จัดสรรงบประมาณตามโครงการ / กิจกรรมสนับสนุน
งบอุดหนุน ประจําปการศึกษา 2562

1. คาจางชั่วคราว
คาจางแมบาน คนทําสวน
2. งบดําเนินงาน
2.1 คาตอนแทน
คาวิทยากรทองถิ่น / วิทยากรภายนอก
2.2 คาใชสอย
คาเบี้ยเลี้ยง / คาพาหนะไปราชการ คาที่พัก
2.3 คาวัสดุ
คาวัสดุตามโครงการในแผนปฏิบัติการ
2.4 คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา คาโทรศัพท คาอินเตอรเน็ต คาน้ํา
3. งบลงทุน
3.1 คาครุภัณฑ
3.2 คาที่ดินสิ่งกอสราง
4. งบคาใชจายดําเนินงานตามนโยบาย
สํารองจาย
รวมเปนเงิน

จํานวน

252,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

20,000 บาท

จํานวน

227,000 บาท

จํานวน

720,000 บาท

จํานวน
จํานวน

113,000 บาท
300,000 บาท

จํานวน
จํานวน

413,000 บาท
2,065,000 บาท

ชั้น

จํานวน
นักเรียน

รายหัว
ตลอดปการศึกษา

คาหนังสือ
ตลอดป

คาเครื่องแบบ
ตลอดป

คาอุปกรณ
(เทอมละ) x 2

อ.1
อ.2

80
92
172
86
89
81
256
83
88
97
268
75
69
78
222
918

136,000 (1700)
156,400 (1700)
297,400
163,400 (1,900)
169,100 (1,900)
153,900 (1,900)
486,400
157,700 (1,900)
167,200 (1,900)
184,300 (1,900)
509,200
262,500 (3,500)
241,500 (3,500)
273,000 (3,500)
777,000
2,065,000

16,000 (200)
18,400 (200)
34,400
53,750 (625)
55,091 (619)
50,382 (622)
159,223
55,859 (673)
70,928 (806)
79,346 (818)
206,133
57,300 (764)
60,513 (877)
74,022 (949)
191,835
591,591

24,000 (300)
27,600 (300)
51,600
30,960 (360)
32,040 (360)
29,160 (360)
92,160
29,880 (360)
31,680 (360)
34,920 (360)
96,480
33,750 (450)
31,050 (450)
35,100 (450)
99,900
340,140

16,000 (100)
18,400 (100)
34,400
33,540 (195)
34,710 (195)
31,590 (195)
99,840
32,370 (195)
34,320 (195)
37,830 (195)
104,520
31,500 (210)
28,980 (210)
32,760 (210)
93,240
332,000

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
รวม

ที่
1
2
3
4
5

การจัดสรรคาสนับสนุนคาใชจายการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี)
ปการศึกษา 2562

คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
(เทอมละ) x 2

34,400 (215)
39,560 (215)
73,960
41,280 (240)
42,720 (240)
38,880 (240)
122,880
39,840 (240)
42,240 (240)
46,560 (240)
128,640
66,000 (440)
60,720 (440)
68,640 (440)
195,360
520,840

จัดสรรงบประมาณตามโครงการ / กิจกรรมสนับสนุน ประจําปการศึกษา 2561
โครงการ / กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

โครงการทัศนศึกษา
นางสาวสุริยา ทองเหวียง
โครงการอยูคายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
นายธนพัฒน คํางาม
นางสาวธีรนันท ทวีพงศ
โครงการเปดบานวิชาการ
โครงการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นางสาวณัชสุคนธ พรมมาก
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นางเพ็ญสุข เรืองนาม
รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (งบเรียนฟรี)
โครงการอาหารกลางวัน
นางประกันเล็ก โพธิชัย
โครงการอาหารเสริม (นม)
นางสาวลภัสลดา คุมทอง
โครงการเขาคายธรรมะ
นายไพบูลย ประทุมพร
รวมงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลทุงมหาเจริญ

จัดสรร
งบประมาณ
240,840
100,000
80,000
100,000
43,192.72
520,840
2,856,000
1,063,860
100,000
3,919,860

หมายเหตุ

3,849,571

หมายเหตุ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ธนาคารออมสิน

จาก อบต
จาก อบต
จาก อบต

จัดสรรงบประมาณตามโครงการ / กิจกรรมสนับสนุน ประจําปการศึกษา 2562
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

