
๔๑ 
 

 

ส่วนที่  ๓ 
งบประมาณและรายละเอียดโครงการ 

งบประมาณ 
๑. สรุปงบประมาณที่บริหารในปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  รวมทั้งสิ้น ๑,๐๔๗,๗๐๐ บาท จ าแนกได้ดังนี้ 

ตารางท่ี  ๑๕ งบประมาณปี ๒๕๖๕ 
งบประมาณ 

 
กลุ่มงาน 

จ านวนเงินอุดหนุนปี  ๒๕๖๔ งบ
ด าเนินงาน 

งบลงทุน เงินนอก
งบประมาณ รายหัว ปัจจัยพื้นฐาน ค่าครุภัณฑ ์ ค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง 
บริหารวิชาการ (๖๐%) 
งานวิชาการ 
งานประกันคุณภาพฯ 

๔๙๔,๒๐๐ 
 

     

บริหารงบประมาณ 
(๑๐%) 
งานการเงินและพัสดุ 

 
๘๒,๓๗๐ 

     

บริหารบุคคล(๑๐%) ๘๒,๓๗๐      
บริหารทั่วไป (๑๕%) 
   งานกิจการนักเรียน 
   งานอาคารสถานที่ 
   งานสัมพันธ์ชุมชน 
   งานธุรการ 
   ส ารองจําย (๕%) 

๑๒๓,๕๕๕ 
 
 
 
 

๔๑,๑๘๕ 

     

ระดมทรัพยากร      ๒๒๐,๐๐๐ 
รวม ๘๒๓,๗๐๐     ๒๒๐,๐๐๐ 

 
ตารางท่ี  ๑๖ งบประมาณที่จัดสรรไว๎ส าหรับรายจํายอื่นๆ ดังนี้ 
ล าดับที่ รายการ งบฯ จัดสรร งบฯ ที่ใช๎ สถานะการเงิน หมายเหตุ 

๑ คํากระแสไฟฟ้า ๑๒๐,๐๐๐    
๒ คําวัสดุส านักงาน ๕๔,๐๐๐    
๓ คําปรับปรุงภูมิทัศน์ ๕๐,๐๐๐    
๔. คําวิทยากร ๙๖,๐๐๐    
๕ คําพัฒนาทักษะตาม

ความถนัด 
๑๒๘,๐๐๐    

 รวม ๔๖๕,๐๐๐    
 
๒. การจัดสรรงบประมาณให้โครงการ / งาน / กิจกรรม 

โครงการที่ได๎รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ 



๔๒ 
 

 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓และด าเนินการตามกลยุทธ์ของ
โรงเรียนพญารามวิทยา โดยมีกรอบการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
 

งบประมาณที่น ามาจัดสรรให้แต่ละโครงการ เป็นจ านวนเงิน ๘๒๓,๗๐๐บาท แยกตามกลุ่มงาน ดังนี้ 
ตารางท่ี  ๑๗ โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต กิจกรรมส าคัญ งบประมาณ 
๑ โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
 ๑.๑ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

(กิจกรรมบังคับ) 
๑. นักเรียนได๎เข๎ารํวม
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน
ทุกกิจกรรมอยํางมี
ความสุข 

โรงเรียนจัดกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียนให๎
ครอบคลุม และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๐ 

 ๑.๒ กิจกรรมพญารามวิชาการ ๑. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 
๒.นักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรมทุกคน 

๑. กิจกรรมแขํงขัน
ทักษะ 
๒.กิจกรรมตาม
นโยบาย 

๓๐,๐๐๐ 

 ๑.๓ กิจกรรมวันส าคัญ ๑. นักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรมวันส าคัญทุก
คน 
๒. นักเรียนมีคุณธรรม 
๓. จริยธรรมมีความ
กตัญญู 

๑. กิจกรรมวัน
มาฆบูชา 
๒. กิจกรรมวันวิ
สาขบูชา 
๓. กิจกรรมวัน
อาสาฬหบูชา 
๔. วันแมํแหํงชาติ 
๕. วันพํอแหํงชาติ 
๖. วันครบรอบกํอตั้ง
โรงเรียน 

๓๐,๐๐๐ 

๒ โครงการพัฒนาครูสูํมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๒.๑ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

ครูจัดท าวิจัยในชั้น
เรียน 

๕๐๐ 

๒.๒ พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

๑. มีระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
๒. มีการรายงาน SAR
ปรับปรุงพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

๑. ด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
๒. รายงาน SAR 
๓. ปรับปรุงห๎อง
ประกันคุณภาพฯ 

๒,๐๐๐ 



๔๓ 
 

 

ตารางท่ี  ๑๗ โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ(ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต กิจกรรมส าคัญ งบประมาณ 
 ๒.๓ ปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาครบทุก
กลุํมสาระ 

๑. จัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา 
๒. จัดท าหลักสูตร
กลุํมสาระวิชา 

๒,๐๐๐ 

 ๒.๔ นิเทศภายใน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

๑. ก ากับติดตามการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
๒. ประชุมนิเทศการ
จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

๑,๐๐๐ 

๓ โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 
 ๓.๑ พัฒนากระบวนการ

เรียนรู๎สาระการเรียนรู๎ศิลปะ 
๑. นักเรียนมีความ
เลิศทางวิชาการด๎าน
ศิลปะ 
๒. นักเรียนมี
ความสามารถในการ
แขํงขันทักษะ 
๓. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

