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หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ คงเหลือ

1.1.1 Adjust before judging กลุ่มสาระภาษาไทย     2,525.00 0.00

1.1.2 ยุวกวีศรีด่าน กลุ่มสาระภาษาไทย

1.1.3 พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
ติว O-NET

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

1.1.4 พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 
ปี2564

การงานอาชีพ     6,000.00 2,855.00          

1.1.5 แข่งขันทักษะวิชาการสังคมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา คณะ
ครูกลุ่มสาระ

1.1.6 ปลอด 0 วิชาสังคมศึกษา ฯ กลุ่มสาระสังคมศึกษา อ.สุภา
วดี

1.1.7 เสริมสร้างความรู้และยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
อ.ณัฏฐวรรธ์

1.1.8 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระฯ คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
อ.ศราวุธ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 1. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ คงเหลือ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 1. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

1.1.9 แก้ศูนย์ก่อน 0 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ อ. นฤ
มล

1.1.10 หนังสือเรียน วิชาการ อ.เอมฤดี   1,813,353.00 0.00

1.1.11 จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์เพ่ือการจบหลักสูตร
ของนักเรียน

วิชาการ อ.สุจิรา   39,820.00 0.00

1.1.12 รับประกาศนียบัตร ม.3 และม.6 ปีการศึกษา
 2564

วิชาการ อ.สุจิรา     6,545.00 0.00

1.1.13 ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ งานทะเบียน วัดผล อ.สุจิรา
1.1.14 ค่ายวิชาการ ระดับช้ัน ม.1 งานวิชาการ อ.นภัสวรรณ 31,680.00     11,360.00        
1.1.15 ค่ายวิชาการ ระดับช้ัน ม.2 งานวิชาการ อ.กัญญาวีร์ 30,640.00     27,140.00        
1.1.16 ยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับช้ัน ม.3 งานวิชาการ อ.ธเนศ (บ.)      31,520.00 0.00
1.1.17 ยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับช้ัน ม.6 งานวิชาการ อ.เสาวนีย์ 80,850.00     0.00
1.1.18 จัดเก็บแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน Portfolio วิชาการ อ.อุบล
1.1.19 สอนเสริมวันหยุด ห้องเรียนพิเศษ ปี

การศึกษา 2564
งานการจัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนพิเศษ อ.อิทธิกร



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ คงเหลือ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 1. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

1.1.20 ค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 งานการจัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนพิเศษ อ.อิทธิกร

คงเหลืออุดหนุน
คงเหลือ กพร 

กิจกรรมภาคเรียนท่ี 2

2,855.00                                                                                                        
38,500.00                                                                                                      



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ คงเหลือ

1.2.1 วันร ำลึกครูกลอนสุนทรภู่เชิดชูวันภำษำไทย
แห่งชำติ

กลุ่มสำระภำษำไทย

1.2.2 ส่งเสริมควำมเป็นเลิศนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถ
พิเศษด้ำนภำษำไทย

กลุ่มสำระภำษำไทย      22,435.00 0.00

1.2.3 แข่งขันงำนศิลปะภำยใน และภำยนอกสถำนศึกษำ
 2/2564

ศิลปะ

1.2.4 กำรประกวดกิจกรรมดนตรีในงำนศิลปหัตถกรรม
คร้ังท่ี 70 ปีกำรศึกษำ 2564 ระดับชำติ 2/2564

ศิลปะ

1.2.5 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ฝึกซ้อมศิลปะ ศิลปะ        8,535.00 0.00
1.2.6 กำรประกวดวงโยธำวำทิตกรมพลศึกษำ ประจ ำปี

 2564 จ.ศรีสะเกษ
ศิลปะ

1.2.7 กำรประกวดกิจกรรมดนตรีในงำนศิลปหัตถกรรม 
คร้ังท่ี 70 ปีกำรศึกษำ 2564 (รอบเขต)

ศิลปะ

1.2.8 กำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษกับเจ้ำของภำษำ 
1/2564

กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ

1.2.9 กำรเรียนกำรสอนภำษำจีนกับเจ้ำของภำษำ 
2/2564

กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 2. พัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



1.2.10 ส่งเสริมควำมสำมำรถของผู้เรียนตำมศักยภำพ กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ      11,096.00 367.00
1.2.11 ค่ำยภำษำอังกฤษ กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ      12,475.00 0.00
1.2.12 ส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถ่ินสู่ห้องเรียน 1/2564 กำรงำนอำชีพ
1.2.13 ส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถ่ินสู่ห้องเรียน 2/2564 กำรงำนอำชีพ        4,000.00 0.00
1.2.14 นิเทศกำรสอนภำยในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม

ศึกษำ ฯ
กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ฯ 
อ.จตุรวิทย์

                -   

1.2.15 ส่งเสริมนักเรียนแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์
1.2.16 ส่งนักเรียนแข่งขันทักษะทำงคณิตศำสตร์กับ

หน่วยงำนภำยนอก
กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ อ.
สุมำลี

     21,260.00 0.00

1.2.17 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ฝึกทักษะทำงคณิตศำสตร์
ส ำหรับกำรแข่งขัน

กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ อ.
ธเนศ

     21,130.00 0.00

1.2.18 ส่งเสริมทักษะทำงวิชำกำรยุวบรรณำรักษ์ส่งเสริม
กำรอ่ำน

งำนห้องสมุด

1.2.19 ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกร วิจัยกำรเรียนรู้ งำนวิชำกำร อ.ธเนศ (พ)
1.2.20 กำรจัดตำรำงสอน งำนวิชำกำร ว่ำท่ี 

ร.ต.ศิริพงษ์
3,685.00       0.00

1.2.21 กำรส่งเสริม/สนับสนุนกำรทดสอบกำรศึกษำ
ระดับชำติ (0-net)

งำนวิชำกำร อ.ทัศนีย์ 8,000.00       0.00

อุดหนุนคงเหลือ
กพร คงเหลือ

กิจกรรมภำคเรียนท่ี 2

หำกไม่มีกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมท้ังระดับเขตและระดับชำติ ให้รำยกำรท่ีได้รับจัดสรรกลับมำสู่งบกลำงทันที จะไม่มีกำรกันงบประมำณในรำยกำรดังกล่ำว

367.00                                                                                                            



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

1.3.1 อบรมสร้างอาชีพเคร่ืองด่ืมเพ่ือสุขภาพ 1/2564 การงานอาชีพ
1.3.2 รับสมัครนักเรียนช้ัน ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 งานวิชาการ อ.สุมาลี 15,880.00    0.00
1.3.3 ค่ายวิชาการ (พ่ีจูงมือน้องเดิน) งานวิชาการ อ.อุบล
1.3.4 นักศึกษาวิชาทหาร รด. อ.นฤมล 31,340.00    14,702.45   

อุดหนุน คงเหลือ
กพร คงเหลือ

กิจกรรมภาคเรียนท่ี 2

14,702.45                                                                                          

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 3. การเรียนโอกาสและงานอาชีพ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ
อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

รายได้
สถานศึกษา อ่ืนๆ คงเหลือ

1.4.1 กิจกรรมแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่คล่อง เขียนไม่
คล่อง

กลุ่มสาระภาษาไทย 2,292.44 0.00
1.4.2 ส่งเสริมการรักการอ่านและเขียน กลุ่มสาระภาษาไทย 8,400.00 0.00
1.4.3 ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา อ.สุนันท์
1.4.4 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ อ.นิชรัชชา
1.4.5 ต้นกล้าคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ อ.ศราวุธ
1.4.6 พัฒนาห้องสมุดกลุ่มสาระ ฯ คณิต และส่งเสริม

การอ่าน คิด วิเคราะห์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ อ.
จักรกฤษณ์

6,000.00 0.00

1.4.7 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์และวารสารส าหรับงานบริการ งานห้องสมุด อ.อาภาพร 14,000.00   0.00
1.4.8 จัดหาและซ่อมบ ารุงทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดส าหรับ

บริการ
งานห้องสมุด อ.อาภาพร 31,750.00 -810.00

1.4.9 สัปดาห์ห้องสมุด ประจ าปี 2564 งานห้องสมุด อ.อาภาพร
1.4.10 สะสมแต้มเพ่ือพิชิตยอดนักอ่าน งานห้องสมุด อ.อาภาพร
1.4.11  หนังสือเดินทางสู่ชุมชน งานห้องสมุด อ.อาภาพร -            

อุดหนุนคงเหลือ
กพร คงเหลือ

กิจกรรมภาคเรียนท่ี 2

-810.00

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 4. ส่งเสริมการเรียนรู้  คิด  อ่าน  เขียน

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

1.5.1 การเรียนวิชาธรรมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา อ.นัทธ์ิธีร์
1.5.2 การพัฒนางานแนะแนวสู่บริการรอบด้านเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพผู้เรียน อ.ปพัชญา  (แนะแนว)
1.5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการบริการ 5 บริการหลักของ

งานแนะแนว อ.ปพัชญา  (แนะแนว) 5,255.00    0.00
1.5.4 น้อมน าศาสตร์พระราชา งานเศรษฐกิจฯ อ.สุนันท์ 5,000.00 0.00

อุดหนุน คงเหลือ
กพร คงเหลือ

กิจกรรมภาคเรียนท่ี 2

0.00

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 2 คุณธรรมน าชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการท่ี 5. คนดีศรีวัดด่าน

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 2 คุณธรรมน าชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการท่ี 6.ชีวิตมีความสุขด้วยคุณธรรม

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 2 คุณธรรมน าชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการท่ี 7. กิจกรรมนักเรียนเปล่ียนชีวิต

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

1.8.1 จัดหา ผลิต พัฒนาส่ือ นวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน

กลุ่มสาระภาษาไทย    10,000.00 0.00

1.8.2 จัดซ้ืออุปกรณ์ส านักงานและวัสดุส้ินเปลืองกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระภาษาไทย 23,375.00 450.00

