ยุทธศาสตร์โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
พ.ศ.2556-2560
ปรัชญา
สร้างสรรค์กีฬา

พัฒนาสังคม

วิสัยทัศน์
“เป็นสถานศึกษาที่ใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา ส่งเสริม
ความสามารถด้านวิชาการ และความมีน้าใจนักกีฬา ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจัย และสืบสานความเป็น
ไทย ภายใต้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล”
พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตรและบริหารจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
2. น้าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้และพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาเพื่อ
เข้าสู่การแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ
3. สร้างสรรค์นวัตกรรม งานวิจัยการพัฒนากีฬาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. บริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนและสังคม
5. จัดกิจกรรมเสริมภาษากีฬาสู่อาเซียนและสากล
6. จัดสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ให้น่าอยู่ ถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อการเรียนรู้
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ
8. สร้างเสริมคุณธรรม ความสามัคคี และความมีน้าใจนักกีฬา
9. อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
2. การประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
3. การส่งเสริมความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรมและการวิจัยพัฒนากีฬาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. การส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ
5. การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล
6. การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
7. การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
8. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
9. การอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น

หน้ า 2

กรอบยุทธศาสตร์ (เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์
มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาครูให้มีความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตร
1.2 พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน
1.3 ก้ากับ ติดตาม และนิเทศการใช้หลักสูตร
1.4 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1.5 เผยแพร่ผลงานการจัดการบริหารหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ เข้าร่วมและ/หรือมีผลสัมฤทธิ์ในการ
แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
2.1 พัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
2.2 สร้างและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านทักษะกีฬา โดยใช้
ทักษะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2.3 ส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรมและการวิจัยพัฒนากีฬาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป้าประสงค์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางกีฬาและการเรียน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
3.1 พัฒนาครูให้มีศักยภาพด้านการสร้างงานนวัตกรรมและการวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ
เป้าประสงค์
ให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนต่อผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม

หน้ า 3

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล

เป้าประสงค์

นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และสากล
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
5.1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านภาษากีฬา ให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
สากล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
เป้าประสงค์
มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทางด้านกีฬาและวิชาการ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
6.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์
บุคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
7.1 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ 8

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
8.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่าค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
เป้าประสงค์
เป็นแหล่งอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
9.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่นให้มีการด้าเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้ า 4

มาตรฐานการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ตัวบ่งชี้
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก้าลังกายสม่้าเสมอ
1.2 มีน้าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรค
ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
1.5 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้ และสื่อต่างๆ
รอบตัว
3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค้าถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม และเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน
3.4 ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้และน้าเสนอผลงาน
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง
4.2 น้าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
4.3 ก้าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเป็นไปตามเกณฑ์
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์

หน้ า 5

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการท้างานและด้าเนินการจนส้าเร็จ
6.2 ท้างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
6.3 ท้างานร่วมกับผู้อื่นได้
6.4 มีความรู้สึกที่มีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.1 ครูมีการก้าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน
7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา
7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน้าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
7.6 ครูให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับ
การสอน
7.8 ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ
มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น้า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐาน
คิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก้าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ้านาจ
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
8.6 ผู้บริหารให้ค้าแนะน้า ค้าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา
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มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก้าหนด
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก้ากับติดตามดูแลและขับเคลื่อนการด้าเนินงานของสถานศึกษาให้
บรรลุผลส้าเร็จตามเป้าหมาย
9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และ
ความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน
10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความได้ด้วยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน ก้ากับ ติดตามตรวจสอบ และน้าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่้าเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ้านวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส้าหรับผู้เรียน
11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน
11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
12.1 ก้าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.2 จัดท้าและด้าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.5 น้าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
12.6 จัดท้ารายงานประจ้าปทที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
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มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้อง
13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าสถานศึกษา กับครอบครัว
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา
14.2 ผลการด้าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
15.2 ผลการด้าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
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งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สาเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
และนันทนการ
ลาดับ
หมวดรายจ่าย
1 งบบุคลากร
2 งบดาเนินงาน
2.1ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
2.1.1 ค่าตอบแทน
(1)ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
(2) ค่าเงินประจ้าต้าแหน่งผู้บริหารใน
มหาวิทยาลัย
(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น
2.1.2 ค่าใช้สอย
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักและค่า
พาหนะ
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
(4) ค่าจ้าเหมาบริการ
(5) ค่ารับรองและพิธีการ
(7) ค่าประกันสังคม
2.1.3 ค่าวัสดุ
(1) วัสดุส้านักงาน
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
(3) วัสดุงานบ้านงานครัว
(4) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
(6) วัสดุเวชภัณฑ์
(7) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
(8) วัสดุวัสดุการศึกษา

งบประมาณที่ได้รับ
14,162,000
12,213,700
4,092,500
3,723,700
321,600
27,200
2,180,200
250,000
200,000
50,000
1,620,000
50,000
10,200
5,941,000
275,000
150,000
100,000
22,000
20,000
50,000
150,000
4,884,000
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ลาดับ

