
ที่ ชื่อ โครงการ/งาน/กิจกรรม ไดร้ับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ
ส ารองจ่าย

1 งบส ำรองจ่ำย 260,630       ฝ่ำยงบประมำณ
โครงการฝ่ายบริหารงบประมาณ

1 งำนสำธำรณูปโภคโรงเรียนนำงรองพิทยำคม
  - ช ำระค่ำน  ำค่ำไฟ ค่ำโทรศัพท์ ปีงบประมำณ 2563 495,000       นำงวรรณำ อู๋ไพจิตร

2 งำนซ่อมบ ำรุง ต่อทะเบียน และต่อประกันภัยรถตู้โรงเรียน 60,000        นำงสำวธมนณัฏฐ์ สัตนำโคศิริกุล
3 โครงกำรพัฒนำศักยภำพระบบกำรบริหำรงบประมำณ

 - งำนจัดซื อวัสดุเชื อเพลิง 60,000        นำงกรรณิกำร์ สงครำมศักด์ิ
 - งำนกำรเงินและพัสดุฝ่ำยงบประมำณ         20,000 นำงสมบัติ สยำมประโคน
 - งำนแผนงำน 5,000          นำงพิมพ์ภัฏชฎำ พิกุลทอง

รวม 640,000      
โครงการฝ่ายบริหารงานบุคคล

1 โครงกำรศึกษำดูงำนของบุคลำกร        100,000  นำงวรินร ำไพ แถวกระโทก
2 โครงกำรจัดซื อ จัดจ้ำง ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ฝ่ำย 19,970        นำยชัยเวียง โคตรดก
3 โครงกำรส่งเสริมกำรป้องกันตนเองจำกส่ิงเสพย์ติด(โรงเรียนสีขำว)           5,000  นำยวิริยะ ทองดี
4 โครงกำรอบรมและพัฒนำโปรแกรม To School 5,500           นำยกษิดิศ ศิริเมฆำ
5 โครงกำรส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 5,000          
6 โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  นำยจีระศักด์ิ โพธิพ์ุม่

   ..กิจกรรมเยี่ยมบ้ำน 10,420        ครูทีป่รึกษำ
   ..กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน           4,000  นำงวรินร ำไพ แถวกระโทก
   ..ค่ำพำหนะดูแลช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำ 500             ครูทีป่รึกษำ

7 โครงกำรสำรสนเทศงำนบุคคล 5,000           นำงสำวแสงเดือน มะลิลำ
8 โครงกำรส่งเสริมกิจกำรนักเรียน

..กิจกรรมสภำนักเรียน         10,000 นำยวิริยะ ทองดี

..กิจกรรมไหว้ครู           1,000 นำงสำวมณฑกำญจน์ ฉกรรจ์ศิลป์

..กิจกรรมตั งสติก่อนสตำร์ท           1,000 นำยประถม ภักดี
9 โครงกำรจ้ำงครูอัตรำจ้ำง 2 ต ำแหน่ง        207,900  นำงสำวแสงเดือน มะลิลำ
10 โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ        300,000 นำงสำวสรำวลี มำประจวบ

รวม       675,290
โครงการฝ่ายบริหารทัว่ไป

1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพระบบกำรบริหำรทัว่ไป
..งำนสำรบรรณ ซ่อมเคร่ืองถ่ำยอกำร จัดซื อหมึก 10,000        นำงจรูญลักษณ์ วิเศษสกุลวงค์
..งำนประชำสัมพันธ์ภำคีเครือข่ำยชุมชน 10,000        นำงพิณภรณ์ วิทย์ศลำพงษ์

แผนการใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563
โรงเรียนนางรองพิทยาคม

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
        ในปงีบประมำณ 2563 โรงเรียนนำงรองพทิยำคม ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 32 ได้รับจัดสรร

งบประมำณประจ ำปงีบประมำณ 2563 จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน จ ำนวน 3,774,200 บำท
จึงได้จัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อกำรบริหำรจัดกำรและพฒันำโรงเรียน ดังต่อไปนี 

รำยละเอียดของแผนงำน/โครงกำร/งำน/กิจกรรมและประมำณกำรงบประมำณ จ ำแนกตำมฝ่ำย/กลุ่มสำระ
การจัดสรรงบประมาณ ประเภทเงนิอุดหนุน 