1.8.3 จัดซ้ือเคร่ืองดนตรีไทย ปีการศึกษา 2564 ศิลปะ
1.8.4 จัดซ้ือครุภัณฑ์ดนตรีสากล ศิลปะ    60,000.00 0.00
1.8.5 พัฒนาและบ ารุงอุปกรณ์เคร่ืองดนตรีเพ่ือศักยภาพ

ของนักเรียน
ศิลปะ    20,000.00 0.00

1.8.6 จัดหาส่ือ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือการเรียนการสอน
ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์

ศิลปะ 25,200.00 0.00

1.8.7 จัดหา จัดซ้ือ จัดท าส่ือประกอบการเรียนรู้ศิลปะ ศิลปะ
1.8.8 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

1.8.9 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือการเรียนการสอน (คหกรรม/
ธุกิจ/เกษตร) ปี 2564

การงานอาชีพ    35,000.00 20.00

1.8.10 จัดหา ซ้ือ วัสดุส านักงาน การงานอาชีพฯปีการศึกษา
 2564

การงานอาชีพ 20,000.00 0.00

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิตอล
โครงการท่ี 8. พัฒนาส่ือ นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิตอล
โครงการท่ี 8. พัฒนาส่ือ นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ

1.8.11 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์การเรียนการสอนสังคมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา อ.วันวิสาข์ 39,015.00 0.00
1.8.12 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ (แข่งขัน

ภายนอก) ปี 2564
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ อ.นันทพร

1.8.13 กิจกรรมจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงานกลุ่มสาระฯ วิทย์
 + เทคโนโลยี

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ อ.สุนิสา , 
อ.น้ าผ้ึง

1.8.14 การซ่อมแซมวัสดุส่ือ และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระสุขศึกษา อ.เฉลิมพล     5,000.00 0.00
1.8.15 การสร้างส่ือการเรียนรู้ท่ีครบครันเพ่ือบรรยากาศการ

เรียนท่ีครอบคลุม
กลุ่มสาระสุขศึกษา อ.ศิริลักษณ์    17,780.00 0.00

1.8.16 จัดซ้ืออุปกรณ์ผลิตส่ือและนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ อ.สุมาตรา    32,036.44 0.00
1.8.17 จัดหา ปรับปรุงหรือพัฒนาส่ือการเรียนรู้สู่ยุคดิจิตอล วิชาการ อ.น้ าผ้ึง 79,180.00 1,941.00    

อุดหนุน คงเหลือ
กพร คงเหลือ

กิจกรรมภาคเรียนท่ี 2

2,411.00                                                                                           



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

รวม -             -           -           -               -                   -                 

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิตอล
โครงการท่ี 9. เทคโนโลยี เพ่ือการใช้ชีวิตยุค 2021

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน
เรียนฟรี 

15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

1.10.1 ซ้ือและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระภาษาไทย

1.10.2 ส่งเสริมการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน (ครู)

กลุ่มสาระภาษาไทย

1.10.3 พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

กลุ่มสาระภาษาไทย 20,080.00 0.00

1.10.4 แนะแนวสัญจร นางปพัชญา สังข์น้อย
1.10.5 นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ นางปพัชญา สังข์น้อย
1.10.6 ค่าเช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2 ห้องเรียน งานพัฒนาส่ือฯ อ.ภิรมย์
1.10.7 ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอน งานพัฒนาส่ือฯ อ.ภิรมย์ 83,084.70   69,942.42    75,594.70    งบสาธารณูฯ
1.10.8 ค่าบริการเช่าพ้ืนท่ีอีเมล์ (admin@mdsr.ac.th) งานพัฒนาส่ือฯ อ.ภิรมย์

อุดหนุน คงเหลือ
กพร คงเหลือ

กิจกรรมภาคเรียนท่ี 2
75,594.70                                                                                              

0.00

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิตอล
โครงการท่ี 10. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

1.11.1 อบรมสร้างอาชีพการประดิษฐ์ของช าร่วย 2/2564 การงานอาชีพ 10,710.00 0.00
1.11.2 ส่งเสริมความสามารถเยาวชนสู่ความเป็นเลิศทางกีฬา

ชนิดต่าง ๆ ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันในนามโรงเรียนมัธยม
วัดด่านส าโรง

กลุ่มสาระสุขศึกษา อ.เลิศอนันท์ 15,600.00 14,130.00   

1.11.3 ส่งเสริมเยาวชนสู่ความเป็นเลิศด้านสุขศึกษาและพล
ศึกษาในงานศิลปะหัถกรรมนักเรียนประจ าปีการศึกษา 
2564

กลุ่มสาระสุขศึกษา อ.ศิริลักษณ์

1.11.4 ส่งเสริมความสามารถเยาวชนสู่ความเป็นเลิศทางกีฬา
ฟุตซอล

กลุ่มสาระสุขศึกษา อ.เฉลิมพล 40,000.00 0.00

1.11.5 อุปกรณ์การเรียการสอนพลศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษา อ.ศุภโชค

อุดหนุน คงเหลือ
กพร คงเหลือ

กิจกรรมภาคเรียนท่ี 2

14,130.00                                                                                          

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างโอกาสและแนวทางการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
โครงการท่ี 11. สร้างโอกาสและงานอาชีพ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน
เรียนฟรี 

15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

1.12.1 วันทานาบะตะ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
1.12.2 บริษัทจ าลอง กลุ่มสาระสังคมศึกษา อ.สุนันท์
1.12.3 ประกวดแข่งขันทักษะวิชาการในวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ (28 ก.ค.)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา อ.เพ็ชรา

1.12.4 ประกวดแข่งขันทักษะวิชาการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 ฯ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินีในรัชการท่ี 
10 (3 มิ.ย.)

กลุ่มสาระสังคมศึกษา อ.เพ็ชรา

1.12.5 ประกวดแข่งขันทักษะวิชาการในวันพ่อแห่งชาติ (5 ธ.ค.) กลุ่มสาระสังคมศึกษา อ.เพ็ชรา 5,632.00 0.00
1.12.6 ประกวดแข่งขันทักษะวิชาการในวันแม่แห่งชาติ (12 

ส.ค.)
กลุ่มสาระสังคมศึกษา อ.เพ็ชรา

1.12.7 วันอาเซียน (สังคมศึกษา) กลุ่มสาระสังคมศึกษา อ.อุบล
1.12.8 การแข่งขันกีฬาภายใน กลุ่มสาระสุขศึกษา อ.ศุภโชค 50,000.00 304,500.00    0.00
1.12.9 สัปดาห์คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ อ.สุมาลี 6,405.00 0.00
1.12.10 ค่ายคณิตศาสตร์นักเรียนช้ันม.1 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ อ.กัญญาวีร์ 22,305.00 0.00
1.12.11 ค่ายวิชาการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 กพร.
1.12.12 ทัศนศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย กพร.
1.12.13 การแข่งขันทักษะลูกเสืองานศิลปหัตถกรรม งานลูกเสือ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างโอกาสและแนวทางการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
โครงการท่ี 12.สนุกมีความสุขในกิจกรรม

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



1.12.14 การฝึกทักษะลูกเสือก้าวไกลไปสู่งานลูกเสือต่างประเทศ งานลูกเสือ
1.12.15  วันส าคัญทางการลูกเสือ งานลูกเสือ
1.12.16 กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและทัศนศึกษา ม .ต้น งานลูกเสือ

อุดหนุน คงเหลือ
กพร คงเหลือ

กิจกรรมภาคเรียนท่ี 2

0.00
0.00



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

รวม -             -           -           -               -                 -                 

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
โครงการท่ี 13. บ้าน วัด โรงเรียน ประสานสัมพันธ์

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

1.14.1 จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ในส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ วิชาการ อ.อุบล 31,265.00   0.00
อุดหนุน คงเหลือ
กพร คงเหลือ

กิจกรรมภาคเรียนท่ี 2

0.00

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
โครงการท่ี 14.บริหารด้วยหลักธรรมมาภิบาล

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

รวม -                        -           -           -           -           -           

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
โครงการท่ี 15. พัฒนาครูสู่มืออาชีพ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 1. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 2. พัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 3. การเรียนโอกาสและงานอาชีพ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

2.4.1 สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนท้ังภายในและภายนอก
ห้องเรียน

บริหารท่ัวไป อ.จตุรวิทย์
80,000.00    

-18,695.17

อุดหนุนคงเหลือ
กิจกรรมภาคเรียนท่ี 2

-18,695.17

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 4. ส่งเสริมการเรียนรู้  คิด  อ่าน  เขียน

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 2 คุณธรรมน าชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการท่ี 5. คนดีศรีวัดด่าน

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 2 คุณธรรมน าชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการท่ี 6.ชีวิตมีความสุขด้วยคุณธรรม

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

2.7.1 วันเยาวชนแห่งชาติ กิจการนักเรียน อ.สุภาวดี 1,000.00 0.00
2.7.2

วันงดสูบบุหร่ี
กิจการนักเรียน (กิจกรรมนอก
หลักสูตร) อ.สมนึก

2.7.3
วันต่อต้านยาเสพติดสากล

กิจการนักเรียน (กิจกรรมนอก
หลักสูตร)  อ.สมนึก

2.7.4 การลดมาสาย ขยายเวลาเรียน ปี2564 กิจการนักเรียน อ.นิรัชชา
2.7.5

วันเอดส์โลก
กิจการนักเรียน  (กิจกรรม
นอกหลักสูตร) อ.สมนึก

2.7.6 กิจกรรมส่งท้ายนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี
 3 และ 6 (บูม)

กิจการนักเรียน ประธาน
นักเรียนปีการศึกษา 2564

อุดหนุนคงเหลือ
กิจกรรมภาคเรียนท่ี 2

0.00

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 2 คุณธรรมน าชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการท่ี 7. กิจกรรมนักเรียนเปล่ียนชีวิต

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

2.8.1 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์การเรียนการสอนโสตทัศนศึกษา บริหารท่ัวไป อ.วิรัลพัชร     8,000.33 0.00
อุดหนุนคงเหลือ

