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โครงการ ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มงบประมาณและแผนงาน 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 
ชื่องาน/โครงการ  พัฒนางานกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
สนองนโยบาย สพฐ.      นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
ตัวช้ีวัด                     1. สถานศึกษา ได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  

                     2. สถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการ   
                    พัฒนาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย  ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง  พร้อมที่จะปรับตัวให้  
                    ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่ มีหน้าที่ สนับสนุน  
                    ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี 
                    ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกต าบล 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยุทธ์หลักที่ 7 พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงาน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 
โดยเน้นหลักธรรมาภิบาล และจัดระบบการประกันคุณภาพภายในให้มี
ประสิทธิภาพ 

ผู้รับผิดชอบ   นางปนัดดา  ภัทรวงศ์วิสูตร      
ลักษณะของโครงการ (   )  ใหม่ ()  ต่อเนื่อง 
งบประมาณ    33,050 บาท 
1.   หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นหน่วยงานย่อยซึ่งต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณและแผนงาน ซึ่งประกอบไปด้วย
งานแผนงาน งานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและงานธุรการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน การบริหารงาน
ดังกล่าวต้องด าเนินไปตามระเบียบ ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบได้ แต่จากการศึกษาสภาพ
ปัจจุบันปัญหาพบว่าครูมีหน้าที่หลักคืองานจัดกิจกรรมการเรียนการสอน งานแผนงาน งานการเงิน การบัญชี 
งานพัสดุและงานธุรการกลุ่มงบประมาณและแผนงานเป็นงานพิเศษที่ต้องรับผิดชอบเพ่ิมเติม ผู้รับผิดชอบต้อง
ด าเนินการจัดท าหลังเวลาราชการท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่เป็นปัจจุบันและเจ้าหน้าที่ขาดความมั่นใจ อีก
ทั้งการปฏิบัติงานต้องติดต่อประสานงานกันระหว่างเจ้าหน้าที่ธุรการและงานบริหารอื่นๆ ในหน่วยงาน เพ่ือ
ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โรงเรียนท่าแร่ศึกษา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนางานกลุ่ม
งบประมาณและแผนงาน เพ่ือพัฒนาระบบการท างาน ซึ่งประกอบด้วย 5 งาน ได้แก่ งานแผนงาน งานการเงิน 
การบัญชี งานพัสดุและงานธุรการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน  ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนงานของทุก
กลุ่มงาน  ให้สามารถด าเนินไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  วัตถุประสงค ์ 
 1) เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 2) เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ งานยานพาหนะและ
งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและมีความคล่องตัว โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ 
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 3) เพ่ือให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มีความถูกต้อง 
โปร่งใสและก ากับติดตามให้ทุกส่วนด าเนินการตามแผน 
  4) เพ่ือให้โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติการประจ าปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
  5) เพ่ือให้โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาโรงเรียน 
  
3.  เป้าหมายโครงการตัวช้ีวัดผลส าเร็จ 
ผลผลิต (Outputs) 

- โรงเรียนมีการจัดเก็บเอกสารด้านการเบิกจ่ายและควบคุมการเงินการบัญชีถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันครบร้อยละ 80 

- โรงเรียนมีการพัฒนาด้านการบริหารงานการเงินการบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
ผลลัพธ์ (Outcomes) 

- โรงเรียนมีวัดสุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานเงินการบัญชีครบร้อยละ 80 
- โรงเรียนมีระบบการเบิกจ่ายและควบคุมการเงินการบัญชีที่มีประสิทธิภาพ 

ผลกระทบ (Impacts)  (ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการท าโครงการ อาจเป็นทางบวกหรือลบ) 
   -  
4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  

4.1) วิธีด าเนินการ 
งาน/กิจกรรมที่ส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1) งานแผนงานและงบประมาณ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 3,200 นายนุรักษ์  บุญร่วม 
(1) การจัดท าแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา    
(2) การจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียน    
(3) งานจัดท าและเสนอของบประมาณ    
(4) งานจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา    
(5) ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ    
2) งานการเงินและบัญชี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 6,400 นางปนัดดา  ภัทรวงศ์วิสูตร 
(1) เก็บรักษาเงิน การน าส่งคลัง    
(2) รับและจ่ายเงินงบประมาณเงินนอก เงิน
งบประมาณ 

   

(3) ตรวจสอบเอกสารขอเบิกเงิน    
(4) จัดท าเอกสารหลักฐานในการรับ 
จ่ายเงินทุกประเภท 

   

(5) เก็บรักษาบัญชีธนาคารและเอกสาร 
ทางการเงินของโรงเรียน 

   

(6) จัดท าทะเบียนคุมเงิน คุมเช็ค    
(7) จัดท ารายงานทางการเงิน    
(8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน    
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งาน/กิจกรรมที่ส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3) งานบัญชี 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 4,250 นางสาวบุญยงค์  ตาลวิลาส 
(1) ตรวจสอบเอกสารทางการเงิน  
ลงทะเบียนรับจ่ายเงิน เก็บรักษา 
หลักฐาน 

   

