รายละเอียดของแผนงาน โครงการ และกรอบงบประมาณ จาแนกตามกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ปี 2563

1. กลุม่ บริหารงานวิชาการ
ที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

2
3
4
5
6
7

โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
โครงการแนะแนวศึกษาต่อละการประกอบอาชีพ
โครงการส่งเสริ มนิสยั รักการอ่าน
โครงการส่งเสริ มความเป็ นเลิศทางวิชาการ O-COP
โครงการพัฒนากลุม่ บริ หารงานวิชาการ
โครงการระบบประกันคุณภาพภายใน

รวม

งบประมาณที่เสนอ
อุดหนุน
เรี ยนฟรี
รายได้
440,000.00
700,000.00
40,000.00
20,000.00
50,000.00
80,000.00
30,000.00

170,000.00

750,000.00

หมายเหตุ

440,000.00

2. กลุม่ บริหารงานบุคคล
ที่
1

โครงการ/งาน/กิจกรรม
โครงการพัฒนาบุคลากรในโรงเรี ยน (ไปอบรม/ประชุม/ไป
ราชการ)

2 โครงการพัฒนาบุคลากรในเครื อเตรี ยมพัฒน์สคู่ วามเป็ นเลิศ

งบประมาณที่เสนอ
อุดหนุน
เรี ยนฟรี
รายได้

งบสารองจ่ าย

300,000.00
350,000.00

3 โครงการเตรี ยมพัฒน์รักษ์ องค์กร

30,000.00

4 โครงการส่งเสริ มขวัญและกาลังใจบุคลากร
โครงการพัฒนาบุคากรชุมชนแห่งการเรี ยนรู้(PLC)สูก่ ารมี
5
วิทยฐานะ
6 โครงการจัดทาบอร์ ดและป้ายนิเทศกลุม่ บริ หารงานบุคคล

20,000.00

รวม

หมายเหตุ

20,000.00
10,000.00

730,000.00

-

รายละเอียดของแผนงาน โครงการ และกรอบงบประมาณ จาแนกตามกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรี ยนรู้

3. กลุม่ บริหารงบประมาณ แผนงาน และสารสนเทศ
ที่
1

โครงการ/งาน/กิจกรรม

งบประมาณที่เสนอ
อุดหนุน
เรี ยนฟรี
รายได้

หมายเหตุ

โครงการพัฒนากลุม่ บริ หารงบประมาณแผนงานและ
สารสนเทศ
1.1 งานจัดหาวัสดุ/ครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน 5 กลุม่ งาน

100,000.00

20,000X5

1.2 งานจัดหาวัสดุ/ครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน 9 กลุม่ สาระ

120,000.00

15,000X8

1.3 งานจัดซื ้อ จัดหาวัสดุ/ครุ ภณ
ั ฑ์ พัสดุกลาง

500,000.00

1.4 กิจกรรมพัฒนาสารสนเทศ

10,000.00

1.5 กิจกรรมพัฒนาระบบการเงิน พัสดุ และบัญชี

10,000.00

2 โครงการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารโรงเรี ยน ปี 2564

20,000.00

รวม

760,000.00

-

4. กลุม่ บริหารงานทัว่ ไป
ที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

งบประมาณที่เสนอ
อุดหนุน
เรี ยนฟรี
รายได้

หมายเหตุ

1 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 งานสร้ างโรงเรือนเลี ้ยงไก่
1.2 ปลูกข้ าว ปลูกผัก

2
3
4
5
6
7

1.3 ทาปุ๋ยหมักชีวภาพ / ปุ๋ยจากเศษใบไม้
1.4 ปลูกกล้ วย
1.5 จัดซื ้อวัสดุปลูก

20,000.00
20,000.00
5,000.00
5,000.00

โครงการโรงเรี ยนปลอดขยะ (Zero Watse School)

30,000.00

โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่
โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่นร่วมกับชุมชน
โครงการอนามัยโรงเรียนและโภชนาการ
โครงการธนาคารโรงเรียน
โครงการเทถนนคอนกรี ตอาคาร 5

รวม

100,000.00
10,000.00
50,000.00
-

140,000.00

400,000.00 ผ้ าป่ าฯ

500,000.00

รายละเอียดของแผนงาน โครงการ และกรอบงบประมาณ จาแนกตามกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรี ยนรู้

5. กลุม่ บริหารงานกิจการนักเรี ยน
ที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

งบประมาณที่เสนอ
อุดหนุน
เรี ยนฟรี
รายได้

1 โครงการส่งเสริ มพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมฯ
1.1 กิจกรรมอรบรมคุณธรรม จริ ยธรรม

200,000.00

1.2 กิจกรรมพิธีไหว้ ครู และประดับเข็มพระเกี ้ยว

15,000.00

1.3 กิจกรรมวันเกียรติยศ

20,000.00
500.00

1.4 กิจกรรมหน้ าเสาธง

1.5 กิจกรรมประชุมระดับชันเรี
้ ยน

3,000.00

1.6 กิจกรรมส่งเสริ มนักเรี ยนทาความดี เด็กดีศรี เตรี ยมพัฒน์

2

3,000.00

1.7 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา

5,000.00

1.8 กิจกรรมสร้ างความตระหนักในการทดสอบโอเน็ต

1,000.00

1.9 กิจกรรมปลูกฝั งคุณะรมจริ ยธรรม

50,000.00

โครงการพัฒนาระเบียบวินยั สร้ างจิตสานึกในการรักษากฏ
ระเบียบฯ
2.1 กิจกรรมสร้ างความเข้ าใจระเบียบวินยั โรงเรี ยน
2.2 กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยสร้ างวินยั จราจร

20,000.00

2.3 กิจกรรมอาสาจราจร
3 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
3.1 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ ไขปั ญหาสารเสพติด
3.2 กิจกรรมสร้ างเสริ มทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 กิจกรรมติดตามนักเรี ยนกลุม่ เสี่ยงในเขตพื ้นที่

30,000.00

3.4 กิจกรรมการให้ คาปรึ กษาและแก้ ไขปั ญหากับนักเรี ยน
3.5 กิจกรรมทีมสหวิชาชีพ
3.6 กิจกรรมเยี่ยมบ้ านนักเรี ยน

60,000.00

3.7 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
3.8 กิจกรรมประชุมครู ที่ปรึ กษาและหัวหน้ าระดับ

120,000.00
-

4 โครงการจัดทาคูม่ ือนักเรี ยน

150,000.00

รวม

110,000.00

567,500.00

-

หมายเหตุ

รายละเอียดของแผนงาน โครงการ และกรอบงบประมาณ จาแนกตามกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรี ยนรู้

5. กลุม่ บริหารงานกิจการนักเรี ยน(ต่อ)
ที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

5 โครงการวันสาคัญ
5.1 กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรี ยน

อุดหนุน

ประเภทเงิน
เรี ยนฟรี

หมายเหตุ

รายได้

10,000.00

6 โครงการส่งเสริ มประชาธิปไตย สภานักเรี ยน
6.1 กิจกรรมเลือกตั ้งประธาน คณะกรรมการสภานักเรี ยน

2,000.00

6.2กิจกรรมส่งเสริ มศักยภาพผู้นานักเรี ยน
6.3 กิจกรรมพี่รหัส น้ องรหัส
6.4 กิจกรรมสภานักเรี ยน(ตรวจความสะอาด ขวดน ้าเพื่อพี่และน้ อง)
6.5 กิจกรรมให้ ความรู้การปกครองระบอบประชาธิ ปไตย

โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
7 อบายมุข
8 โครงการ TO BE NUMBER ONE
9 โครงการ RE-X-RAY
10 โครงการพัฒนาระบบเครื่ องเสียง โดมอนุสรณ์
11 โครงการทาบัตรประจาตัวนักเรี ยน
12 โครงการพัฒนาสานักงานกลุม่ บริ หารกิจการนักเรี ยน
13 โครงการพัฒนาระบบกล้ องวงจรปิ ดภายในโรงเรี ยน
รวม

25,000.00
2,000.00
20,000.00

10,000.00
30,000.00
10,000.00

-

20,000.00

1,000.00
10,000.00

61,000.00

79,000.00

-

รายละเอียดของแผนงาน โครงการ และกรอบงบประมาณ จาแนกตามกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรี ยนรู้

6. กลุม่ สาระการเรี ยนรู้วทิ ยาศาสตร์
ที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

1

โครงการจัดหาสื่อวัสดุและสารเคมีเพื่อใช้ ในกิจกรรมการเรี ยน
การสอน

2

โครงการจัดหาวัสดุสานักงาน

3

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

อุดหนุน

หมายเหตุ

รายได้

100,000.00
20,000.00

4 โครงการสวนพฤกศาสตร์ โรงเรี ยน
โครงการพัฒนาสื่อการเรี ยนการสอนและปรับปรุงห้ องปฏิบตั ิการ
5
คอมฯ

ประเภทเงิน
เรี ยนฟรี

รวม

50,000.00
100,000.00

270,000.00

7. กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
ที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ประเภทเงิน
เรี ยนฟรี

อุดหนุน

รายได้

หมายเหตุ

1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนภาษาไทย
1.กิจกรรมส่งเสริ มความเป็ นเลิศทางวิชาการด้ วยการรักการ

5,000.00
20,000.00

2.กิจกรรมท่องอาขยาน
3.กิจกรรมวันสุนทรภู่
4.กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5.กิจกรรมสร้ างและผลิตสื่อการสอนภาษาไทย
6.กิจกรรมหมอภาษา

5,000.00
10,000.00

-

7.กิจกรรมส่งเสริ มงการสอนแบบ PISA
8.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ Q-NET
รวม

40,000.00

8. กลุม่ สาระการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์
ที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ประเภทเงิน
เรี ยนฟรี

อุดหนุน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกลุม่ สาระฯ
คณิตศาสตร์
กิจกรรมสร้ างและผลิตสื่อการจัดการเรี ยนการสอน
2
คณิตศาสตร์
3 กิจกรรมคิดคานวณ

1

4 กิจกรรมส่งเสริ มศักยภาพผู้เรี ยนเข้ าทดสอบแข่งขัน
5 กิจกรรมสัปดาห์คณิศาสตร์
รวม

10,000.00
10,000.00
10,000.00
-

30,000.00

หมายเหตุ
รายได้

รายละเอียดของแผนงาน โครงการ และกรอบงบประมาณ จาแนกตามกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรี ยนรู้

9. กลุม่ สาระการเรี ยนรู้สงั คมศึกษาฯ
ที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ประเภทเงิน
เรี ยนฟรี

อุดหนุน
1

หมายเหตุ
รายได้

40,000.00
กิจกรรมความเป็ นเลิศทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมส่งเสริ มศักยภาพนักเรี ยนทางสังคมศึกษา(แข่งขันฯ)

2
3 กิจกรรมสร้ างและผลิตสื่อการสอนสังคมศึกษา
4 กิจกรรมค่ายสังคมพัฒนาแหล่งวัฒนธรรม
5 โครงการวันสาคัญ
5.1 กิจกรรมวันแม่
5.2 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

20,000.00

5.3 กิจกรรมวันคล้ ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
5.4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
5.5 กิจกรรมทาบุญตักบาตรวันสาคัญทางพุทธศาสนา

รวม

40,000.00

20,000.00

10. กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ประเภทเงิน
เรี ยนฟรี

อุดหนุน
1

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกลุม่ สาระ
ภาษาต่างประเทศ

2

กิจกรรมส่งเสริ มความเป็ นเลิศทางภาษาต่างประเทศ(จัดหา
สื่อฯ)
กิจกรรมส่งเสริ มศักยภาพนักเรี ยนด้ านภาษาต่างประเทศ

3

20,000.00
-

4 กิจกรรมพัฒนาภาษาญี่ปนุ่
5 กิจกรรมพัฒนาภาษาจีน
6 กิจกรรมพัฒนาภาษาเกาหลี

20,000.00

7 กิจกรรมวันคริ สต์มาส
8 กิจกรรมยุวมัคคุเทศก์

20,000.00

9 กิจกรรมครอสเวิร์ด

30,000.00

10 กิจกรรมภาษาวันละคา

5,000.00

รวม

45,000.00

50,000.00

หมายเหตุ
รายได้

11. กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ศิลปะ
ที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ประเภทเงิน
เรี ยนฟรี

อุดหนุน
1

โครงการพัฒนาคุญภาพการเรี ยนการสอนวิชาศิลปะ
(ทัศนศิลป์)

