
กลุ่มบรหิาร งาน/กลุ่มสาระฯ ฯ/โครงการ เงนิอุดหนุน รายได้สถานศึกษา บ ารงุการศึกษา หมายเหตุ
บริหารทั่วไป พฒันาสารสนเทศ 10,000.00
งานกิจการนักเรียน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันพงึประสงค์ 44,600.00

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 80,000.00
พฒันาคณะกรรมการนักเรียน 30,000.00
โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 10,000.00
ความปลอดภยัและจราจรในโรงเรียน 15,000.00 10,000.00
โรงเรียนคุณธรรม 5,000.00
พฒันางานชุมชนและภาคีเครือข่าย 10,000.00
สถานศึกษาสีขาว 10,000.00
สืบสาน To Be Number One 40,000.00

254,600.00 10,000.00 0.00

บริหารงบประมาณ งานวางแผนพฒันาโรงเรียน 9,000.00
(กลุ่มแผนงานและ งานประกันคุณภาพภายใน 10,000.00 10,000.00
ประกันคุณภาพ) พฒันาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 12,000.00 10,000.00

งานสารสนเทศ 4,000.00
งานส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 8,000.00

43,000 20,000 0
(งานการเงินและพัสดุ) พฒันางานการเงิน 15,000.00

พฒันางานพสัดุและสินทรัพย์ 15,000.00
30,000 0 0

73,000.00 20,000.00 0.00
บริหารงานบคุคล จ้างครูและบคุลากร 460,656.00    1,678,752.00  

(งานบคุคล) พฒันางานส านักงานกลุ่มงานบคุคล 30,000.00
พฒันาบคุลากร 140,000.00 224,752.00
งานประชาสัมพนัธ์ 38,014.00

668,670 0.00 1,903,504.00
(งานอาคารสถานที่) บริการงานอาคารสถานที่ 200,000.00 280,000.00

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 22,000.00

222,000.00 280,000.00 0.00
(งานธรุการ) พฒันากลุ่มงานธรุการ 50,000.00

50,000.00

940,670.00 280,000.00 1,903,504.00

กลุ่มบรหิาร งาน/กลุ่มสาระฯ ฯ/โครงการ เงนิอุดหนุน รายได้สถานศึกษา บ ารงุการศึกษา หมายเหตุ

รวมกลุ่มงานอาคารสถานที่

รวมกลุ่มงานธุรการ

รวมกลุ่มบรหิารงานบคุคล

รวมกลุ่มงานบคุคล

งบหน้าการจดัสรรงบประมาณค่าจดัการเรียนการสอน เงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2563
รายการจดัสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563  

รวมกลุ่มบรหิารทั่วไป(กลุ่มงานกิจการนักเรยีน)

รวมกลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ

รวมกลุ่มงานการเงนิและพัสดุ

รวมกลุ่มบรหิารงบประมาณ



บริหารวชิาการ พฒันาส านักงานกลุ่มบริหารวชิาการ 23,000.00
(กลุ่มงานวชิาการ) ส่งเสริมพฒันางานวชิาการ 300,000.00 196,857.00

พฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 4,000.00
พฒันาบคุลากรด้านวชิาการ (นิเทศภายใน) 10,000.00
พฒันางานวดัผล 40,000.00
พฒันางานแนะแนว 30,000.00
พฒันางานวจิัยและการศึกษา 2,000.00
พฒันาผลสัมฤทธิท์างการเรียน ม.3,ม.6 30,000.00
ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวชิาการ 200,000.00
ส่งเสริมหอ้งเรียนพเิศษ 30,000.00
พฒันางานทะเบยีน 10,000.00
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐิจพอเพียง 30,000.00 20,000.00
นิทรรศการทางวชิาการ 24,000.00
พฒันาและปรับปรุงหอ้งสมุด 40,000.00

773,000.00 216,857.00 0.00
กลุ่มสาระฯ พฒันาการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ 97,000.00      
วทิยาศาสตร์ พฒันาการเรียนการสอนคอมพวิเตอร์ 250,477.00

พฒันาปรับปรุงหอ้งเรียนปรับอากาศ 125,350.00
การอบรมท าจรวดขวดน  า 5,000.00

102,000.00 0.00 375,827.00
กลุ่มสาระฯ พฒันาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 55,000.00
คณิตศาสตร์