(2) จัดท าบัญชีเงินทุกประเภท    
(3) จัดท าทะเบียนคุมเงินให้เป็นปัจจุบัน    
(4) จัดเก็บใบส าคัญการจ่ายเงิน    
(5) จัดท าทะเบียนรายงานคงเหลือ    
(6) รวบรวมทะเบียนเกี่ยวกับการเงินการ 
บัญชีเพ่ือใช้อ้างอิงและประชาสัมพันธ์ 

   

(7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน    
4) งานพัสดุและสินทรัพย์ 1 ต.ค. 62- 30 ก.ย. 63 19,200 นางรัตนากรณ์  รักษา 

นายยอดเพชร  ฮังกาสี 
(1) ก าหนดรูปแบบรายงาน คุณลักษณะ 
เฉพาะของพัสดุเพ่ือการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

   

(2) ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตาม 
ระเบียบ 

   

(3) เก็บรักษา ควบคุมการเบิกจ่าย    
(4) ด าเนินการตรวจสอบพัสดุ 
ประจ าปี 

   

(5) ตรวจสภาพครุภัณฑ์เพ่ือซ่อมบ ารุง    
(6) จัดท าทะเบียนที่ ราชพัสดุ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 

   

(8) สรุปและรายงานผลการด าเนินการ    
รวม  33,050  

 
4.2) ค่าใช้จ่าย 

ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 33,050 บาท จ าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้ 
 

ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณ รวมงบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร 
double A 

  4,000 4,000 
1 ต.ค. 62- 
30 ก.ย. 63 

นางปนัดดา  
ภัทรวงศ์

วิสูตร 
2 หมึก HP 85A   18,550 18,550 
3 หมึก cannon G2000    2,400 2,400 
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4 ตลับหมึก cannon   2,000 2,000 
5 ตู้ลิ้นชักเหล็ก   3,000 3,000 
6 วัสดุส านักงานอ่ืนๆ   3,100 3,100 

รวม - - 33,050 33,050 

 
5.  สถานที่ด าเนินการ 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  ต.ท่าแร่ อ.เมือง  จ.สกลนคร 
 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ 

 1 ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน 2563 
 
7.  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต (Outputs) 
โรงเรียนมีการจัดเก็บเอกสารด้านการเบิกจ่ายและ
ควบคุมงานการเงินถูกต้องและ เป็นปัจจุบันครบ
ร้อยละ 80 

 
-  ตรวจสอบ 

 
-  แบบรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
-   งานบริหารการเงินโรงเรียนมีวัสดุ  
อุปกรณ์ส าหรับบริหารงานส านักงานอย่างพอเพียง
ร้อยละ 80 
-   การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายมีความ
คล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก 
-   การเบิกจ่ายมีความถูกต้องตามระเบียบ 

 
-   ส ารวจ 
  
 
-   ตรวจสอบ 
 
-  รายงานผลการปฏิบัติ 

 
-   แบบส ารวจ 
  
 
-  แบบรายงานการปฏิบัติ 
งานการเงินการบัญชี 
-  บัญชีการเงินทุกระเภท 
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8.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

- โรงเรียนมีการจัดเก็บเอกสารด้านการเบิกจ่ายและควบคุมการเงินการบัญชีและพัสดุถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน  

- โรงเรียนมีการพัฒนาด้านการบริหารงานการเงินการบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
- โรงเรียนมีวัดสุ อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานเงินการบัญชี  
- โรงเรียนมีระบบการเบิกจ่ายและควบคุมการเงินการบัญชี พัสดุ ที่มีประสิทธิภาพ 

 
 

ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ                  
                    (นางปนัดดา  ภัทรวงศ์วิสูตร )                                                
               
 
                                                               ลงชื่อ        ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                                       (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                           
                                                              

ลงชื่อ         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                        (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                           รก.รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
 
                                                               สิบเอก                              ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                           (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
                                                                   ผูอ้ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
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โครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2563 
กลุ่มงบประมาณและแผนงาน 

โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  สพม. เขต 23 
ชื่องาน/โครงการ          เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ 

ทุจริต”โครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2563 
สนองนโยบาย สพฐ.  นโยบายที่  6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   
ตัวช้ีวัด   4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  

และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ  ผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment   :  ITA) 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    กลยุทธ์หลักที่ 7 พัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ   

ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 23 โดยเน้นหลักธรรมาภิบาล และจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในให้มีประสิทธิภาพ 

ผู้รับผิดชอบ            นางสาวบุญยงค์  ตาลวิลาส      
ลักษณะของโครงการ     (  )  ใหม่ ()  ต่อเนื่อง 
งบประมาณ                7,650  บาท 

1. หลักการและเหตุผล 
โครงการ “โรงเรียนสุจริต” อยู่ในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน 