2 โครงการส่งเสริ มนาฏศิลป์ไทย
3 โครงการดนตรี สากร/ดนตรี ไทย/ดนตรี พื ้นเมือง

รวม

หมายเหตุ
รายได้

20,000.00
40,000.00
100,000.00

160,000.00

-

รายละเอียดของแผนงาน โครงการ และกรอบงบประมาณ จาแนกตามกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรี ยนรู้

12. กลุม่ สาระการเรี ยนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา
ที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ประเภทเงิน
เรี ยนฟรี

อุดหนุน

หมายเหตุ
รายได้

1 โครงการพัฒนาทักษะด้ านสุขศึกษาและพลศึกษา
1.1 กิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาสี)/กีฬาน้ องใหม่

100,000.00

1.2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายนอก (กีฬาจังหวัด/กีฬาเทศบาล

100,000.00

กีฬาสหวิทยาเขตฯ/กีฬาสพม.20/กีฬาร่ วมกับหน่วยงานอื่นฯ)
2 โครงการออกกาลังกายครู-นักเรี ยน ในโรงเรี ยน
3 โครงการทดสอบสมรรถภาพนักเรี ยน

5,000.00
-

4 โครงการจัดซื ้ออุปกรณ์ กีฬา

50,000.00

5 โครงการสร้ าง ซ่อมแซม ปรับปรุ ง อุปกรณ์ สนามกีฬา

50,000.00

6

โครงการส่งเสริ มความเป็ นเลิศทางสุขศึกษาและพลศึกษา
(แข่งขันทักษะ และเข้ าค่ายนักกีฬา)

7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสุขศึกษาฯ
รวม

100,000.00
-

105,000.00

300,000.00

-

13. กลุม่ สาระการเรี ยนรู้การงานอาชีพ
ที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม
อุดหนุน

1

ประเภทเงิน
เรี ยนฟรี

หมายเหตุ
รายได้

โครงการพัฒนาการเรี ยนการสอนวิชาการงานอาชีพม.ต้ น/ม.
ปลาย
1.1จัดซื ้อเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การจัดการเรี ยนวิชางานไฟฟ้า
1.2จัดซื ้อเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การจัดการเรี ยนวิชางานโลหะ

5,000.00
5,000.00

1.3จัดซื ้อเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การจัดการเรี ยนวิชางานไม้

5,000.00

1.4จัดซื ้อเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรี ยนวิชางานช่างพื ้นฐาน

5,000.00

1.5จัดซื ้อเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์การจัดการเรี ยนวิชางานเกษตรกรรม

5,000.00

1.6จัดซื ้อเครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การจัดการเรี ยนวิชางานคห
กรรม
2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

รวม

5,000.00
50,000.00

80,000.00

14. กลุม่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
ที่

หมายเหตุ

โครงการ/งาน/กิจกรรม
อุดหนุน

ประเภทเงิน
เรี ยนฟรี

1 กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี /ยุวกาชาด

P

2 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

P

3 กิจกรรมชุมนุม

P

รวม

รายได้

15. โครงการร่วมกับเครือเตรียมพัฒน์
ที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม

ประเภทเงิน
เรี ยนฟรี

อุดหนุน
1 โครงการส่งเสริ มศักยภาพผู้นานักเรี ยน
2 โครงการนิทรรศการ O-COP,O-SOP ในเครื อเตรี ยมพัฒน์

20,000.00

3 โครงการส่งเสริ มโอกาสเปลี่ยนที่เรี ยน
4 โครงการปั นน ้าใจ สานสายใย เครื อข่ายเตรี ยมพัฒน์
5 โครงการพัฒนาข้ อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

20,000.00

หมายเหตุ
รายได้
งานกิจการนักเรี ยน
งานวิชาการ
งานวิชาการ

10,000.00

งานวิชาการ
งานวิชาการ

โครงการส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมการจัดการศึกษาในเครื อ
6 เตรี ยมพัฒน์

