
งบประมาณ โครงการ และกิจกรรม 
( 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

รายจ่ายท่ีใช้จาก งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว งบเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  
และงบอุดหนุนอาหารกลางวัน 

1.รายการงบประมาณ 
1.1 งบเงินอุดหนุน โครงการเรียนฟรี 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
1.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 1,079,100 
2.ค่าเครื่องแบบนักเรียน  171,330 
3.ค่าอุปกรณ์การเรียน  167,800 
4.ค่าหนังสือเรียน 319,650 
5.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 212,420 
6.ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 148,000 
รวม 2,098,300 

1.2 เงินนอกงบประมาณ 
รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
1.รายได้สถานศึกษา 274,638.99 
รวม 274,638.99 

1.3 เงินที่ได้รับจากท้องถิ่น 
รายการ จำนวนเงิน (บาท) 
1.ค่าอาหารกลางวัน 892,000 
รวม 892,000 

 
2. แผนการใช้งบประมาณประจำปี 
 
 
 
 



 

 

ที่  โครงการ/กิจกรรม  ความเชื่อมโยง / สอดคล้องกับ  สอดคล้องกับ  
มาตรฐาน  

การศึกษาขั้น  
พื้นฐาน 

สอดคล้อง 
กับรหัส  

ต้นทุนหน่วย  
ผลผลิต 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์นโยบาย   
สพฐ. (ข้อ) 

แผนพัฒนา  
การศึกษาจังหวัด 

สพป. (ข้อ) 

๑.  โครงการส่งเสริมการคิด 
 การอ่าน และการคิดคำนวณ 

๔. ด้านการสร้าง  
โอกาสในการเข้าถึง 
บริการการศึกษาที่
มีคุณภาพมมีาตร 
ฐานและลดความ 
เหล่ือมล้ำทางการ 
ศึกษา 

๑. สร้างโอกาส  
ทางการศึกษา  
อย่างท่ัวถึง เท่า  
เทียมและ 
ต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต 

๓. การพัฒนา  
และเสริม 
สร้าง 
ศักยภาพ  
ทรัพยากร  
มนุษย์ 

มาตรฐานท่ี 
๑  
คุณภาพของ  
ผู้เรียน 

 ๑๔,๐๐๐  นางสาวประทุมพร ตาลสาร 

๒.  โครงการพัฒนาความ 
สามารถการคิดวิเคราะห ์
และการ  

แก้ปัญหา 

๔. ด้านการสร้าง  
โอกาสในการเข้าถึง 
บริการการศึกษาที่
มีคุณภาพมมีาตร 
ฐานและลดความ 
เหล่ือมล้ำทางการ 
ศึกษา 

๑. สร้างโอกาส  
ทางการศึกษา  
อย่างท่ัวถึง เท่า  
เทียมและ 
ต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต 

๓. การพัฒนา  
และเสริม 
สร้าง 
ศักยภาพ  
ทรัพยากร  
มนุษย์ 

มาตรฐานท่ี 
๑  
คุณภาพของ  
ผู้เรียน 

 ๗,๐๐๐  นางสาวณหทัย แม้นชล 

 
 



 

ที่  โครงการ/กิจกรรม  ความเชื่อมโยง / สอดคล้องกับ  สอดคล้องกับ  
มาตรฐาน  

การศึกษาขั้น  
พื้นฐาน 

สอดคล้
อง 

กับรหัส  
ต้นทุน  
หน่วย  
ผลผลิต 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์นโยบาย   
สพฐ. (ข้อ) 

แผนพัฒนา  
การศึกษาจังหวัด 

สพป. (ข้อ) 

๓.  โครงการส่งเสริมความ 
สามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ  การสื่อสาร 
และการนำเสนอ 
ผลงานของนักเรียน 

๓.ด้านการ 
พัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพ 
ทรัพยากร 
มนุษย์ 

๔. ส่งเสริมและ  
พัฒนาระบบ  
เทคโนโลยี  
สารสนเทศและ  
การสื่อสารเพื่อ  
การศึกษา 

