ง

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ที่……………………………วันที่ 30 พฤษภาภาคม 2561
เรื่อง การจัดสรรงบประมาณประจาปีการศึกษา 2561
………………………………………………………………………………………………………………………..
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
งานแผนงาน ขอรายงานผลการอนุ มั ติ ให้ กิ จ กรรม/งาน/โครงการ ใช้ จ่ ายเงิน ตามโครงการต่ าง ๆ
ของแต่ละกลุ่มงาน โดยมีผลสรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและงบประมาณแยกตามโครงการ ดังต่อไปนี้
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีการศึกษา 2561
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจาปีการศึกษา 2561
ประเภทงบประมาณ
ประเภทเงินอุดหนุนรายหัว
1.ฝ่ายวิชาการ
2.ฝ่ายกิจการนักเรียน
3.ฝ่ายงบประมาณและประกันคุณภาพ
4.ฝ่ายอานวยการ
5.ฝ่ายบริหารทั่วไป
6.สารอง
7.สาธารณูปโภค
ประเภทเงินเรียนฟรี 15 ปี(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
1.กิจกรรมวิชาการ
2.กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/ยุวกาชาด
3.กิจกรรมทัศนศึกษา
4.การบริการและสารสนเทศ/ICT 40ชม./ปี
5.สารอง

งบประมาณ
7,779,800.00
3,734,000.00
311,000.00
311,000.00
933,000.00
933,000.00
777,980.00
777,980.00
1,902,520.00
590,000.00
342,000.00
171,000.00
511,520.00
278,980.00

ประเภทเงินบารุงการศึกษานักเรียนโครงการพิเศษ
ม.ต้น
1.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP ม.ต้น) (5,000บาท/คน/เทอม)
2.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (MSET ม.ต้น) (4,500 บาท/คน/เทอม)
3.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMTE ม.ต้น) (8,000 บาท/คน/เทอม)
4.โครงการห้องเรียนพิเศษEP/MLP ม.ต้น (25,000 บาท/คน/เทอม)
ม.ปลาย
1.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMTE ม.ปลาย) (7,500 บาท/คน/เทอม)
2.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (MSET ม.ปลาย) (5,500 บาท/คน/เทอม)
3.โครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP ม.ปลาย) (5,500 บาท/คน/เทอม)
4.โครงการห้องเรียนพิเศษMEP (17,500 บาท/คน/เทอม)
ประเภทเงินบารุงการศึกษา
1.ค่าสนับสนุนสื่อการสอนคอมพิวเตอร์
2.ค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ
3.ค่าสาธารณูปโภค
4.ค่าจ้างบุคลากร
ประเภทเงินบารุงหอพัก
1.ค่าบารุงหอพัก
2.ค่าซักรีดเสื้อผ้า
3.ค่าดูแลสุขภาพนักเรียนหอพัก
4.ค่าอาหารนักเรียนหอพัก
5.ค่ากิจกรรมหอพัก

850,000.00
220,000.00
330,000.00
3,120,000.00
480,000.00
98,000.00
170,000.00
1,500,000.00
1,926,000.00
2,996,000.00
2,140,000.00
3,424,000.00
396,000.00
660,000.00
22,000.00
1,650,000.00
55,000.00

2. งบประมาณประจาปีการศึกษา 2561 แยกตามโครงการ

โครงการ
โครงการที่ 1 โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
โครงการที่ 2 โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
โครงการที่ 3 โครงการ
ส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษด้าน
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
โครงการที่ 4 โครงการ
สามภาษา
โครงการที่ 5 โครงการ
พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้และการ
วัดประเมินผลด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
โครงการที่ 6 โครงการ
พัฒนาหลักสูตร สื่อ
และนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้สู่สากล
โครงการที่ 7 โครงการ
ส่งเสริมมุกดีศรีนครินทร์
โครงการที่ 8 โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการ
โครงการที่ 9 โครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรสู่
มืออาชีพ
โครงการที่ 10 โครงการ
พัฒนาภูมิทัศน์
สิ่งแวดล้อมและ
ห้องเรียนคุณภาพ

งบประมาณประจาปีการศึกษา 2561 แยกตามโครงการ
งบประมาณประจาปีการศึกษา 2561
จานวน
เรียนฟรี15ปี
อุดหนุน
บกศ./อื่นๆ
กิจกรรม
165,000.00
130,125.00
500,000.00
21

ผู้รับผิดชอบ
นายธวัชชัย ทิพย์รงค์

424,070.00

884,400.00

40,000.00

34

นางเบญจลักษณ์ อึ๋งสืบเชื้อ

-

-

2,084,500.00

27

นางวิไลลักษณ์ ตังสุรัตน์

-

-

7,578,370.00

9

นางรัตนาภรณ์ ตันรัตนส่อง
แสง

-

413,000.00

524,800.00

8

นางอโนทัย วรรณทอง

251,520.00

116,000.00

1,726,644.00

9

นายขวัญชัย ถิรตันติกุล

432,205.00

485,000.00

466,000.00

18

นางวรรณี สืบกระพันธ์

-

1,662,000.00

720,000.00

19

รองฯพรศิริ จินาพงศ์

-

372,000.00

3,433,610.00

4

นางสาวพิมพ์ณดา บุญสพ

-

1,276,000.00

-

7

นายเฉลิมศักดิ์ ไชยนันทน์

โครงการ
โครงการที่ 11 โครงการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์
กับภาคีเครือข่ายโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน
โครงการที่ 12 โครงการ
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
โครงการที่ 13 โครงการ
TO BE NO.1 เป็นหนึ่ง
โดยไม่พึ่งยาเสพติด
โครงการที่ 14 โครงการ
ธนาคารโรงเรียน
โครงการที่ 15 โครงการ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการที่ 16 โครงการ
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
รวม

งบประมาณประจาปีการศึกษา 2561 แยกตามโครงการ
งบประมาณประจาปีการศึกษา 2561
จานวน
เรียนฟรี15ปี
อุดหนุน
บกศ./อื่นๆ
กิจกรรม
392,000.00
18,300.00
8

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวศิรดา ไพโรจน์รชตะ

-

126,000.00

-

6

นายอรรถชัย มีสุข

2,000.00

80,000.00

-

9

นางวิไลพร จันเสงี่ยม

-

7,000.00

-

3

นางสาวรอซีพา สือเล็ง

-

20,000.00

-

2

นายอรรถชัย มีสุข

-

120,000.00

-

5

นางสาวธนิกานต์ กันฑะวงศ์

1,274,795.00

6,083,525.00

17,092,224.00

189

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ………………………………..
(นางสาวกนกพร เจริญรัตน์)
หัวหน้างานแผนงาน