55,000.00 0.00 0.00
กลุ่มสาระฯ พฒันาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 45,000.00

พฒันาศูนย์การเรียนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 13,000.00
58,000.00 0.00 0.00

กลุ่มสาระฯ กีฬาสี 50,095.00
สุขศึกษา พฒันาการเรียนการสอนสุขศึกษาฯ 97,500.00

147,595.00 0.00 0.00
กลุ่มสาระฯ พฒันาการเรียนการสอนสังคมศึกษาฯ 50,000.00
สังคมศึกษา หอ้งเรียนอาเซียน 10,000.00

60,000.00 0.00 0.00
กลุ่มสาระฯ การงาน นิทรรศการงานอาชีพ 10,000.00
อาชีพและเทคโนโลยี พฒันาการเรียนการสอนการงานอาชีพฯ 70,000.00

80,000.00 0.00 0.00
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ พฒันาการเรียนการสอนศิลปะ 115,000.00

พฒันาศูนย์อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมพื นบา้น 10,000.00

125,000.00 0.00 0.00
กลุ่มบรหิาร งาน/กลุ่มสาระฯ ฯ/โครงการ เงนิอุดหนุน รายได้สถานศึกษา บ ารงุการศึกษา หมายเหตุ

กลุ่มสาระฯ พฒันาการเรียนการสอนภาษาไทย 60,000.00

รวมกลุ่มสาระฯ ฯ คณติศาสตร์

รวมกลุ่มสาระฯ ฯ ภาษาต่างประเทศ

รวมกลุ่มสาระฯ ฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

รวมกลุ่มสาระฯ ฯ สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

รวมกลุ่มสาระฯ ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รวมกลุ่มสาระฯ ฯ ศิลปะ

รวมกลุ่มบรหิารวิชาการ

รวมกลุ่มสาระฯ ฯ วิทยาศาสตร์



ภาษาไทย

60,000.00 0.00 0.00

กลุ่มบรหิาร งาน/กลุ่มสาระฯ ฯ/โครงการ เงนิอุดหนุน รายได้สถานศึกษา บ ารงุการศึกษา หมายเหตุ

กิจกรรม ลูกเสือ

พฒันาผู้เรียน เนตรนารี

ยุวกาชาด

บ าเพญ็ประโยชน์

กิจกรรมอยู่ค่ายพกัแรม 10,000.00

รักษาดินแดน 5,000.00

กิจกรรมชุมนุม 5,000.00

20,000.00 0.00 0.00

707,595.00 0.00 375,827.00

งานประจ า ค่าสาธารณูปโภค 1,500,000.00 100,000.00

ค่าน  ามัน (ยานพาหนะ/ตัดหญ้า) 200,000.00

1,700,000.00 100,000.00 0.00

550,035.00
4,998,900.00 626,857.00 2,279,331.00

         ตามที่โรงเรียนเมืองเชลียงได้แต่งตั งคณะกรรมการพจิารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อวางแผนปฏบิติัราชการในปงีบประมาณ 2563 โดย
พจิารณาจัดสรรงบประมาณภายใต้กรอบของนโยบาย วงเงินงบประมาณที่มีอยู่ และความจ าเปน็เร่งด่วนเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

      (ลงชื่อ)       (ลงชื่อ)
                   (นายธรีาวธุ  จูเปยี)                        (นายอรุณ  หอมชื่น)
      ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ      รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ

 
ความเหน็ของผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองเชลียง ความเหน็ของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ

       □    เหน็ชอบ   น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาฯ        □    เหน็ชอบ / อนุมัติ
       □    ไม่เหน็ชอบ ...................................................        □    ไม่เหน็ชอบ..............................................

       (ลงชื่อ)..........................................................        (ลงชื่อ)....................................................
                (นางสาวจันทร์เพญ็  ทรัพย์ประชา)                  (นายเกตุ  วงศ์จันทรมณี)
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองเชลียง

เรยีน  ผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองเชลียง

บดันี คณะกรรมการได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดปรากฎดังเอกสารข้างต้น
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ใหค้วามเหน็ชอบ และน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเหน็ชอบและอนุมัติใช้ต่อไป

 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองเชลียง

รวมทั้งสิ้น

รวมกลุ่มสาระฯ ฯ ภาษาไทย

รวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

รวมกลุ่ม  8  สาระฯ + กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน

รวมงานประจ า

งบส ารองจ่าย


