
แผนงาน/โครงการ 
 

แผนการใช้งบประมาณด าเนนิโครงการ กลุ่มงานบริหารวิชาการ  ประจ าปี 2557 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ลักษณะ
โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการเข้าค่ายวิชาการ stems ต่อเนื่อง 20,000 นายสมบัติ หนันทุม 
2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 0-net ต่อเนื่อง 30,000 นายสมบัติ หนันทุม 
3 โครงการประกันคุณภาพภายใน ต่อเนื่อง 10,000 นางนิลุบล ธรรมะจันโท 
4 โครงการพัฒนางานทะเบียน งานวัด

ประเมินผล  
ต่อเนื่อง 7,000 นางสาวสายหยุด ผุยนวล, 

นางไพรวรรณ บุราญศรี 
5 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อเนื่อง 2,010 นางสาวสายหยุด ผุยนวล 
6 โครงการจัดท าข้อสอบคลังข้อสอบตาม

มาตรฐาน 
 120,000 นางสาวสายหยุด ผุยนวล 

7 โครงการปรับปรุงพัฒนาส านักงานวิชาการ ต่อเนื่อง 10,000 นางวิลาวรรณ พิมพ์โคตร 
8 โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในงานวิชาการ ต่อเนื่อง 8,000 นายอนุพงษ์ ค ายัง, 

นายวัชระ  ลอยชัยภูมิ 
9 โครงการวันสุนทรภู่ ต่อเนื่อง 10,000 นางไพรวรรณ บุราญศรี 
10 ปัจฉิมนิเทศ และมอบใบประกาศนียบัตร

นักเรียนชั้น ม.3 ป.6 
ต่อเนื่อง 10,000 นางไพรวรรณ บุราญศรี 

11 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ต่อเนื่อง 3,000 นางสาวกัลญาภรณ์ ภูหลวง 
12 จัดท าข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ต่อเนื่อง 3,500 นางสาวกัลญาภรณ์ ภูหลวง 
13 ภาษาไทยวันละค า ต่อเนื่อง - นางสาวประภาวดี ลิอินทร์ 
14 สอนซ่อมเสริม ต่อเนื่อง 3,000 นางสาวประภาวดี ลิอินทร์ 
15 รักการอ่าน ต่อเนื่อง 1,000 นายชนะ  ต าตาด 
16 ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ต่อเนื่อง 120,000 นายชนะ  ต าตาด 
17 พัฒนาทักษะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ต่อเนื่อง 82,000 นายชนะ  ต าตาด 
18 พัฒนางานแนะแนวการศึกษา ต่อเนื่อง 18,000 นายชนะ  ต าตาด 
19 โครงการวันอาเซียน ต่อเนื่อง 10,000 นางวิลาวรรณ พิมพ์โคตร 

นายประภาพ  แพ่งศรีสาร 
รวม 467,510  

 
 
 
 
 

 
 



แผนการใช้งบประมาณด าเนนิโครงการ กลุ่มงานบริหารบุคคล  ประจ าปี 2557     
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ลักษณะ
โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการประชุมสัมมนาและทศันศึกษาดูงาน ต่อเนื่อง 100,000 นายมานิตย์ เกิ่งไพบูลย์  
พร้อมคณะ 

2 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อเนื่อง 40,000 นายมานิตย์ เกิ่งไพบูลย์  
พร้อมคณะ 

รวม 140,000  
 
แผนการใช้งบประมาณด าเนนิโครงการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ ประจ าปี 2557     
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
ลักษณะ
โครงการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน  
ปีการศึกษา 2558 

ต่อเนื่อง ตามบัญชี
จัดสรร 

นางสมปอง จักรโนวัน 
นางสุดารัตน์ ปาปะขัง 

2 โครงการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน  
ปีการศึกษา 2558 

ต่อเนื่อง ตามบัญชี
จัดสรร 

นางสมปอง จักรโนวัน 
นางสุดารัตน์ ปาปะขัง 

3 โครงการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุส านักงาน ปี
การศึกษา 2558 