กิจกรรมภาคเรียนท่ี 2
0.00

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิตอล
โครงการท่ี 8. พัฒนาส่ือ นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

2.9.1  เช่าซ้ือเว็บไซต์โรงเรียนพร้อมโดเมน บริหารท่ัวไป อ.นันฉัตร 10,700.00   2,324.60    

กพร คงเหลือ
กิจกรรมภาคเรียนท่ี 2

2,324.60                                                                                                 

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิตอล
โครงการท่ี 9. เทคโนโลยี เพ่ือการใช้ชีวิตยุค 2021

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ คงเหลือ

2.10.1 จัดท ำบัตรนักเรียน กิจกำรนักเรียน อ.ศิริพงษ์
2.10.2 จัดท ำคู่มือนักเรียน กิจกำรนักเรียน อ.ศิริพงษ์
2.10.3 พัฒนำและปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์พ่ือกำร

ศึกษำ
บริหำรท่ัวไป อ. วิรัลพัชร       40,000.00 

0.00
2.10.4 จัดซ้ืออุปกรณ์ชุดเคร่ืองขยำยเสียง และซ่อมบ ำรุง

อุปกรณ์งำนประชำสัมพันธ์
บริหำรท่ัวไป อ.ยมนำ       20,000.00 

0.00
2.10.5 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง และซ่อมแซมอุปกรณ์

ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์
บริหำรท่ัวไป อ.ยมนำ         2,500.00 

0.00
2.10.6 กำรพัฒนำและรวบรวมสำรสนเทศโรงเรียน บริหำรท่ัวไป อ.นัทธ์ิธีร์         2,740.00 400.00
2.10.7

พัฒนำห้องศูนย์ปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์
กลุ่มสำระคณิตศำสตร์ อ.
กัญญำวีร์

อุดหนุนคงเหลือ
กิจกรรมภำคเรียนท่ี 2

400.00

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิตอล
โครงการท่ี 10. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างโอกาสและแนวทางการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
โครงการท่ี 11. สร้างโอกาสและงานอาชีพ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ คงเหลือ

2.12.1 วันส่ิงแวดล้อม กิจการนักเรียน อ.จิดาภา
2.12.2 TO BE NUMBER ONE

กิจการนักเรียน (กิจกรรม
นอกหลักสูตร) อ.ศิริลักษณ์

2.12.3 จัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ เพ่ือการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น

บริหารท่ัวไป อ.กรองใจ

2.12.4 ซ่อมแซมบ ารุงวัสดุเคร่ืองใช้ส านักงานห้อง
พยาบาล

บริหารท่ัวไป อ.ศุภโชค

2.12.5 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงานในห้องพยาบาล บริหารท่ัวไป อ.ศุภโชค     2,500.00 20.00        
2.12.6 ก าจัดลูกน้ ายุงลาย บริหารท่ัวไป อ.สุวิชาดา
2.12.7  ประกันอุบัติเหตุนักเรียนประจ าปี บริหารท่ัวไป อ.เขมรินทร์
2.12.8 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี 2564 บริหารท่ัวไป อ.สุนันท์
2.12.9 กิจกรรมตรวจสุขภาพครูและบุคลากร

ประจ าปี 2564
บริหารท่ัวไป อ.สุวิษา

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างโอกาสและแนวทางการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
โครงการท่ี 12.เรียนสนุกมีความสุขในกิจกรรม

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



2.12.10 บริจาคโลหิตต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์ บริหารท่ัวไป อ.สุจิรา
2.12.11 เสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการในโรงเรียน 

ปี 2564
บริหารท่ัวไป อ.กฤติยา

อุดหนุนคงเหลือ
กพร คงเหลือ

กิจกรรมภาคเรียนท่ี 2

20.00                                                                                                       



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ คงเหลือ

2.13.1
การประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน ปีการศึกษา
2564 (Classroom Meeting)

กิจการนักเรียน อ.น้้าผ้ึง

2.13.2
การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ปีการศึกษา
2564

กิจการนักเรียน อ.นิคม
2.13.3 การเย่ียมบ้านนักเรียนระดับช้ัน ม.1 และ ม.4 กิจการนักเรียน อ.น้้าผ้ึง
2.13.4 วารสารลานเฟ่ืองฟ้า บริหารท่ัวไป อ.อาภาพร
2.13.5 การล้างเคร่ืองกรองน้้าและตรวจคุณภาพน้้าด่ืม บริหารท่ัวไป อ.น้้าผ้ึง         13,434.00 6,960.50             

2.13.6 การดูดส่ิงปฏิกูลบ่อกักไขมัน บริหารท่ัวไป อ.น้้าผ้ึง         14,000.00 7,000.00             

อุดหนุนคงเหลือ

กิจกรรมภาคเรียนท่ี 2

13,960.50                                                                                                                  

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
โครงการท่ี 13. บ้าน วัด โรงเรียน ประสานสัมพันธ์

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

2.14.1 อบรมผู้น ำนักเรียนและแกนน ำห้องเรียนสี
ขำว

กิจกำรนักเรียน อ.
สุภำวดี

2.14.2 แก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปี
กำรศึกษำ 2564

กิจกำรนักเรียน อ.จิ
ดำภำ

2.14.3 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กิจกำรนักเรียน ปี
กำรศึกษำ 2564

กิจกำรนักเรียน อ.
สมหมำย

2.14.4
ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ส ำนักงำนกิจกำรนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564

กิจกำรนักเรียน อ.
สมหมำย

2.14.5
เลือกต้ังประธำนนักเรียน

กิจกำรนักเรียน อ.
สุภำวดี

2.14.6 กิจกรรมพัฒนำสภำนักเรียนในระบอบ
ประชำธิปไตย

กิจกำรนักเรียน อ.
สุภำวดี

2.14.7 กำรบริหำรจัดส ำนักงำนเพ่ือส่งเสริมกำร
เรียนกำรสอน

บริหำรท่ัวไป อ.ธเนศ
     5,000.00 0.00

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
โครงการท่ี 14.บริหารด้วยหลักธรรมมาภิบาล

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



2.14.8 ตรวจสำรปรุงแต่งอำหำรและภำชนะใส่
อำหำร ปี2564

บริหำรท่ัวไป อ.จิดำภำ

2.14.9 ขับข่ีปลอดภัย เต็มใจให้บริกำร บริหำรท่ัวไป อ.ศุภโชค    65,000.00 25,000.00   40,000.00 65,000.00   สมำคม
อุดหนุนคงเหลือ
กพร คงเหลือ

อุดหนุน ติดลบ 10,900



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

รวม -                        -           -           -           -           -           

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
โครงการท่ี 15. พัฒนาครูสู่มืออาชีพ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 1. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 2. พัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 3. การเรียนโอกาสและงานอาชีพ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 4. ส่งเสริมการเรียนรู้  คิด  อ่าน  เขียน

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 2 คุณธรรมน าชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการท่ี 5. คนดีศรีวัดด่าน

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 2 คุณธรรมน าชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการท่ี 6.ชีวิตมีความสุขด้วยคุณธรรม

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 2 คุณธรรมน าชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการท่ี 7. กิจกรรมนักเรียนเปล่ียนชีวิต

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิตอล
โครงการท่ี 8. พัฒนาส่ือ นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

3.9.1 ซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ส ำนักงำนบุคคล ปี
กำรศึกษำ 2564

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

3.9.2 จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองสแกนใบหน้ำเพ่ือทดแทน
เคร่ืองสแกนลำยน้ิวมือ

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

3.9.3 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส ำนักงำนบุคคล 1/2564 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
3.9.4 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส ำนักงำนบุคคล 2/2564 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 20,020.00 0.00

คงเหลืออุดหนุน
กิจกรรมภำคเรียนท่ี 2/64

0.00

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิตอล
โครงการท่ี 9. เทคโนโลยี เพ่ือการใช้ชีวิตยุค 2021

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิตอล
โครงการท่ี 10. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างโอกาสและแนวทางการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
โครงการท่ี 11. สร้างโอกาสและงานอาชีพ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างโอกาสและแนวทางการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
โครงการท่ี 12.สนุกมีความสุขในกิจกรรม

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

รวม -             -           -           -               -                 -                 

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
โครงการท่ี 13. บ้าน วัด โรงเรียน ประสานสัมพันธ์

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

รวม -             -           -           -                -                  -               

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
โครงการท่ี 14.บริหารด้วยหลักธรรมมาภิบาล

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน
เรียนฟรี 

15 ปี

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ คงเหลือ

3.15.1 อบรม สัมมนาภายนอกครูสังคมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา อ.จตุ
รวิทย์

3.15.2 ส่งครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อ.ภิรมย์,อ.วรายุส

      8,500.00 0.00

3.15.3 การอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบครูมืออาชีพ

กลุ่มสาระสุขศึกษา อ.ศุภโชค       2,500.00 0.00
3.15.4 การพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 

อ.นฤมล
      4,500.00 0.00

3.15.5 พัฒนาบุคลากรแนะแนว ปีการศึกษา 2564 นางปพัชญา สังข์น้อย
3.15.6 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (ค่าจ้างบุคลากร) 1/2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล
3.15.7 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (ค่าจ้างบุคลากร) 2/2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล
3.15.8 อบรมพัฒนาและศึกษาดูงานผู้บริหารสถานศึกษา 1/2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล
3.15.9 อบรมพัฒนาและศึกษาดูงานผู้บริหารสถานศึกษา 2/2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล     19,200.00 0.00
3.15.10 การประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนเปิดภาคเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
3.15.11 การอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล    157,360.00 0.00

3.15.12 สืบสานสัมพันธ์ครอบครัวด่านส าโรง (ส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่และแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ)

กลุ่มบริหารงานบุคคล
3.15.13 พัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ และการเงิน บริหารงานงบประมาณ อ.