๓. การพัฒนา  
และเสริม 
สร้าง 
ศักยภาพ  
ทรัพยากร  
มนุษย์ 

มาตรฐานท่ี 
๑  
คุณภาพของ  
ผู้เรียน 

 ๑,๐๐๐  นางสาวศิรภัสสร  อยู่กรุด 

๔.  โครงการเตรียมความพร้อม 
เด็กปฐมวัย 

๓.ด้านการ 
พัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพ 
ทรัพยากร 
มนุษย์ 

๑. สร้างโอกาส  
ทางการศึกษา  
อย่างท่ัวถึง เท่า  
เทียม และ  
ต่อเนื่อง 

๓. การพัฒนา  
และเสริม 
สร้าง 
ศักยภาพ  
ทรัพยากร  
มนุษย์ 

มาตรฐานท่ี 
๑  
คุณภาพของ  
ผู้เรียน 

 ๓๑,๘๐๐  นางธัญนาฎ  แพนลา 



 

ที่  โครงการ/กิจกรรม  ความเชื่อมโยง / สอดคล้องกับ  สอดคล้องกับ  
มาตรฐาน  

การศึกษาขั้น  
พื้นฐาน 

สอดคล้
อง 

กับรหัส  
ต้นทุน  
หน่วย  
ผลผลิต 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์นโยบาย   
สพฐ. (ข้อ) 

แผนพัฒนา  
การศึกษาจังหวัด 

สพป. (ข้อ) 

๕.  โครงการพัฒนาคุณภาพ 
และ ยกระดับผล  
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๓.ด้านการ 
พัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพ 
ทรัพยากร 
มนุษย์ 

๑. สร้างโอกาส  
ทางการศึกษา  
อย่างท่ัวถึง เท่า  
เทียม และ  
ต่อเนื่อง 

๓. การพัฒนา  
และเสริม 
สร้าง 
ศักยภาพ  
ทรัพยากร  
มนุษย์ 

มาตรฐานท่ี 
๑  
คุณภาพของ  
ผู้เรียน 

 ๕๘,๐๐๐  นางสุปราณี สุขธัญญาวัฒน์ 

๖.  โครงการยกระดับความสามารถ
ด้านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ    

๔. ด้านการสร้าง  
โอกาสในการเข้าถึง 
บริการการศึกษาที่มี 
คุณภาพมีมาตรฐาน 
และลดความเหล่ือม 
ล้ำทางการศึกษา 

๑. สร้างโอกาส  
ทางการศึกษา  
อย่างท่ัวถึง เท่า  
เทียมและต่อ 
เนื่องตลอดชีวิต 

๓. การพัฒนา  
และเสริม 
สร้าง 
ศักยภาพ  
ทรัพยากร  
มนุษย์ 

มาตรฐานท่ี 
๑  
คุณภาพของ  
ผู้เรียน 

 ๑๓,๐๐๐  นางสาวนลินี  ดิ้นประเสริฐ 



 

ที่  โครงการ/กิจกรรม  ความเชื่อมโยง / สอดคล้องกับ  สอดคล้องกับ  
มาตรฐาน  

การศึกษาขั้น  
พื้นฐาน 

สอดคล้
อง 

กับรหัส  
ต้นทุน  
หน่วย  
ผลผลิต 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์นโยบาย   
สพฐ. (ข้อ) 

แผนพัฒนา  
การศึกษาจังหวัด 

สพป. (ข้อ) 

๗.  โครงการส่งเสริมการการเรียนรู้ 
สื่อมวลชนศึกษา 

๓.ด้านการ 
พัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพ 
ทรัพยากร 
มนุษย์ 

๑. สร้างโอกาส  
ทางการศึกษา  
อย่างท่ัวถึง เท่า  
เทียม และ  
ต่อเนื่อง 

๓. การพัฒนา  
และเสริม 
สร้าง 
ศักยภาพ  
ทรัพยากร  
มนุษย์ 

มาตรฐานท่ี 
๑  
คุณภาพของ  
ผู้เรียน 

 ๓,000  นางสุปราณี สุขธัญญาวัฒน์ 

๘.  โครงการส่งเสริมและ 
พัฒนากระบวนการเรียน 
การสอนสู่ศตวรรษท่ี  ๒๑ 

๓.ด้านการ 
พัฒนา 
และเสริมสร้าง  
ศักยภาพ 
ทรัพยากร 
มนุษย์ 

๓. เพิ่ม  
ประสิทธิภาพ  
ระบบการบริหาร 
จัดการศึกษาตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