๑. นักเรียนเข๎ารํวม
การแขํงขันทักษะ
ทางวิชาการด๎าน
ศิลปะ 
๒. จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ 

๑๐,๐๐๐ 

 ๓.๒ พัฒนากระบวนการ
เรียนรู๎สาระการเรียนรู๎
วิทยาศาสตร์ 

๑. มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ท่ี
เพียงพอ 
๒. มีการจัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร ์
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์
สูงขึ้น 
 

๑. จัดหาสื่อ อุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
๒. จัดท าโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

๑๐,๐๐๐ 

 ๓.๓ พัฒนากระบวนการ
เรียนรู๎สาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ 

๑. มีห๎องกลุํมสาระการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร์ 
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์
สูงขึ้น 

๑. จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนกลุํมสาระ
คณิตศาสตร์ 
๒. จัดสอนซํอมเสริม 
คณิตศาสตร์ 

๑๐,๐๐๐ 



๔๔ 
 

 

ตารางท่ี  ๑๗ โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ(ต่อ) 
ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต กิจกรรมส าคัญ งบประมาณ 

 ๓.๔ พัฒนากระบวนการ
เรียนรู๎สาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย 

๑. นักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรมทุกคน 
๒. นักเรียนใช๎
ภาษาไทยอยําง
ถูกต๎อง 
๓. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทยสูงขึ้น 

๑. กิจกรรมวันสุนทร
ภูํ 
๒. กิจกรรมวัน
อนุรักษ์ภาษาไทย 
๓. สํงเสริมรักการ
อําน 
 

๑๐,๐๐๐ 

 ๓.๕ พัฒนากระบวนการ
เรียนรู๎สาระการเรียนรู๎สังคม
ศึกษาฯ 

๑. มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ท่ี
เพียงพอ 
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา
สูงขึ้น 

๑. จัดท าสื่อการเรียน
การสอน 
๒. กิจกรรมประกวด
มารยาท 
๓. กิจกรรมตอบ
ปัญหาวิชาสังคม 

๑๐,๐๐๐ 

 ๓.๖ พัฒนากระบวนการ
เรียนรู๎สาระการเรียนรู๎
ภาษาตํางประเทศ 

๑.  มีสื่อการเรียนการสอน
ภาษาตํางประเทศ 
๒.  มีการจดักิจกรรมเสริม
อยํางน๎อยปีการศึกษาละ 
๑ ครั้ง 

๑. จัดท าสื่อการสอน 
๒. กิจกรรม After 
lunch Eng 
๓. กิจกรรม         
วันคริสมาสต์ 

๑๐,๐๐๐ 

 ๓.๗ พัฒนากระบวนการ
เรียนรู๎สาระการเรียนรู๎สุข
ศึกษาพลศึกษา 

๑.  มีสื่อวัสดุอุปกรณ์
ที่เพียงพอ 
๒.  นักเรียนมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรง 

๑. จัดหาสื่อ อุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
๒. จัดกิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

๑๐,๐๐๐ 

 ๓.๘ พัฒนากระบวนการ
เรียนรู๎สาระการเรียนรู๎การงาน
อาชีพฯ 

มีสื่อวัสดุอุปกรณ์ท่ี
เพียงพอในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

จัดหาสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ในการเรียน
การสอน 
 

๑๐,๐๐๐ 

 ๓.๙ พัฒนานักเรียนที่มีความ
บกพรํองทางการเรียนรู๎ 

๑. นักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู๎ 
สามารถอํานออก 
และเขียนได๎คลํอง 
๒. ผลการเรียนของ
นักเรียนที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู๎ดีขึ้น 

๑. จัดท าแบบฝึกหรือ
เอกสารเพ่ือพัฒนา
ด๎านการอํานและการ
เขียนของนักเรียน 
 

๒,๐๐๐ 



๔๕ 
 

 

 
ตารางท่ี  ๑๗ โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ(ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต กิจกรรมส าคัญ งบประมาณ 
๔ โครงการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 ๔.๑ พัฒนางานวัดผลและ

ประเมินผล 
๑.  โรงเรียนมี
ระบบงานทะเบียนให๎
มีความถูกต๎องทันสมัย 
สามารถสํงถํายข๎อมูล
ได๎รวดเร็ว 
๒.  โรงเรียนสามาระ
พัฒนางานวัดผล 
ประเมินผลและเทียบ
โอนให๎มีความถูกต๎อง
ตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

พัฒนาการจัด
ระบบงานทะเบียนให๎
มีความถูกต๎อง
ทันสมัย สามารถสํง
ถํายข๎อมูลได๎รวดเร็ว 

๑๐,๐๐๐ 

๔.๒ กิจกรรมวันสุนทรภูํ ๑.นักเรียนมีทักษะ
ด๎านภาษาไทย 
๒.นักเรียนมีความกล๎า
แสดงออก 

จัดกิจกรรมสุนทรภูํ ๕,๐๐๐ 

๔.๓ กิจกรรมวันภาษาไทย ๑. นักเรียนมีทักษะ
ภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 

จัดกิจกรรมวัน
ภาษาไทย 

๕,๐๐๐ 

 ๔.๔ กิจกรรมวันคริสมาสต์ ๑. นักเรียนมีทักษะ
ภาษาตํางประเทศ
เพ่ิมข้ึน 
๒. นักเรียนมีความ
กล๎าแสดงออก 