เอมฤดี

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
โครงการท่ี 15. พัฒนาครูสู่มืออาชีพ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม

การจัดสรรงบประมาณ



3.15.14 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บริหารงานงบประมาณ อ.
เอมฤดี

4,000.00      0.00

3.15.15 ครูผู้สอนดีเด่น งานวิชาการ อ.อุบล
3.15.16  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ  งานลูกเสือ

คงเหลืออุดหนุน
กิจกรรมภาคเรียนท่ี 2/64

0.00



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 1. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 2. พัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 3. การเรียนโอกาสและงานอาชีพ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 4. ส่งเสริมการเรียนรู้  คิด  อ่าน  เขียน

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 2 คุณธรรมน าชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการท่ี 5. คนดีศรีวัดด่าน

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 2 คุณธรรมน าชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการท่ี 6.ชีวิตมีความสุขด้วยคุณธรรม

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 2 คุณธรรมน าชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการท่ี 7. กิจกรรมนักเรียนเปล่ียนชีวิต

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

4.8.1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือการบริการจัดการสถานศึกษา 
(กระดาษโรเนียว)

อ.ประมวล 
337,680.00 284,394.00    งบสาธารณูฯ

4.8.2 จัดซ้ืออุปกรณ์เพ่ือการบริการจัดการสถานศึกษา (หมึกพิมพ์
และไขกระดาษ)

อ.ประมวล 

385,200.00 288,900.00    งบสาธาฯ
อุดหนุนคงเหลือ
สาธารณูปโภค

กิจกรรมภาคเรียนท่ี 2/64

573,294.00                                                                                         

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิตอล
โครงการท่ี 8. พัฒนาส่ือ นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิตอล
โครงการท่ี 9. เทคโนโลยี เพ่ือการใช้ชีวิตยุค 2021

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิตอล
โครงการท่ี 10. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างโอกาสและแนวทางการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
โครงการท่ี 11. สร้างโอกาสและงานอาชีพ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างโอกาสและแนวทางการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
โครงการท่ี 12.สนุกมีความสุขในกิจกรรม

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

4.13.1
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ทางการศึกษาของโรงเรียนในการบริหาร
การศึกษา

บริหารงบประมาณ 5,100.00      0.00

คงเหลืออุดหนุน
กิจกรรมภาคเรียนท่ี 2/64

0.00

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
โครงการท่ี 13. บ้าน วัด โรงเรียน ประสานสัมพันธ์

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน
เรียนฟรี
 15 ปี

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

รายได้
สถานศึกษา

อ่ืนๆ คงเหลือ

4.14.1
จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ
 2564 และแผนพัฒนำคุณภำพ

งำนนโยบำยและแผน อ.นุชสุดำ 8,500.00    5,118.00          

4.14.2

ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง บริหำรงำนงบประมำณ อ.ศิริ
ลักษณ์

4.14.3 จัดซ้ือลิขสิทธ์ิโปรแกรมซอฟแวร์ส ำเร็จรูป บริหำรงำนงบประมำณ อ.สุนิสำ

4.14.4

จัดหำวัสดุส้ินเปลือง และอุปกรณ์
ส ำนักงำนงบประมำณ

บริหำรงำนงบประมำณ อ.สุนิสำ 30,000.00   0.00

4.14.5 บ ำรุง รักษำ ซ่อมแซมลิฟต์ งำนพัสดุ อ.เอมฤดี 100,000.00 66,295.00 งบสำธำรณู

4.14.6

ค่ำไฟฟ้ำ บริหำรงำนงบประมำณ อ.ศิริ
ลักษณ์

4.14.7

ค่ำไปรษณียำกร บริหำรงำนงบประมำณ อ.ศิริ
ลักษณ์

4.14.8

ค่ำน้ ำประปำ บริหำรงำนงบประมำณ อ.ศิริ
ลักษณ์

4.14.9
ค่ำถังดับเพลิง บริหำรงำนงบประมำณ อ.ศิริ

ลักษณ์
60,000.00 58,609.00

งบสำธำรณู

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564
กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
โครงการท่ี 14.บริหารด้วยหลักธรรมมาภิบาล

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



4.14.10

ค่ำโทรศัพท์ บริหำรงำนงบประมำณ อ.ศิริ
ลักษณ์

4.14.11

ค่ำจ้ำงเก็บขยะมูลฝอย บริหำรงำนงบประมำณ อ.ศิริ
ลักษณ์

4.14.12

บ ำรุง ปรับปรุง และซ่อมแซม ล้ำง
ครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอำกำศ

งำนพัสดุ อ.เอมฤดี 60,000.00     -583.40

งบสำธำรณู

4.14.13
บ ำรุง ปรับปรุง และซ่อมแซมครุภัณฑ์
อ่ืนๆ

งำนพัสดุ อ.เอมฤดี 50,000.00     1,814.00

งบสำธำรณู

4.14.14
จัดซ้ืออุปกรณ์ ส ำนักงำน และวัสดุ
ส้ินเปลืองส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร

บริหำรงบประมำณ สนง.ผอ. 40,000.00   0.00

4.14.15
จัดซ้ือกระดำษ A4 80 แกรม และหมึก
ส ำนักงำน

บริหำรงบประมำณ อ.ประมวล 39,471.11   20,528.89     15,674.10
งบสำธำรณู

คงเหลืออุดหนุน
สำธำรณูปโภค

กิจกรรมภำคเรียนท่ี 2/64
141,808.70                                                                                            

5,118.00                                                                                                



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

4.15.1 ยกย่องและส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติการปฏิบัติงานครู
 นักเรียน และบุคลากร

งบประมาณ (สนง.ผอ.) 30,000.00   0.00

คงเหลืออุดหนุน
กิจกรรมภาคเรียนท่ี 2/64

0.00

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564 
กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
โครงการท่ี 15. พัฒนาครูสู่มืออาชีพ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้สถาน

ศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

1.1.1 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือการจบ
หลักสูตรของนักเรียน

งานทะเบียน-วัดผล/
ครูสุจิรา

      28,830.00               -                  -                 -                   -   0.00

1.1.2 พัฒนาระบบเพ่ือการวัดผลประเมินผล งานทะเบียน-วัดผล
ครูภิรมย์

      54,500.00               -                  -                 -                   -   16,729.00      

1.1.3 การเรียนปรับพ้ืนฐานนักเรียน ช้ันม.1 
และม.4 ปีการศึกษา 2566

งานวิชาการ/ครูธเนศ พ.                 -                 -                  -     708,000.00                 -    708,000.00
กันงบ

1.1.4 ค่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษ ภาคเรียนท่ี 1
 ปีการศึกษา 2565

ห้องเรียนพิเศษ/
ครูอิทธิกร

                -                 -                  -     344,100.00                 -   32,760.00      

1.1.5
แข่งขันทักษะวิชาการสังคมศึกษา

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ/
ครูจตุรวิทย์

       4,380.00               -                  -                 -                   -          4,380.00 

1.1.6 พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน ติว O-Net

กลุ่มสาระต่างประเทศ/
ครูสาลินี

                -   
              -                  -                 -                   -   

1.1.7 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับ
เจ้าของภาษา

กลุ่มสาระต่างประเทศ/
ครูสาลินี

                -                 -                  -     595,000.00                 -   0

1.1.8 การเรียนการสอนภาษาจีนกับเจ้าของ
ภาษา

กลุ่มสาระต่างประเทศ/
ครูสาลินี

                -                 -                  -     550,000.00                 -   0

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 1. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้สถาน

ศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 1. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

การจัดสรรงบประมาณ

1.1.9 พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มสาระการงาน/
อาชีพ/ครูกฤติยา

       3,000.00               -                  -                 -                   -   0

1.1.10 แก้ศูนย์ก่อน 0 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์/
ครูนฤมล

                -                 -                  -                 -                   -   

1.1.11 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
1/2565

วิชาการ อ.สุมาลี                 -                 -                  -                 -                   -   

21,109.00      

กิจกรรม 1.1.3 ขอกันงบ

อุดหนุนคงเหลือ
กพร คงเหลือ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน
รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ คงเหลือ

1.2.1 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร วิจัยการเรียนรู้ฯ งานวิจัย/ครูธเนศ พ.       15,000.00  -  -  -  - 0
1.2.2 ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ งานวิชาการ/ครูนภัสวรรณ           650.00  -  -  -  - 650
1.2.3 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ระดับช้ัน ม.3
งานวิชาการ/ครูพอรินทร์  -  -  -  -  - 

1.2.4 ค่ายวิชาการ ระดับช้ัน ม.2 งานวิชาการ/ครูเสาวนีย์                  -    -       31,200.00  -  -  31,200.00
กันงบ

1.2.5 การจัดตารางสอน งานวิชาการ/ครูกมลทิพย์         9,800.00  -  -  -  - 5,500.00       
1.2.6 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร การพัฒนาวิทย

ฐานะแนวใหม่ วPA
งานวิชาการ/ครูธเนศ พ.       15,000.00  -  -  -  - 0

1.2.7 วันร าลึกครูกลอนสุนทรภู่เชิดชูวัน
ภาษาไทย

กลุ่มสาระภาษาไทย
/ครูประมวล

      34,390.00  -  -  -  - 0

1.2.8 ส่งเสริมความเป็นเลิศนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย

กลุ่มสาระภาษาไทย/ครู
ประมวล

        8,400.00  -  -  -  - 0

1.2.9 พัฒนาความสามารถของผู้เรียนตาม
ศักยภาพ

กลุ่มสาระต่างประเทศ
/ครูนภัสวรรณ

        2,225.00  -  -  -  - 0

1.2.10 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่ห้องเรียน 
ภาคเรียนท่ี 1/2565

กลุ่มสาระการงานอาชีพ
/ครูวรรณา

        4,000.00  -  -  -  - 0

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 2. พัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



1.2.11 การประกวดกิจกรรมดนตรีในงาน
ศิลปหัตถกรรมคร้ังท่ี 70 ปีการศึกษา 
2565 ระดับเขต 1/2565