๓. การพัฒนา  
และเสริม 
สร้าง 
ศักยภาพ  
ทรัพยากร  
มนุษย์ 

มาตรฐานท่ี 
๓  กระบวน 
การจัดการ 
เรียนการ 
สอนท่ีเน้น  
ผู้เรียนเป็น  
สำคัญ 

 ๓๗,๐๐๐  นางสุนีย์ มณีแสน 

  กลยุทธ์นโยบาย 
สพฐ. (ข้อ) 

แผนพัฒนาการ 
ศึกษาจังหวัด 

สพป. (ข้อ)     



 

ที่  โครงการ/กิจกรรม  ความเชื่อมโยง / สอดคล้องกับ  สอดคล้องกับ  
มาตรฐาน  

การศึกษาขั้น  
พื้นฐาน 

สอดคล้
อง 

กับรหัส  
ต้นทุน  
หน่วย  
ผลผลิต 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์นโยบาย   
สพฐ. (ข้อ) 

แผนพัฒนา  
การศึกษาจังหวัด 

สพป. (ข้อ) 

๙.  โครงการส่งเสริมทักษะการ 
สร้างนวัตกรรมนักเรียน 

๓.ด้านการ 
พัฒนา 
และเสริมสร้าง  
ศักยภาพ 
ทรัพยากร 
มนุษย์ 

๑. สร้างโอกาส  
ทางการศึกษา  
อย่างท่ัวถึง เท่า  
เทียมและต่อ 
เนื่อง ตลอดชีวิต 

๓. การพัฒนา  
และเสริม 
สร้าง 
ศักยภาพ  
ทรัพยากร  
มนุษย์ 

มาตรฐานท่ี 
๑  
คุณภาพของ  
ผู้เรียน 

 5,000  นางสาวแจ่มจันทร์  แก้วคำ 

๑๐ โครงการส่งเสริมสนับสนุน 
การจัดการศึกษาสู่อาชีพและ
การมีงานทำ  

๑. ด้านการจัด  
การศึกษาเพื่อ 
ความมั่นคงของ
มนุษย์และ 
ของชาติ 

๕. ส่งเสริม   
สนับสนุน การ  
จัดการศึกษาสู่  
อาชีพหรือการมี 
งานทำตามความ 
ต้องการของ 
สังคม 

๓. การพัฒนา  
และเสริม 
สร้าง 
ศักยภาพ  
ทรัพยากร  
มนุษย์ 

มาตรฐานท่ี 
๑  
คุณภาพของ  
ผู้เรียน 

 ๑๗,000  นางสุริตา  นาดำ 



 

ที่  โครงการ/กิจกรรม  ความเชื่อมโยง / สอดคล้องกับ  สอดคล้องกับ  
มาตรฐาน  

การศึกษาขั้น  
พื้นฐาน 

สอดคล้
อง 

กับรหัส  
ต้นทุน  
หน่วย  
ผลผลิต 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์นโยบาย   
สพฐ. (ข้อ) 

แผนพัฒนา  
การศึกษาจังหวัด 

สพป. (ข้อ) 

๑๑
.  

โครงการอยู่ค่ายพักแรมและ 
เดิน ทางไกล ลูกเสือ-
เนตรนารี 

๒. 
เสริมสร้างคุณธร 
รทและยกระดับ  
คุณภาพการ 
ศึกษา ทุกระดับ 
ทุกประเภท 

๒. เสริสร้าง  
คุณธรรมและ  
ยกระดับ 
คุณภาพ 
มาตรฐาน  
การศึกษาทุก  
ระดับทุกประเภท 

๕. การจัดการ  
ศึกษาเพื่อ  
พัฒนา 

มาตรฐานท่ี 
๑  
คุณภาพของ  
ผู้เรียน 

 ๑๒๐,๐๐๐  นายนวพล บุญอาจ 

๑๒.  โครงการพัฒนาทักษะการ 
เรียนรู้สู่การอ่านการเขียนในชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

๓. 
ด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้าง  
ศักยภาพ 
ทรัพยากร 
มนุษย์ 

๑. สร้างโอกาส  
ทางการศึกษา  
อย่างท่ัวถึง เท่า  
เทียมและ 
ต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต 