ต่อเนื่อง 20,000 นางสมปอง จักรโนวัน 
 

4 โครงการซ่อมแซฒวัสดุครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 
2558 

ต่อเนื่อง 25,000 นางวาสนา  อรัญมาลา 
นายเอกรัฐ  โกศล 

5 โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2558 

ต่อเนื่อง ตามบัญชี
จัดสรร 

นางสมปอง จักรโนวัน 
นางสุดารัตน์ ปาปะขัง 

6 โครงการปรับปรุงพัฒนากลุ่มงานบริหาร
งบประมาณ และอุปกรณ์ ประจ าปี 2558 

ต่อเนื่อง 50,000 นายเอกรัฐ  โกศล 

7 โครงการพัฒนางานธุรการชั้นเรียน ประจ าปี 
2558 

โครงการใหม่ 30,000 นางสมปอง จักรโนวัน 
นางสุดารัตน์ ปาปะขัง 

8 โครงการปรับปรุงห้องท างาน น่าดู น่าอยู่ 
น่าชม ประจ าปี 2558 

โครงการใหม่ 30,000 นางเสาวนีย์  วอศิริ 
นางสมปอง จักรโนวัน 

9 โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปี 2558 

ต่อเนื่อง 50,000 นางวาสนา อรัญมาลา 
นางเกษรา  แรกชื่น 

10 โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหาร
งบประมาณ ประจ าปี 2558 

โครงการใหม่ 3,000 นายเสาวนีย์ วอศิริ  
นางมะลิ  ทวยภา   
นางจารวี  ทวยภา 

11 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน
ประจ าปี 2558 

ต่อเนื่อง 50,000 นางจารวี  ทวยภา  
นางสมปอง จักรโนวัน 

รวม 258,000  



แผนการใช้งบประมาณด าเนนิโครงการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจ าปี 2557 
 

ที ่ รายการ 
ลักษณะโครงการ/

ระยะเวลา 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ 
1.1 ประชุมผู้ปกครอง 
1.2 เยี่ยมบ้านนักเรียน 

โครงการต่อเนื่อง 
พฤษภาคม 2557 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 
10,000 
40,000 

 
นางวันวิสา  ทินบุตร 
นางสมาพร  ศิริวงศ์ 

2 โครงการสืบสานประเพณีไทย 
2.1 ประเพณีบุญบั้งไฟ 
2.2 ประเพณีลอยกระทง 

โครงการต่อเนื่อง 
พฤษภาคม 2557 
พฤศจิกายน 2557 

 
35,000 
35,000 

 
นายโสรส เร่งมานะวงษ์ 
นางอุบลรัตน์ อินทรบัวบุญ 

3 โครงการส่งเสริมวินัยและพัฒนาการ
ของนักเรียน 
3.1 วันไหว้ครู 
3.2 วันเด็กแห่งชาติ 

โครงการต่อเนื่อง 
 
มิถุนายน 2557 
มกราคม 2558 

 
 

20,000 
50,000 

 
 
นายประภาพ แพ่งศรีสาร 
นางวันวิสา  ทินบุตร 

4 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 

โครงการต่อเนื่อง 
พฤษภาคม 2557/
ตลอดปีการศึกษา 

10,000 นายอาทิตย์  ทองดี 

5 โครงการป้องกันและแก้ปัญหา
พฤติกรรมเด็ก 

โครงการต่อเนื่อง 
ภาคเรียนที่ 1/2557 

30,000 นางศิริพร  หาพันธ์ 

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพและภาวะ
โภชนาการ 
6.1 อาหารกลางวัน 
6.2 อาหารเสริม(นม) 

 
 
โครงการต่อเนื่อง 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 
งบกลางจาก 
ทางราชการ 

 
 
