
รหัส ชื่อโครงการ งาน/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ผู้เสนอ งบประมาณที่ขอ งบที่ไดร้บัอนุมตัิ

โครงการส่งเสรมิการบรหิารงานวิชาการ

1 โครงการพัฒนางานทะเบียนวัดผลและเทียบโอนผลการเรยีน งานทะเบียนนักเรียนและเทียบโอนผล

การเรียน

นางสาวนิศาชล 12,000                       12,000                

2 โครงการมปฐมนิเทศนักเรยีนใหม่ งานวดัผล ประเมินผลการศึกษา นายยุทธณา 2,460                         2,500                  

3 โครงการเสรมิสรา้งการผลิตสื่อ นวัตกรรม งานพัฒนาส่ือและใช้เทคโนโลยเีพือ่การศึกษา นายยุทธณา 2,500                         2,500                  

4 โครงการนิเทศและประเมนิผลการเรยีนการสอน งานนิเทศการศึกษา นายยุทธณา 500                           500                    

5 โครงการพัฒนางานวัดผลประเมนิผล งานวดัผล ประเมินผลการศึกษา นายยุทธณา 10,000                       10,000                

6 โครงงการส่งเสรมิการวัดผลและประเมนิผลนักเรยีน งานวดัผล ประเมินผลการศึกษา นายยุทธณา 35,000                       32,800                

รหัส ชื่อโครงการ งาน/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ผู้เสนอ งบประมาณที่ขอ งบที่ไดร้บัอนุมตัิ
โครงการส่งเสรมิระบบงานแนะแนว

7 โครงการแนะแนวการศึกษาและแนะแนวสัญจร งานแนะแนวการศึกษา นางมณัฑณา 5,000                         5,000                  

8 โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว งานแนะแนวการศึกษา นางมณัฑณา 3,000                         3,000                  

9 โครงการปัจฉิมนิเทศ งานแนะแนวการศึกษา นางมณัฑณา 10,000                       10,000                

รหัส ชื่อโครงการ งาน/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ผู้เสนอ งบประมาณที่ขอ งบที่ไดร้บัอนุมตัิ

10 โครงการรบันักเรยีนและมอบตวันักเรยีน งานรบันักเรยีน น.ส.พนัสดา 6,000                        5,000                 

11 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา น.ส.พนัสดา 5,000                        4,000                 

12 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานวิจัยเพ่ือการศึกษา นายบัญชา 5,000                        2,500                 

รหัส ชื่อโครงการ งาน/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ผู้เสนอ งบประมาณที่ขอ งบที่ไดร้บัอนุมตัิ

13 โครงการห้องสมดุมชีวีิต

13.1 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน งานห้องสมุด นางสาวจิณณ์พัชร์ 7,000                         4,000                  

13.2 กิจกรรมจัดซ้ือหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ งานห้องสมุด นางสาวจิณณ์พัชร์ 25,000                       20,000                

13.3 กิจกรรมปรับปรุงห้องสมุดและซ่อมแซมหนังสือ งานห้องสมุด นางสาวนุชิดา 10,000                       5,000                  

13.4 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด งานห้องสมุด นางสาวนุชิดา 5,000                         4,000                  

การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2565

งบบรหิารงานวิชาการ (60 %) จ านวนเงนิ 450,840 บาท



รหัส ชื่อโครงการ งาน/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ผู้เสนอ งบประมาณที่ขอ งบที่ไดร้บัอนุมตัิ

14 โครงการพัฒนาและส่งเสรมิกระบวนการการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์

14.1 กิจกรรมส่งเสริมการท าโครงงานวทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ น.ส.พนัสดา 5,000                         3,000                  

14.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้จัดซ้ือส่ือและสารเคมีในการทดลอง กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ น.ส.พนัสดา 8,000                         6,000                  

14.3 กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ น.ส.ปรีชญา 12,000                       11,000                

14.4 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ นายยุทธณา 5,000                         4,000                  

รหัส ชื่อโครงการ งาน/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ผู้เสนอ งบประมาณที่ขอ งบที่ไดร้บัอนุมตัิ

15 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนศิลปะ-ดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายจักรกฤช

15.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวชิาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายจักรกฤช 10,000                       5,000                  

15.2 กิจกรรมปรับปรุงห้องศิลปะและดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นายจักรกฤช 15,000                       10,000                

รหัส ชื่อโครงการ งาน/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ผู้เสนอ งบประมาณที่ขอ งบที่ไดร้บัอนุมตัิ