๓. การพัฒนา  
และเสริม 
สร้าง 
ศักยภาพ  
ทรัพยากร  
มนุษย์ 

มาตรฐานท่ี 
๑  
คุณภาพของ  
ผู้เรียน 

 ๖,๐00  นางธัญนาฎ แพนลา 



 

ที่  โครงการ/กิจกรรม  ความเชื่อมโยง / สอดคล้องกับ  สอดคล้องกับ  
มาตรฐาน  

การศึกษาขั้น  
พื้นฐาน 

สอดคล้
อง 

กับรหัส  
ต้นทุน  
หน่วย  
ผลผลิต 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์นโยบาย   
สพฐ. (ข้อ) 

แผนพัฒนา  
การศึกษาจังหวัด 

สพป. (ข้อ) 

๑๓
.  

โครงการการศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
นอกสถานท่ี , เรียนรู้ในชุมชน 
และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

๑. ด้านการจัด  
การศึกษาเพื่อ 
ความมั่นคงของ
มนุษย์และ 
ของชาติ 

๒. เสริสร้าง  
คุณธรรมและ  
ยกระดับคุณ 
ภาพมาตรฐาน  
การศึกษาทุก  
ระดับ 
ทุกประเภท 

๑. 
ด้านการจัด 
การศึกษา 
เพื่อความ 
มั่นคงของ 
มนุษย์และ 
ของ ชาติ 

มาตรฐานท่ี 
๑  
คุณภาพของ  
ผู้เรียน 

 ๗๓,๐๐๐  นางสาววราภรณ์  วงศ์เพ็ญ 

๑๔
.  

โครงการพัฒนาศิลปะ-ดนตรี- 
นาฏศิลป ์

๓. 
ด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้าง  
ศักยภาพทรัพยากร 
มนุษย์ 

๒. เสริสร้าง  
คุณธรรมและ  
ยกระดับคุณ 
ภาพมาตรฐาน  
การศึกษาทุก  
ระดับ 
ทุกประเภท 

๑. 
ด้านการจัด 
การศึกษา 
เพื่อความ 
มั่นคงของ 
มนุษย์และ 
ของ ชาติ 

มาตรฐานท่ี 
๑  
คุณภาพของ  
ผู้เรียน 

 1๐,000  นางทรรศนกมล ชมพันธ์ุ 



 

ที่  โครงการ/กิจกรรม  ความเชื่อมโยง / สอดคล้องกับ  สอดคล้องกับ  
มาตรฐาน  

การศึกษาขั้น  
พื้นฐาน 

สอดคล้
อง 

กับรหัส  
ต้นทุน  
หน่วย  
ผลผลิต 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์นโยบาย   
สพฐ. (ข้อ) 

แผนพัฒนา  
การศึกษาจังหวัด 

สพป. (ข้อ) 

๑๕
. 

โครงการวันสำคัญ  ๓.ด้านการ 
พัฒนา 
และเสริมสร้าง  
ศักยภาพ 
ทรัพยากร 
มนุษย์ 

๒. เสริสร้าง  
คุณธรรมและ  
ยกระดับคุณ 
ภาพมาตรฐาน  
การศึกษาทุก  
ระดับทุกประเภท 

๑.ด้านการ 
จัดการ 
ศึกษา 
เพื่อความ 
มั่นคงของ 
มนุษย์และ 
ของชาต ิ

มาตรฐานท่ี 
๑  
คุณภาพของ  
ผู้เรียน 

 ๕๖,๐๐๐  นายภูไนย สุขธัญญาวัฒน์ 

๑
๖.  

โครงการส่งเสริมทักษะชีวิต 
ตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

๕. ด้านการจัด  
การศึกษาเพื่อ 
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

๕. ส่งเสริม   
สนับสนุน การ  
จัดการศึกษาสู่  
อาชีพหรือการมี 
งานทำตามความ 
ต้องการของ 
สังคม 

๕. การจัดการ  
ศึกษาเพื่อ  
พัฒนา 
คุณภาพ 
ชีวิตท่ีเป็น 
มิตรกับสิ่ง 
แวดล้อม 

มาตรฐานท่ี 
๑  
คุณภาพของ  
ผู้เรียน 

 ๑๘,๐๐๐  นายนวพล  บุญอาจ 



 

ที่  โครงการ/กิจกรรม  ความเชื่อมโยง / สอดคล้องกับ  สอดคล้องกับ  
มาตรฐาน  

การศึกษาขั้น  
พื้นฐาน 

สอดคล้
อง 

กับรหัส  
ต้นทุน  
หน่วย  
ผลผลิต 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์นโยบาย   
สพฐ. (ข้อ) 

แผนพัฒนา  
การศึกษาจังหวัด 

สพป. (ข้อ) 

๑
๗.  