จัดกิจกรรมวันคริ
สมาสต์ 

๕,๐๐๐ 

 ๔.๕ กิจกรรมสํงเสริม
ประชาธิปไตย 

๑.นักเรียนมีทักษะ
ด๎านประชาธิปไตย 

จัดกิจกรรมเลือกตั้ง
สภานักเรียน 

๕,๐๐๐ 

๕ โครงการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะในการแสวงหาความรู๎และพัฒนาตนเอง 

 ๕.๑กิจกรรมสํงเสริมรักการ
อําน 

๑. นักเรียนมีนิสัยรัก
การอํานและศึกษา
ค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 
๒. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

๑. กิจกรรมสัปดาห์
ห๎องสมุด 
๒. กิจกรรมสํงเสริม
รักการอําน 
๓. จัดซื้อหนังสือ 

๕,๐๐๐ 

 ๕.๒ กิจกรรมจิตอาสา ๑. นักเรียนมีการ
จัดเก็บขยะ 

กิจกรรมโรงเรียน
ปลอดขยะ 

๕,๐๐๐ 



๔๖ 
 

 

๒ นักเรียนสามารถน า
ความรู๎มาใช๎ประโยชน์
ได๎ 

 ๕.๓ กิจกรรมเพิ่มทักษะเพ่ือ
การมีงานท า 

๑. นักเรียนมีทักษะ
อาชีพเพ่ือการมีงาน
ท า 
๒.นักเรียนมีรายได๎
ระหวํางเรียน 

๑. กิจกรรมน้ าดื่ม 
๒.กิจกรรมเพาะเห็ด 
๓. กิจกรรมเลี้ยงวัว 
หมู ไกํ กบ ปลา 

๕๐,๐๐๐ 

ตารางท่ี  ๑๗ โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ(ต่อ) 
ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต กิจกรรมส าคัญ งบประมาณ 

๖ โครงการพัฒนาผู๎เรียนด๎านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
 ๖.๑ สํงเสริมศักยภาพด๎าน

ดนตรี นาฏศิลป์ 
๑.นักเรียนมีทักษะ
ด๎านดนตรี นา
นาฏศิลป์ 

สํงเสริมศักยภาพด๎าน
ดนตรี นาฏศิลป์ 

๕,๐๐๐ 

 ๖.๒ สํงเสริมความเป็นเลิศทาง
กีฬา 

๑. นักเรียนมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรง 
๒. มีความสามัคคีใน
หมูํคณะ 

๑. กิจกรรมกีฬาสี
ภายใน 
๒. คัดเลือกตัวแทน
นักกีฬา 
๓. นักเรียนเข๎ารํวม 

๖๐,๐๐๐ 

๗ โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมสํงเสริมคุณภาพผู๎เรียนอยํางหลากหลาย 
 ๗.๑ สํงเสริมความเป็นเลิศทาง

วิชาการ 
๑. นักเรียนมีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ 
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น 

เข๎ารํวมแขํงขันทักษะ
ทางวิชาการของ
โรงเรียนและ
หนํวยงานตําง ๆ 

๔๐,๐๐๐ 

 ๗.๒ สอนซํอมเสริม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

๑. สอนซํอมเสริม 
๒. ติวเข๎ม NT , O-
NET 

๕๐๐ 

 ๗.๓ คํายวิชาการ ระบบการด าเนินงาน
วิชาการครบคลุม 

ปรับปรุงพัฒนา
ระบบงานวิชาการ 

๔๐,๐๐๐ 

 ๗.๔ สํงเสริมมารยาทไทย ๑. นักเรียนได๎ฝึก
มารยาทไทยตามแบบ
จารีตประเพณีของ
ไทยแตํดั้งเดิม 

จัดกิจกรรมแขํงขัน
มารยาทไทย 

๑,๐๐๐ 

 ๗.๕ กิจกรรมสํงเสริม
อัจฉริยภาพทางวิชาการ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น 

เข๎ารํวมแขํงขันทักษะ
ทางวิชาการของ
โรงเรียนและ
หนํวยงานตําง ๆ 

๓๕,๐๐๐ 



๔๗ 
 

 

 ๗.๖ กิจกรรมยกผลระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น 

 ติวเข๎ม NT , O-NET ๓๐,๐๐๐ 

 ๗.๗ กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น 

พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู๎ของนักเรียน 

๔๐,๐๐๐ 

 ๗.๘ กิจกรรมปั้นดินสูํดาว นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
สูงขึ้น 
สํงเสริมให๎นักเรียน
กล๎าแสดงออกและ
แสดงความคิด 

พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู๎ของนักเรียน 

๒๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณที่จัดสรรให้งานวิชาการ ๔๙๔,๐๐๐ 
 
 
ตารางท่ี  ๑๘  โครงการงานบริหารบุคคล 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต กิจกรรมส าคัญ งบประมาณ 
๘ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ภาวะผู๎น าของผู๎บริหาร 
 ๘.๑ สํงเสริมพัฒนาวิชาชีพ

บุคลากร 
๑. บุคลากรทุกคน
ได๎รับการพัฒนา 
๒. ครูเข๎ารํวมอบรม
อยํางน๎อยคนละ ๒
ครั้ง 