16 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนภาษาตา่งประเทศ

16.1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางมะลิวลัย์ 5,000                         4,000                  

16.2 กิจกรรมวนัคริสต์มาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ น.ส.กนกกร 10,000                       7,500                  
16.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาของผู้เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ น.ส.กนกกร 5,000                         5,000                  
16.4 กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นายอุ่น 5,000                         3,000                  

รหัส ชื่อโครงการ งาน/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ผู้เสนอ งบประมาณที่ขอ งบที่ไดร้บัอนุมตัิ

17 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชพี

17.1 กจิกรรมพัฒนาการเรียนการสอนงานบ้านและงานประดิษฐ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางสาวสะคราญนติย์ 10,000                       5,000                  

17.2 กจิกรรมพัฒนาการเรียนการสอนงานงานธุรกจิ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นางล าไพ 10,000                       5,000                  

17.3 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นายบุญทอม 10,000                       5,000                  

รหัส ชื่อโครงการ งาน/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ผู้เสนอ งบประมาณที่ขอ งบที่ไดร้บัอนุมตัิ

18 โครงการพัฒนาและส่งเสรมิการเรยีนการสอนภาษาไทย

18.1 กิจกรรมวนัสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวจิณณ์พัชร์ 7,000                         6,000                  

18.2 กิจกรรมวนัภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวจิณณ์พัชร์ 5,000                         5,000                  



18.3 กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวจิณณ์พัชร์ 5,000                         3,000                  

18.4 กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวจิณณ์พัชร์ 8,000                         5,000                  

รหัส ชื่อโครงการ งาน/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ผู้เสนอ งบประมาณที่ขอ งบที่ไดร้บัอนุมตัิ

19 โครงการพัฒนาการเรยีนการสอนสังคมศึกษา

19.1 กิจกรรมวนัส าคัญทางศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นายนรากร 7,000                         5,000                  

19.2  กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นายสุรศักด์ิ 3,000                         2,500                  

19.3  กิจกรรมวนัส าคัญของไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นายนรากร 4,000                         3,000                  

19.4  กิจกรรมเด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นายสุรศักด์ิ 4,000                         2,000                  

19.5  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา นายสุรศักด์ิ 5,000                         5,000                  

รหัส ชื่อโครงการ งาน/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ผู้เสนอ งบประมาณที่ขอ งบที่ไดร้บัอนุมตัิ

20 โครงการส่งเสรมิสุขภาพและความสามารถดา้นกีฬา

20.1 กิจกรรมจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาด้านกีฬา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข - พละ นางสาวนวพร                        25,000                 20,000

20.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข - พละ นางสาวนวพร                          3,000                   2,000

รหัส ชื่อโครงการ งาน/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ผู้เสนอ งบประมาณที่ขอ งบที่ไดร้บัอนุมตัิ

21 โครงการส่งเสรมิกิจกรรมการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

21.1 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นายบัญชา 10,000                    5,000               

21.2 กิจกรรมพัฒนาห้องคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางมัณฑนา 7,000                     5,000               

21.3 กิจกรรมจัดซ้ือวสัดุการการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางรุ่งสวา่ง 10,000                    5,000               

รหัส ชื่อโครงการ งาน/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ผู้เสนอ งบประมาณที่ขอ งบที่ไดร้บัอนุมตัิ

22 โครงการส่งเสรมิและพัฒนากิจการงานนักเรยีน

22.1 กิจกรรมพัฒนาระบบงานกิจการนักเรียน งานส่งเสริมกิจการนักเรียน นายบุญทอม 2,000                         2,000                  

22.2 กิจกรรมจัดท าบัตรนักเรียน งานส่งเสริมกิจการนักเรียน นายบุญทอม 5,000                         5,000                  

22.3 กิจกรรมจัดท าจัดท าคู่มือนักเรียน งานส่งเสริมกิจการนักเรียน นายนรากร 5,000                         5,000                  

22.4 กิจกรรมไหวค้รู - รับน้องใหม่ งานส่งเสริมกิจการนักเรียน นายบุญทอม 10,000                       4,000                  



23 โครงการระบบดแูลชว่ยเหลือนักเรยีนและเครอืขา่ยผู้ปกครอง

23.1 กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายนรากร 3,000                         2,000                  

23.2 กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายบุญทอม 14,000                       10,000                

23.3  กิจกรรมเยีย่มบ้านนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายบุญทอม 3,000                         2,000                  

