
สรุปงบประมาณโครงการแต่ละฝ่าย 
ตารางท่ี 15 สรุปงบประมาณโครงการแต่ละฝ่าย 
สรุปงบประมาณฝ่ายบริหารวิชาการ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
โครงการ กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ชื่อกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ

อ่าน เขียนคล่องของนักเรียน 
นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์ 1,000 กิจกรรมรักการอ่าน นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์ 1,000 

กิจกรรมห้องสมุด นางสาวรุง้จรัส สังฆพัฒน์ 0 
กิจกรรมพัฒนาเด็กพิการเรียนรวม นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์ 0 

2. โครงการยกผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 8 กลุ่มสาระ 

นางอมรรัตน์  ขัตติสอน/ 
นางกชพร  พาลีวัน 

72,260 กิจกรรมสื่อวสัดุฝกึสอนสอบวิชาการ  นางอมรรัตน์  ขัตติสอน 20,260 
กิจกรรมงานทะเบียน นางอมรรัตน์  ขัตติสอน 1,000 
กิจกรรมจัดการเรยีนการสอน นายศราวุฒ  ประสงค์ 0 
กิจกรรมงานวัดผล นางอมรรัตน์  ขัตติสอน 0 

กิจกรรมยกผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางกชพร  พาลีวัน 1,000 
กิจกรรมยกผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางบัวหลัน  คำประมวล 1,000 
กิจกรรมยกผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม นางสาวรุ้งจรัส สังฆพัฒน์ 1,000 
กิจกรรมยกผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางอมรรัตน์  ขัตติสอน 9,000 
กิจกรรมยกผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นางสาวศตพร  จงแต่งกลาง 3,000 
กิจกรรมยกผลสมัฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางธนพร  จะเกรง 5,000 
กิจกรรมยกผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-ดนตรี นางสาวชุดาภรณ์  โทแก้ว 5,000 
กิจกรรมยกผลสัมฤทธ์ิกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นายพงศธร  แสงอาวุธ 1,000 
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ นายพงศธร  แสงอาวุธ *20,000 
กิจกรรมยกผลสัมฤทธ์ิ O-net  นางอมรรัตน์  ขัตติสอน *5,000 

3. โครงการพัฒนาสือ่และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

นายศราวุฒ  ประสงค์ 5,000 กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาสือ่ ICT นายศราวุฒ  ประสงค์ 2,000 
กิจกรรมพัฒนาสื่อมัตติมีเดียและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  นายศราวุฒ  ประสงค์ 3,000 

หมายเหต ุ      * งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน:  

  



สรุปงบประมาณฝ่ายบริหารวิชาการ (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ 
โครงการ กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ชื่อกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
4. โครงการแนะแนวการศึกษา นายศราวุฒิ  ประสงค ์ 33,083 กิจกรรมงานรับนักเรยีน นายศราวุฒิ  ประสงค ์ 500 

กิจกรรมเปิดค่ายวิชาการ (Open house)  นางกชพร  พาลีวัน  *15,000 
กิจกรรมปฐมนิเทศ นางอมรรัตน์  ขัตติสอน 1,000 
กิจกรรมออกแนะแนวการศึกษาตอ่ นายศราวุฒิ  ประสงค ์ 5,000 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นางอมรรัตน์  ขัตติสอน 3,500 
กิจกรรมงาน ก.ย.ศ. นายศราวุฒิ  ประสงค ์ **8,083 

5. โครงการโรงเรยีนวิถีพทุธ นางสาวรุ้งจรสั สังฆพัฒน ์ 7,657 กิจกรรม 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ/ 
กิจกรรมโรงเรียนคณุธรรม 

นางสาวรุ้งจรสั สังฆพัฒน ์ ***2,000 

กิจกรรมวันสำคัญ นางสาวรุ้งจรสั สังฆพัฒน ์ ***4,657 
กิจกรรมพัฒนาคณุธรรมและจริยธรรมนักเรียน นางสาวรุ้งจรสั สังฆพัฒน ์ ***1,000 