จัดสํงบุคลากรเข๎า
รํวมอบรมพัฒนา
วิชาชีพ 
 

๔๗,๓๗๐ 

 ๘.๒ ศึกษาดูงานและสร๎าง
ขวัญก าลังใจบุคลากร 

๑. บุคลากรได๎ศึกษาดู
งานนอกสถานที่ทุก
คน 

น าบุคลากรศึกษาดู
งานนอกสถานที่ 

๓๕๐๐๐ 

รวมงบประมาณที่จัดสรรให้งานบริหารบุคคล ๘๒,๓๗๐ 
 
ตารางท่ี  ๑๙  โครงการงานแผนงานและงบประมาณ 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต กิจกรรมส าคัญ งบประมาณ 
๙ โครงการสํงเสริมความสามารถในการบริหารโรงเรียน 

 ๙.๑พัฒนาแผน/แผนปฏิบัติ
การประจ าปี 

มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔  

๑. ประชุม จัดท ารําง
แผนปฏิบัติการ 
๒. เสนอขอความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
๓. จัดพิมพ์เอกสาร / 
รูปเลํม 

๑,๐๐๐ 



๔๘ 
 

 

ติดตามรายงานผล
การด าเนินงาน 

 ๙.๒ พัฒนาระบบบริหาร
การเงินการบัญชี 

เอกสารทางการเงิน 
บัญชีและพัสดุถูกต๎อง
ตามระเบียบและเป็น
ปัจจุบัน สามารถ
ตรวจสอบได๎ 

๑. จัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานการเงินและ
พัสดุ 
๒. จัดซื้อแฟ้มจัดเก็บ
เอกสาร 
จัดซื้อเอกสารทาง
บัญชี 

๕,๐๐๐ 

 ๙.๓ งานจัดระบบควบคุม
ภายใน 

๑. เอกสารดูแลความ
เสี่ยงและวิธีป้องกัน 

๑. จัดท าเอกสาร
หลักฐานควบคุม
ภายใน 

๑,๐๐๐ 

 ๙.๔ จัดหา/จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ด าเนินการด๎านงาน
พัสดุและสินทรัพย์
โรงเรียนเป็นปัจจุบัน 

ด าเนินการควบคุม 
บ ารุงรักษาและ
จ าหนํายพัสดุ โดย
การตรวจสอบ
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ให๎เป็นปัจจุบัน 

๗๕,๓๗๐ 

รวมงบประมาณที่จัดสรรให้งานแผนงานและงบประมาณ ๘๒,๓๗๐ 
 
ตารางท่ี  ๒๐โครงการงานบริหารงานทั่วไป 

๑๐ โครงการพัฒนาสภาพแวดล๎อมและการบริการ 
 ๑๐.๑ พัฒนาระบบงานข๎อมูล

สารสนเทศ 
มีข๎อมูลสารสนเทศท่ี
ถูกต๎อง ครบถ๎วน เป็น
ปัจจุบัน 

ด าเนินงานจัดระบบ
พัฒนาสารสนเทศ
ของโรงเรียน 

๒,๐๐๐ 

 ๑๐.๒ พัฒนาระบบงาน
ธุรการ/สารบรรณ 

มีวัสดุอุปกรณ์
เพียงพอในการ
ให๎บริการ 

จัดซื้อวัสดุในงาน
ธุรการ 

๑,๐๐๐ 

 ๑๐.๓ ปรับปรุงห๎องปฏิบัติการ ปรับปรุง
ห๎องปฏิบัติการ
ธนาคารโรงเรียน 

มีห๎องธนาคาร
โรงเรียน 

๑๐,๐๐๐ 

 ๑๐.๔ พัฒนาส านักงาน
บริหารงานทั่วไป 

นักเรยีนมีสื่ออุปกรณ์ 
วัสดุเครื่องใช๎ส านัก 
งานที่มีคุณภาพใช๎ใน
การจัดการเรียนการ
สอนอยํางมีระบบ เกิด
ประโยชน์ในวงกว๎าง  

๑. ติดหลอดไฟ  
๒. ติดตั้งพัดลม 
๓. ติดตั้งบอร์ดหน๎า
ห๎อง 

๒,๐๐๐ 



๔๙ 
 

 

ตารางท่ี  ๒๐โครงการงานบริหารงานทั่วไป(ตํอ) 
ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต กิจกรรมส าคัญ งบประมาณ 
 ๑๐.๕ ซํอมบ ารุงครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ที่ใช๎ในการเรียนรู๎อยูํ
ในสภาพที่สมบูรณ์  
พร๎อมใช๎งาน 

๑. จัดซื้อ และซํอม
วัสดุ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ 

๕,๐๐๐ 

 ๑๐.๖ ซํอมบ ารุงอุปกรณ์โสต
ทัศนศึกษา 

อุปกรณ์โสตทัศน
ศึกษาที่ใช๎ในการเรียน
รู๎อยูํในสภาพที่
สมบูรณ์  พร๎อมใช๎งาน 

๑. จัดซื้อ และซํอม
วัสดุ อุปกรณ์โสต
ทัศนศึกษา 

๕,๐๐๐ 

 ๑๐.๗ ซํอมแซมพาหนะ พาหนะรับสํงนักเรียน
พร๎อมใช๎งาน 
ปลอดภัย 

ซํอมแซมพาหนะ
รับสํงนักเรียน 

๑๐,๐๐๐ 

 ๑๐.๘ ปรับปรุงโรงอาหาร โรงอาหารสะอาด ถูก
สุขลักษณะ 

น้ ายาและอุปกรณ์ท า
ความสะอาดโรง
อาหาร 

๕,๐๐๐ 

๑๑ โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 ๑๑.๑ทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
นักเรียนเข๎ารวํม 
กิจกรรมครบตาม
หลักสูตร 