กลุ่มสาระศิลปศึกษา
/ครูนิคม

                 -    -  -  -         70,000.00       70,000.00 

1.2.12 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ฝึกทักษะทาง
คณิตศาสตร์ ส าหรับการแข่งขัน

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
/ครูธิติพล

      11,070.00  -  -  -  -  11,070.00
กันงบ

1.2.13 ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
คณิตศาสตร์กับหน่วยงานภายนอก

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
/ครูสุมาลี

        9,500.00  -  -  -  - 5,480.00       

22,700.00      
31,200.00      

กิจกรรม 1.2.4 และ 1.2.12 ขอกันงบ
หากไม่มีการแข่งขันศิลปหัตถกรรมท้ังระดับเขตและระดับชาติ ให้รายการท่ีได้รับจัดสรรกลับมาสู่งบกลางทันที จะไม่มีการกันงบประมาณในรายการดังกล่าว

อุดหนุนคงเหลือ
กพร คงเหลือ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้สถาน

ศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

1.3.1 นักศึกษาวิชาทหาร งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน/ครูนฤมล

      11,388.00  -  -  -  -  11,388.00
กันงบ

1.3.2 จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ส าหรับงานอาชีพ กลุ่มสาระการงานอาชีพ
/ครูเขมรินทร์

      25,000.00  -  -  -  - 0

1.3.3 การสร้างโอกาสและการเรียนรู้ในสายงาน
อาชีพ

กลุ่มสาระการงานอาชีพ
/ครูเขมรินทร์

       4,000.00  -  -  -  - 0

1.3.4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน(การงานอาชีพ) กลุ่มสาระการงานอาชีพ
/ครูวรรณา

       8,000.00  -  -  -  - 0

1.3.5 พัฒนาห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และส่งเสริมการอ่าน คิด 
วิเคราะห์

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
/ครูจักรกฤษณ์

       5,000.00 0

1.3.6 จัดซ้ือคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการเรียนการ
สอน

กลุ่มสาระการงานอาชีพ
/ครูเขมรินทร์

      25,000.00 0

      11,388.00 

กิจกรรม 1.3.1 ขอกันงบ

อุดหนุนคงเหลือ
กพร คงเหลือ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 3. การเรียนโอกาสและงานอาชีพ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน
รายได้สถาน

ศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

1.4.1 จัดซ้ือและซ่อมบ ำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ทรัพยำกร
ห้องเรียนพิเศษ ภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 
2565

ห้องเรียนพิเศษ/ครูอิทธิกร                 -   - - 30,000.0       - 30,000.0       

1.4.2 สอนเสริมควำมสำมำรถนักเรียนห้องเรียน
พิเศษ (สอนเสริมวันหยุด) ภำคเรียนท่ี 1 ปี
กำรศึกษำ 2565

ห้องเรียนพิเศษ/ครูอิทธิกร                 -   - - 142,280.00    - 0

1.4.3 จัดซ้ือหนังสือพิมพ์และวำรสำรส ำหรับงำน
บริกำร

งำนห้องสมุด/ครูอำภำพร 8,000.00       - - - -  5,222.00
กันงบ

1.4.4 จัดหำและซ่อมบ ำรุงทรัพยำกรสำรสนเทศ
ส ำหรับบริกำร

งำนห้องสมุด/ครูอำภำพร       34,405.00 - - - - 0

1.4.5 สัปดำห์ห้องสมุด ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 งำนห้องสมุด/ครูอำริยำ 8,508.00       - - - - 0
1.4.6 สัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยี/ครูนิชรัช
ชำ

10,760.00 - - - - 0

1.4.7 ห้องสมุดกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ กลุ่มสำระสังคมศึกษำ/
ครูสุนันท์

       5,832.00 - - - - 0

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 4. ส่งเสริมการเรียนรู้  คิด  อ่าน  เขียน

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



1.4.8 แก้ปัญหำนักเรียนอ่ำนไม่คล่องเขียนไม่คล่อง กลุ่มสำระภำษำไทย/ครู
พัชรินทร์

       2,485.00 - - - - 0

1.4.9 ส่งเสริมกำรรักกำรอ่ำนและกำรเขียน กลุ่มสำระภำษำไทย/ครู
ประมวล

       4,820.00 - - - - 0

1.4.10 ต้นกล้ำคณิตศำสตร์ กลุ่มสำระคณิตศำสตร์/
ครูธิติพล

       8,000.00  8,000.00
กันงบ

13,222.00      

กิจกรรม 1.4.3 และ 1.4.10 ขอกันงบ

อุดหนุนคงเหลือ
กพร คงเหลือ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ
อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

คงเหลือ

1.5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดบริการ 5 บริการหลัก
ของงานแนะแนว

งานแนะแนว/ครูปพัชญา     5,350.00 -            -               -              -                  5,350.00 

1.5.2 การพัฒนางานแนะแนวสู่บริการรอบด้านเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน

งานแนะแนว/ครูปพัชญา -            -               -              20,000.00 20,000.00

1.5.3 การเรียนวิชาธรรมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา
/ครูนัทธ์ิธีร์

28,500.00 -            -               -              -           2,100.00       

7,450.00       อุดหนุนคงเหลือ
กพร คงเหลือ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 2 คุณธรรมน าชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการท่ี 5. คนดีศรีวัดด่าน

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน
รายได้สถาน

ศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -                -                -               -               -               -             

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 2 คุณธรรมน าชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการท่ี 6.ชีวิตมีความสุขด้วยคุณธรรม

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ
อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี

กิจกรรพัฒนา
ผู้เรียน

รายได้สถาน
ศึกษา อ่ืนๆ

รวม -               -               -               -               -               -               

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 2 คุณธรรมน าชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการท่ี 7. กิจกรรมนักเรียนเปล่ียนชีวิต

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ
อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

รายได้
สถานศึกษา อ่ืนๆ

คงเหลือ

1.8.1 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี/ครูสุนิสำและครูน้ ำผ้ึง

7,796.00 - - - - 0

1.8.2 จัดซ้ือวัสดุฝึกทักษะวิทยำศำสตร์(แข่งขัน
ภำยนอก)

กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี/ครูกมลทิพย์

2,639.00 - - - - 2,639.00
กันงบ

1.8.3 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์กำรเรียนกำรสอนสังคมศึกษำ กลุ่มสำระสังคมศึกษำ/ครูวันวิสำข์       24,150.00 - - - - 0
1.8.4 ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือกำรจัดกำร

เรียนรู้(กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย)
กลุ่มสำระภำษำไทย/ครูอำรมย์        5,000.00 - - - -  5,000.00

กันงบ

1.8.5 จัดซ้ืออุปกรณ์ส ำนักงำนและวัสดุส้ินเปลืองกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

กลุ่มสำระภำษำไทย/ครูอรุณรักษ์       11,655.00 - - - - 0

1.8.6 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ

กลุ่มสำระภำษำต่ำงประเทศ
 อ.จีระนันท์

      17,175.27 - - - - 0

1.8.7 จัดซ้ือและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ในกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ

กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ/
ครูวรรณำ

4,000.00 - - - - 4,000.00

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิตอล
โครงการท่ี 8. พัฒนาส่ือ นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ
อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

รายได้
สถานศึกษา อ่ืนๆ

คงเหลือ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิตอล
โครงการท่ี 8. พัฒนาส่ือ นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ

1.8.8 จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือกำรเรียนกำรสอน
(คหกรรม)

กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ/
ครูวรรณำ

4,000.00       - - - - 0

1.8.9 จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือกำรเรียนกำรสอน
(ธุรกิจ)

กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ/
ครูเขมรินทร์

4,000.00       - - - - 0

1.8.10 จัดหำวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือกำรเรียนกำรสอน
(เกษตร)

กลุ่มสำระกำรงำนอำชีพ/
ครูกฤติยำ

4,000.00       - - - - 0

1.8.11 จัดหำส่ือ และวัสดุอุปกรณ์เพ่ือกำรเรียนกำร
สอนห้องปฏิบัติกำรนำฏศิลป์

กลุ่มสำระศิลปศึกษำ/ครูสุรภำ       30,280.00 - - - - 0

1.8.12 จัดซ้ือเคร่ืองดนตรีไทย ปีกำรศึกษำ 2565 กลุ่มสำระศิลปศึกษำ/ครูมนต์ชัย       30,000.00 - - - - 0
1.8.13 จัดซ้ือครุภัณฑ์ดนตรีสำกล กลุ่มสำระศิลปศึกษำ/ครูนิคม       80,000.00 - - - - 0
1.8.14 จัดหำ จัดซ้ือ จัดท ำส่ือประกอบกำรเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสำระศิลปศึกษำ/ครูเดชำวัต       25,000.00 - - - - 0

1.8.15 พัฒนำและบ ำรุงเคร่ืองดนตรีเพ่ือศักยภำพของ
นักเรียน

กลุ่มสำระศิลปศึกษำ/ครูนิคม       35,000.00 - - - - 0

1.8.16 กำรสร้ำงส่ือกำรเรียนรู้ท่ีครบครันเพ่ือ
บรรยำกำศกำรเรียนท่ีครอบคลุม

กลุ่มสำระสุขศึกษำและพล
ศึกษำ/ครูศิริลักษณ์

      17,606.00 - - - - 0



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ
อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

รายได้
สถานศึกษา อ่ืนๆ

คงเหลือ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิตอล
โครงการท่ี 8. พัฒนาส่ือ นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ

1.8.17 กำรซ่อมแซมวัสดุส่ือ และอุปกรณ์ในกำรจัดกำร
เรียนรู้ภำคเรียนท่ี 1

กลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำ
/ครูศุภโชค

       8,000.00 - - - - 2,000.00    

1.8.18 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ ผลิตส่ือและนวัตกรรมทำง
คณิตศำสตร์

