ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจำปีการศึกษา 2563
ประมาณการรายรับ (จำนวนนักเรียน 150 คน)
1. เงินเหลือจ่ายปีการศึกษา 2562

= 180,000* บาท

2. เงินอุดหนุนรายหัว
นักเรียน ม.ต้น (100 x 3,500 บาท)

= 350,000

บาท

นักเรียน ม.ปลาย (50 x 3,800 บาท)

= 190,000

บาท

= 540,000

บาท

นักเรียน ม.ต้น (100 x 880 บาท)

= 88,000

บาท

นักเรียน ม.ปลาย (50 x 950 บาท)

= 47, 500

บาท

= 135,500

บาท

= 855,000

บาท

855,000

บาท

3. เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวม รายรับ
นำมาจัดสรรปีการศึกษา 2563
อัตราส่วนการจัดสรรงบประมาณ
1. วิชาการ 60%

=

513,000

บาท

2. บริหาร 30%

=

256, 500

บาท

3. สำรองจ่าย 10%

=

85,500

บาท

สรุปโครงการ ประจำปีการศึกษา 2563
ฝ่ายงาน
บริหารวิชาการ

บริหารทั่วไป

โครงการ
1) โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพ
2) โครงการนักเรียนเรียนรวม
3) โครงการ Open House
4) โครงการส่งเสริมกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
5) โครงการพัฒนาระบบบริหารวิชาการ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบวิชาการ
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์
6) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
7) โครงการจัดหาทุน
1) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอกสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนปลอดขยะ
กิจกรรมที่ 2 จิตอาสาพัฒนาชุมชน
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
กิจกรรมที่ 5 พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี
2) โครงการโรงเรียนคุณธรรม
3) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมหน้าเสาธง
กิจกรรมที่ 2 อบรมสุดสัปดาห์
กิจกรรมที่ 3 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
กิจกรรมที่ 4 ธรรมศึกษา
4) โครงการโรงเรียนสีขาว
5) โครงการส่งเสริมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้ปกครอง
กิจกรรมที่ 2 เยี่ยมบ้าน
กิจกรรมที่ 3 ปัจฉิมนิเทศ
6) โครงการกีฬาสีภายใน ภายนอกสถานศึกษา
7) โครงการจัดประกันภัยสำหรับนักเรียน ครูและบุคลากร
8) โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในสถานศึกษา

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
54,500
13,000
25,500
12,000

ครูกุหลาบ
ครูเสงี่ยม
ครูวิภาพร
ครูเสงี่ยม

10,000
3,000
7,000
2,500
1,500
104,500
2,000
2,000
81,500
4,000
15,000
8,825
32,000
30,000
2,000
5,000
7,500
3,000
3,500
1,000
30,000
5,000

ครูวิภาพร
ครูวิภาพร
ครูวิภาพร
ครูธรรมรัช
ครูกุหลาบ
ครูเจริญ
ครูธรรมรัช
ครูธรรมรัช
ครูเจริญ
ครูปิยะนันท์
ครูมาลีทัศน์
ครูมาลีทัศน์
ครูธรรมรัช
ครูธรรมรัช
ครูธรรมรัช
ครูเจริญ
ครูเจริญ
ครูภูชิช
ครูภูชิช
ครูภูชิช
ครูภูชิช
ครูภูชิช
ครูภูชิช
ครูกัญญ์วรา
ครูเสงี่ยม

บริหารทั่วไป(ต่อ)

บริหารงานบุคคล

บริหารงาน
งบประมาณ
สำนักงาน
ผู้อำนวยการ

9) โครงการค่ายลูกเสือ เนตรนารี/บำเพ็ญประโยชน์/ค่าย
คุณธรรม(งบกิจกรรมพัฒนาฯ)
10) โครงการทัศนศึกษา(งบกิจกรรมพัฒนาฯ)
11) โครงการประชาสัมพันธ์การศึกษา
กิจกรรมที่ 1 เว็บไซต์โรงเรียน
กิจกรรมที่ 2 แนะแนว

54,200

ครูภูชิช

47,425
5,000
2,656
2,344

ครูภูชิช
ครูชาติชาย
ครูชาติชาย
ครูพเยาว์

12) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
13) โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด 19
1) โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (งบของอบจ.)
2) โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาดูงาน
กิจกรรมที่ 2 อบรมหลักสูตรต่าง ๆ
กิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
(พัฒนาครู)
1) โครงการค่าใช้จ่ายพื้นฐาน
- ค่าสาธารณูปโภค
- ค่าวัสดุสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
- ค่าตอบแทนวิทยากร/ครูวิชาเฉพาะ
โครงการพัฒนานโยบาย จุดเน้นและทุนสำรองจ่ายสถานศึกษา

3,000
20,050
15,000
68,000
32,800
32,200
3,000

ครูชาติชาย
ครูเสงี่ยม
ครูปิยะนันท์
ครูชาติชาย
ครูชาติชาย
ครูชาติชาย
ครูปิยะนันท์

250,000
150,000
64,000
36,000
85,500

ครูกุหลาบ
ครูมาลีทัศน์
ครูชาติชาย
ผู้อำนวยการ

รวม 24 โครงการ

855,000

