
ที่ รายชื่อโรงเรียน หน่วยงานทีส่นับสนุนงบประมาณ โครงการ จ านวนเงิน
1 ชลบุรี “สุขบท” องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 1,453,666.69
2 ชลราษฎรอ ารุง  เทศบาลเมืองบ้านสวน  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 1,490,000.00

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 1,491,666.70
3 ชลกันยานุกูล  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  โครงการจ้างครูทดแทนอัตราทีข่าดแคลน 1,791,666.70
4 บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)  เทศบาลเมืองบ้านสวน  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 1,505,000.00

 เทศบาลเมืองบ้านสวน   โครงการTo BeNumber One 40,787.00
 เทศบาลเมืองบ้านสวน  โครงการรักใสใส่ สไตล์จอ. 38,707.00
 เทศบาลเมืองบ้านสวน  โครงการห้องเรียนสีขาว 49,667.00

4 หนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี  โครงการโรงเรียนสีขาว 30,000.00
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี  โครงการยุวเกษตรกร 30,000.00
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี  โครงการนานาอาชีพ 30,000.00
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี  โครงการสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง 20,000.00

5 บ้านบึง “อุตสาหกรรมนุเคราะห์”  เทศบาลเมืองแสนสุข  โครงการประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย วันไหลบางแสน 10,000.00
6 บ้านบึง “มนูญวิทยาคาร”  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิรุณ  โครงการส่งเสริมสุขภาพ 52,700.00
7 คลองกิ่วยิ่งวิทยา  เทศบาลต าบลหัวกุญแจ  โครงการสอนเสริมพิเศษให้กับเยาวชน 100,000.00

 เทศบาลต าบลหัวกุญแจ  โครงการพัฒนาทักษะภาษาจีนเพือ่การส่ือสาร 180,000.00
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว  โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร 150,000.00
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว  โครงการค่ายคุณธรรมส าหรับเยาวชนต าบลคลองกิ่ว 50,000.00
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว  โครงการค่ายคุณธรรมส าหรับเยาวชนต าบลคลองกิ่ว 100,000.00
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว  โครงการเกษตรอินทรีย์สู่ชุมชนต าบลคลองกิ่ว 30,000.00

ขอ้มลูสถานศึกษาในสังกัดทีไ่ดร้ับการสนับสนุนงบประมาณ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ 2562

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 18
ขอ้มลู ณ วันที ่30 มถุินายน 2562
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8 พานทอง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนทีม่ีความ

บกพร่องเรียนร่วม/เรียนรวม 444,900.00
 เทศบาลหนองต าลึง  โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ค่ายวิชาการ 300,000.00

9 พนัสพิทยาคาร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  โครงการก่อสร้างลู่วิง่พืน้ยางสังเคราะห์ 13,459,000.00
10 ผินแจม่วชิาสอน  กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบล         

 ห้วยใหญ่
 โครงการรักเป็น ปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ 2562

90,000.00

11 บึงศรีราชาพิทยาคม  เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ  โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ 10,000.00
 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ  โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี 168,000.00
 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 5,000.00
 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ  โครงการแข่งขันกีฬาสีในโรงเรียน 20,000.00

12 สุรศักด์ิวิทยาคม  เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ  โครงการพฒันาวัยรุ่นวัยใสใส่ใจความปลอดภัยรู้รักษาสุขภาพตนเองและสังคม 232,280.00

 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ  โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาภายใน 20,000.00
 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ  โครงการโรงเรียนสีขาว (ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน) 5,000.00
 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ  โครงการกิจกรรมค่าพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 278,400.00
 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ  โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 10,000.00

13 เกาะสีชัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  โครงการจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับการจัดการเรียนการสอน 1,730,000.00
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  โครงการจัดซ้ือเคร่ืองดนตรีส าหรับวงดุริยางค์ 625,150.00

14 เกาะจันทร์พิทยาคาร  เทศบาลต าบลเกาะจันทร์  โครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน าชีวิต และทดสอบวัดความรู้
ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโทและชั้นเอก

40,000.00

 เทศบาลต าบลเกาะจันทร์  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านดนตรี 200,000.00

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  โครงการก่อสร้งหลังคากันฝนถนนทางเดินจากหน้าโรงเรียนถึงอาคารเรียน 1,325,000.00

15 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อวิน  โครงการจ้างครู 948,000.00
 โครงการ Stem Education 778,700.00



ที่ รายชื่อโรงเรียน หน่วยงานทีส่นับสนุนงบประมาณ โครงการ จ านวนเงิน
16 ระยองวิทยาคม  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรม       

มาบตาพุด ระยอง
 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินโรงเรียนระยองวิทยาคม 2,580,000.00

17 ระยองวิทยาคม ปากน้ า  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 3  โครงการติดต้ังหลอดไฟถนนด้วยหลอด LED ภายในโรงเรียน 450,000.00
18 เฉลิมพระเกยีรติสมเด็จพระศรี

นครินทร์ ระยอง
 กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 3  โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองดนตรี 654,500.00

19 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า  โครงการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ 1,437,087.00
 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า  โครงการเคร่ืองดนตรีพร้อมชุดวงโยธวาทิต 1,408,000.00
 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า  โครงการปรับปรุงห้องเรียนและอาคารเรียน 3 ภาษา 877,500.00
 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า  โครงการจัดซ้ือส่ือ-เทคโนโลยีในการสืบค้น 1,179,000.00
 กองทุนพัฒนาไฟฟ้า  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 300,000.00
 บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)  โครงการท าหลังคาทางเดินโรงเรียน 120,000.00

20 เพรักษมาตาวิทยา  เทศบาลต าบลบ้านเพ  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 326,590.00
21 สุทรภูพ่ิทยา  เทศบาลต าบลสุนทรภู ่(กองทุนหลักประกัน

สุขภาพเทศบาลต าบลสุนทรภู)่
 โครงการรณรงค์ "รักได้อย่างปลอดภัยรับวันวาเลนไทน์ Savety 
Valentine safe sex"

28,800.00

22 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  โครงการจัดซ้ือเคร่ืองดนตรี 1,620,000.00

23 ปลวกแดงพิทยาคม  กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 1  โครงการจ้างครูต่างชาติเพือ่ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน 212,904.00
 รวมงบประมาณทัง้สิ้น 40,527,672.09

                         สรุป 1. โรงเรียนขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน                23     โรงเรียน
2. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ จ านวน                19     หน่วยงาน
3. โครงการ จ านวน                53     โครงการ
4. งบประมาณ จ านวน   40,527,627.09 บาท
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