23.4  กิจกรรมคัดกรอกนักเรียนยากจน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นายจักรกฤช 3,500                         2,000                  

24 โครงการทูบีนัมเบอรว์ันป้องกันยาเสพตดิ งานป้องกันยาเสพติด น.ส.สะคราญนิตย์

24.1 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด งานป้องกันยาเสพติด น.ส.สะคราญนิตย์ 2,500                         2,000                  

24.2 กิจกรรม To Be Number One งานป้องกันยาเสพติด น.ส.สะคราญนิตย์ 8,000                         6,000                  

25 โครงการเสรมิสรา้งสุขภาพอนามยัและประกันคุณภาพชวีิต งานอนามยัและโภชนาการ นางสาวนวพร 10,000                      8,000                 

26 โครงการป้องกันอุบัตภิยัในโรงเรยีน งานรส่งเสริมกิจการนักเรียน นายนรากร 10,000                      10,000               

27 โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมดแูลชว่ยเหลือนักเรยีนออนไลน์ งานรส่งเสริมกิจการนักเรียน นายนรากร 3,000                        3,000                 

รหัส ชื่อโครงการ งาน/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ผู้เสนอ งบประมาณที่ขอ งบที่ไดร้บัอนุมตัิ

28 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

28.1 กิจกรรมเสริมสร้างขวญัและก าลังใจบุคลากร งานเสริมสร้างประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ งานบุคคล 35,000                       30,000                

28.2 กิจกรรมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน งานเสริมสร้างประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ งานบุคคล 80,000                       30,000                

28.3 กิจกรรมพัฒนาระบบงานบุคคล งานเสริมสร้างประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ งานบุคคล 20,000                       10,000                

28.4 กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ ICT งานเสริมสร้างประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ งานบุคคล 10,000                       5,000                  

รหัส ชื่อโครงการ งาน/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ผู้เสนอ งบประมาณที่ขอ งบที่ไดร้บัอนุมตัิ

29 โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์

29.1 กิจกรรมจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธเ์พื่อศึกษา นายยุทธณา 2,000                         2,000                  

29.2 กิจกรรมซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธเ์พื่อศึกษา นายยุทธณา 2,000                         2,000                  

29.3 กิจกรรมจัดท าเวบ็ไซต์การศึกษา งานประชาสัมพันธเ์พื่อศึกษา นายยุทธณา 1,000                         1,000                  



รหัส ชื่อโครงการ งาน/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ผู้เสนอ งบประมาณที่ขอ งบที่ไดร้บัอนุมตัิ

30 โครงการประสานความรว่มมอืคณะกรรมการสถานศึกษา งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางรุ่งสวา่ง

30.1 กิจกรรมจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางรุ่งสวา่ง 15,000                       12,000                

30.2 กิจกรรมจัดท าเนียบคณะกรรมการสถานศึกษา งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางรุ่งสวา่ง 1,200                         1,040                  

31 โครงการจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา
กิจกรรมด าเนินงานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน งานควบคุมสอบภายใน นายจักรกฤช 1,500                         1,500                  

32 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

32.1 กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ นายอุ่น 22                             15,000                
32.2 กิจกรรมจัดท าป้ายยินดีต้อนรับหน้าอาคาร 3 งานประชาสัมพันธ์ นายยุทธณา 6,500                         5,000                  

รหัส ชื่อโครงการ งาน/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ผู้เสนอ งบประมาณที่ขอ งบที่ไดร้บัอนุมตัิ

33 โครงการจัดท าแผนปฏบิัตกิาร

33.1 กิจกรรมจัดท าแผนปฏบิัติการ และจัดสรรงบประมาณ งานจัดท าและเสนอของบประมาณ นางรุ่งสวา่ง                          7,000                   4,500

33.2 กิจกรรมตรวจสอบนิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการ งานตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานผล นางรุ่งสวา่ง 1,500                         1,000                  

618,182                    450,840              

83.98                        60.00                 

งบที่ไดร้บัจัดสรรรอ้ยละ 60 450,840               -                    

ของบประมาณเกิน 167,342-               

คิดเป็นรอ้ยละของงบประมาณทั้งหมด

รวมงบประมาณที่ขออนุมตัทิั้งหมด



ที่ ชื่อโครงการ งาน/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ผู้เสนอ งบประมาณที่ขอ งบที่ไดร้บัอนุมตัิ

1) ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะและค่าที่พัก งานบริหารบุคคล/งานวชิาการ งานบริหารบุคคล 100,000                     50,000                

