
ที่ ช่ือ โครงการ/งาน/กิจกรรม ได้รบัจัดสรร ผู้รบัผิดชอบ
ส ารองจ่าย

1 งบส ารองจ่าย 260,630     ฝ่ายงบประมาณ
โครงการฝ่ายบรหิารงบประมาณ

1 งานสาธารณูปโภคโรงเรียนนางรองพิทยาคม
  - ช าระค่าน้ าค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ปีงบประมาณ 2563 495,000     นางวรรณา อู๋ไพจิตร

2 งานซ่อมบ ารุง ต่อทะเบียน และต่อประกันภัยรถตู้โรงเรียน 60,000       นางสาวธมนณัฏฐ์ สัตนาโคศิริกุล
3 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารงบประมาณ

 - งานจัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง 60,000       นางกรรณิการ์ สงครามศักด์ิ
 - งานการเงินและพัสดุฝ่ายงบประมาณ        20,000 นางสมบัติ สยามประโคน
 - งานแผนงาน 5,000        นางพิมพ์ภัฏชฎา พิกุลทอง

รวม 640,000    
โครงการฝ่ายบรหิารงานบุคคล

1 โครงการศึกษาดูงานของบุคลากร      100,000  นางวรินร าไพ แถวกระโทก
2 โครงการจัดซ้ือ จัดจ้าง ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ฝ่าย 19,970       นายชัยเวียง โคตรดก
3 โครงการส่งเสริมการป้องกันตนเองจากส่ิงเสพย์ติด(โรงเรียนสี         5,000  นายวิริยะ ทองดี
4 โครงการอบรมและพัฒนาโปรแกรม To School 5,500         นายกษิดิศ ศิริเมฆา
5 โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 5,000        
6 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  นายจีระศักด์ิ โพธ์ิพุ่ม

   ..กิจกรรมเย่ียมบ้าน 10,420       ครูที่ปรึกษา
   ..กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน         4,000  นางวรินร าไพ แถวกระโทก
   ..ค่าพาหนะดูแลช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา 500            ครูที่ปรึกษา

7 โครงการสารสนเทศงานบุคคล 5,000         นางสาวแสงเดือน มะลิลา
8 โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน

..กิจกรรมสภานักเรียน        10,000 นายวิริยะ ทองดี

..กิจกรรมไหว้ครู         1,000 นางสาวมณฑกาญจน์ ฉกรรจ์

..กิจกรรมต้ังสติก่อนสตาร์ท         1,000 นายประถม ภักดี
9 โครงการจ้างครูอัตราจ้าง 2 ต าแหน่ง      207,900  นางสาวแสงเดือน มะลิลา
10 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา      300,000 นางสาวสราวลี มาประจวบ

รวม     675,290 
โครงการฝ่ายบรหิารทั่วไป

1 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารทั่วไป
..งานสารบรรณ ซ่อมเคร่ืองถ่ายอการ จัดซ้ือหมึก 10,000       นางจรูญลักษณ์ วิเศษสกุลวงค์
..งานประชาสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายชุมชน 10,000       นางพิณภรณ์ วิทย์ศลาพงษ์

แผนการใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2563
โรงเรียนนางรองพิทยาคม

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
        ในปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนนางรองพิทยาคม ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้รับจดัสรร

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2563 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน จ านวน 3,774,200 บาท
จงึได้จดัท าแผนการใช้จา่ยงบประมาณเพือ่การบริหารจดัการและพัฒนาโรงเรียน ดังต่อไปนี้

รายละเอยีดของแผนงาน/โครงการ/งาน/กจิกรรมและประมาณการงบประมาณ จ าแนกตามฝ่าย/กลุ่มสาระ
การจดัสรรงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน 



ที่ ช่ือ โครงการ/งาน/กิจกรรม ได้รบัจัดสรร ผู้รบัผิดชอบ
..งานพัฒนางานพยาบาล 10,000       นางสาวฐิติยา ค้ าชู
..ส านักงานฝ่ายบริหารทั่วไป 10,000       นางจารุวรรณ พัวพงษ์ประพันธ์
..งานพัฒนาศูนย์บริการห้องประขุม 10,000       นางกษิดิศ ศิริเมฆา
..กิจกรรมประดับธงท าป้ายไวนิล 15,000       นางสุภารัตน์  คนชุม

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานที่
..ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 150,000     นายภาคิน ย่ิงภัทรกิจ
..จัดท าโรงจอดรถ 169,500     นายภาคิน ย่ิงภัทรกิจ
..ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ านักเรียน 100,000     นายภาคิน ย่ิงภัทรกิจ
..ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่และอื่นๆ 100,000     นายภาคิน ย่ิงภัทรกิจ
..จัดหาวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาด 50,000       นายสุมิตร  อันทามา

