แผนดำเนินงานประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานนโยบายและแผนงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ได้รับจัดสรรงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
จํานวน 2,383,604.79 บาท จึงได้จัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนา โรงเรียน
ดังต่อไปนี้

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ ฝ่ายวิชาการประจำปีงบประมาณ 2564
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 30 กันยายน พ.ศ.2564)

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
โครงการที่
ชื่อโครงการ / กิจกรรม
ฝ่ายวิชาการ
19
โครงการ
วช01 พัฒนาระบบบริหารงานวิชาการสู่มาตรฐานสากล
กิจกรรมที่ 1 จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 2 จัดซื้อเอกสารและวัสดุงานทะเบียน
( หมึกพิมพ์ ,แผ่นเคลือบ ปพ.1 , เอกสารทางการศึกษา
ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3,กระดาษ 120G , แฟ้มใส่เอกสาร )
กิจกรรมที่ 3 จัดทำเอกสารงานวัดผลประเมินผล (ตู้กระจก
บานเลื่อน ,กระดาษคำตอบ ,อุปกรณ์เก็บรักษาข้อสอบ ,อุปกรณ์
การสอบทุกประเภท, จัดทำ ปพ.6 ระเบียนสะสมของนักเรียน )

วช02
วช03
วช04
วช05
วช06
วช07
วช08
วช09
วช10
วช11
วช12
วช13
วช14

กิจกรรมที่ 4 โปรแกรม ToSchool (ค่าโปรแกรม)
กิจกรรมที่ 5 จัดซื้อวัสดุสำนักงานซ่อมแซมครุภัณฑ์
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นิเทศภายในเข้มแข็ง
เรารัก ส.จ.พ.
โรงเรียนวิถีพุทธ
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
พัฒนาระบบงานประกัน
แนะแนวปี 2564
งานรับนักเรียน ปี 2564
พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โครงการพัฒนางานสารสนเทศ
ห้องสมุดมีชีวิต สร้างความคิด สร้างปัญญา
โครงการเปิดบ้าน ส.จ.พ. ประจำปีการศึกษา 2564
พัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

100,200.00
3,000.00 นางนิตยา โพธิ์เปี้ยศรี

25,000.00

นางนิตยา โพธิ์เปี้ยศรี

48,000.00
4,200.00
20,000.00
40,000.00
10,000.00
20,000.00
6,000.00
70,000.00
5,000.00
15,000.00
10,000.00
6,000.00
4,000.00
31,060.34
35,000.00
110,000.00

นางลีลาวดี มุมทอง
นายไพรวัลย์ โพธิ์เปี้ยศรี
นางสาวกุสุมา กลิ้งรัมย์
นางนิตยา โพธิ์เปี้ยศรี
นางนิตยา โพธิ์เปี้ยศรี
นางลีลาวดี มุมทอง
นางลีลาวดี มุมทอง
นางลีลาวดี มุมทอง
นายไพรวัลย์ โพธิ์เปี้ยศรี
นายอาทิตย์ สงวนรัมย์
นายอาทิตย์ สงวนรัมย์
นายเสริมศักดิ์ ทองนำ
นางพัชราภรณ์ ตั้งบวรธรรมา
นางณัฐดารัตน์ ศกุนะสิงห์
นางอเทตยา แก้วศรีหา

โครงการที่

วช15
วช16
วช17
วช18
วช19

ชื่อโครงการ / กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 สร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน
กิจกรรมที่ 2 ห้องเรียนคุณภาพ (15 ห้องเรียนๆ ละ 2,000 บาท)
กิจกรรมที่ 3 จัดทำและรายงานวิจัยในชั้นเรียน
โครงการโรงเรียนสุจริต
รวมยอดจัดสรรทัง้ หมด(เงินอุดหนุน)
โครงการทุนการศึกษา
(เงินทุนการศึกษา)
พัฒนางาน กยศ.
(กองทุน กยศ.)
ทวิศึกษาพัฒนาชาติ
(งบทวิศึกษา)
โครงการสานฝันปันโอกาสนักกีฬา( เงินรายได้สถานศึกษา )

งบประมาณ
80,000.00
30,000.00
ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
462,260.34
109,441.06
3,000.00

ผู้รับผิดชอบ
นางลีลาวดี มุมทอง
นางสาวกุสุมา กลิ้งรัมย์
นางนิตยา โพธิ์เปี้ยศรี
นายไพรวัลย์ โพธิ์เปี้ยศรี

