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9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

020 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจำป 



โครงการค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ค่าแบบเรียน  152,346.00 2,666.00    155,012.00        

ค่าอุปกรณ์การเรียน    61,800.00 61,800.00         

ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน    66,200.00 66,200.00         

1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

1.1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์  3,667.00      3,667.00           

1.2 พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้

       -พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

               1. กิจกรรมวันสุนทรภู่

               2  กิจกรรมวันภาษาไทย

               3. กิจกรรมพัฒนาห้องกลุ่มสาระฯ

               4 กิจกรรมพัฒนาสวนวรรณคดี

               5. กิจกรรมจัดท าส่ือการเรียนการสอน

               6. กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มติวเข้มภาษาไทย

      -พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

       ศาสนา และวัฒนธรรม

               1. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนวิชาธรรมศึกษาและอิสลามศึกษา 1,000.00      1,000.00           

สรุปงบประมาณจ าแนกตามกลุ่ม/งาน/โครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา 2564

ท่ี ฝ่าย/หมวด/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
  อุดหนุน  

รายหัว

กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

    เรียนฟรี  

   15 ปี

บ ารุง

การศึกษา
อ่ืนๆ รวม

1. กลุ่มบริหารวิชาการ



สรุปงบประมาณจ าแนกตามกลุ่ม/งาน/โครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา 2564

ท่ี ฝ่าย/หมวด/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
  อุดหนุน  

รายหัว

กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

    เรียนฟรี  

   15 ปี

บ ารุง

การศึกษา
อ่ืนๆ รวม

               2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดท าระบบสารสนเทศแหล่งเรียนรู้

               3. วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา

       -พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

               1. จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์

               2. กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

               3. ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้สู่ห้องเรียน

               4. กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

       -พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                1. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

       -พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

               1. พัฒนาการเรียนการสอน

       -พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                1.  ค่าจ้างครูต่างประเทศ 21,300.00    43,500.00    64,800.00         

                2.  เสริมสร้างบรรยากาศภายในห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้

                3.  กิจกรรม English Day

                4.  กิจกรรม Christmas Day 

                5.  กิจกรรม Valentine Day



สรุปงบประมาณจ าแนกตามกลุ่ม/งาน/โครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา 2564

ท่ี ฝ่าย/หมวด/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
  อุดหนุน  

รายหัว

กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

    เรียนฟรี  

   15 ปี

บ ารุง

การศึกษา
อ่ืนๆ รวม

                6.  กิจกรรมHalloweenDay

       -พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

                1. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ

                2. กิจกรรมวาดภาพบนฝาผนัง

       -พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

                1. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะสุขศึกษา

1.3 กิจกรรมตอบสนองนโยบายจุดเน้น (ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ และชุมนุม )

1.4 กิจกรรมประกวดส่ือการเรียนการสอน

1.5 กิจกรรมวิชาการงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรม

2 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาและการแข่งขันกีฬาสีภายใน

3 โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ และสารสนเทศ

ภายในโรงเรียน

               1. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศภายในโรงเรียน 46,610.00    38,020.00    84,630.00         

               2. พัฒนางานโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษา 11,900.00    11,900.00         

               3. พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 69,108.80    69,108.80         

4 โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

5 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ม.3 และ ม. 6 (O-net)

6 โครงการพัฒนางานทะเบียน



สรุปงบประมาณจ าแนกตามกลุ่ม/งาน/โครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา 2564

ท่ี ฝ่าย/หมวด/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
  อุดหนุน  

รายหัว

กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

    เรียนฟรี  

   15 ปี

บ ารุง

การศึกษา
อ่ืนๆ รวม

7 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

8 โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา

9 โครงการพัฒนาการวัดผลประเมินผล

10 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 8,320.00      8,320.00           

11 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ

และศึกษาดูงานบูรณาการ 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้

12 แนะแนวสัญจร 3,584.50      3,584.50           

13 อบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม 157,170.30   8,320.00      -            81,520.00    -              247,010.30        

14 โครงการกิจการนักเรียน 21,004.00    21,004.00         

กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กิจกรรมสภานักเรียน

15 โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี  และส่ิงแวดล้อม 93,574.82    99,358.24     192,933.06        