2) ค่าปรบัปรงุซ่อมแซม

 2.1)  ค่าปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบอื่นๆ งานอาคารสถานที่ นายสุรศักด์ิ 40,000                       33,420                

 2.2)  ซ่อมแซมวสัดุ ครุภณัฑ์ อื่นๆ งานพัสดุ นางสาวพุทธชาติ 15,000                       10,000                
 2.3)  ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระวทิย์ น.ส.ธนารีย์ 20,000                       10,000                

 2.4)  ปรับปรุงห้องรองผู้อ านวยการ งานอาคารสถานที่ นายสุรศักด์ิ -                            10,000                

 2.5)  ปรับปรุงห้องภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาไทย ครูนุชิดา -                            10,000                

3) ค่าวัสด/ุครภุณัฑ์
  3.1) ค่าจัดซ้ือวสัดุงานพัสดุ งานพัสดุ/การเงิน/บัญชี นางสาวพุทธชาติ 15,000                       15,000                

  3.2) จัดซ้ือวสัดุในการปรับปรุงอาคารสถานที่ งานอาคารสถานที่ นายอุ่น 40,000                       35,000                
  3.3) จัดซ้ือวสัดุด าเนินงานการเงิน การเงิน/บัญชี นางล าไพ โชคศรี 5,000                         5,000                  
  3.4) จัดซ้ือวสัดุด าเนินงานธรุการ งานบริหารทั่วไป น.ส.นัดดาวรรณ 15,000                       12,000                
  3.5) จัดซ้ือวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และค่าติดต้ัง งานโสตทัศนูปกรณ์ นายยุทธณา 20,000                       15,000                

  3.6) จัดซ้ือวัสดุอปุกรณ์ปรับปรุงระบบสารสนเทศ งานสารสนเทศ นายจักรกฤช 20,000                       17,000                

4) ค่าน้ ามนัเชื่อเพลิง งานอาคารสถานที่ นายอุ่น 4,000                         3,000                  

294,000                    225,420              

39.94                        30.00                 

งบที่ไดร้บัจัดสรรรอ้ยละ 30 225,420               -                    

ของบประมาณเกิน 68,580-                 

ที่ ชื่อโครงการ งาน/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ผู้เสนอ งบประมาณที่ขอ งบที่ไดร้บัอนุมตัิ
1 ภาระกิจเร่งด่วน และงานอื่นๆ งานการเงิน นางล าไพ โชคศรี                        75,140                 75,140

                      75,140                75,140

รวมงบประมาณที่ขออนุมตัทิั้งหมด

การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ปกีารศึกษา 2565

คิดเป็นรอ้ยละของงบประมาณทั้งหมด

รวม

งบบรหิารงานทั่วไป  (30.00%) จ านวนเงนิ  225,420  บาท (ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าซ่อมแซมปรบัปรงุครภุณัฑ์ ค่าวัสดคุรภุณัฑ์ ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง)

งบส ารอง 10% จ านวน  75,140 บาท



โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน  งบเรยีนฟร ี15 ปี อย่างมคุีณภาพ  ไดร้บัจัดสรร 299,750  บาท

ที่ ชื่อโครงการ งาน/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ผู้เสนอ งบประมาณที่ขอ งบที่ไดร้บัอนุมตัิ
1 กิจกรรมวิชาการ

1.1 กิจกรรมส่งเสริมกีฬานอกสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข - พละ น.ส.นวพร                        20,000                 15,000

1.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกีฬาวอลเล่ย์บอลโพนพิทย์ โครงการพัฒนาผู้เรียน นายบัญชา                        10,000                   8,000

1.3 กิจกรรมสอนเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิก์ารสอบระดับชาติ

(O-net)

งานวดัผล นายยุทธณา                        15,000                 15,000

1.4 กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรม งานวชิาการ นายยุทธณา                        30,000                 20,000

1.5 กิจกรรมส่งเสริมประชาธปิไตยในโรงเรียน งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นายนรากร 2,000                         2,000                  

1.6 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวนิศาชล                          8,000                   7,000

1.7 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางรุ่งสวา่ง 8,000                         6,000                  

1.8 กิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาไทยและสารานุกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวจิณณ์พัชร์ 6,000                         5,000                  

1.9 กิจกรรมสัปดาห์วทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ น.ส.พนัสดา 10,000                       8,000                  

1.10  กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ น.ส.พนัสดา 5,000                         5,000                  

1.11 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ นางสาวพุทธชาติ 5,000                         5,000                  

1.12 กิจกรรมกีฬาภายในสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข - พละ นางสาวนวพร                        23,000                 23,000

1.13 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นางสาวนุชิดา                        12,000                 10,000

2 กิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรม/จรยิธรรม/ลูกเสือ/เนตรนาร/ีนศท.