กลุ่มสำระคณิตศำสตร์/
ครูกัญญำวีร์

      18,465.00 - - - - 0

13,639.00   

กิจกรรม 1.8.2 และ 1.8.4 ขอกันงบ

อุดหนุนคงเหลือ
กพร คงเหลือ



หน่วยงาน งบประมาณ
/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ

รวม -              -              -              -              -              -              

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิตอล
โครงการท่ี 9. เทคโนโลยี เพ่ือการใช้ชีวิตยุค 2021

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ
อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

รายได้
สถานศึกษา อ่ืนๆ 

คงเหลือ

1.10.1 นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อและอาชีพ งานแนะแนว/ครูปพัชญาและ
คณะ

11,650.00 - - - - 0

1.10.2 ค่าเช่าพ้ืนท่ีอีเมล์ (admin@mdsr.ac.th) งานพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี / ครูน้้าผ้ึง

- - 4,601.00 - - 107

1.10.3 ค่าเช่าบริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2 ห้องเรียน งานพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี / ครูนันทฉัตร

- - -     607,200.00 - 110,400.00    

1.10.4 จัดหา ปรับปรุงหรือพัฒนาส่ือการเรียนรู้สู่ยุค
ดิจิตอล

งานพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี / ครูนันทฉัตร

       30,000.00 - - - - 227.25

1.10.5 ค่าบริการอินเตอร์เนตเพ่ือการเรียนการสอน งานพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี / ครูนันทฉัตร

- - 47,875.00  -        28,325.00 กพร 47,875.00
อ่ืนๆ 28,325.00

1.10.6 ซ้ือและซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระภาษาไทย/
ครูประมวล

3,000.00        - - - - 0

1.10.7 ส่งเสริม นวัตกรรมพัฒนาส่ือในการจัดการ
เรียนการสอน(ครู)

กลุ่มสาระภาษาไทย/ครูเอมฤดี 5,000.00        - - - - 0

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิตอล
โครงการท่ี 10. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



1.10.8 พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระภาษาไทย/
ครูประมวล

15,000.00       - - - - 0

1.10.9 พัฒนาห้องศูนย์ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์/
ครูศราวุธ

-                - - - 40,000.00       40,000.00      

1.10.10 บ้ารุง ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์/
ครูศราวุธ

20,000.00       - - - - 16,000.00      

1.10.11 ติดต้ังอุปกรณ์ขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพ่ือ
การเรียนการสอน

งานพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี อ.นันทฉัตร

59,920.00       0

16,227.25      
47,982.00      

อุดหนุนคงเหลือ
กพร คงเหลือ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน
รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ คงเหลือ

1.11.1 ส่งเสริมเยาวชนสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา/ครูศุภโชค

      20,000.00 - - - - 0.00

1.11.2 ส่งเสริมความสามารถของเยาวชนสู่ความเป็น
เลิศทางการเต้น Cover Dance

กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา/ครูศิริลักษณ์

        8,000.00 - - - - 0.00

0.00อุดหนุนคงเหลือ
กพร คงเหลือ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างโอกาสและแนวทางการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
โครงการท่ี 11. สร้างโอกาสและงานอาชีพ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน
/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ คงเหลือ

1.12.1 ทัศนศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 งานกิจกรรรมพัฒนา
ผู้เรียน/ครูพัชราวดี

                   -                   -   104,700.00    -                  41,400.00      3,360.00        

1.12.2 ทัศนศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 งานกิจกรรรมพัฒนา
ผู้เรียน/ครูสุนิสา

                   -                   -   89,750.00      -                  35,500.00      1,200.00        

1.12.3 ทัศนศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 งานกิจกรรรมพัฒนา
ผู้เรียน/ครูนิชรัชชา

                   -                   -   92,295.00      -                  36,900.00      4,560.00        

1.12.4 ทัศนศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 งานกิจกรรรมพัฒนา
ผู้เรียน/ครูสุวิษา

                   -                   -   74,700.00      -                  29,400.00      -1,440.00

1.12.5 ทัศนศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 งานกิจกรรรมพัฒนา
ผู้เรียน/ครูลัดดา

                   -                   -   72,600.00      -                  28,000.00      -4,800.00

1.12.6 ทัศนศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 งานกิจกรรรมพัฒนา
ผู้เรียน/ครูเฉลิมลาภ

                -         57,135.00 -                  20,300.00      32,290.00      

1.12.7 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ งานกิจกรรรมพัฒนา
ผู้เรียน/ครูจักรกฤษณ์

                -           6,000.00                    -                   -   1,000.00        

1.12.8 การฝึกทักษะลูกเสือเพ่ือก้าวไกลไปงาน
ลูกเสือต่างประเทศ

งานกิจกรรรมพัฒนา
ผู้เรียน/ครูจักรกฤษณ์

                -           4,660.00                    -                   -           4,660.00 

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างโอกาสและแนวทางการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
โครงการท่ี 12.สนุกมีความสุขในกิจกรรม

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณ



1.12.9 บริษัทจ าลอง กลุ่มสาระสังคมศึกษา/ครู
สุนันท์

          1,500.00                 -                   -                      -                   -           1,500.00 

1.12.10 การแข่งขันทักษะวิชาการในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ (28 ก.ค.)

กลุ่มสาระสังคมศึกษา/
ครูจตุรวิทย์           5,632.00 

                -                   -                      -                   -   0

1.12.11 ประกวดแข่งขันทักษะวิชาการเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดาพระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 10 
(3 มิถุนายน)

กลุ่มสาระสังคมศึกษา/ครู
สุนันท์

          5,632.00                 -                   -                      -                   -   0

1.12.12 ประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ในวัน
แม่แห่งชาติ 
 (12 สิงหาคม)

กลุ่มสาระสังคมศึกษา/
ครูนุชสุดา

          5,632.00                 -                   -                      -                   -   0

1.12.13 วันอาเซียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา/ครู
อุบล

          4,278.00                 -                   -                      -                   -   0

1.12.14 วันทานาบาตะ กลุ่มสาระต่างประเทศ/ครู
เสาวนีย์

         12,861.00                 -                   -                      -                   -   416

1.12.15 การแข่งขันกีฬาภายใน กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา/ครูศุภโชค

                   -                   -                   -          340,000.00 - 0

1.12.16 สัปดาห์คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์/ครู
สุมาลี

         10,880.00                 -                   -                      -                   -   0

1,916.00        
40,830.00      

อุดหนุนคงเหลือ
กพร คงเหลือ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -              -              -              -              -              -              

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
โครงการท่ี 13. บ้าน วัด โรงเรียน ประสานสัมพันธ์

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

1.14.1 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์และปรับปรุงส านักงานวิชาการ งานวิชาการ/ครูกัญญาวีร์ 29,323.57      - - - - 2,400.30        
1.14.2 สารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ งานวิชาการ/ครูกัญญาวีร์ 1,680.00        - - - - 1,680.00        

4,080.30        อุดหนุนคงเหลือ
กพร คงเหลือ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
โครงการท่ี 14.บริหารด้วยหลักธรรมมาภิบาล

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

1.15.1 หน่ึงครู  หน่ึงนวัตกรรม งานวิชาการ/ครูสุมาตรา                 -                   -                   -                   -                   -   

1.15.2 นิเทศภายในโรงเรียน งานวิชาการ/ครูสุมาตรา         1,400.00                 -                   -                   -                   -   900
1.15.3 นิเทศภายในกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ/ครูวิภาดา

                -                   -                   -                   -                   -   

1.15.4 นิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์/     
 ครูสุมาตรา

                -                   -                   -                   -                   -   

1.15.5 นิเทศการสอนภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ

กลุ่มสาระสังคมศึกษา/      
ครูจตุรวิทย์

 -                 -                   -                   -                   -   

900อุดหนุนคงเหลือ
กพร คงเหลือ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
โครงการท่ี 15. พัฒนาครูสู่มืออาชีพ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -             -             -             -             -             -             

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารท่ัวไป ภาคเรียนท่ี 1

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 1. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -             -             -             -             -             -             

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารท่ัวไป ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 2. พัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -              -              -              -              -              -              

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารท่ัวไป ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 3. การเรียนโอกาสและงานอาชีพ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

2.4.1 สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนท้ัง
ภายในและภายนอกห้องเรียน

บริหารท่ัวไป อ.ปิยะพล          60,000.00 -714.51

2.4.2  พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุด งานห้องสมุด 
อ.อาภาพร

300,000.00     32,000.00
กันงบ

-714.51

กิจกรรม 2.4.2 กันงบ

อุดหนุนคงเหลือ
กพร คงเหลือ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารท่ัวไป ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 4. ส่งเสริมการเรียนรู้  คิด  อ่าน  เขียน

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

2.5.1 ท ำดีมีมำรยำท ปีกำรศึกษำ 2565 บริหำรท่ัวไป อ.วำรุณี         1,264.00 0.00
2.5.2 เด็กดีศรีด่ำน ปีกำรศึกษำ 2565 กิจกำรนักเรียน อ.ลัดดำ         3,183.25 0.00
2.5.3 กตัญชลีบูชำ กิจกำรนักเรียน อ.จตุรวิทย์         9,000.00 0.00
2.5.4 แสดงตนเป็นพุทธมำมกะ กิจกำรนักเรียน อ.วันวิสำข์         9,840.00 0.00

0.00อุดหนุนคงเหลือ
กพร คงเหลือ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารท่ัวไป ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 2 คุณธรรมน าชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการท่ี 5. คนดีศรีวัดด่าน

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

2.6.1 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กิจการนักเรียน อ.วิทยา 4,000.00 0.00
2.6.2 ท าบุญตักบาตรวันพระโรงเรียน ภาคเรียนท่ี 1 กิจการนักเรียน อ.ปิยะพล 1,500.00 0.00
2.6.3 คุณธรรมจริยธรรมระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4
กิจการนักเรียน อ.นัทธ์ิธีร์ 90,600.00 0.00

2.6.4 อบรมคุณธรรมจริยธรรมระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 , 5 กิจการนักเรียน อ.นัทธ์ิธีร์ 84,950.00 84,950.00
กันงบ