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา 

นางกชพร  พาลีวัน 60,985 กิจกรรมงานปรังปรุงและพัฒนาหลักสูตร นางกชพร  พาลีวัน 500 
กิจกรรมชุมนมุ นางอมรรัตน์  ขัตติสอน 0 
กิจกรรมลดเวลาเรียน นายศราวุฒิ  ประสงค ์ 0 
กิจกรรมPLC นางอมรรัตน์  ขัตติสอน 0 
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี นายพงศธร  แสงอาวุธ *24,770 
กิจกรรมวิจยัในช้ันเรียน นางอมรรัตน์  ขัตติสอน 0 
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร นายศราวุฒิ  ประสงค ์ 0 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ นางฌารินี  ทองมี 0 
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรูภ้ายนอก นางกชพร  พาลีวัน *35,715 

หมายเหต ุ      * งบกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน  , ** งบ กยศ.  ,  ** งบ ศูนย์ศาสนาวันอาทิตย ์
 

  



สรุปงบประมาณฝ่ายบรหิารวิชาการ (ต่อ)          

ที ่ ชื่อโครงการ 
โครงการ กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ชื่อกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
7. โครงการประกันภายใน

สถานศึกษา 
นางอมรรัตน์  ขัตติสอน/ 
นางกชพร  พาลีวัน 

1,000 กิจกรรมประกันภายในสถานศึกษา นางอมรรัตน์  ขัตติสอน/นางกชพร  พาลีวัน 500 
กิจกรรมนเิทศภายใน นางฌารินี  ทองมี 500 

8. โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางฌารินี  ทองมี 
นางธนพร  จะเกรง 
นางสาวศตพร  จงแต่งกลาง  

80,000 เกษตรพอเพียงเลี้ยงชีพได้  นางฌารินี  ทองมี *8,000 
มัลเบอรี่เซไลใส่ใจสุขภาพ  นางธนพร  จะเกรง/นางกชพร  พาลีวัน *5,000 
ทักษะอาชีพการเลี้ยงกบ ไก่ ปลา  นายศราวุฒิ  ประสงค ์ *10,000 
ทูบี นัมเบอร์ วัน TO BE NUMBER ONE  นายพงศธร  แสงอาวุธ/น.ส.ชุดาภรณ์  โทแก้ว *5,000 
สหกรณ์พอเพียง น.ส.ศตพร  จงแต่งกลาง/นางบัวหลัน  คำประมวล *2,500 
ห้องสมุดพอเพียง  นางสาวรุ้งจรสั สังฆพัฒน ์ *1,500 
ขยะพอเพียง  นางอมรรัตน์  ขัตติสอน *5,000 
เตรียมรับการประเมิน  นางฌารินี  ทองมี 43,000 

9. โครงการกีฬาสีภายใน นายพงศธร แสงอาวุธ 30,000 กิจกรรมกีฬาสีภายใน นายพงศธร แสงอาวุธ 30,000 
  รวมงบที่ได้จัดสรรรายโครงการ 290,985 รวมงบทีไ่ด้จัดสรรรายกิจกรรม 290,985 

       หมายเหต ุ      * งบกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



สรุปงบประมาณฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ที ่ ชื่อโครงการ 
โครงการ กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ชื่อกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
1. โครงการพัฒนางานอาคาร

สถานทีแ่ละสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้

น.ส.ชุดาภรณ์  โทแก้ว 66,000 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบไฟฟา้/งานโสตทัศนูปกรณ ์ นายพงศธร แสงอาวุธ/นายศราวฒุิ  ประสงค ์ 5,000 
กิจกรรมพัฒนาระบบน้ำโรงเรยีน นายพงศธร แสงอาวุธ/นายศราวฒุิ  ประสงค ์ 10,000 
กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ี น.ส.ชุดาภรณ์  โทแก้ว 45,000 
กิจกรรมประกวดห้องเรียนและเขตรับผดิชอบ น.ส.ชุดาภรณ์  โทแก้ว 6,000 

กิจกรรมบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน น.ส.ชุดาภรณ์  โทแก้ว 0 

2. โครงการสัมพันธ์ชุมชน 

(โครงการสรา้งความสัมพันธ์

ระหว่างชุมชน)  

นางฌารินี  ทองม ี
 

4,000 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  นางฌารินี  ทองมี/น.ส.จุฑารตัน์  หนูพวก  1,000 

กิจกรรมครูประจำหมู่บ้าน นางฌารินี  ทองมี  0 

กิจกรรมงานประชาสมัพันธ์ นางฌารินี  ทองมี 0 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง นางฌารินี  ทองมี/น.ส.จุฑารตัน์  หนูพวก 3,000 