โครงการพัฒนาระบบ 
ประกันคุณภาพ  
ภายในสถานศึกษา 

๖.ด้านการปรับ  
สมดุลและพัฒนา  
ระบบการบริหารกา
ร จัดการศึกษา 

๓. เพิ่ม  
ประสิทธิภาพ  
ระบบการบริหาร 
จัดการศึกษาตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

๖.ด้านการ 
ปรับ 
สมดุลและ  
พัฒนาระบบ  
การบริหารการ 
จัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 
๒  กระบวน 
การบริหาร 
และการ 
จัดการ 

 ๔,๐๐๐  นางสุปราณี สุขธัญญาวัฒน์ 

๑
๘.  

โครงการพัฒนาปรับปรุง  
ซ่อมแซม 
อาคารเรียนอาคาร 
ประกอบและจัดสภาพ 
แวดล้อม ในสถานศึกษา 

๕. ด้านการจัด  
การศึกษาเพื่อ 
พัฒนา 
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๓. เพิ่ม  
ประสิทธิภาพ  
ระบบการบริหาร 
จัดการศึกษาตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

๓. เพิ่ม  
ประสิทธิภาพ  
ระบบการ  
บริหารจัด  
การศึกษา 

มาตรฐานท่ี 
๒  กระบวน 
การบริหาร 
และการ 
จัดการ 

 ๙๕,๐๐๐  นายภูวไนย สุขธัญญาวัฒน์ 



 

ที่  โครงการ/กิจกรรม  ความเชื่อมโยง / สอดคล้องกับ  สอดคล้องกับ  
มาตรฐาน  

การศึกษาขั้น  
พื้นฐาน 

สอดคล้
อง 

กับรหัส  
ต้นทุน  
หน่วย  
ผลผลิต 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์นโยบาย   
สพฐ. (ข้อ) 

แผนพัฒนา  
การศึกษาจังหวัด 

สพป. (ข้อ) 

๑
๙. 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
และสภานักเรียน 

๑. ด้านการจัด  
การศึกษาเพื่อความ 
มั่นคงของมนุษย์ 
และของชาติ 

๒. เสริสร้าง  
คุณธรรมและ  
ยกระดับคุณ 
ภาพมาตรฐาน  
การศึกษาทุก  
ระดับทุกประเภท 

๑.ด้านการ 
จัดการ 
ศึกษาเพื่อ  
ความมั่นคง 
ของมนุษย์และ
ของชาต ิ

มาตรฐานท่ี 
๑  
คุณภาพของ  
ผู้เรียน 

 ๕,๕๐๐ นายสหพันธ์  ชุดนอก 

๒
๐.  

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ๓.ด้านการ 
พัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพ 
ทรัพยากร 
มนุษย์ 

๒. เสริสร้าง  
คุณธรรมและ  
ยกระดับคุณ 
ภาพมาตรฐาน  
การศึกษาทุก  
ระดับทุกประเภท 

๓. เพิ่ม  
ประสิทธิภาพ  
ระบบการ  
บริหารจัด  
การศึกษา 

มาตรฐานท่ี 
๒  กระบวน 
การบริหาร 
และการ 
จัดการ 

 1๔,000  นายกิตติศักด์ิ สว่างวงค์ 



 

ที่  โครงการ/กิจกรรม  ความเชื่อมโยง / สอดคล้องกับ  สอดคล้องกับ  
มาตรฐาน  

การศึกษาขั้น  
พื้นฐาน 

สอดคล้
อง 

กับรหัส  
ต้นทุน  
หน่วย  
ผลผลิต 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์นโยบาย   
สพฐ. (ข้อ) 

แผนพัฒนา  
การศึกษาจังหวัด 

สพป. (ข้อ) 

๒
๑.  

โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
กายสุขภาพจิตและสุข 
อนามัยท่ีดี 

๓.ด้านการ 
พัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพ 
ทรัพยากร 
มนุษย์ 

๓. เพิ่ม  
ประสิทธิภาพ  
ระบบการบริหาร 
จัดการศึกษาตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

๓. การพัฒนา  
และเสริม 
สร้าง 
ศักยภาพ  
ทรัพยากร  
มนุษย์ 

มาตรฐานท่ี 
๑  
คุณภาพของ  
ผู้เรียน 

 ๑๔๓,๕๐๐  นางสาวกานดา  ฉีกกระโทก 

๒๒
.  

โครงการพัฒนาครู และ  
บุคลากรทางการ 

๓.ด้านการ 
พัฒนาและเสริม
สร้างศักยภาพ 
ทรัพยากร 
มนุษย์ 

๓. เพิ่ม  
ประสิทธิภาพ  
ระบบการบริหาร 
จัดการศึกษาตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

๓. การพัฒนา  
และเสริม 
สร้าง 
ศักยภาพ  
ทรัพยากร  
มนุษย์ 

มาตรฐานท่ี 
๒  กระบวน 
การบริหาร 
และการ 
จัดการ 

 ๔๕,๐๐๐  นางสาวนลินี  ดิ้นประเสริฐ 



 

ที่  โครงการ/กิจกรรม  ความเชื่อมโยง / สอดคล้องกับ  สอดคล้องกับ  
มาตรฐาน  

การศึกษาขั้น  
พื้นฐาน 

สอดคล้
อง 

กับรหัส  
ต้นทุน  
หน่วย  
ผลผลิต 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์นโยบาย   
สพฐ. (ข้อ) 

แผนพัฒนา  
การศึกษาจังหวัด 

สพป. (ข้อ) 

๒๓
.  

โครงการพัฒนามาตรฐาน 
และคุณภาพการจัดการศกึ
ษาปฐมวัย 

๖.ด้านการปรับ  
สมดุลและพัฒนา  
ระบบการ 
บริหารการ 
จัดการศึกษา 

๓. เพิ่ม  
ประสิทธิภาพ  
ระบบการบริหาร 
จัดการศึกษาตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

๖.ด้านการ 
ปรับ 
สมดุลและ  
พัฒนาระบบ  
การบริหารการ 
จัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 
๒  กระบวน 
การบริหาร 
และการ 
จัดการ 

 ๑๕,๗๐๐  นางธัญนาฏ แพนลา 

๒๔
.  

โครงการพัฒนาระบบการ 
ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน 

๔. ด้านการสร้าง  
โอกาสในการเข้าถึง 
บริการการศึกษาที่มี 
คุณภาพมีมาตรฐาน 
และลดความเหล่ือม 
ล้ำทางการศึกษา 

๓. เพิ่ม  
ประสิทธิภาพ  
ระบบการบริหาร 
จัดการศึกษาตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

๔. ด้านการ  
สร้างโอกาสใน  
การเข้าถึง  
บริการ  
การศึกษาที่มี  
คุณภาพมี  
มาตรฐานและ  
ลดความ 
เหล่ือมล้ำ 
ทางการ  
ศึกษา 

มาตรฐานท่ี 
๒  กระบวน 
การบริหาร 
และ จัดการ 

 ๓๙,๔๔๐  นางกัลยา จีนะวัฒน์ 



 

ที่  โครงการ/กิจกรรม  ความเชื่อมโยง / สอดคล้องกับ  สอดคล้องกับ  
มาตรฐาน  

การศึกษาขั้น  
พื้นฐาน 

สอดคล้
อง 

กับรหัส  
ต้นทุน  
หน่วย  
ผลผลิต 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์นโยบาย   
สพฐ. (ข้อ) 

แผนพัฒนา  
การศึกษาจังหวัด 

สพป. (ข้อ) 

๒๕
.  

โครงการส่งเสริมและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการใน 
โรงเรียน 

๖.ด้านการปรับ  
สมดุลและพัฒนา  
ระบบการบริหาร 
การจัดการศึกษา 

๓. เพิ่ม  
ประสิทธิภาพ  
ระบบการบริหาร 
จัดการศึกษาตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

๖.ด้านการ 
ปรับสมดุล 
และพัฒนา 
ระบบการ 
บริหารการ 
จัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 
๒  กระบวน 
การบริหาร 
และการ 
จัดการ 

 ๑,๐๐๐  นางหยาดรุ้ง งอนกิ่ง 

๒๖
.  