ที่ ชื่อ โครงการ/งาน/กิจกรรม ไดร้ับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ
..งำนพัฒนำงำนพยำบำล 10,000        นำงสำวฐิติยำ ค  ำชู
..ส ำนักงำนฝ่ำยบริหำรทัว่ไป 10,000        นำงจำรุวรรณ พัวพงษ์ประพันธ์
..งำนพัฒนำศูนย์บริกำรห้องประขุม 10,000        นำงกษิดิศ ศิริเมฆำ
..กิจกรรมประดับธงท ำป้ำยไวนิล 15,000        นำงสุภำรัตน์  คนชุม

2 โครงกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร สถำนที่
..ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 150,000       นำยภำคิน ยิ่งภัทรกิจ
..จัดท ำโรงจอดรถ 169,500       นำยภำคิน ยิ่งภัทรกิจ
..ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน  ำนักเรียน 100,000       นำยภำคิน ยิ่งภัทรกิจ
..ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรสถำนทีแ่ละอื่นๆ 100,000       นำยภำคิน ยิ่งภัทรกิจ
..จัดหำวัสดุอุปกรณ์ท ำควำมสะอำด 50,000        นำยสุมิตร  อันทำมำ

รวม 634,500      
โครงการ/งาน/กิจกรรม ตามนโยบาย

1 โครงกำรโรงเรียนสุจริต .. นำยปรำรภ  แกกูล
2 โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง .. นำงสำวรพีพรรณ สำลีรัมย์
3 โครงกำรรณรงค์ประหยัดกำรใช้พลังงำนภำยในโรงเรียน นำยสุมิตร  อันทำมำ

โครงการฝ่ายบริหารวิชาการ
1 โครงกำร/งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 3,000          นำยมนตรี ชื่นอุรำ
2 โครงกำร/งำนพัฒนำศักยภำพงำนทะเบียนวัดผล 10,000        นำยสมพุด  เกตขจร
3 โครงกำร/งำนรรับสมัครนักเรียนปีกำรศึกษำ 2563           7,500 นำงนวลฉวี  วีรำพันธ์
4 โครงกำรพัฒนำศักยภำพระบบกำรบริหำรฝ่ำยวิชำกำร 28,000        นำงสำวสรำวลี มำประจวบ
5 โครงกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำ         20,000 นำยชัยยุทธ พันธ์สมบัติ
6 โครงกำรพัฒนำส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 400,000       นำยพำนุวัฒน์ ป้องเคน
7 โครงกำรนิเทศกำรเรียนกำรสอน           1,000 นำงรุ่งรัตน์  จ ำปำโพธิ์
8 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้(วัสดุ)        469,000 นำงรุ่งรัตน์  จ ำปำโพธิ์
9 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำยและจุดเน้น         20,000 นำยชัยยุทธ พันธ์สมบัติ
10 โครงกำรห้องสมุดมีชีวิต

..จัดซื อวำรสำรและส่ิงพิมพ์         30,000 นำยสรำวุธ ฉิมกูล

..จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน         20,000 นำยสรำวุธ ฉิมกูล

..ปรับปรุงและพัฒนำห้องสมุด        200,000 นำยสรำวุธ ฉิมกูล
11 โครงกำรกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน           5,000  นำงสำวสรำวลี มำประจวบ

รวม     1,213,500
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 35,830        นำยสันติ อำภรณ์พงษ์
2 โครงกำรส่งเสริมทักษะทำงวิทยำศำสตร์ 6,500          นำงรุ่งรัตน์  จ ำปำโพธิ์
3 โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้วิทยำศำสตร์บูรณำกำรตำมหลักปรัชญำ

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 2,800          นำงรุ่งรัตน์  จ ำปำโพธิ์
4 โครงกำรปรับปรุงพัฒนำห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ 30,000        นำงวรรณำ อู๋ไพจิตร

รวม 75,130        



ที่ ชื่อ โครงการ/งาน/กิจกรรม ไดร้ับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มสำระภำษำไทย 8,000          นำงพิมพ์ภัฏชฎำ พิกุลทอง
2 โครงกำรพัฒนำส่งเสริมทักษะด้ำนภำษำไทย 11,000        นำยธนำกร วิทย์ศลำพงษ์
3 โครงกำรห้องสวยรวยวินัย 6,000          นำงสำวประเทือง จันท์สว่ำง