2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี งานโครงการพัฒนาผู้เรียน นางมะลิวลัย์                        30,000                 28,000

2.2 กิจกรรมนักศึกษาวชิาทหาร งานนักศึกษาวชิาทหาร นายสุรศักด์ิ                          5,000                   5,000

2.3 กิจกรรมค่ายคุณธรรม งานส่งเสริมคุณธรรม นายบุญทอม                        10,000                 10,000

2.4 กจิกรรมเสริมสร้างความประพฤติและอบรมคุณธรรมจริยธรรม งานวนิัยนักเรียน นายบุญทอม 3,500                         3,500                  

2.5 กิจกรรมสุขาภบิาลส่ิงแวดล้อมและส้วมสุขสันต์ งานอนามัยและโภชนาการ นางสาวนวพร 10,000                       8,000                  

ที่ ชื่อโครงการ งาน/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ผู้เสนอ งบประมาณที่ขอ งบที่ไดร้บัอนุมตัิ

การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2565



3 กิจกรรมทัศนศึกษา

3.1 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ม.ต้น งานทัศนศึกษา นางมะลิวยั์                        35,000                 30,000

3.2 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ม.ปลาย งานทัศนศึกษา นางมะลิวยั์                        30,000                 25,000

4 กิจกรรมการบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศและICT

4.1 กิจกรรมจัดระบบเครือข่ายสารสนเทศ งาน ICT นางสาวธนารีย์ 35,000                                       20,250

4.2 กิจกรรมพัฒนางานประชาสัมพันธท์างเวป็ไซต์โรงเรียน งานประชาสัมพันธ์ นายยุทธณา 5,000                                           5,000

5 กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา

(โควิด - 19)
งานวชิาการ นายยุทธณา 40,000                                       36,000

357,500                    299,750              

128.02                      100.00               

งบที่ไดร้บัจัดสรร 299,750               -                    

ของบประมาณเกิน 57,750-                 

โครงการเรยีนฟร ี15 ปีอย่างมคุีณภาพ (งบชดุนักเรยีน อุปกรณก์ารเรยีน และหนังสือเรยีน)

ที่ ชื่อโครงการ งาน/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ผู้เสนอ งบประมาณที่ขอ งบที่ไดร้บัอนุมตัิ
1 เคร่ืองแบบนักเรียน งานการเงิน นางล าไพ                      155,000                155,000

2 อุปกรณ์การเรียน งานการเงิน นางล าไพ                      143,860                143,860

3 หนังสือเรียน (8 กลุ่มสาระ) งานวชิาการ นายยุทธณา                  345,356.00            345,356.00

644,216.00                644,216.00          

100.00                      100.00               

คิดเป็นรอ้ยละของงบประมาณทั้งหมด

คิดเป็นรอ้ยละของงบประมาณทั้งหมด

รวมงบประมาณที่ขออนุมตัทิั้งหมด

รวมงบประมาณที่ขออนุมตัทิั้งหมด

การจัดสรรงบประมาณปีการศึกษา  2565     งบชดุนักเรยีน อุปกรณก์ารเรยีน และหนังสือเรยีน



งบชดุพ้ืนเมอืง/ค่าสาธารณปูโภค/ค่าจ้างคร/ูค่าจ้างคนสวน

ที่ ชื่อโครงการ งาน/กลุ่มสาระการเรยีนรู้ ผู้เสนอ งบประมาณที่ขอ งบที่ไดร้บัอนุมตัิ
1 ค่าชุดพื้นเมือง งานการเงิน นางสาวพุทธชาติ                    25,000.00             25,000.00

2 ค่าสาธารณูปโภค งานการเงิน นางล าไพ                  200,400.00            200,400.00

3 ค่าจ้างครู งานการเงิน นางล าไพ                    80,000.00             80,000.00

4 ค่าจ้างคนสวน งานการเงิน นางล าไพ                    72,000.00             72,000.00

377,400.00                377,400.00          

100.00                      100.00               

งบที่ไดร้บัจัดสรร 377,400               

ของบประมาณเกิน -                      -                            

คิดเป็นรอ้ยละของงบประมาณทั้งหมด

การจัดสรรงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2565

รวมงบประมาณที่ขออนุมตัทิั้งหมด