โครงการ / กิจกรรม
1. งบคาจางชั่วคราว
โครงการคาจางชั่วคราว
โครงการตรวจสอบภายใน
2. งบดําเนินงาน
โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากร
ใหมีประสิทธิภาพและสรางขวัญกําลังใจ
โครงการจัดสภาพภูมิทัศน
โครงการสงเสริม สรางคุณธรรม จริยธรรม
ยกยอง เชิดชูเกียรติ บุคลากรทางการศึกษา
โครงการนิเทศภายใน
โครงการขับเคลื่อนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
โครงการพัฒนาหองสมุด
โครงการสถานศึกษาสีขาว
โครงการพัฒนาศักยภาพระดับปฐมวัย
โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ
โครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพผูเรียนสู
ความเปนเลิศ
โครงการการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนกลุมนักเรียนพิเศษ
(เรียนรวม)
โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูกีฬา
โครงการกีฬา
โครงการควบคุม กํากับ ดูแล ซอมบํารุง ระบบ
ไฟฟา ประปา ภายในโรงเรียน
โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
โครงการสภานักเรียน
รวม

ผูรับผิดชอบ

จัดสรร
งบประมาณ

นางสาวมาลัย คงชมแพง
นางสาวมาลัย คงชมแพง

252,000
-

นางบุณยรัตน หงษสวัสดิ์

80,000

นายสุรเดช ออกแมน
นายชาติชาย เกตุดี

20,000
20,000

นางบุณยรัตน หงษสวัสดิ์
นายสุรเดช ออกแมน

-

นางสาวสรวีย สิทธิชูสินพงษ

-

นางเพ็ญสุข เรืองนาม
นางเพ็ญสุข เรืองนาม
นางสาวปรารถนา มุขโต
นางสาววิมล ทองนอก
นายชาคริต ตุมแมน
นางสาวนันทพร สังขวร
นางสาวสรวีย สิทธิชูสินพงษ
นางสาวธีรนันท ทวีพงศ

20,000
10,000
20,000
20,000
100,000

นางสาวมาลัย คงชมแพง
นางรัตนาภรณ คํางาม
นายสากล โพธิชัย
นางสาวศิรินันท ไผแสวง
นางสาวศิรินันท ไผแสวง
นายสากล โพธิชัย
นางปทมาภรณ เดชขันธ
นายกฤษณพงษ โสธาตุ

10,000
30,000
20,000
30,000
632,000

หมายเหตุ

ที่
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

จัดสรรงบประมาณตามโครงการ / กิจกรรมสนับสนุน ประจําปการศึกษา 2562

โครงการ / กิจกรรม
ยอดยกมา
โครงการสหกรณโรงเรียน
โครงการโรงเรียนธนาคารบานมหาเจริญ
โครงการประชุมผูปกครอง
โครงการความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
โครงการเรารักมหาเจริญและศิษยเกา
โครงการพัฒนาสารสนเทศจัดเก็บขอมูลและ
สารสนเทศ
โครงการประชาสัมพันธ
โครงการมาตรการรักษาความปลอดภัย
โครงการพัฒนาเครื่องเลนเด็กปฐมวัย
โครงการเทคโนโลยีและสารสนเทศ
โครงการน้ําดื่มสะอาด
โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาไทย
โครงการคาสาธารณูปโภค
โครงการวัสดุการศึกษา
3. งบลงทุน
โครงการที่ดินสิ่งกอสราง
4. ดําเนินการตามนโยบายเรงดวน
โครงการดําเนินการตามโยบายเรงดวน
(สองลานหกหมื่นหาพันบาทถวน)

ผูรับผิดชอบ

นางรัตนาภรณ คํางาม
นายชลทิต อินทรเหลือ
นางรัตนาภรณ คํางาม
นางรัตนาภรณ คํางาม
นางสาวธิดา ขุนเมือง
นางสาวชลลดา พันธมาศ

จัดสรร
632,000
-

นางสาวมาลัย คงชมแพง
นายบัณฑิต บุญเลิศ
นางสาวนันทพร สังขวร
นางสาวณัชสุคนธ พรมมาก
นายสากล โพธิชัย
นางสาวปรารถนา มุขโต
นางสาวมาลัย คงชมแพง
นางรัตนาภรณ คํางาม

50,000
20,000
20,000
600,000
123,500

นายธนพัฒน คํางาม

413,000

นายทวีศักดิ์ พึ่งบัว

206,500
2,065,000

หมายเหตุ