สถานศึกษา“ป้องกันการทุจริต” กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ได้เปิดตัวโครงการ “โรงเรียนสุจริต” ขึ้นเป็นปีแรกในปี พ.ศ. 2556 เป็นโครงการที่มียุทธศาสตร์และแผนงานที่
ชัดเจนเล็งเห็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ปัญหาคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาส าคัญของประเทศ แม้ว่าภาครัฐจะมี
นโยบายการปราบปรามและรณรงค์เพ่ือป้องกันการคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง แต่ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น
โดยรวมของประเทศไทยยังไม่ดีขึ้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้เมื่อมีการปลูกฝังค่านิยมการไม่ทุจริตให้กับเด็ก
นักเรียนให้มีจิตส านึกของการมีคุณธรรม ไม่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตัว ก็จะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้ลดน้อยลง
ไปในอนาคต และเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะ 5  ประการ คือ  กระบวนการคิด    ความมีวินัย  ความซื่อสัตย์
สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง  และการมีจิตสาธารณะ     
          ดังนั้น  โรงเรียนท่าแร่ศึกษา มีความตระหนักในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา
เพ่ือขยายผลให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”     
 2.2  เพ่ือปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ 
                  มีจิตสาธารณะ     
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    3.  เป้าหมาย 

3.1  ผลผลิต  ( Outputs ) 
     ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียน มีจิตส านึกความเป็นไทย มีความสุจริต มีทักษะ
กระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  
3.2  ผลลัพธ์  ( Outcomes ) 

 1. ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะกระบวนการคิด 
  2. ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร้อยละ 80 มีวินัย 
   3. ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร้อยละ 80 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  4. ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร้อยละ 80 มีความประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของ

ส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า อยู่อย่างพอเพียง 
   5. ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร้อยละ 80 มีจิตสาธารณะ 

4.  กิจกรรมการด าเนินงานและรายละเอียดการใช้งบประมาณ  
  4.1) กิจกรรมการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ(บาท) ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรม คิดถอดบทเรียน  

(Best Practice) 
1) ถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับ
ผู้บริหารและคณะครู 
2) ถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับ
นักเรียน 

พ.ค. 63 – มิ.ย. 63 2,000 
นางสาวบุญยงค์  

ตาลวิลาส 

2 กิจกรรม บริษัทสร้างการดี 
- จัดท าบริษัทสร้างการดี (กระเป๋าผ้า) 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 5,650 
นางสาวบุญยงค์  

ตาลวิลาส 
4.2) ค่าใช้จ่าย 

ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 7,650 บาท จ าแนกตามรายการใช้จ่าย และแหล่งงบประมาณ ได้ดังนี้ 

ที ่
กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

        งบประมาณ 
รวมงบ 

ประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ  
 

1 กิจกรรม คิดถอดบทเรียน 
(Best Practice) 
1) ถอดบทเรียน (Best 
Practice) ส าหรับผู้บริหารและ
คณะครู 
2) ถอดบทเรียน (Best 
Practice) ส าหรับนักเรียน 
- ค่าอาหารว่าง ม.1 - ม.6 
(500 x 20) 

   2,000 
พ.ค. 63 – 
มิ.ย. 63 

นางสาวบุญยงค์  
ตาลวิลาส 
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2 กิจกรรม บริษัทสร้างการดี 
- จัดท าบริษัทสร้างการดี 
(กระเป๋าผ้า) 

   5,650 
ต.ค. 62 – 
ก.ย. 63 

นางสาวบุญยงค์  
ตาลวิลาส 

รวม    7,650  

รวมทั้งสิ้น (เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 7,650 

 

5.  สถานที่ด าเนินการ   
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา ต าบลท่าแร่ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 
6.  ระยะเวลาด าเนินการ   

ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
 
7.    การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลลัพธ์ (Out comes) 
ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และ
นักเรียน มีจิตส านึกความเป็นไทย มี
ความสุจริต มีทักษะกระบวนการคิด  
มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

 
1. ประเมิน 
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

 
1. แบบประเมิน 
2. บันทึกการเข้าร่วมประชุม 

ผลผลิต( Outputs ) 
1. ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
ร้อยละ 80 มีทักษะกระบวนการคิด 
2. ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
ร้อยละ 80 มีวินัย 
3. ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
ร้อยละ 80 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
4. ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
ร้อยละ 80 มีความประหยัด รู้จักใช้
ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนร่วม
อย่างคุ้มค่า อยู่อย่างพอเพียง 
5. ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
ร้อยละ 80 มีจิตสาธารณะ 

 
 
1. ประเมิน 
2. สังเกต 

 
 
1. แบบประเมิน 
2. แบบสังเกต 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1   ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล   
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”      
   8.2   ครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียน ทุกโรงเรียนในโครงการ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ด้านทักษะการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต  อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ         
 
 

ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ                  
                    (นางสาวบุญยงค์  ตาลวิลาส)                                                
               
 
                                                               ลงชื่อ        ผู้ตรวจสอบโครงการ 
                                                                        (นายนุรักษ์  บุญร่วม )                                                     
 
 

ลงชื่อ         ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                                         (นายนุรักษ์  บุญร่วม) 
                                                           รก.รองผู้อ านวยการกลุ่มงบประมาณและแผนงาน 
 
 
                                                               สิบเอก                              ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                           (เกษมศักดิ์  ทองสุ) 
                                                                   ผูอ้ านวยการโรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
 