จัดกิจกรรม        
ทัศนศึกษา 

พัฒนา
ผู๎เรียน 

 ๑๑.๒เรียนรู๎ภุมิปัญญาท๎องถิ่น นักเรียนเข๎ารวํม 
กิจกรรมครบตาม
หลักสูตร 

จัดกิจกรรม        
แหลํงเรียนรู๎ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 

พัฒนา
ผู๎เรียน 

๑๒ โครงการสานสัมพันธ์บ๎าน วัด โรงเรียน 
 ๑๒.๑ คํายคุณธรรม ๑. นักเรียนมีจิตใจดี

งาม 
๒. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์สูง 

๑. นักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรมโรงเรียนดีศรี
ต าบล 
๒. กิจกรรมเข๎าคําย 

พัฒนา
ผู๎เรียน 

 ๑๒.๒ ธนาคารความดี นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถอยูํ
ในสังคมได๎อยํางมี
ความสุขที่ดีขึ้น 

นักเข๎ารํวมเรียนสวด
มนต์สุดสัปดาห์ทุก
คน 

๕๐๐ 

 ๑๒.๓ โรงเรียนวิถีพุทธ นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถอยูํ
ในสังคมได๎อยํางมี
ความสุขที่ดีขึ้น 
 

๑. จัดกิจกรรมสวด
มนต์ตอนเช๎าและทุก
วันศุกร์ 
๒. จัดกิจกรรมตัก
บาตรในวันส าคัญ 

พัฒนา
ผู๎เรียน 



๕๐ 
 

 

ตารางท่ี  ๒๐โครงการงานบริหารงานทั่วไป(ตํอ) 
ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต กิจกรรมส าคัญ งบประมาณ 
   ๓. จัดกิจกรรมเข๎า

คํายคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 ๑๒.๔ กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถ
อยูํในสังคมได๎อยํางมี
ความสุขที่ดีขึ้น 

 

สวดมนต์ชํวโมง
สุดท๎ายทุกวันศุกร์ 

๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๕ โรงเรียนคุณธรรม นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถ
อยูํในสังคมได๎อยํางมี
ความสุขที่ดีขึ้น 

จัดกิจกรรมโรงเรียน
คุณธรรม 

๑,๐๐๐ 

๑๓ โครงการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 ๑๓.๑ ห๎องส๎วมสุขสันต์ ห๎องส๎วมสะอาด ถูก
สุขลักษณะ 

น้ ายาและอุปกรณ์
ขัดห๎องน้ า 

๑๐,๐๐๐ 

 ๑๓.๒ ปรับปรุงบริบทและภูมิทัศน์
โรงเรียน 

อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล๎อมเอ้ือ
ตํอการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ 

๑. บ ารุง ดูแล และ
พัฒนาอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล๎อมให๎
สวยงาม นาํอยูํ  มีความ
มั่นคงปลอดภัย 
๒.ติดตามตรวจสอบ 

๒๐,๐๐๐ 

 ๑๓.๓ ปรับปรุงระบบประปาในโรงเรียน โรงเรียนมีน้ าประปา
สะอาดใช๎ 

๑. บ ารุงดูแลระบบ
ประปาภายในโรงเรียน 

๕๐๐๐ 

๑๔ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีประชาธิปไตย 

 ๑๔ โครงการพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
ประชาธิปไตย 

นักเรียนมีความรู๎
ความเข๎าใจใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

๑. การเลือกตั้ง
คณะกรรมการ
นักเรียน 
๒. การรํวมรณรงค์
การเลือกตั้ง 

๒,๐๐๐ 

๑๕ โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 ๑๕.๑ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา จัดประชุม

คณะกรรมการ
สถานศึกษาอยําง
น๎อยภาคเรียนละ ๑  

ด าเนินการจัด
ประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาอยําง 

๕๐๐ 



๕๑ 
 

 

ตารางท่ี  ๒๐โครงการงานบริหารงานทั่วไป(ตํอ) 
ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต กิจกรรมส าคัญ งบประมาณ 

๑๖ โครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมครู นักเรียน 

 ๑๖.๑ แนะแนวการศึกษา ๑. มีนักเรียนในเขต
พ้ืนที่บริการเข๎ารํวม
กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาของ
โรงเรียน 
๒. มีเอกสารแนะน า
โรงเรียน 

๑. จัดงานแนะแนว
การศึกษา 
๒. จัดท าแผํนพับ
ประชาสัมพันธ์ 

๕,๐๐๐ 

 ๑๖.๒ ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ครูและผู๎ปกครองมี
สํวนรํวมในการดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน 

๑. ประชุมผู๎ปกครอง
นักเรียน 
๒. ออกเยี่ยมบ๎าน
นักเรียน 
๓.  ด าเนินการคัดกรอง
นักเรียน 

