนรัมย์ 
วช07 ห้องสมุดมีชีวิต สร้างความคิด สร้างปัญญา  74,800.00 นางณัฐดารัตน์  ศกุนะสิงห์ 
วช08 องค์กรเข้มแข็งด้วยระบบสารสนเทศ 23,000.00 นางพัชราภรณ์  ตั้งบวรธรรมา 
วช09 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ 6,000.00 นายไพรวัลย์  โพธิ์เปี้ยศรี 
วช10 ยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียน 53,000.00 นายไพรวัลย์  โพธิ์เปี้ยศรี 
วช11 พัฒนาระบบงานการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) 5,000.00 นางธนญา สุวรรณเหลา 

,นางคณิตตา มีเสียง 
วช12 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2,000.00 นางณัฐดารัตน์  ศกุนะสิงห์,

นางสาวชญาดา ตะวันหะ 
วช13 

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
10,400.00 นางสาวภัทราวดี สวัสดิ์รัมย ์

,นางนิตยา  โพธิ์เปี้ยศรี 
วช14 พัฒนากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 7,500.00 นายไพรวัลย์  โพธิ์เปี้ยศรี 
วช15 พัฒนากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 10,000.00 นางสาวกุสุมา กลิ้งรัมย์ 
วช16 พัฒนากลุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 6,000.00 นางเกื้อกูล ดีรัมย์ 
วช17 พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 20,000.00 นางอเทตยา แก้วศรีหา 
วช18 พัฒนากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 10,000.00 นายเสริมศักดิ์  ทองน า 
วช19 โรงเรียนวิถีพุทธ 7,000.00 นางลีลาวดี  มุมทอง 
วช20 พัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 40,519.59 นางสาวกุสุมา  กลิ้งรัมย์ 
วช21 นิเทศภายในเข้มแข็ง 8,000.00 นางนิตยา  โพธิ์เปี้ยศรี 
วช22 เปิดบ้าน สจพ. 50,000.00 นางอเทตยา แก้วศรีหา 

รวมยอดจัดสรรทั้งหมด(เงินอุดหนุน) 597219.59  
วช23 ส.จ.พ. สานฝันปันโอกาส (เงินรายได้)  10,000.00  นางสาวกุสุมา  กลิ้งรัมย์ 
วช24 โครงการทุนการศึกษา (เงินทุนการศึกษา)  150,000.00  นางณัฐดารัตน์  ศกุนะสิงห์ 
วช25 พัฒนางาน กยศ. (กองทุน กยศ.)  12,300.00  นางพัชราภรณ์  ตั้งบวรธรรมา 
วช26 เรียนรู้สู่อาชีพ  (เงินปัจจัยพื้นฐาน)  25,000.00  นางอเทตยา แก้วศรีหา 
วช27 ทวิศึกษาพัฒนาชาติ  (งบทวิศึกษา) 25,488.78 นางลีลาวดี  มุมทอง 
วช28 โรงเรียนสุจริต 0 นายไพรวัลย์  โพธิ์เปี้ยศรี 

รวมยอดจัดสรรทั้งหมด(เงินรายได้สถานศึกษา) 222,788.76  
 



ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ  ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 – 30 กันยายน พ.ศ.2563) 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

โครงการที ่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

บท01 โครงการปรับปรุงระบบประปา 20,000.00 นายพนัส  วิโสรัมย์ 
บท02 โครงการซ่อมบ ารุงห้องน้ า-ห้องส่วม 13,285.00 นายพนัส  วิโสรัมย์ 
บท03 โครงการซ่อมบ ารุงรถโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 20,000.00 นางภัทราวดี  สวัสดิ์รัมย์ 
บท04 โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ 10,000.00 นางภัทราวดี  สวัสดิ์รัมย์ 
บท05 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด 21,190.00 นางภัทราวดี  สวัสดิ์รัมย์ 
บท06 โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 5,000.00 นางภัทราวดี  สวัสดิ์รัมย์ 
บท07 โครงการซ่อมบ ารุงรถเข็ญรถตัดหญ้า 2,500.00 นางภัทราวดี  สวัสดิ์รัมย์ 
บท08 โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล 10,000.00 นางเกื้อกูล  ดีรัมย์ 
บท09 โครงการจัดซื้อยาและเวชภันฑ์(กิจกรรม อย.น้อย) 3,000.00 นางเกื้อกูล  ดีรัมย์ 
บท10 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายโรงเรียน 50,000.00 นายอาทิตย์  สงวนรัมย์ 
บท11 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 20,000.00 นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล 
บท12 โครงการพัฒนาห้องโสตทัศนศึกษา 5,000.00 นายชาตรี  อุทาน 
บท13 โครงการเว็บไซต์โรงเรียน 5,000.00 นายชาตรี  อุทาน 

รวมยอดจัดสรรทั้งหมด(เงินอุดหนุน) 184,975.00  
บท14 โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อมโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 
 132,400.00  นายพนัส  วิโสรัมย์ 

บท15 โครงการพัฒนาระบบ ict ใช้ในการสอน รายได้  30,000.00  นายอาทิตย์  สงวนรัมย์ 
รวมยอดจัดสรรทั้งหมด(เงินรายได้สถานศึกษา) 162,400.00  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ  ฝ่ายบรหิารงานบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 – 30 กันยายน พ.ศ.2563) 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

โครงการที ่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

บค01 โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารงานบุคคล 15,000.00 นายเสริมศักดิ์  ทองน า 
บค02 โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 179,904.66 นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล 
บค03 โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา - นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล 
บค04 โครงการซ่อมแซมบ ารุงครุภัณฑ์ 2,750.00 นายเสริมศักดิ์  ทองน า 
บค05 กีฬาสานสัมพันธ์โรงเรียนขนาดเล็กในสหวิทยาเขต