โครงการส่งเสริมความ 
สัมพันธ์ ในชุมชน   
และ ภาคีเครือข่าย 

๔. ด้านการสร้าง  
โอกาสในการเข้าถึง 
บริการการศึกษาที่มี 
คุณภาพมีมาตรฐาน 
และลดความ 
เหล่ือมล้ำทางการ 
ศึกษา 

๕. ส่งเสริม   
สนับสนุน การ  
จัดการศึกษาสู่  
อาชีพหรือการมี 
งานทำตามความ 
ต้องการของ 
สังคม 

๔. ด้านการ  
สร้างโอกาสใน  
การเข้าถึง  
บริการ  
การศึกษาที่มี  
คุณภาพมี  
มาตรฐานและ  
ลดความ 
เหล่ือมล้ำ 
ทางการ  
ศึกษา 

มาตรฐานท่ี 
๒  กระบวน 
การบริหาร 
และการ 
จัดการ 

 ๖๔,๐๐๐  นางกรรณิการ ์หงษ์วิไล 



 

ที่  โครงการ/กิจกรรม  ความเชื่อมโยง / สอดคล้องกับ  สอดคล้องกับ  
มาตรฐาน  

การศึกษาขั้น  
พื้นฐาน 

สอดคล้
อง 

กับรหัส  
ต้นทุน  
หน่วย  
ผลผลิต 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์นโยบาย   
สพฐ. (ข้อ) 

แผนพัฒนา  
การศึกษาจังหวัด 

สพป. (ข้อ) 

๒๗.  โครงการพัฒนาศกัยภาพ 
ครูปฐมวัย 

๓. 
ด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้าง  
ศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ 

๓. เพิ่ม  
ประสิทธิภาพ  
ระบบการบริห
าร 
จัดการศึกษาต
าม 
หลักธรรมาภิบ
าล 

๓. การพัฒนา  
และเสริมสร้
าง ศักยภาพ  
ทรัพยากร  
มนุษย์ 

มาตรฐานท่ี 
๓ กระบวน 
การจัดการเ
รียนการ 
สอนท่ีเน้น  
ผู้เรียนเป็น  
สำคัญ 

 ๔,๐๐๐  นางณัฐกมล นามจิรโชติ 

๒๘.  โครงการปรับปรุงวัสดุ 
สำนักงานเพื่อสนับสนุน 
การบริหาร 

๖. ด้านการปรับ  
สมดุลและพัฒนา  
ระบบการ 
บริหารจัด 
การศึกษา 

๓. เพิ่ม  
ประสิทธิภาพ  
ระบบการบริหาร 
จัดการศึกษาตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

๓. การพัฒนา  
และเสริมสร้
าง ศักยภาพ  
ทรัพยากร  
มนุษย์ 

มาตรฐานท่ี 
๒  กระบวน 
การบริหาร 
และการ 
จัดการ 

 ๕๖๓,๐๐๐  นางสุริตา นาดำ 



 

ที่  โครงการ/กิจกรรม  ความเชื่อมโยง / สอดคล้องกับ  สอดคล้องกับ  
มาตรฐาน  

การศึกษาขั้น  
พื้นฐาน 

สอดคล้
อง 

กับรหัส  
ต้นทุน  
หน่วย  
ผลผลิต 

งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์นโยบาย   
สพฐ. (ข้อ) 

แผนพัฒนา  
การศึกษาจังหวัด 

สพป. (ข้อ) 

๒๙. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

๖.ด้านการปรับ  
สมดุลและพัฒนา  
ระบบการบริหาร 
การจัดการ 
ศึกษา 

๓. เพิ่ม  
ประสิทธิภาพ  
ระบบการบริหาร 
จัดการศึกษาตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

๖.ด้านการ 
ปรับสมดุล 
และพัฒนา 
ระบบการ 
บริหารการ 
จัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 
๒  กระบวน 
การบริหาร 
และการ 
จัดการ 

 ๕,๐๐๐ นางสุปราณี  สุขธัญญาวัตน์ 

ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าน้ำ/ค่าไฟ  

240000  

รวม ๑๖๒๖๙๔๐  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 