๕,๐๐๐ 

 ๑๖.๓ กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุม
ผู๎ปกครองนักเรียน 

ครูและผู๎ปกครองมี
โอกาสได๎พบปะ
พูดคุยกัน 

๑. ประชุมผู๎ปกครอง
นักเรียน 
 

๕,๐๐๐ 

๑๗ โครงการสํงเสริมสุขภาพ 

 ๑๘.๑ โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ นักเรียนมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรง 

๑. สถานศึกษาให๎
ความรู๎ด๎านสุขภาพ
อนามัยแกํนักเรียน
และชุมชน 
๒. รํวมรณรงค์
ป้องกันโรคระบาด 
๓. สํงเสริมการออก
ก าลังกาย 
๔. กิจกรรมอย.น๎อย 
๕. จัดซื้อเวชภัณฑ์
ยาและอุปกรณ์ใน
การปฐมพยาบาล 

๑,๐๐๐ 

 ๑๘.๒ กิจกรรมอนามัยโรงเรียน นักเรียนมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรง 

. จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
และอุปกรณ์ในการ
ปฐมพยาบาล 

๑,๐๐๐ 

 
 



๕๒ 
 

 

ตารางท่ี  ๒๐โครงการงานบริหารงานทั่วไป(ตํอ) 
ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผลผลิต กิจกรรมส าคัญ งบประมาณ 
 ๑๘.๓ กิจกรรมต๎านยาเสพติด นักเรียนหํางไกลยา

เสพติด 
กิจกรรมวันตํอต๎าน
ยาเสพติด 

๑,๐๐๐ 

๑๙ โครงการศาสตร์พระราชา 
 ๑๙.๑ กิจกรรมการปลูกข๎าว ๑. จัดสถานที่ให๎เกิด

ประโยชน์สูงสุดและ
สอดคล๎องกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. นักเรียนมีนิสัย
การมัธยัสถ์ 

นักเรียนรํวม
กิจกรรมปลูกข๎าว 

๑๕,๐๐๐ 

 ๑๙.๒ กิจกรรมสํงเสริมการท าเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. จัดสถานที่ให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุดและ
สอดคล๎องกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. นักเรียนมีนิสัย
การมัธยัสถ์ 
 

นักเรียนรํวม
กิจกรรมปลูกผักสวน
ครัว 

๖,๐๐๐ 

 ๑๙.๓ กิจกรรมการท าปุ๋ยหมักและน้ า
หมักชีวภาพ 

๑. จัดกิจกรรมให๎
เกิดประโยชน์สูงสุด
และสอดคล๎องกับ
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๒. นักเรียนมีนิสัย
การมัธยัสถ์ 
 

นักเรียนรํวม
กิจกรรมการท าปุ๋ย
หมักและน้ าหมัก
ชีวภาพ 

๑,๐๐๐ 

 ๑๙.๔ กิจกรรมการออม ๑. นักเรียนมีนิสัย
การออม 
๒.  นักเรียนรู๎จัก
ประหยัดและเห็น
คุณคําตํอสิ่งที่ออม 

นักเรียนรํวมกันออม
ทรัพย์ทุกคน 

๒๐๐๐ 

 ๑๙.๕ สหกรณ์โรงเรียน ๑. นักเรียนรู๎จัก
ระบบสหกรณ์ 

นักเรียนทุกคนเป็น
สมาชิกสหกรณ์ 

๑,๐๐๐ 

รวมงบประมาณที่จัดสรรให้งานบริหารงานทั่วไป ๑๒๓,๕๐๐ 
 
     

 



๕๓ 
 

 

 
ตารางท่ี ๒๑ สรุปหน้างบ / โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

โครงการงานวิชาการ 
๑ โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 
 ๑.๑ กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน (กิจกรรม

บังคับ) (ลส นน รด) 
ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นายศุภกร  กองทุน ๐ 

(พ ฒนาผู๎เรียน) 
 ๑.๒ พญารามวิชาการ ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางละออ  กระแสโสม ๓๐,๐๐๐ 
 ๑.๓ กิจกรรมวันส าคัญ  ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางสาววราภรณ์ ศรี

พรหม 
๓๐,๐๐๐ 

๒ โครงการพัฒนาครูสูํมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๒.๑ วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ น.ส.จินตนา สวํางภพ ๕๐๐ 
 ๒.๒ พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายใน 
ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ น.ส.จินตนา สวํางภพ ๒๐๐๐ 

 ๒.๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางละออ  กระแสโสม ๒๐๐๐ 

 ๒.๔ นิเทศภายใน ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางละออ  กระแสโสม ๑,๐๐๐ 

๓ โครงการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

 ๓.๑ พัฒนากระบวนการเรียนรู๎สาระ
การเรียนรู๎ศิลปะ 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นายชุมพร  เพํงเล็งดี ๑๐,๐๐๐ 

 ๓.๒ พัฒนากระบวนการเรียนรู๎สาระ
การเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางสุรีรัตน ์ จุย๎กระยาง 
 

๑๐,๐๐๐ 
 
 

 ๓.๓ พัฒนากระบวนการเรียนรู๎สาระ
การเรียนรู๎คณิตศาสตร์ 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางสาววราภรณ์  ศรี
พรหม 

๑๐,๐๐๐ 

 ๓.๔ พัฒนากระบวนการเรียนรู๎สาระ
การเรียนรู๎ภาษาไทย 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นายพรส สดับสาร ๑๐,๐๐๐ 