นางณัฐดารัตน์ ศกุนะสิงห์
นางพัชราภรณ์ ตั้งบวรธรรมา
รองบจาก สพฐ นางลีลาวดี มุมทอง
15,000.00 นายเสริมศักดิ์ ทองนำ

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2564
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 30 กันยายน พ.ศ.2564)

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
โครงการที่
ชื่อโครงการ / กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8
โครงการ
กพ01 โครงการค่ายวิชาการ "“Learning by doing ร้อง เล่น
เต้น คิด ACADEMIC CAMP 2021"
กพ02 โครงการเสริมสร้างทักษะกีฬาและอาชีพ
กพ03 โครงการพัฒนาทักษะ ICT สู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
กิจกกรรมที่ 1 อบรมโครงการพัฒนาทักษะ ICT สู่การ
เรียนรู้ศตวรรษที่ 21
กพ04 โครงการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต
กิจกรรมที่ 1 ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่, ผู้บำเพ็ญ
ประโยชน์รุ่นกลาง , ลูกเสือวิสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
กพ05 พัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
กพ06 ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
กพ07 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 และ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กพ08 วันภาษาไทยแห่งชาติ
รวมยอดจัดสรรทั้งหมด(เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

40,000.00

นางนิตยา โพธิ์เปี้ยศรี

15,000.00

นายไพรวัลย์ โพธิ์เปี้ยศรี
นายอาทิตย์ สงวนรัมย์

25,878.00
292,999.45
110,501.45

นางสาวกุสุมา กลิ้งรัมย์
นางลีลาวดี มุมทอง

3,000.00
179,498.00
50,000.00
15,000.00

นางอเทตยา แก้วศรีหา
นางสาวกุสุมา กลิ้งรัมย์
นายไพรวัลย์ โพธิ์เปี้ยศรี
นายเสริมศักดิ์ ทองนำ
นายรุ่งโรจน์ หวังชม

10,000.00
12,000.00
460,877.45

นางพัชราภรณ์ ตั้งบวรธรรมา

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 30 กันยายน พ.ศ.2564)

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
โครงการที่
ชื่อโครงการ / กิจกรรม
ฝ่ายกิจการนักเรียน
8
โครงการ
กก01 การพัฒนาระบบสภานักเรียนและสถานศึกษาสีขาว
ทูบีนัมเบอร์วัน
กก02 พัฒนาระบบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กก03 โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
กก04 พัฒนาระบบสำนักงานฝ่ายกิจการนักเรียน
กก05 โครงการวัยรุ่นใจใสไม่ท้องก่อนวัยอันควร
กก06 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กก07 โครงการคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
กก08

โครงการพัฒนารถรับส่งนักเรียน
รวมยอดจัดสรรทั้งหมด(เงินอุดหนุน)

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

5,000.00

นายรุ่งโรจน์ หวังชม

17,000.00
23,000.00
18,000.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00

นางวารินทร์ แดงชาติ
นายปิยณัฐณ์ สัสดี
นางสาวจรีพร เพประโคน
นายชาตรี อุทาน
นายชาตรี อุทาน
นายรุ่งโรจน์ หวังชม
นายชาตรี อุทาน
นายบุญช่วย สายลาม
นายอภิชาติ น้อยมโน

65,427.00
132,927.00

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ ฝ่ายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 30 กันยายน พ.ศ.2564)

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
โครงการที่
ชื่อโครงการ / กิจกรรม
ฝ่ายบุคคล
5
โครงการ
บค01 โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
กิจกรรมที่ 1 ประชุมอบรมครู
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
บค02 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
บค03 พัฒนาฝ่ายบริหารบุคคล
บค04 กีฬาสานสัมพันธ์โรงเรียนขนาดเล็กในสหวิทยาเขต เมืองฯ
บค05 จ้างลูกจ้างชั่วคราว
รวมยอดจัดสรรทั้งหมด(เงินอุดหนุน)

งบประมาณ
145,500.00
10,000.00
40,000.00
95,500.00
500.00
18,000.00
19,000.00
99,540.00
282,540.00

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอรณิชชา เมธาชัยสกุล

นางสาวอรณิชชา เมธาชัยสกุล
นายเสริมศักดิ์ ทองนำ
นายเสริมศักดิ์ ทองนำ
นางสาวอรณิชชา เมธาชัยสกุล