รวม 25,000        
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ

1 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษต่ำงประเทศ 28,000        นำงสมบัติ สยำมประโคน
2 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน 10,000        นำงสำวแสงเดือน มะลิลำ
3 โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ภำษำและวัฒนธรรม 7,000          นำงสำวแสงเดือน มะลิลำ

รวม 45,000        
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

1 โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมสุขภำพผู้เรียน 30,000        นำงสำวก ำไลทอง รำชแก้ว
รวม 30,000        

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1 โครงกำรวันส ำคัญแห่งชำติ  ศำสนำและพระมหำกษัตริย์ 19,000        นำงวำรุณี  หัสนิสสัย
2 โครงกำรห้องเรียนสะอำด บรรยำกำศดี สร้ำงแรงจูงใจและ 10,000        นำงวิไลลักษณ์ เหล่ำธรรมยิ่งยง

เอื อต่อกำรเรียนรู้
รวม 29,000        

กลุ่มสาระศิลปะ
1 พัฒนำศักยภำพทำงด้ำนศิลปะของผู้เรียน         10,000 นำยกิตติภูมิ ผลวิเศษสิทธิ์
2 โครงกำรเข้ำค่ำยจุดประกำยฝันสร้ำงสรรค์งำนศิลป์ ครั งที ่17           8,300 นำงนภัสสร ผลวิเศษสิทธิ์
3 โครงกำรนำฏศิลป์ไทยอนุรักษ์         11,700 นำยวิริยะ ทองดี
4 พัฒนำกำรเรียนกำรสอนวิชำดนตรีศึกษำ         10,000 นำยวิริยะ ทองดี

รวม         40,000
กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยี

1 โครงกำรจัดซื อวัสดุฝึกงำนกลุ่มสำระกำรงำนอำชีพและ
กำรศึกษำเพือ่กำรมีงำนท ำ 45,000        นำยภำคิน ยิ่งภัทรกิจ

2 โครงกำรพัฒนำกิจกรรมทำงกำรเกษตร 15,000        นำงพิณภรณ์ วิทย์ศลำพงษ์
3 โครงกำรปรับปรุงพัฒนำห้องเรียนคุณภำพคหกรรม 45,150         นำงอัมพวัน เวชชศำสตร์

รวม 105,150      
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

1 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์         20,000  นำงสมพุด เกตขจร
รวม         20,000

รวมทัง้สิ้น 3,774,200   



ชื่องาน/โครงการ ไดร้ับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ
โครงการฝ่ายบริหารงานบุคคล

1 โครงกำรปฐมนิเทศนักเรียน           5,000 นำยปรำรภ แกกูล
2 โครงกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนม.1,ม.4         29,190 นำงวรินร ำไพ แถวกระโทก
3 โครงกำรจิตอำสำ ร.ด.พันธุแ์กร่ง 10,000        นำยวิริยะ ทองดี

รวม         44,190
โครงการฝ่ายบริหารวิชาการ

1 โครงกำรแนะแนวสัญจรเปิดประตูสู่นำงรองพิทยำคม         65,000
..เปิดประตูสู่นำงรองพิทยำคม นำงสำริศำ ดวงจันทำ
..แนะแนวสัญจร นำงศุภรักษ์ สิริโฉม

2 โครงกำรมอบประกำศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ 10,000        นำงสำวปวีณำ โสภำ
3 โครงกำรเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ผู้บ ำเพ็ญฯ         92,700 นำงสำวสรำวลี มำประจวบ
4 โครงกำรทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้        236,534 นำงสำวสรำวลี มำประจวบ
5 โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ        198,676

  ..แข่งขันทักษะระดับเขต นำงรุ่งรัตน์ จ ำปำโพธิ์
   ..แข่งขันทักษะระดับภำค นำงรุ่งรัตน์ จ ำปำโพธิ์

  ..จัดซื อเคร่ืองดนตรีไทยเพือ่กำรแข่งขัน(ศิลปะ=19,600.-) นำยวิริยะ ทองดี
6 โครงกำรค่ำยวิชำกำรยกระดับผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียน 8กลุ่มสำระ         83,360