 ๓.๕ พัฒนากระบวนการเรียนรู๎สาระ
การเรียนรู๎สังคมศึกษาฯ 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นายณัฏฐพัชร เมธาภิวัฒน์ ๑๐,๐๐๐ 

 ๓.๖ พัฒนากระบวนการเรียนรู๎สาระ
การเรียนรู๎ภาษาตํางประเทศ 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางโสภา  เรียบร๎อย 
นายชูเกียรติ เพิ่มพร 

๑๐,๐๐๐ 

 ๓.๗ พัฒนากระบวนการเรียนรู๎สาระ
การเรียนรู๎สุขศึกษาพลศึกษา 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นายศุภกร  กองทุน 
นายเรืองเดช  กํอแก๎ว 

๑๐,๐๐๐ 

 ๓.๘ พัฒนากระบวนการเรียนรู๎สาระ
การเรียนรู๎การงานอาชีพฯ 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางละออ  กระแสโสม ๑๐,๐๐๐ 



๕๔ 
 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

 ๓.๙ พัฒนานักเรียนที่มีความบกพรํอง
ทางการเรียนรู๎ 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางสาวอรทัย  ยืนยง ๒,๐๐๐ 

๔ โครงการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

 ๔.๑ พัฒนางานทะเบียนวัดผลและ
ประเมินผล 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นายชูเกียรติ  เพ่ิมพร 
 

๑๐,๐๐๐ 

 ๔.๒ กิจกรรมวันสุนทรภูํ ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นายพรส สดับสาร ๕,๐๐๐ 

 ๔.๓ กิจกรรมวันภาษาไทย ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นายพรส สดับสาร ๕,๐๐๐ 

 ๔.๔ กิจกรรมวันคริสมาสต์ ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางโสภา เรียบร๎อย ๕,๐๐๐ 

 ๔.๕ กิจกรรมสํงเสริมประชาธิปไตย ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางสาวจินตนา สํางภพ ๕,๐๐๐ 

๕ โครงการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะในการแสวงหาความรู๎และพัฒนาตนเอง 

 ๕.๑กิจกรรมสํงเสริมรักการอําน ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางสาวอรทัย ยืนยง ๕๐๐๐ 

 ๕.๒ กิจกรรมจิตอาสา ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางสุรีรัตน์ จุ๎ยกระยาง ๕,๐๐๐ 

 ๕.๓ กิจกรรมเพิ่มทักษะอาชีพเพ่ือการ
มีงานท า 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางละออ  กระแสโสม ๓๐,๐๐๐ 

๖ โครงการพัฒนาผู๎เรียนด๎านศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

 ๖.๑ สํงเสริมศักยภาพด๎านดนตรี 
นาฏศิลป์ 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นายชุมพร  เพํงเล็งดี ๑๐,๐๐๐ 

 ๖.๒  สํงเสริมความเป็นเลิศทางด๎าน
กีฬา 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นายศุภกร  กองทุน ๖๐,๐๐๐ 

๗ โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมสํงเสริมคุณภาพผู๎เรียนอยํางหลากหลาย 

 ๗.๑ สํงเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางละออ  กระแสโสม ๔๐,๐๐๐ 

 ๗.๒ สอนซํอมเสริม ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางละออ  กระแสโสม ๕๐๐ 

 ๗.๓ คํายวิชาการ ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางละออ  กระแสโสม ๕๐,๐๐๐ 

 ๗.๔ สํงเสริมมารยาทไทย ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นายณัฏฐพัชร เมธาภิวัฒน์ ๑,๐๐๐ 

 ๗.๕ กิจกรรมสํงเสริมอัจฉริยภาพทาง
วิชาการ 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางละออ  กระแสโสม ๓๕,๐๐๐ 



๕๕ 
 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

 ๗.๖ กิจกรรมยกระดับผลสัมทธิ์
ทางการเรียน 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางละออ  กระแสโสม ๓๐,๐๐๐ 

 ๗.๗ กิจกรรมพัฒนานวัตกรรม ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางสุรีรัตน ์ จุย๎กระยาง ๔๐,๐๐๐ 

 ๗.๘ กิจกรรมปั้นดินสูํดาว ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางสุรีรัตน ์ จุย๎กระยาง ๒๐,๐๐๐ 

โครงการงานบริหารบุคคล 

๘ โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ภาวะผู๎น าของผู๎บริหาร 

 ๘.๑ สํงเสริมพัฒนาวิชาชีพบุคคลากร ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นายศุภกร กองทุน ๔๗,๓๗๐ 

 ๘.๒ ศึกษาดูงานและสร๎างขวัญ
ก าลังใจบุคลากร 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นายศุภกร กองทุน ๓๕๐๐๐ 

โครงการงานแผนงานและงบประมาณ 

๙ โครงการสํงเสริมความสามารถในการบริหารโรงเรียน 

 ๙.๑พัฒนาแผน/แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางสาววิยะดา ขอนดูํ ๑,๐๐๐ 

 ๙.๒ พัฒนาระบบบริหารการเงินการ
บัญชี 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางสาววิยะดา  ขอนดูํ ๕,๐๐๐ 

 ๙.๓ งานจัดระบบควบคุมภายใน ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางสาววิยะดา  ขอนดูํ ๑๐๐๐ 

 ๙.๔ จัดหา/จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์
ส านักงาน 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นายพรส สดับสาร ๗๕,๓๗๐ 