ผู้บริ หาร

7 โครงการเตรี ยมพัฒน์รักองค์กร

งานบุคคล

8 โครงการศึกษาดูงานโรงเรี ยนในเครื อเตรี มพัฒน์

ผู้บริ หาร

9

โครงการพัฒนาบุคลากรในเครื อเตรี ยมพัฒน์สคู่ วามเป็ นเลิศ
ครัง้ ที่ 6

10 โครงการจัดการศึกษาทางไกล (DLIT)

รวม

งานบุคคล
งานวิชาการ

ค่ าใช้ จ่ายประจา ปี 2563
ที่

โครงการ/งาน/กิจกรรม
อุดหนุน

1 ค่าไฟฟ้า

ประเภทเงิน
เรี ยนฟรี

หมายเหตุ
รายได้

1,000,000.00

2 ค่าโทรศัพท์

100,000.00

3 ค่าไปรษณีย์

10,000.00

4 ค่าเก็บขยะ/ส่งปฏิกลู

10,000.00

5 ค่าวัสดุน ้ามันเชื ้อเพลิง

230,000.00

6 ค่าซ่อมบารุ งรถ ร.ร.

100,000.00

7 ค่าจ้ างครู สอนดนตรี (1 คน X 11 เดือน X 11,000บาท)

121,000.00

8 ค่าจ้ างนักการภารโรง (5 คน X 12 เดือน X 9,000บาท)

540,000.00

9 ค่าจ้ างยาม (2 คน X 12 เดือน X 9,000บาท)

216,000.00

10 ค่าประกันสังคม(ส่วนของนายจ้ าง)
11 ค่าหมึก COPY PRINT (ห้ องCOPY PRINT) /หมึกปริ น้ เตอร์ (กลุม่ งาน)

50,000.00
500,000.00

12
รวมค่ าใช้ จ่ายประจา
13 ชาระหนี ้ ค้ างชาระร้ านค้ าต่างๆ

รวม

2,877,000.00
1,200,000.00

4,077,000.00

-

รายการงบประมาณ ประจาปี การศึกษา
2563
รายการ (เงินอุดหนุนจัดการเรี ยนการสอน)
1 นักเรี ยน ม.ต้ น

(1,193 คน X 3,500.-บาท)

2 นักเรี ยน ม.ปลาย (876 คน X 3,800.-บาท)

รวม
หัก ค่ าใช้ จ่ายประจา
เหลือ
1 วิชาการ
(70%)
2 บริ หารทั่วไป (20%)
3 งบสารองจ่ าย (10%)
งบประมาณทัง้ หมด (1+2+3)

งบประมาณ
4,175,500.00
3,328,800.00

7,504,300.00
4,077,000.00
3,427,300.00
2,399,110.00
685,460.00
342,730.00

-

3,427,300.00

1 งบเรี ยนฟรี กิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน
นักเรี ยน ม.ต้ น

(1,193 คน X 880.-บาท)

นักเรี ยน ม.ปลาย (876 คน X 950.-บาท)

รวม
2 งบเรี ยนฟรี ค่ าหนังสือเรี ยน
3 งบเรี ยนฟรี ค่ าเครื่ องแบบนักเรี ยน
นักเรี ยน ม.ต้ น

(1,193 คน X 450.-บาท)

นักเรี ยน ม.ปลาย (876 คน X 500.-บาท)
4

รวม
งบเรี ยนฟรี ค่ าอุปกรณ์ การเรี ยน
นักเรี ยน ม.ต้ น

(1,193 คน X 210.-บาท X 2ภาคเรี ยน)

นักเรี ยน ม.ปลาย (876 คน X 230.-บาท X 2 ภาคเรี ยน)

รวม
5

เงินรายได้ สถานศึกษา
1. เงินจากโรงอาหาร
2. เงินทุนการศึกษานักเรียนจากโรงอาหาร
3. เงินค่าน ้า+ค่าไฟฟ้าจากโรงอาหาร
(16,000X12เดือน)
4. เงินค่าไฟฟ้าบ้ านพักครู (2,500X12 เดือน)
รวม

1,049,840.00
832,200.00
1,882,040.00
2,100,000.00
536,850.00
438,000.00
974,850.00

501,060.00
402,960.00
904,020.00

1,050,000.00
30,000.00
192,000.00
30,000.00
1,302,000.00

ประมาณการ

เรี ยนรู้ ปี 2563

นกิจการนักเรี ยน