กิจกรรมปราชญ์ชาวบ้าน นางฌารินี  ทองมี  0 

3 โครงการโรงเรยีนส่งเสริม

สุขภาพ 

 

นางฌารินี  ทองม ี

 

       1,000 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ นางฌารินี  ทองมี 500 

กิจกรรมงานอนามยั นางฌารินี  ทองมี 500 

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน นายพงศธร แสงอาวุธ 0 

  รวมงบที่ได้จัดสรรรายโครงการ 71,000   รวมงบที่ได้จัดสรรรายกิจกรรม 71,000 

 
 
 
 
 
  



สรุปงบประมาณฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

ที ่ ชื่อโครงการ 
โครงการ กจิกรรม 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ชื่อกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
1. โครงการบริหารงานฝ่าย นางสางศตพร  จงแต่งกลาง 135,000 กิจกรรมคา่สาธารณูปโภค นางสาวรุ้งจรสั สังฆพัฒน ์ 80,000 

กิจกรรมการบรหิารงานฝา่ยวชิาการ นางกชพร  พาลีวัน 10,000 
กิจกรรมการบรหิารงานฝา่ยบุคคล นางธนพร  จะเกรง 5,000 
กิจกรรมการบรหิารงานฝา่ยบรหิารทัว่ไป นางฌารินี  ทองมี 10,000 
กิจกรรมการบรหิารงานฝา่ยงบประมาณ นางสางศตพร  จงแต่งกลาง 5,000 
กิจกรรมงานพาหนะรถโรงเรียน นางบัวหลัน  คำประมวล 25,000 

2. โครงการพัฒนาแผนงาน
โครงการและนโยบาย
(แผนปฏิบัติการประจำปี) 

นางบัวหลัน  คำประมวล 35,600 กิจกรรมจดัทำ/ติดตามและรายงานการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำป ี

นางบัวหลัน  คำประมวล 400 

กิจกรรมงบสำรองโรงเรียน นางบัวหลัน  คำประมวล 35,200 

 รวมงบที่ได้จัดสรรรายโครงการ 170,600   รวมงบที่ได้จัดสรรรายกิจกรรม  170,600 
 

สรุปงบประมาณฝ่ายบริหารงานบุคคล 

ที ่ ชื่อโครงการ 
โครงการ กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ชื่อกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
1. โครงการพัฒนาครูและบุคคลากร

ทางการศึกษา (ส่งเสริมบุคลากรสู่
ความเป็นครูมืออาชีพ) 

นางธนพร  จะเกรง 50,000 กิจกรรมส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับ
การอบรมๆ 

นางธนพร  จะเกรง 50,000 

กิจกรรมศึกษาดูงาน นางธนพร  จะเกรง 0 
2. โครงการระบบดูแลและ

ช่วยเหลือนักเรยีน 
นางธนพร  จะเกรง 
 

44,410 
 

กิจกรรมงานบริการรถรับ-ส่งนักเรยีน นางธนพร  จะเกรง/นายพงศธร แสงอาวุธ 40,000 
กิจกรรมงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นางธนพร  จะเกรง/ครูที่ปรึกษา 4,410 
กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาวินัยนักเรียน นางธนพร  จะเกรง/ครูที่ปรึกษา 0 
เยี่ยมบ้านนักเรียน นางธนพร  จะเกรง/ครูที่ปรึกษา 0 

 



สรุปงบประมาณฝ่ายบริหารงานบุคคล (ต่อ) 

ที ่ ชื่อโครงการ 
โครงการ กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ชื่อกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
3. โครงการโรงเรยีนสีขาว ปลอด

ยาเสพตดิและอบายมุข 

นายพงศธร แสงอาวุธ 
 

2,000 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด นายพงศธร แสงอาวุธ ****10,000 
กิจกรรมห้องเรียนสีขาว นายพงศธร แสงอาวุธ 0 
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย นายพงศธร แสงอาวุธ  0 
กิจกรรมรับน้อง นายพงศธร แสงอาวุธ 2,000 
กิจกรรมอบรมวินัยและกฎจราจร น.ส.ชุดาภรณ์  โทแก้ว  0 

  รวมงบที่ได้จัดสรรรายโครงการ 96,410   รวมงบที่ได้จัดสรรรายกิจกรรม 96,410 
       หมายเหต ุ      **** งบสาธารณสุข 10,000 บาท (ไม่นำมารวมยอดเงินการจัดสรรงบประมาณปี 2564) 

 