โครงการงานบริหารงานทั่วไป 

๑๐ โครงการพัฒนาสภาพแวดล๎อมและการบริการ 

 ๑๐.๑ พัฒนาระบบงานข๎อมูล
สารสนเทศ 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นายชูเกียรติ  เพ่ิมพร ๒,๐๐๐ 

 ๑๐.๒ พัฒนาระบบงานธุรการ/สาร
บรรณ 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางสาวกิตติยา  ทวีผล ๑,๐๐๐ 

 ๑๐.๓ ปรับปรุงห๎องปฏิบัติการ ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางสาววราภรณ์  ศรี
พรหม 

๑๐,๐๐๐ 

 ๑๐.๔ พัฒนาส านักงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางสาววราภรณ์  ศรี
พรหม 

๒,๐๐๐ 

 ๑๐.๕ซํอมบ ารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นายธนพล ยืนยง ๕,๐๐๐ 



๕๖ 
 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

 ๑๐.๖ ปรับปรุงอุปกรณ์โสตทัศน
ศึกษา 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นายศุภฤกษ์  ชมชื่นดี ๕,๐๐๐ 

 ๑๐.๗ ซํอมแซมพาหนะ ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางสาววราภรณ์  ศรี
พรหม 

๑๐,๐๐๐ 

 ๑๐.๘ ปรับปรุงโรงอาหาร ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นายศุภฤกษ์  ชมชื่นดี ๕,๐๐๐ 

๑๑ โครงการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

 ๑๑.๑ทัศนศึกษาแหลํงเรียนรู๎ภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางสาววิยะดา ขอนดูํ ๐ 
(พัฒนาผู๎เรียน) 

 ๑๑.๒เรียนรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นายกิติกร ยืนยง ๐(พัฒนาผุ๎
เรียน) 

๑๒ โครงการสานสัมพันธ์บ๎าน วัด โรงเรียน 

 ๑๒.๑ คํายคุณธรรม ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นายชุมพร เพํงเล็งดี พัฒนาผู๎เรียน 

 ๑๒.๒ ธนาคารความดี ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางสาวจิตนา สวํางภพ ๕๐๐ 

 ๑๒.๓ โรงเรียนวิถีพุทธ ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางสาวนิจฉรา นพเก๎า พัฒนาผู๎เรียน 

 ๑๒.๔ กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางสาววราภรณ์  ศรี
พรหม 

๑,๐๐๐ 

 ๑๒.๕ โรงเรียนคุณธรรม ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นายณัฎฐพัชร 
 

๑,๐๐๐ 

๑๓ โครงการอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล๎อม 

 ๑๓.๑ ห๎องส๎วมสุขสันต์ ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางสาววราภรณ์ ศรี
พรหม 

๑๐,๐๐๐ 

 ๑๓.๒ ปรับปรุงบริบทและภูมิทัศน์
โรงเรียน 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นายศุภฤกษ์  ชมชื่นดี ๒๐,๐๐๐ 

 ๑๓.๓  ปรับปรุงระบบประปาใน
โรงเรียน 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นายศุภฤกษ์  ชมชื่นดี ๕๐๐๐ 

๑๔ โคครงการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีประชาธิ
ไตย 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางสาวจิตนา สวํางภพ ๒,๐๐๐ 

 
 
 
 

 
 
 
 



๕๗ 
 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

๑๕ โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน 

 ๑๕.๑ ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นายศุภกร กองทุน ๑,๐๐๐ 

๑๖ โครงการสํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมครู นักเรียน 

 ๑๖.๑ แนะแนวการศึกษา ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางโสภา  เรียบร๎อย ๕,๐๐๐ 

 ๑๖.๒ ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางสาวนิจฉรา นพเก๎า ๕,๐๐๐ 

 ๑๖.๓ กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุม
ผู๎ปกครองนักเรียน 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางสาววราภรณ์  ศรี
พรหม 

๕,๐๐๐ 

๑๗ โครงการสํงเสริมสุขภาพ 

 ๑๘.๑ โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพ ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ ครูเรืองเดช กํอแก๎ว ๑,๐๐๐ 

 ๑๘.๒ กิจกรรมอนามัยโรงเรียน ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ ครูโสภา เรียบร๎อย ๑,๐๐๐ 

 ๑๘.๓ กิจกรรมต๎านยาเสพติด ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ ครูเรืองเดช กํอแก๎ว ๑,๐๐๐ 

๑๘ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๑๘.๑ กิจกรรมการปลูกข๎าว ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นายศุภฤกษ์  ชมชื่นดี ๑๕,๐๐๐ 

 ๑๘.๒ กิจกรรมสํงเสริมการท า
เศรษฐกิจพอเพียง 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นายศุภฤกษ์  ชมชื่นดี ๖,๐๐๐ 

 ๑๘.๓ กิจกรรมการท าปุ๋ยหมักและน้ า
หมักชีวภาพ 

ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นายศุภฤกษ์  ชมชื่นดี ๑๐๐๐๐ 

 ๑๘.๔ กิจกรรมการออม ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ น.ส.วราภรณ์  ศรีพรหม ๒๐๐๐ 

 ๑๘.๕ สหกรณ์โรงเรียน ต.ค. ๖๔- ก.ย.๖๕ นางสาววิยะดา ขอนดูํ ๑๐๐๐ 

รวม         ๘๒๓,๗๐๐ 

     

 
 