..ค่ำยวิทยำศำสตร์ นำยสันติ อำภรณ์พงษ์

..ค่ำยคณิตศำสตร์ นำยสมพุด เกตขจร

..ค่ำยภำษำไทย นำงพิมพ์ภัฏชฎำ พิกุลทอง

..ค่ำยภำษำต่ำงประเทศ นำงสมบัติ สยำมประโคน

..ค่ำยสังคมศึกษำฯ นำงวำรุณี หัสนิสสัย

..ค่ำยสุขศึกษำและพลศึกษำ นำงสำวก ำไลทอง รำชแก้ว

..กำรงำนอำชีพฯ นำยภำคิน ยิ่งภัทรกิจ
7 โครงกำรสอนเสริมเตรียมสอบ O-NET ม.3,ม.6         46,350 นำงสำวศุภรักษ์  สิริโสม
8 โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ ICT (83,360.-บำท)

  ..จัดซื อวัสดุอุปกรณ์ ซ่อมบ ำรุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์         23,360 นำยกษิดิศ ศิริเมฆำ
  ..ค่ำเช่ำสัญญำณอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง 60,000        นำยกษิดิศ ศิริเมฆำ

รวม        815,980
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

1 โครงกำรพัฒนำทักษะควำมเป็นเลิศทำงกีฬำสู่อำชีพ
..กิจกรรมแข่งขันกีฬำสีภำยใน         36,470 นำยทวี กมลชิตร
..แข่งขันกีฬำสหวิทยำเขตคัดเลือกตัวแทนโซน         30,000 นำยทวี กมลชิตร
..แข่งขันกีฬำเยำวชนจังหวัดบุรีรัมย/์ประเทศ         20,000 นำยทวี กมลชิตร

รวม 86,470        
รวมทัง้สิ้น 946,640      

การจดัสรรงบประมาณประเภทเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



ที่ ชื่องาน/โครงการ ไดร้ับจัดสรร ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณประเภทเงินระดมทรัพยากร

ฝ่ายบุคคล
1 โครงกำรจ้ำงบุคลำกรทีป่ฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ      (708,750.-บำท)

.. ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวจ ำนวน 6 คน เดือนละ 8,000 บำท 12 เดือน        576,000 นำงวรินร ำไพ แถวกระโทก

.. เบี ยประกันสังคม จ ำนวน 6 คน เดือนละ 400 บำท 12 เดือน         28,800 นำงวรินร ำไพ แถวกระโทก

.. ค่ำจ้ำงบรรณำรักษ์  จ ำนวน 1 คน เดือนละ 9,000 บำท 11 เดือน         99,000 นำงวรินร ำไพ แถวกระโทก

.. เบี ยประกันสังคม จ ำนวน 1 คน เดือนละ 450 บำท 11 เดือน           4,950 นำงวรินร ำไพ แถวกระโทก
2 โครงกำรโรงเรียนอุ่นใจ (ประกันอุบัติเหตุ) นำงวรินร ำไพ แถวกระโทก

กลุ่มสาระภาษาตา่งประเทศ
1 โครงกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะภำษำต่ำงประเทศของนักเรียน

โดยครูเจ้ำของภำษำ นำงสุภำรัตน์ คนชุม
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

1 โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัด
คอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมำตรฐำนทีรั่ฐจัดให้ 521,000      นำยกษิดิศ ศิริเมฆำ

อาคารสถานที่
1 โครงกำรสร้ำงรั วคอนกรีตด้ำนหลังและด้ำนทิศตะวันตกของโรงเรียน 407,440      นำยภำคิน ยิ่งภัทรกิจ

รวม 1,637,190   
งบประมาณประเภทเงินรายไดส้ถานศึกษา

1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพระบบกำรบริหำรทัว่ไป
..งำนพัฒนำงำนพยำบำล(เงินส่วนลดจำกประกันอุบัติเหตุนักเรียน) 10,000        นำงวรรณำ อู๋ไพจิตร
..เปล่ียนสำรกรองน  ำ นำยสุมิตร อันทำมำ
..งำนสวัสดิกำร/ปฏิคมโรงเรียนนำงรองพิทยำคม นำงสำวฐิติยำ ค  ำชู

2 โครงกำรพัฒนำระบบบโภชนำกำร-โรงอำหำร 30,000        นำงสำวก ำไลทอง รำชแก้ว
รวม 40,000        

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
การจดัสรรงบประมาณประเภทเงินระดมทรัพยากรและรายได้สถานศึกษา 