2.6.5 พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี

กิจการนักเรียน อ.สุวิษา 4,900.00 0.00

2.6.6 พิธีถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัย
มงคลในหลวงรัชกาลท่ี 10

กิจการนักเรียน อ.สุนิสา 4,990.00 0.00

2.6.7 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี (วันแม่

กิจการนักเรียน อ.เฉลิม
ลาภ

6,945.00 0.00
2.6.8 วันไหว้ครูปีการศึกษา 2565 กิจการนักเรียน อ.นิชรัช

ชา
2,525.00 0.00

2.6.9 มุทิตาจิตไหว้ครูดนตรี-นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ กิจการนักเรียน อ.นิคม 6,000.00 0.00

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารท่ัวไป ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 2 คุณธรรมน าชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการท่ี 6.ชีวิตมีความสุขด้วยคุณธรรม

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



2.6.10 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ กิจการนักเรียน อ.ศิริพงษ์ 77,900.00 0.00
2.6.11 เสริมสร้างวินัยและพฤติกรรมนักเรียน กิจการนักเรียน 

อ.กนกพรรณ
4,800.00 4,800.00

4,800.00        
84,950.00      

กิจกรรม 2.6.4 กันงบ

อุดหนุนคงเหลือ
กพร คงเหลือ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

2.7.1 วันเยาวชนแห่งชาติ กิจการนักเรียน          
อ.สุภาวดี

1,000.00 0.00

2.7.2 วันงดสูบบุหร่ี กิจการนักเรียน 
(กิจกรรมนอกหลักสูตร) 
อ.สมนึก

1,000.00 0.00

2.7.3 วันต่อต้านยาเสพติดสากล กิจการนักเรียน 
(กิจกรรมนอกหลักสูตร) 
 อ.สมนึก

1,000.00 0.00

2.7.4 วันเอดส์โลก กิจการนักเรียน  
(กิจกรรมนอกหลักสูตร) 
อ.วรายุส

1,000.00 1,000.00       

1,000.00       อุดหนุนคงเหลือ
กพร คงเหลือ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารท่ัวไป ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 2 คุณธรรมน าชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการท่ี 7. กิจกรรมนักเรียนเปล่ียนชีวิต

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

2.8.1 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์การเรียนการสอนโสตทัศนศึกษา บริหารท่ัวไป อ.วิรัลพัชร        6,280.00 6,280.00       
       6,280.00 อุดหนุนคงเหลือ

กพร คงเหลือ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารท่ัวไป ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิตอล
โครงการท่ี 8. พัฒนาส่ือ นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -              -              -              -              -              -              

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารท่ัวไป ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิตอล
โครงการท่ี 9. เทคโนโลยี เพ่ือการใช้ชีวิตยุค 2021

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

2.10.1 จัดท ำบัตรนักเรียน กิจกำรนักเรียน 
อ.ศิริพงษ์

70,143.85
20,222.85      

2.10.2 จัดท ำคู่มือนักเรียน กิจกำรนักเรียน 
อ.ศิริพงษ์

70,800.00
12,217.50      

2.10.3 จัดซ้ืออุปกรณ์ชุดเคร่ืองขยำยเสียง และซ่อม
บ ำรุงอุปกรณ์งำนประชำสัมพันธ์

บริหำรท่ัวไป อ. ยมนำ 100,000.00 0.00

2.10.4 จัดซ้ือครุภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์และซ่อมบ ำรุง
อุปกรณ์งำนประชำสัมพันธ์

บริหำรท่ัวไป อ.ยมนำ 9,213.00

0.00
2.10.5 พัฒนำและปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์

เพ่ือกำรศึกษำ
บริหำรท่ัวไป อ.วิรัลพัชร 98,395.06 0.00

0.00อุดหนุนคงเหลือ
กพร คงเหลือ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารท่ัวไป ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิตอล
โครงการท่ี 10. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -              -              -              -              -              -              

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารท่ัวไป ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างโอกาสและแนวทางการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
โครงการท่ี 11. สร้างโอกาสและงานอาชีพ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

2.12.1 วันส่ิงแวดล้อม กิจการนักเรียน อ.จิดาภา         3,090.00 0.00
2.12.2 TO BE NUMBER ONE กิจการนักเรียน (กิจกรรม

นอกหลักสูตร) อ.วารุณี
        2,084.00 27.00

2.12.3 เสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการในโรงเรียน บริหารท่ัวไป อ.วรรณา         1,500.00 0.00

0.00
27.00

อุดหนุนคงเหลือ
กพร คงเหลือ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารท่ัวไป ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างโอกาสและแนวทางการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
โครงการท่ี 12.เรียนสนุกมีความสุขในกิจกรรม

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

2.13.1 การประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน ปีการศึกษา
2565 (Classroom Meeting)

กิจการนักเรียน อ.น้้าผ้ึง
      10,700.00 

0.00

2.13.2
การประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ปีการศึกษา
2565

กิจการนักเรียน อ.สุรภา         4,000.00 
0.00

2.13.3 การเย่ียมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565 กิจการนักเรียน อ.น้้าผ้ึง       21,300.00 0.00

2.13.4 วารสารลานเฟ่ืองฟ้า 1/2565 กลุ่มบริหารท่ัวไป อ.ยมนา     109,060.00 
0.00
0.00อุดหนุนคงเหลือ

กพร คงเหลือ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารท่ัวไป ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างโอกาสและแนวทางการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
โครงการท่ี 13. บ้าน วัด โรงเรียน ประสานสัมพันธ์

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้
สถานศึกษา

อ่ืนๆ คงเหลือ

2.14.1 แก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 
2565

กิจการนักเรียน 
อ.กนกพรรณ

   2,640.00         2,640.00 

2.14.2 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์กิจการนักเรียน ปีการศึกษา 
2565

กิจการนักเรียน 
อ.วรายุส

7,965.00             0.00

2.14.3 ปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ส านักงานกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2565

กิจการนักเรียน 
อ.วรายุส

             2,000.00         2,000.00 

2.14.4 พัฒนาสภานักเรียนในระบอบประชาธิปไตย กิจการนักเรียน 
อ.สุภาวดี

             3,000.00         3,000.00 

2.14.5 ห้องเรียนสีขาว ภาคเรียนท่ี 1 กิจการนักเรียน 
อ.ลัดดา

             2,621.00 0.00

2.14.6 การดูดส่ิงปฏิกูลบ่อกักไขมัน บริหารท่ัวไป 
อ.เดชาวัต,อ.จิดาภา

             9,765.00 0.00

2.14.7 ตรวจสารปรุงแต่งอาหารและภาชนะใส่อาหาร บริหารท่ัวไป 
อ.จิดาภา

        2,765.00 0.00

2.14.8 ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ บริหารท่ัวไป 
อ.ศุภโชค

            70,000.00 6,710.00        

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารท่ัวไป ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
โครงการท่ี 14.บริหารด้วยหลักธรรมมาภิบาล

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



2.14.9 พัฒนา ปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้อาเซียน 
ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง

บริหารท่ัวไป 
อ.จตุรวิทย์

348,800.00    2.77              

2.14.10 จัดหาวัสดุอุปกรณ์โภชนาการ บริหารท่ัวไป 
อ.วรรณา

17,015.00      0.00

2.14.11 ล้างเคร่ืองกรองน้ าและตรวจคุณภาพน้ าด่ืม บริหารท่ัวไป 
อ.จีรนันท์

             7,918.00 0.00

2.14.12 ตรวจสุขภาพผู้จ าหน่ายอาหาร บริหารท่ัวไป 
อ.กรองใจ

-                     

2.14.13 การคัดเลือกร้านจ าหน่ายอาหารดีเด่น บริหารท่ัวไป 
อ.ฤทัยวรรณ

          500.00 0.00

2.14.14 จัดหายาและเวชภัณฑ์เพ่ือการปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น

บริหารท่ัวไป 
อ.สุปรียา

20,000.00            0.00

2.14.15 ซ่อมแซมบ ารุงวัสดุเคร่ืองใช้ส านักงานห้อง
พยาบาล

บริหารท่ัวไป อ.
ธเนศ พ.

             1,000.00 0.00

2.14.16 ตรวจสุขภาพครูและบุคลากรประจ าปี บริหารท่ัวไป 
อ.สิริลักษณ์

      10,600.00 0.00

2.14.17 ตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปี บริหารท่ัวไป อ.สุจิรา 216,000.00     0.00



2.14.18 ประกันอุบัติเหตุนักเรียนประจ าปี บริหารท่ัวไป 
อ.ศิริลักษณ์

720,000.00           20,000.00 

2.14.19 ก าจัดลูกน้ ายุงลาย บริหารท่ัวไป 
อ.นัทธ์ิธีร์

                 -   

2.14.20 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ส านักงานบริหารท่ัวไป บริหารท่ัวไป อ.
ยมนา

             4,398.90 0.00

2.14.21 จัดซ่อมกล้องวงจรปิด บริหารท่ัวไป 
อ.มนต์ชัย

             5,000.00         5,000.00 

2.14.22 จัดซ้ืออุปกรณ์เพ่ืองานรักษาความปลอดภัย
และจราจร

บริหารท่ัวไป 
อ.มนต์ชัย

             2,000.00         2,000.00 

18,710.00      
2,640.00        

อุดหนุนคงเหลือ
กพร คงเหลือ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -              -              -              -              -              -              

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารท่ัวไป ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
โครงการท่ี 15. พัฒนาครูสู่มืออาชีพ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนท่ี 1

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 1. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 2. พัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -              -              -              -              -              -              

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 3. การเรียนโอกาสและงานอาชีพ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -              -              -              -              -              -              

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 4. ส่งเสริมการเรียนรู้  คิด  อ่าน  เขียน

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -              -              -              -              -              -              

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 2 คุณธรรมน าชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการท่ี 5. คนดีศรีวัดด่าน

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -              -              -              -              -              -              

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 2 คุณธรรมน าชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการท่ี 6.ชีวิตมีความสุขด้วยคุณธรรม