รวม 634,500    
โครงการ/งาน/กิจกรรม ตามนโยบาย

1 โครงการโรงเรียนสุจริต .. นายปรารภ  แกกูล
2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง .. นางสาวรพีพรรณ สาลีรัมย์
3 โครงการรณรงค์ประหยัดการใช้พลังงานภายในโรงเรียน นายสุมิตร  อันทามา

โครงการฝ่ายบรหิารวิชาการ
1 โครงการ/งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3,000        นายมนตรี ชื่นอุรา
2 โครงการ/งานพัฒนาศักยภาพงานทะเบียนวัดผล 10,000       นายสมพุด  เกตขจร
3 โครงการ/งานรรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563         7,500 นางนวลฉวี  วีราพันธ์
4 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารฝ่ายวิชาการ 28,000       นางสาวสราวลี มาประจวบ
5 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา        20,000 นายชัยยุทธ พันธ์สมบัติ
6 โครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 400,000     นายพานุวัฒน์ ป้องเคน
7 โครงการนิเทศการเรียนการสอน         1,000 นางรุ่งรัตน์  จ าปาโพธ์ิ
8 โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้(วัสดุ)      469,000 นางรุ่งรัตน์  จ าปาโพธ์ิ
9 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้น        20,000 นายชัยยุทธ พันธ์สมบัติ
10 โครงการห้องสมุดมีชีวิต

..จัดซ้ือวารสารและส่ิงพิมพ์        30,000 นายสราวุธ ฉิมกูล

..จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน        20,000 นายสราวุธ ฉิมกูล

..ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด      200,000 นายสราวุธ ฉิมกูล
11 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         5,000  นางสาวสราวลี มาประจวบ

รวม    1,213,500 
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

1 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 35,830       นายสันติ อาภรณ์พงษ์
2 โครงการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ 6,500        นางรุ่งรัตน์  จ าปาโพธ์ิ
3 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์บูรณาการตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2,800        นางรุ่งรัตน์  จ าปาโพธ์ิ
4 โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 30,000       นางวรรณา อู๋ไพจิตร

รวม 75,130      



ที่ ช่ือ โครงการ/งาน/กิจกรรม ได้รบัจัดสรร ผู้รบัผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย

1 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสาระภาษาไทย 8,000        นางพิมพ์ภัฏชฎา พิกุลทอง
2 โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะด้านภาษาไทย 11,000       นายธนากร วิทย์ศลาพงษ์
3 โครงการห้องสวยรวยวินัย 6,000        นางสาวประเทือง จันท์สว่าง

รวม 25,000       
กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ

1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษต่างประเทศ 28,000       นางสมบัติ สยามประโคน
2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 10,000       นางสาวแสงเดือน มะลิลา
3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม 7,000        นางสาวแสงเดือน มะลิลา

รวม 45,000      
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน 30,000       นางสาวก าไลทอง ราชแก้ว
รวม 30,000      

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1 โครงการวันส าคัญแห่งชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 19,000       นางวารุณี  หัสนิสสัย
2 โครงการห้องเรียนสะอาด บรรยากาศดี สร้างแรงจูงใจและ 10,000       นางวิไลลักษณ์ เหล่าธรรมย่ิงยง

เอื้อต่อการเรียนรู้
รวม 29,000      

กลุ่มสาระศิลปะ
1 พัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะของผู้เรียน        10,000 นายกิตติภูมิ ผลวิเศษสิทธ์ิ
2 โครงการเข้าค่ายจุดประกายฝันสร้างสรรค์งานศิลป์ คร้ังที่ 17         8,300 นางนภัสสร ผลวิเศษสิทธ์ิ
3 โครงการนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์        11,700 นายวิริยะ ทองดี
4 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรีศึกษา        10,000 นายวิริยะ ทองดี

รวม       40,000 
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

1 โครงการจัดซ้ือวัสดุฝึกงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
การศึกษาเพื่อการมีงานท า 45,000       นายภาคิน ย่ิงภัทรกิจ

2 โครงการพัฒนากิจกรรมทางการเกษตร 15,000       นางพิณภรณ์ วิทย์ศลาพงษ์
3 โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนคุณภาพคหกรรม 45,150        นางอัมพวัน เวชชศาสตร์

รวม 105,150    
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์        20,000  นางสมพุด เกตขจร
รวม        20,000 

รวมทั้งสิ้น 3,774,200  



ช่ืองาน/โครงการ ได้รบัจัดสรร ผู้รบัผิดชอบ
โครงการฝ่ายบรหิารงานบุคคล

1 โครงการปฐมนิเทศนักเรียน         5,000 นายปรารภ แกกูล
2 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนม.1,ม.4        29,190 นางวรินร าไพ แถวกระโทก
3 โครงการจิตอาสา ร.ด.พันธ์ุแกร่ง 10,000       นายวิริยะ ทองดี