 
นางอุบลรัตน์ อินทรบัวบุญ 
นางกุสุมา  โพธิ์บุญมา 

7 โครงการวันส าคัญของชาติ 
7.1วันแม่แห่งชาติ 
7.2วันปิยมหาราช 
7.3วันพ่อแห่งชาติ 

โครงการต่อเนื่อง 
สิงหาคม 2557 
ตุลาคม 2557 
ธันวาคม 2557 

 
20,000 
3,000 

10,000 

 
นางอรพรรณ  วรรณเวช 
นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัย 
นางสาวพัชยา กงชัยภูมิ 

8 โครงการอนามัยโรงเรียน 
8.1 การดูแลรักษาอนามัยนักเรียน 
8.2 การรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ
เอดส์โลกและ อย.น้อย 
8.3 การจัดซื้อวัสดุ-เวชภัณฑ์ยา 
8.4 ทันตโรงเรียน 

โครงการต่อเนื่อง 
ตลอดปีการศึกษา 

 
5,000 

 
5,000 

10,000 
100,000 

 
นางอรพรรณ วรรณเวช 
 
นางอนงค์  สิงห์ทุย 
นางอนงค์  สิงห์ทุย 
นางกุสุมา  โพธิ์บุญมา 

9 โครงการประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา 

โครงการต่อเนื่อง 
ภาคเรียนที่1/ 2557 

 
200,000 

 
นายประภาพ แพ่งศรีสาร 

 
 



แผนการใช้งบประมาณด าเนนิโครงการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประจ าปี 2557(ต่อ) 
 

ที ่ รายการ 
ลักษณะโครงการ/

ระยะเวลา 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

10 โครงการบริหารจัดการอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม 
10.1 บริหารจัดการอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม 

โครงการต่อเนื่อง 
 
ตลอดปีการศึกษา 
 

 
 

250,000 
 

 
 
นายพันธ์  ภูวิชิตร 
นายปฏิภัทรพงษ์ ทรงชัย 

11 โครงการจิตแจ่มใสหัวใจดนตรี 
11.1 จัดซื้อชุดนักดนตรี 
       วงโยธวาทิต 
11.2 เข้าค่ายดนตรีพื้นเมือง 
11.3 เข้าค่ายดนตรีไทย 

โครงการต่อเนื่อง 
ภาคเรียนที่1/2557 

 
150,000 

 
35,000 
35,000 

 
 
นายโสรส เร่งมานะวงษ์ 
 

12 กีฬาพัฒนาสุขภาพกายและใจ 
12.1 กีฬาต้านยาเสพติด 
12.2 กีฬาภายนอก 
12.3 กีฬาภายใน 

โครงการต่อเนื่อง 
พฤษภาคม 2557 
ภาคเรียนที่1/2557 
ภาคเรียนที่1/2557 

 
10,000 
5,000 

80,000 

 
นายชูชาติ  แสนใส 
นางศิริพร  หาพันธ์ 

13 โครงการคุณธรรม จริยธรรม 
ส่งเสริมพุทธปัญญา  
13.1 วันมาฆะบูชา 
13.2 วันวิสาขบูชา 
13.3 วันอาสาฬหบูชา 
       และวันเข้าพรรษา 
13.4 การเข้าค่ายคุณธรรม 
13.5 ธนาคารความดี 
13.6 เด็กดีศรีชุมชน(เด็กคุณธรรม 
จริยธรรมดีเด่น) 
13.ศูนย์วัฒนธรรมการละเล่นของ
เด็กไทย 
 

โครงการต่อเนื่อง 
ตลอดปีการศึกษา 

 
 

5,000 
5,000 
5,000 

 
50,000 
3,000 
2,000 

 
30,000 

 
 

 
นางสาวพัชยา กงชัยภูมิ 

 รวมทั้งสิ้น 1,248,000  

 
 
 
 

 
 



สรุปแผนการใช้งบประมาณ รวม 4 กลุ่มงาน ประจ าปี 2557 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 467,510  
2 กลุ่มงานบริหารบุคคล 140,000  
3 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 258,000  
4 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1,248,000  

รวม 2,113,510  
 
 
 
 
 