รวม 114,578.82   -             -            -             99,358.24     213,937.06        

16 โครงการพัฒนางานสารบรรณ และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศนักเรียน 300.00        300.00              

17 โครงการรักสถาบัน

2. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและอาคารสถานท่ี

3. กลุ่มบริหารงานท่ัวไปและบุคคล



สรุปงบประมาณจ าแนกตามกลุ่ม/งาน/โครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา 2564

ท่ี ฝ่าย/หมวด/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
  อุดหนุน  

รายหัว

กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

    เรียนฟรี  

   15 ปี

บ ารุง

การศึกษา
อ่ืนๆ รวม

18 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต 4,670.03      4,670.03           

19 โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

-กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้น านักเรียน

-กิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 

สู่ความเป็นเลิศ

-กิจกรรมพัฒนาข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  5  วิชาหลัก (ตอพ)

-กิจกรรมนิทรรศการ  OCOP OSOP(ตอพ)

-กิจกรรมพัฒนาระบบ DLIT

-กิจกรรมปันน้ าใจสายใยเตรียมพัฒน์ฯ

20 โครงการค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน  (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)

         ค่าเบ้ียเล้ียง  ท่ีพัก  พาหนะไปราชการ 1,728.00      1,728.00           

         ค่าถ่ายเอกสาร

         ค่าวัสดุเช้ือเพลิง  น้ ามันหล่อล่ืนส าหรับยานพาหนะ 7,100.00      7,100.00           

         ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ และครุภัณฑ์ 57,268.99    57,268.99         

         ค่าสมทบประกันสังคม 5,481.00      5,481.00           

         ค่าสาธารณูปโภค

            ค่าไฟฟ้า 142,768.37   46,722.49     189,490.86        

            ค่าน้ าประปา 21,674.69    30,162.78     51,837.47         



สรุปงบประมาณจ าแนกตามกลุ่ม/งาน/โครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา 2564

ท่ี ฝ่าย/หมวด/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
  อุดหนุน  

รายหัว

กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

    เรียนฟรี  

   15 ปี
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การศึกษา
อ่ืนๆ รวม

            ค่าโทรศัพท์ 1,288.28      1,288.28           

รวม 242,279.36   -             -            -             76,885.27     319,164.63        

21 โครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน(พัสดุการเงินและบัญชี) 1,000.00      1,000.00           

22 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

1,000.00      -             -            -             -              1,000.00           

515,028.48 8,320.00    -           81,520.00   176,243.51  781,111.99        

1 โครงการส่งเสริมอาชีพระยะส้ัน ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2564 18,070.00 18070

2 โครงการส่งเสริมอาชีพระยะส้ัน ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2564 17,550.00 17550

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตกับนักเรียนในวัยเรียน (งบ 91935 บาท) 71,460.00 71460

4 โครงการขับข่ีจักรยานยนต์เพ่ือความปลอดภัย (งบ 79650 บาท) 31,500.00 31500

อ่ืนๆ รวมท่ี ฝ่าย/หมวด/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
  อุดหนุน  

รายหัว

กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

    เรียนฟรี  

   15 ปี

บ ารุง

การศึกษา

4. กลุ่มบริหารงบประมาณ

รวม

รวมท้ังส้ิน



สรุปงบประมาณจ าแนกตามกลุ่ม/งาน/โครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา 2564

ท่ี ฝ่าย/หมวด/งาน/โครงการ/กิจกรรม ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
  อุดหนุน  

รายหัว

กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน

    เรียนฟรี  

   15 ปี

บ ารุง

การศึกษา
อ่ืนๆ รวม

5 โครงการว่ายน้ าเพ่ือชีวิต  (งบ 34695บาท)

6 โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด   (งบ 30960 บาท) 30,900.00 30900

7 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตกับนักเรียนในวัยเรียน  (งบ 21950 บาท)

8 โครงการขับข่ีจักรยานยนต์เพ่ือความปลอดภัย  (งบ 50500 บาท)

9 โครงการจัดหาบุคลากรสาขาวิชาเอกขาดแคลน 164,501.54 164501.54

10

รวม -            35,620.00   -           -            298,361.54  333,981.54        