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 30 กันยายน พ.ศ.2564)

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
โครงการที่
ชื่อโครงการ / กิจกรรม
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
19
โครงการ
บท01 โครงการปรับปรุงอาคาร
บท02 โครงการปรับปรุงหน้าเสาธง
บท03 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บท04 โครงการจัดซื้อเครื่องมือช่าง
บท05 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์
บท06 โครงการซ่อมบำรุงรถโรงเรียน
บท07 โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
บท08 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด
บท09 โครงการบำรุงครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทั่วไป
บท10 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายโรงเรียน
บท11 โครงการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ
บท12 โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ
บท13 โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล
บท14 โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์หอประชุม
บท15 โครงการติดตั้งพัดลมหอประชุม
บท16 โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า
รวมยอดจัดสรรทั้งหมด(เงินอุดหนุน)
บท17 โครงการเว็บไซต์โรงเรียน
บท18 โครงการงานประชาสัมพันธ์
บท19 โครงการซ่อมบำรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม
รวมยอดจัดสรรทั้งหมด(เงินรายได้สถานศึกษา)

งบประมาณ
180,000.00
90,000.00
15,000.00
36,000.00
30,000.00
15,000.00
3,000.00
27,000.00
5,000.00
25,000.00
25,000.00
15,000.00
10,000.00
35,000.00
45,000.00
150,000.00
706,000.00
5,000.00
5,000.00
13,000.00
23,000.00

ผู้รับผิดชอบ
นายพนัส วิโสรัมย์
นายพนัส วิโสรัมย์
นายพนัส วิโสรัมย์
นายจันทรชัย เกษรชื่น
นายจันทรชัย เกษรชื่น
นางสาวภัทราวดี สวัสดิ์รัมย์
นางเกื้อกูล ดีรัมย์
นางสาวภัทราวดี สวัสดิ์รัมย์
นางสาวคณิตตา มีเสียง
นายชาตรี อุทาน
นายอาทิตย์ สงวนรัมย์
นางสาวภัทราวดี สวัสดิ์รัมย์
นางเกื้อกูล ดีรัมย์
นายชาตรี อุทาน
นายพนัส วิโสรัมย์
นายพนัส วิโสรัมย์
นายชาตรี อุทาน
นางสาวอรณิชชา เมธาชัยสกุล
นางสาวคณิตตา มีเสียง

ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณ ฝ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 30 กันยายน พ.ศ.2564)

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
โครงการที่
ชื่อโครงการ / กิจกรรม
ฝ่ายงบประมาณ
2
โครงการ
งป01 โครงการพัฒนางานบริหารงบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานการเงิน

งป02

งบประมาณ
38,000.00
4,000.00

กิจกรรมที่ 2 พัฒนางานบัญชี

4,000.00

กิจกรรมที่ 3 พัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์

5,000.00

กิจกรรมที่ 4 พัฒนางานควบคุมภายใน

2,000.00

กิจกรรมที่ 5 พัฒนางานนโยบายและแผนงาน

5,000.00

กิจกรรมที่ 6 ซ่อมแซมครุภัณฑ์และจัดซื้อครุภัณฑ์

18,000.00

โครงการประหยัดพลังงาน

รวมยอดจัดสรรทั้งหมด(เงินอุดหนุน)

ไม่ใช้งบ

38,000.00

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปาริฉัตร ปะโสทะกัง
นางสาวชญาดา ตะวันหะ,
นางมนิสตา แดงสี
นางสาวชญาดา ตะวันหะ,
นางมนิสตา แดงสี
นายธีระพงศ์ เช่นพิมาย
นางธนญา สุวรรณเหลา
นางสาวปาริฉัตร ปะโสทะกัง
นายธีรพงศ์ เช่นพิมาย
นางสาวปาริฉัตร ปะโสทะกัง
นายธีรพงศ์ เช่นพิมาย
นางสาวปาริฉัตร ปะโสทะกัง
นายธีรพงศ์ เช่นพิมาย
นางสาวชญาดา ตะวันหะ
นางมนิสตา แดงสี
นายธีระพงศ์ เช่นพิมาย
นางสาวปาริฉัตร ปะโสทะกัง
นางธนญา สุวรรณเหลา