รวม       44,190 
โครงการฝ่ายบรหิารวิชาการ

1 โครงการแนะแนวสัญจรเปิดประตูสู่นางรองพิทยาคม        65,000 
..เปิดประตูสู่นางรองพิทยาคม นางสาริศา ดวงจันทา
..แนะแนวสัญจร นางศุภรักษ์ สิริโฉม

2 โครงการมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ 10,000       นางสาวปวีณา โสภา
3 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญฯ        92,700 นางสาวสราวลี มาประจวบ
4 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้      236,534 นางสาวสราวลี มาประจวบ
5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ      198,676 

  ..แข่งขันทักษะระดับเขต นางรุ่งรัตน์ จ าปาโพธ์ิ
   ..แข่งขันทักษะระดับภาค นางรุ่งรัตน์ จ าปาโพธ์ิ

  ..จัดซ้ือเคร่ืองดนตรีไทยเพื่อการแข่งขัน(ศิลปะ=19,600.-) นายวิริยะ ทองดี
6 โครงการค่ายวิชาการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8กลุ่มสาระ       83,360 

..ค่ายวิทยาศาสตร์ นายสันติ อาภรณ์พงษ์

..ค่ายคณิตศาสตร์ นายสมพุด เกตขจร

..ค่ายภาษาไทย นางพิมพ์ภัฏชฎา พิกุลทอง

..ค่ายภาษาต่างประเทศ นางสมบัติ สยามประโคน

..ค่ายสังคมศึกษาฯ นางวารุณี หัสนิสสัย

..ค่ายสุขศึกษาและพลศึกษา นางสาวก าไลทอง ราชแก้ว

..การงานอาชีพฯ นายภาคิน ย่ิงภัทรกิจ
7 โครงการสอนเสริมเตรียมสอบ O-NET ม.3,ม.6        46,350 นางสาวศุภรักษ์  สิริโสม
8 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ ICT (83,360.-บาท)

  ..จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์        23,360 นายกษิดิศ ศิริเมฆา
  ..ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 60,000       นายกษิดิศ ศิริเมฆา

รวม      815,980 
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

1 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศทางกีฬาสู่อาชีพ
..กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน        36,470 นายทวี กมลชิตร
..แข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตคัดเลือกตัวแทนโซน        30,000 นายทวี กมลชิตร
..แข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์/ประเทศ        20,000 นายทวี กมลชิตร

รวม 86,470       
รวมทั้งสิ้น 946,640    

การจดัสรรงบประมาณประเภทเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



ที่ ช่ืองาน/โครงการ ได้รบัจัดสรร ผู้รบัผิดชอบ
งบประมาณประเภทเงินระดมทรพัยากร

ฝ่ายบุคคล
1 โครงการจ้างบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา      (708,750.-บาท)

.. ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวจ านวน 6 คน เดือนละ 8,000 บาท 12      576,000 นางวรินร าไพ แถวกระโทก

.. เบี้ยประกันสังคม จ านวน 6 คน เดือนละ 400 บาท 12 เดือน        28,800 นางวรินร าไพ แถวกระโทก

.. ค่าจ้างบรรณารักษ์  จ านวน 1 คน เดือนละ 9,000 บาท 11        99,000 นางวรินร าไพ แถวกระโทก

.. เบี้ยประกันสังคม จ านวน 1 คน เดือนละ 450 บาท 11 เดือน         4,950 นางวรินร าไพ แถวกระโทก
2 โครงการโรงเรียนอุ่นใจ (ประกันอุบัติเหตุ) นางวรินร าไพ แถวกระโทก

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศของนักเรียน

โดยครูเจ้าของภาษา นางสุภารัตน์ คนชุม
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

1 โครงการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์กรณีโรงเรียนจัด
คอมพิวเตอร์ให้นักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 521,000    นายกษิดิศ ศิริเมฆา

อาคารสถานที่
1 โครงการสร้างร้ัวคอนกรีตด้านหลังและด้านทิศตะวันตกของ 407,440    นายภาคิน ย่ิงภัทรกิจ

รวม 1,637,190  
งบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษา

1 โครงการพัฒนาศักยภาพระบบการบริหารทั่วไป
..งานพัฒนางานพยาบาล(เงินส่วนลดจากประกันอุบัติเหตุนักเรียน) 10,000       นางวรรณา อู๋ไพจิตร
..เปล่ียนสารกรองน้ า นายสุมิตร อันทามา
..งานสวัสดิการ/ปฏิคมโรงเรียนนางรองพิทยาคม นางสาวฐิติยา ค้ าชู

2 โครงการพัฒนาระบบบโภชนาการ-โรงอาหาร 30,000       นางสาวก าไลทอง ราชแก้ว
รวม 40,000      

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
การจดัสรรงบประมาณประเภทเงินระดมทรัพยากรและรายได้สถานศึกษา 