เมืองฯ 
19,000.00 นายเสริมศักดิ์  ทองน า 

บค06 จ้างลูกจ้างชั่วคราว (เงินอุดหนุนจากงบกลาง) 99,450.00 นางสาวอรณิชชา  เมธาชัยสกุล 
รวมยอดจัดสรรทั้งหมด(เงินอุดหนุน) 184,975.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ  ฝ่ายกิจการนักเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 – 30 กันยายน พ.ศ.2563) 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

โครงการที ่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 

กก01 การพัฒนาระบบสภานักเรียนและสถานศึกษาสีขาว 24,000.00 นายรุ่งโรจน์ หวังชม 
นายปิยณัฐณ์ สัสด ี
นายชาตรี  อุทาน 

กก02 พัฒนาระบบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 19,600.00 นางวารินทร์  แดงชาติ 
กก03 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ 20,000.00 นายปิยณัฐณ์ สัสดี 
กก04 พัฒนาระบบงานส านักงานฝ่ายกิจการนักเรียน 24,223.92 นางสาวจรีพร  เพประโคน 
กก05 โครงการพัฒนารถรับส่งนักเรียน 98,273.88 นายบุญช่วย  สายลาม  

นายอภิชาติ น้อยมโน 
กก06 โครงการวัยรุ่นใจใสไม่ท้องก่อนวัยอันควร 1,000.00 นายชาตรี  อุทาน 
กก07 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1,000.00 นายชาตรี  อุทาน 

 
 
 

กก08 

 
 
 

โครงการเพศวิถี 
 
 
 

 
 
 

1,000.00 

นายบุญช่วย  สายลาม 
นายรุ่งโรจน์ หวังชม 
นางวารินทร์  แดงชาติ 
นายปิยณัฐณ์ สัสดี 
นายชาตรี  อุทาน 
นางสาวจรีพร  เพประโคน 
นางเกื้อกูล  ดีรัมย์ 

 
กก09 

 
โครงการคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 

 
1,000.00 

นายรุ่งโรจน์ หวังชม 
นายปิยณัฐณ์ สัสดี 
นายชาตรี  อุทาน 

กก06 โครงการวัยรุ่นใจใสไม่ท้องก่อนวัยอันควร 1,000.00 นายชาตรี  อุทาน 
รวมยอดจัดสรรทั้งหมด(เงินอุดหนุน) 190,097.88.00  

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ  ฝ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 – 30 กันยายน พ.ศ.2563) 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

โครงการที ่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายงบประมาณ 

งป01 โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณ  นางสาวปาริฉัตร ปะโสทะกัง 
  

กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานการเงิน 
5,000.00 

นางสาวชญาดา  ตะวันหะ, 
นางมนิสตา  แดงสี 

  

กิจกรรมที่ 2 พัฒนางานบัญชี 
5,000.00 

นางสาวชญาดา  ตะวันหะ, 
นางมนิสตา  แดงสี 

  

กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ 
4,500.00 

นายธีระพงศ์  เช่นพิมาย 
นางธนญา สุวรรณเหลา 

  

กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงห้องงบประมาณ 
30,005.00 

นางสาวปาริฉัตร ปะโสทะกัง 
นายธีระพงศ์  เช่นพิมาย 

  

กิจกรรมที่ 5 พัฒนางานนโยบายและแผนงาน 
5,000.00 

นางสาวปาริฉัตร ปะโสทะกัง 
นายธีระพงศ์  เช่นพิมาย 

  

กิจกรรมที่ 6 ซ่อมแซมครุภัณฑ์และจัดซื้อครุภัณฑ์ 
4,503.34 

นางสาวปาริฉัตร ปะโสทะกัง 
นายธีระพงศ์  เช่นพิมาย 

 

 
งป02 

 

 
โครงการประหยัดพลังงาน  

- 

นางสาวชญาดา  ตะวันหะ 
นางมนิสตา  แดงสี 
นายธีระพงศ์  เช่นพิมาย 
นางสาวปาริฉัตร ปะโสทะกัง 
นางธนญา สุวรรณเหลา 

รวมยอดจัดสรรทั้งหมด(เงินอุดหนุน) 54,008.34  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 – 30 กันยายน พ.ศ.2563) 
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 

โครงการที ่ ชื่อโครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กพ01 วันคริสต์มาส(Christmas Day) 10,000.00 นางสาวขวัญตา  ผลเเม่น 
กพ02 โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม  1,000.00 นายเสริมศักดิ์   ทองน า 
กพ03 ค่ายวิชาการ "ร้อง เล่น เต้น คิด ACADEMIC CAMP 2020" 40,000.00 นางนิตยา  โพธิ์เปี้ยศรี 
กพ04 โครงการพัฒนาทักษะ ICT สู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 40,000.00 นายอาทิตย์  สงวนรัมย์ 
กพ05 โครงการเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิต 239,880.00 นางสาวกุสุมา  กลิ้งรัมย์ 
กพ06 วันสุนทรภู ่ 12,000.00 นางเกื้อกูล  ดีรัมย์ 
กพ07 ตลาดนัดหัดขาย 3,000.00 นางอเทตยา  แก้วศรีหา 
กพ08 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ 14,000.00 นายพนัส  โสรัมย์ 

รวมยอดจัดสรรทั้งหมด(เงินอุดหนุน) 556,306.65    
 

 

 

 

 

 