3

4
5

หมวดรายจ่าย
(9) วัสดุหนังสือ วารสารและต้ารา
200,000
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์
90,000
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
1,948,300
2.2.1 ค่าโทรศัพท์
68,800
2.2.2 ค่าน้้าประปา
364,500
2.2.3 ค่าไปรษณีย์
31,800
2.2.4 ค่าไฟฟ้า
1,483,200
งบลงทุน
-เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
180,000
ความเร็ว 40 แผ่น/นาที
-เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังของ
990,000
กล้ามเนื้อส่วนล่างแบบกระบอกลม
(1 เครื่อง)
-ชุดเบาะยูโดใช้ส้าหรับแข่งขัน 1 ชุด
1,468,000
-ชุดทดสอบสมรรถภาพการเคลื่อนไหว
1,500,000
ร่างกายของนักกีฬา 1 ชุด
-ครุภัณฑ์ห้องสมุด 1 ชุด
2,000,000
งบเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน
15,048,000
งบรายจ่ายอื่น
ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในประเทศ
462,000
ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ
558,000
รวมงบประมาณผลผลิตที่ 1

งบประมาณที่ได้รับ

6,138,000

15,048,000
1,020,000

36,368,000
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แผนงาน : ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
ผลผลิตที่ 3 การให้บริการด้านกีฬา
ลาดับ

หมวดรายจ่าย
โครงการพลศึกษา พัฒนาและบริการเพื่อเยาวชนและประชาชน

งบประมาณที่ได้รับ
320,320

เงินนอกงบประมาณ : งบชมรมผู้ปกครอง
ลาดับ

หมวดรายจ่าย
งบชมรมผู้ปกครอง

งบประมาณที่ได้รับ
55,000
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แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ล้าดับ
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รายการปฏิบัติ
งบดาเนินงาน
เงินประจ้าต้าแหน่ง
ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น
ค่าประกันสังคม
*ค่าสาธารณูปโภค (ไม่เพียงพอ)
ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร
ค่าน้้ามัน (70,000*12)
วัสดุการศึกษา ประกอบด้วย
-ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน 300,000
-ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายกีฬา
600,000
-ค่าวัสดุ-อุปกรณ์กีฬา
100,000
โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา (ตรัง)
ค่าขยะมูลฝอย
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร
ค่าเดินทางไปราชการ
ค่าหนังสือพิมพ์
ค่าหนังสือเรียน
ค่าซ่อมแซม
ค่าวัสดุ
โครงการฝ่ายบริหาร
โครงการฝ่ายวิชาการ
โครงการฝ่ายพัฒนาการกีฬาและกิจการ
นักเรียน
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวมแผนการใช้จ่าย
คงเหลือ

แผนการใช้

จ้านวนเงิน
14,162,000

321,600
27,200
10,200
1,948,300
8,488,520
840,000
1,000,000

หมายเหตุ

ขอใช้เงินเหลือจ่าย

350,000
12,000
21,611
100,000
15,600
90,000
150,000
130,000
55,000
128,500
160,040
313,429
14,162,000
-
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แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
หมวดงบรายจ่าย
งบดาเนินงาน
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

25%
3,053,425
25%
487,075

35%
4,274,795
25%
487,075

20%
2,442,740
25%
487,075

งบลงทุน
6,138,000
ครุภัณฑ์ต่ากว่าล้าน
1. เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล
180,000 ลงนาม/ต.ค.
ความเร็ว 40 แผ่น/นาที
เบิกจ่าย/ธ.ค.
2.เครื่องฝึกความแข็งแรงและพลังของ
990,000 ลงนาม/ต.ค.
กล้ามเนื้อส่วนล่างแบบกระบอกลม (1
เบิกจ่าย/ธ.ค.
เครื่อง)
ครุภัณฑ์เกินกว่าล้าน
3.ชุดเบาะยูโดใช้ส้าหรับแข่งขัน 1 ชุด
1,468,000 ลงนาม/ธ.ค. เบิกจ่าย/มี.ค.
4.ชุดทดสอบสมรรถภาพการเคลื่อนไหว 1,500,000 ลงนาม/ธ.ค. เบิกจ่าย/มี.ค.
ร่างกายของนักกีฬา 1 ชุด
5.ครุภัณฑ์ห้องสมุด 1 ชุด
2,000,000 ลงนาม/ธ.ค. เบิกจ่าย/มี.ค.
งบเงินอุดหนุน
15,048,000
24%
24%
3,611,520
3,611,520
งบรายจ่ายอื่น
1,020,000
20%
25%
204,000
255,000

22%
3,310,560
25%
255,000

30%
4,514,400
30%
306,000

ค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณ
14,162,000
12,213,700
1,948,300

ไตรมาส1
20%
2,442,740
25%
487,075

ไตรมาส 2

