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กลุ่มบริหาร งาน/กลุ่มสาระฯ ฯ/โครงการ เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา บ ารุงการศึกษา หมายเหตุ

บริหารท่ัวไป พัฒนางานสารสนเทศ 40,000.00

งานกิจการนักเรียน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอันพึงประสงค์ 30,000.00

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 90,000.00
ส่งเสริมประชาธิปไตยและพัฒนางานคณะกรรมการฯ 45,000.00

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 10,000.00 10,000.00
ส่งเสริมความปลอดภัยและวินัยจราจรในสถานศึกษา 10,000.00 40,000.00

พัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 290,000.00 150,000.00

งานโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 20,000.00

ส่งเสริมสุขภาพ 25,000.00

สืบสาน To Be Number One 35,000.00

สถานศึกษาสีขาว 5,000.00

สถานศึกษาปลอดภัย 10,000.00

สถานศึกษาปลอดบุหร่ีและแอลกอฮอส์ 15,000.00

การพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 40,000.00

โรงเรียนคุณธรรม 5,000.00

พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 20,000.00 50,000.00

ส่งเสริมสนับสนุนเวรประจ าวัน 10,000.00

700,000.00 250,000.00 0.00

บริหารงบประมาณ การส่งเสริมประสิทธิภาพงานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 55,000.00

(กลุ่มแผนงานและ ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบงานประกันคุณภาพภายใน 18,000.00

ประกันคุณภาพ) โรงเรียนวิถีพุทธ 2,000.00

75,000 0 0
(งานการเงินและพัสดุ) พัฒนางานการเงินและบัญชี 40,000.00

พัฒนางานพัสดุและสินทรัพย์ 35,000.00

จัดซ้ือครุภัณฑ์ประจ าปี 2565 378,100.00

453,100.00 0 0

528,100.00 0.00 0.00

บริหารงานบุคคล จ้างครูและบุคลากร 460,656.00    1,707,784.00  

(งานบุคคล) พัฒนางานส านักงานบุคลากร 40,000.00

พัฒนาและส่งเสริมบุคลากร 270,000.00

พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 64,344.00

พัฒนาส านักงานกลุ่มงานธุรการ 55,000.00

พัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 10,000.00

900,000.00 0.00 1,707,784.00

การจัดสรรงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอน เงินอุดหนุนรายหัว ปีการศึกษา 2565
รายการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

รวมกลุ่มบริหารท่ัวไป(กลุ่มงานกิจการนักเรียน)

รวมกลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ

รวมกลุ่มงานการเงินและพัสดุ

รวมกลุ่มบริหารงบประมาณ

รวมกลุ่มบริหารงานบุคคล
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กลุ่มบริหาร งาน/กลุ่มสาระฯ ฯ/โครงการ เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา บ ารุงการศึกษา หมายเหตุ

บริหารวิชาการ พัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารวิชาการ 23,000.00

(กลุ่มงานวิชาการ) ส่งเสริมพัฒนางานวิชาการ 300,000.00

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 15,000.00

นิเทศภายใน 4,000.00

พัฒนางานวัดผล 40,000.00

พัฒนางานแนะแนว 30,000.00

พัฒนางานวิจัยและการศึกษา 2,000.00

พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 60,000.00

ส่งนักเรียนแข่งขันทักษะ 200,000.00

พัฒนางานทะเบียน 35,000.00
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐิจพอเพียง 30,000.00

นิทรรศการทางวิชาการ 24,000.00

พัฒนาและปรับปรุงห้องสมุด 40,000.00

พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 102,500.00

905,500.00 0.00 0.00
กลุ่มสาระฯ พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 127,000.00    
วิทยาศาสตร์ พัฒนาการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 240,928.00

127,000.00 0.00 240,928.00
กลุ่มสาระฯ พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 60,000.00
คณิตศาสตร์

60,000.00 0.00 0.00
กลุ่มสาระฯ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 45,000.00
ภาษาต่างประเทศ พัฒนาศูนย์การเรียนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 15,000.00

60,000.00 0.00 0.00
กลุ่มสาระฯ กีฬาสี 50,000.00
สุขศึกษา พัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษาฯ 97,500.00

147,500.00 0.00 0.00
กลุ่มสาระฯ พัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษาฯ 60,000.00
สังคมศึกษา

60,000.00 0.00 0.00
กลุ่มสาระฯ การงาน นิทรรศการงานอาชีพ 10,000.00

พัฒนาการเรียนการสอนการงานอาชีพ 45,000.00
55,000.00 0.00 0.00

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ พัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ 115,000.00
พัฒนาศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 10,000.00

125,000.00 0.00 0.00
กลุ่มบริหาร งาน/กลุ่มสาระฯ ฯ/โครงการ เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา บ ารุงการศึกษา หมายเหตุ

กลุ่มสาระฯ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 60,000.00
ภาษาไทย

รวมกลุ่มบริหารวิชาการ

รวมกลุ่มสาระฯ ฯ วิทยาศาสตร์

รวมกลุ่มสาระฯ ฯ คณิตศาสตร์

รวมกลุ่มสาระฯ ฯ ภาษาต่างประเทศ

รวมกลุ่มสาระฯ ฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

รวมกลุ่มสาระฯ ฯ สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

รวมกลุ่มสาระฯ ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รวมกลุ่มสาระฯ ฯ ศิลปะ
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60,000.00 0.00 0.00
694,500.00 0.00 240,928.00

กลุ่มบริหาร งาน/กลุ่มสาระฯ ฯ/โครงการ เงินอุดหนุน รายได้สถานศึกษา บ ารุงการศึกษา หมายเหตุ

งานประจ า ค่าสาธารณูปโภค 1,500,000.00 350,000.00

ค่าน้ ามัน (ยานพาหนะ/ตัดหญ้า) 250,000.00

1,750,000.00 350,000.00 0.00

631,628.84 100,000.00 115,981.00

6,109,728.84 700,000.00 2,064,693.00รวมงบอุดหนุนรายหัวท้ังส้ิน

รวมกลุ่มสาระฯ ฯ ภาษาไทย
รวมกลุ่ม  8  สาระการเรียนรู้

รวมงานประจ า

งบส ารองจ่าย

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองเชลียง
ตำมที่โรงเรียนเมืองเชลียงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณเพื่อวำงแผนปฏิบัตริำชกำรในปีงบประมำณ 

2565 โดยพิจำรณำจัดสรรงบประมำณภำยใต้กรอบของนโยบำย วงเงินงบประมำณที่มีอยู่ และควำมจ ำเป็นเร่งด่วนเพื่อกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ

บัดนี้ คณะกรรมกำรได้ด ำเนินกำรเรียบรอ้ยแล้ว รำยละเอียดปรำกฎดงัเอกสำรข้ำงต้น                                            
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ ให้ควำมเห็นชอบ และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเพื่อขอควำมเห็นชอบและอนุมัติ                    

(ลงช่ือ)                       (ลงช่ือ)       
(นำงรุ่งฤดี  ทองแซม)  (นำยธีรำวุธ  จูเปีย)   

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกลุ่มบรหิำรงบประมำณ

ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมอืงเชลียง ควำมเห็นของประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ
เห็นชอบ  น ำเสนอคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ             เห็นชอบ / อนุมัติ  
ไม่เห็นชอบ ........................................... ไม่เห็นชอบ ...........................................

(ลงช่ือ)                       (ลงช่ือ)       
(นำยประกอบ  พงศ์พันธ์)  (นำยเกตุ  วงศ์จันทรมณี)   

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเมืองเชลียง  ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรยีนเมืองเชลยีง


