บัญชีจัดสรรการใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจาปี โรงเรียน บ้านวังใหม่
ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณในการจัดสรร 978,000 บาท
ที่มางบประมาณ ในการวางแผน ข้อมูล 10 มิย.2560
รายการ
1 จานวนนักเรียน ชั้นอนุบาล 96 คน
2 จานวนนักเรียน ชั้นประถม 252 คน
3 จานวนนักเรียน ชั้นมัธยม 96 คน

งบ/คน

1,700
1,900
3,500

รวมนักเรียน 444 คน

เป็นเงิน
163,200
478,800
336,000
978,000

4 ยอดยกมา เงินคงเหลือเหลื่อมปี 30 กันยายน 2560

บาท
บาท
บาท

319,711 บาท
1,297,711 บาท

รวมทั้งสิ้น
งานวิชาการ
ที่
รายการ
งบประมาณ
1 โครงการ ประกันคุณภาพ
8,000
2 โครงการ ห้องสมุดฯ
8,000
3 โครงการ นิเทศ
2,000
4 โครงการ จัดการศึกษาปฐมวัย
30,000
5 โครงการ หนูรักภาษา
4,000
6 โครงการ ยกระดับและส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน80,000
7 โครงการ แกนนาเรียนร่วม
2,000
8 โครงการ บริหารจัดการและ พัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโน50,000
9 โครงการ แหล่งเรียนรู้
5,000
10 โครงการ อาเซียน
5,000
11 โครงการ บริหารหลักสูตร
3,000
12 โครงการ ลูกเสือ - เนตรนารี
5,000
13 โครงการ เว็บมาสเตอร์ +โปรเดสทอบ+ GSP
3,000
205,000

บาท

ผู้รับผิดชอบโครงการ
อ.จุฑามาศ
อ.สุรีวัลย์
รองฯธนธร
อ.ศิวาพร ธุระ
อ.เจริญ
อ.ธัญพิชชา สังข์ทอง
อ. ยุภาวดี
อ.ประสิทธิ
อ. วีระ วีระพันธ์
อ.ณัฐฐา
อ.ธัญพิชชา สังข์ทอง
อ.สุริยนต์
อ.ประสิทธิ

งานบุคลากร
14 โครงการ พัฒนาบุคลากร
69,500
15 โครงการ สร้างความเข้มแข็งองค์กร(ทัศนศึกษาดูงาน 50,000
119,500
งานงบประมาณ
16 โครงการ บริหารและควบคุมสินทรัพย์
17 โครงการ แผนการใช้เงิน

20,000
1,000
21,000

อ.ยุทธนา จันทร์แสง

อ.นิสา หาญกล้า
อ.ศิวาพร ธุระ

งานบริหารทัว่ ไป
18 โครงการ วันสาคัญ
20,000 อ.ศรีประภา
19 โครงการ ประชาธิปไตย
3,000 อ.ณรงค์ ลีศรี
20 โครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน
10,000 อ. วิไลวรรณ พันโน
21 โครงการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5,000 อ.พนิดา
22 โครงการ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
20,000 อ.ณัฐฐา
23 โครงการ กีฬาสัมพันธ์
23,000 นายสมชาติ หมู่ทอง
24 โครงการ สหกรณ์
10,000 อ.อภิชาต
25 โครงการ สัมพันธ์ชมุ ชน
5,000 อ.เจริญ
26 โครงการ อาหารกลางวัน
3,000 อ.เบญจวรรณ
27 โครงการ ร่างกายแข็งแรงหัวใจแจ่มใส
3,000 อ.คณิฐฐา
28 โครงการ ทะเบียนนักเรียน
15,000 อ. อรพิน ลีศรี
29 โครงการ ส่งเสริมอาชีพเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง3,000 อ.วีระ
30 โครงการ หนูน้อยคุณธรรม น้อมนาปรัชญาฯ
2,500 อ. อัมพรรัตน์ วีระพันธ์
31 โครงการ พัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อม
72,000 อ.มนตรี
32 โครงการ ธนาคารขยะ
3000 อ. มนตรี
197,500
สาธารณุปโภค
200,000 บาท
งานธุรการ
100,000 บาท
สภาพคล่อง อื่น ๆ
135,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
435,000

รายการกันเงินเหลื่อมปี
ณ วันที่ 30 กันายน 2560
รายการกันเงินเหลื่อมปี
ณ วันที่ 30 กันายน 2560
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กันไว้ใช้ในไตรมาสแรก
สาธารณูปโภค
ธุรการ
สภาพคล่อง
รวมกันเงินนอกโครงการ

319,711 บาท
319,711 บาท
123,360
45,000
30,000
40,000
115,000

กันไว้ดาเนินการจัดการศึกษา
-โครงการ กีฬาสัมพันธ์
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ (ศิลปหัตกรรม)
- วันสาคัญ
- อาคารสถานที่
กันไว้ดาเนินการจัดการศึกษา

30,000
20,000
10,351
21,000
196,351