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -              -              -              -              -              -              

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 2 คุณธรรมน าชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการท่ี 7. กิจกรรมนักเรียนเปล่ียนชีวิต

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -              -              -              -              -              -              

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิตอล
โครงการท่ี 8. พัฒนาส่ือ นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -             -            -           -           -           -           

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิตอล
โครงการท่ี 9. เทคโนโลยี เพ่ือการใช้ชีวิตยุค 2021

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -              -              -              -              -              -              

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิตอล
โครงการท่ี 10. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -              -              -              -              -              -              

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างโอกาสและแนวทางการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
โครงการท่ี 11. สร้างโอกาสและงานอาชีพ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -              -              -              -              -              -              

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างโอกาสและแนวทางการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
โครงการท่ี 12.สนุกมีความสุขในกิจกรรม

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -              -              -              -              -              -              

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
โครงการท่ี 13. บ้าน วัด โรงเรียน ประสานสัมพันธ์

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน
/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ คงเหลือ

3.14.1 ซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ส ำนักงำนบุคคล กลุ่มบริหำรงำนบุคคล อ.พัชรินทร์ 14,000.00 14,000.00
3.14.2 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส ำนักงำนบุคคล กลุ่มบริหำรงำนบุคคล อ.พัชรินทร์ 69,861.67 0
3.14.3 จัดซ้ือโปรแรมส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำรงำนบุคคล อ.นฤมล 25,000.00 25,000.00

25,000.00

14,000.00สำธำรณูปโภค คงเหลือ

อุดหนุนคงเหลือ
กพร คงเหลือ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
โครงการท่ี 14.บริหารด้วยหลักธรรมมาภิบาล

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน
เรียนฟรี 15

 ปี

กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

รายได้
สถานศึกษา

อ่ืนๆ คงเหลือ

3.15.1 การพัฒนาบุคลากรคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
อ.นฤมล

     4,500.00         4,500.00 

3.15.2 อบรมพัฒนาและศึกษาดูงานผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล 
อ.อรุณรักษ์

    19,200.00 10,800.00      

3.15.3 บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (ค่าจ้างบุคลากร) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
อ.อรุณรักษ์

2,833,050.00    0

3.15.4 การพัฒนาบุคลากรแนะแนว กลุ่มบริหารงานบุคคล 
อ.ปพัชญา

     1,000.00         1,000.00 

3.15.5 อบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ
ครูมืออาชีพ

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
อ.เฉลิมพล

     6,000.00         6,000.00 

3.15.6 การพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา กลุ่มสาระศิลปศึกษา อ.สมนึก 4,000.00     4,000.00        
3.15.7 การพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ อ.พัชราวดี

6,500.00     0

3.15.8 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย อ.เอมฤดี

     4,500.00  4,500.00
กันงบ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
โครงการท่ี 15. พัฒนาครูสู่มืออาชีพ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม

การจัดสรรงบประมาณ



3.15.9 อมรมสัมนาภายนอกครูสังคมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา
อ.จตุรวิทย์

     7,000.00 0

3.15.10 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ อ.วรรณา

     4,500.00 0

3.15.11 การอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

บริหารงานบุคคล /
ครูอรุณรักษ์

  177,301.69 1.69

3.15.12 การประชุมเชิงปฏิบัติการก่อนเปิดภาคเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล อ.นฤมล     15,000.00       15,000.00 
3.15.13 สืบสานสัมพันธ์ครอบครัวด่านส าโรง (ส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่และแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษีนณอายุ
ราชการ)

กลุ่มบริหารงานบุคคล
อ.อาภาพร

     119,477.64     119,477.64 

3.15.14 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางลูกเสือ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/
ครูจักรกฤษณ์

     4,500.00             -             -                     -                    -           4,500.00 

3.15.15 การอบรมพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างวินัย กลุ่มบริหารงานบุคคล
 อ.อรุณรักษ์

37,600.00       0.00

3.15.16 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระวิทยาสาสตร์และเทค
โนโลยีอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน
ภายนอก

อ.ภิรมย์ และ อ.วรายุส  9,000.00 
สาธาฯเหลือจ่าย

 9,000.00
กันงบ

50,301.69      

กิจกรรมท่ี 3.15.8 และ 3.15.16 ขอกันงบ

อุดหนุนคงเหลือ
กพร คงเหลือ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ
อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

รายได้
สถานศึกษา อ่ืนๆ

รวม -             -             -             -             -             -             

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ ภาคเรียนท่ี 1

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 1. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -              -              -              -              -              -              

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 2. พัฒนางานวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -              -              -              -              -              -              

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 3. การเรียนโอกาสและงานอาชีพ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -              -              -              -              -              -              

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
โครงการท่ี 4. ส่งเสริมการเรียนรู้  คิด  อ่าน  เขียน

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -              -              -              -              -              -              

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 2 คุณธรรมน าชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการท่ี 5. คนดีศรีวัดด่าน

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -              -              -              -              -              -              

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 2 คุณธรรมน าชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการท่ี 6.ชีวิตมีความสุขด้วยคุณธรรม

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -              -              -              -              -              -              

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 2 คุณธรรมน าชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการท่ี 7. กิจกรรมนักเรียนเปล่ียนชีวิต

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -              -              -              -              -              -              

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิตอล
โครงการท่ี 8. พัฒนาส่ือ นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -              -              -              -              -              -              

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิตอล
โครงการท่ี 9. เทคโนโลยี เพ่ือการใช้ชีวิตยุค 2021

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -              -              -              -              -              -              

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ยุคดิจิตอล
โครงการท่ี 10. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -              -              -              -              -              -              

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างโอกาสและแนวทางการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
โครงการท่ี 11. สร้างโอกาสและงานอาชีพ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน งบประมาณ

/ผู้รับผิดชอบ ท่ีเสนอขอ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ

รวม -              -              -              -              -              -              

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างโอกาสและแนวทางการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
โครงการท่ี 12.สนุกมีความสุขในกิจกรรม

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

4.13.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ทางการศึกษาของโรงเรียนในการบริหารการศึกษา

บริหารงบประมาณ 
อ.อรุณรักษ์

5,420.00        5,420.00        

5,420.00        

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
โครงการท่ี 13. บ้าน วัด โรงเรียน ประสานสัมพันธ์

กพร คงเหลือ

ช่ืองาน/กิจกรรมล าดับ
การจัดสรรงบประมาณ

อุดหนุนคงเหลือ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี
กิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน
รายได้

สถานศึกษา
อ่ืนๆ คงเหลือ

4.14.1 จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2565         งำนนโยบำยและแผน 
อ.นุชสุดำ

8,700.00      0.00

4.14.2 จัดซ้ือโปรแกรมจัดท ำแผนปฏิบัติงำนอิงระบบ
ประกันฯประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

งำนนโยบำยและแผน 
อ.นุชสุดำ

60,000.00        0.00

4.14.3 จัดซ้ือลิขสิทธ์ิโปรแกรมส ำเร็จรูป กลุ่มบริหำรงบประมำณ
 อ.สุนิสำ

10,000.00      10,000.00
กันงบ

4.14.4 บ ำรุง รักษำ ซ่อมแซมลิฟต์ กลุ่มบริหำรงบประมำณ
 อ.เอมฤดี

50,000.00        50,000.00         

4.14.5 บ ำรุง ปรับปรุงและซ่อมแซม ล้ำงครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอำกำศกลุ่มบริหำรงบประมำณ
   อ.เอมฤดี

30,000.00        294.00

4.14.6 บ ำรุง ปรับปรุง และซ่อมแซมครุภัณฑ์อ่ืนๆ กลุ่มบริหำรงบประมำณ
  อ.เอมฤดี

25,000.00        0.00

4.14.7 จัดซ้ืออุปกรณ์ ส ำนักงำน และวัสดุส้ินเปลือง
ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร

กลุ่มบริหำรงบประมำณ
  อ.อำรมณ์

30,000.00     2.55

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
โครงการท่ี 14.บริหารด้วยหลักธรรมมาภิบาล
ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณ



4.14.8 จัดซ้ือกระดำษ A4 80 แกรม และหมึกส ำนักงำน กลุ่มบริหำรงบประมำณ
 อ.ประมวล

18,000.00     12,000.00 อุดหนุน 0 
อ่ืนๆ 10,769.50

กันงบ
4.14.9 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำนงบประมำณ กลุ่มบริหำรงบประมำณ

 อ.ประมวล
29,741.12     0.00

4.14.10 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ 
(กระดำษโรเนียว)

กลุ่มบริหำรงบประมำณ
 อ.ประมวล

168,840.00       62,268.00         

4.14.11 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ 
(หมึกพิมพ์และไขกระดำษ)

กลุ่มบริหำรงบประมำณ
 อ.ประมวล

96,300.00        0.00

4.14.12 ค่ำสำธำรณูปโภคเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร กลุ่มบริหำรงบประมำณ
 อ.เอมฤดี

1,521,250.00    1,521,250.00     

10,002.55         

กิจกรรม 4.14.3 และ 4.14.8 กันงบ

อุดหนุนคงเหลือ
กพร คงเหลือ



หน่วยงาน

/ผู้รับผิดชอบ
อุดหนุน เรียนฟรี 15 ปี

กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

รายได้
สถานศึกษา อ่ืนๆ

คงเหลือ

4.15.1 ยกย่องและส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติการปฏิบัติงานครู นักเรียน 
และบุคลากร

กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ อ.
อาภาพร

29,000.00   12,000.00
กันงบ

12,000.00      

กิจกรรม 4.15.1 กันงบ

อุดหนุนคงเหลือ
กพร คงเหลือ

การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 กลุ่มบริหารงบประมาณ ภาคเรียนท่ี 1
กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
โครงการท่ี 15. พัฒนาครูสู่มืออาชีพ

ล าดับ ช่ืองาน/กิจกรรม
การจัดสรรงบประมาณ


