
แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
วิสัยทัศน์โรงเรยีน 

“ภายในปี ๒๕๖๖ พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางเบญจวิถี มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมรับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑” 

พันธกิจ 
๑. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางเบญจวิถี  

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
๓. พัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๔. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยยึดหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ส่งเสริมกระบวนการวิจัยและใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
๗. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางอาชีพพร้อมรับกับบริบทการเปล่ียนแปลง 
๘. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรีภาพทางด้าน ศิลปะ ดนตรี  กีฬา ภาษา พร้อมสู่ชุมชนและ 

สังคมโลก 
๙. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาท่ีเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

เป้าประสงค์ (Goals) 
๑. ผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวทางเบญจวิถี โดยยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
๓. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

  ๕. สถานศึกษามีระบบการบริหารการจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๖. มีกระบวนการวิจัยและใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
๗. นักเรียนมีทักษะทางอาชีพพร้อมรับกับบริบทการเปล่ียนแปลง 
๘. ผู้เรียนมีสุนทรีภาพทางด้าน ศิลปะ ดนตรี  กีฬา ภาษา พร้อมสู่ชุมชนและสังคมโลก 
๙. มีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาท่ีเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ (Strategies) 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๓  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ ๔  จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ๕  น้อมนำแนวพระราชดำริฯ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายไปใช้ในการ
        ดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน 

 
 



เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนมี เป้าหมาย ดังนี ้

๑. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา  
๒. ผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการ

ทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น 
๓. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะตามเบญจวิถี 
๔. ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด 

      ๕. ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การสืบค้นและการนำเสนอ
ผลงาน 

๖. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง มีวิสัยทัศน์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล  

๗. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
      ๘. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพ มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  
      ๙. ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาทักษะชีวิต และอยู่อย่างพอเพียง มีความมุ่งมัน่ในการศึกษาและ
การทำงาน  สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย 

๑๐. ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา  
๑๑. ผู้เรียนท่ีมีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็น

รายบุคคล 
      ๑๒. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม พัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยและสร้างนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
       ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับขวัญกำลังใจในการทำงาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิง
ประจักษ์ตามเกณฑ์ท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

๔. ครูท่ีได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี 

๕. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

๑. สถานศึกษา มีระบบการบริหารการจัดการศึกษาท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

๒. สถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

๓. สถานศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการศึกษา  

๔. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  



      ๕. สถานศึกษามีการบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจ การสร้างเครือข่ายและ
รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน 

๖. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ และการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๔ จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  มีเป้าหมาย ดังนี้ 
๑. สถานศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการจัดการเรียนรู้  เพื่อให้

ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากลตามแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง

สถานศึกษามีการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบายแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้นท่ีกำหนดเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นตาม
มาตรฐานสากล 

 กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมนำแนวพระราชดำริฯ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายไปใชใ้นการ
ดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน มีเป้าหมาย  ดังนี้ 
 - สถานศึกษาน้อมนำแนวพระราชดำริฯ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายในการจัดการ
การเรียนรู้อย่างยั่งยนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
 โครงสร้างหลักของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครอง 
สิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร แบ่งโครงสร้างหลักการบริหารจัดการเป็น 5 กลุ่มงานประกอบด้วย  

  ๑. กลุ่มบริหารวิชาการ   
  ๒. กลุ่มบริหารงบประมาณ  
  ๓. กลุ่มบริหารงานบุคลากร  
  ๔. กลุ่มบริหารท่ัวไป  
  ๕. กลุ่มบริหารงานหอพักนักเรียน  

กลยุทธ์สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีวางไว้ประกอบด้วย  
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ ๔ จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ ๕ น้อมนำแนวพระราชดำริฯ สืบสานพระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน 
 สถานศึกษาได้กำหนดแนวทางการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบและงบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร โดยการแบ่งออกเป็นกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบและรวมถึงกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ดังนี้ 

ท่ี งาน / โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน

วิชาการ 
บริหารวิชาการ นายศตายุ นุ่นสวัสด์ิ และคณะ 30,000.- 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 

บริหารวิชาการ นางยุวรรณ  สาขา 
นายศตายุ นุ่นสวัสด์ิ  
และคณะ 

60,000.- 

3 โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล บริหารวิชาการ นางสาวเทียมจันทร์ แก้วก่า 
และคณะ 

30,000.- 

4 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

บริหารวิชาการ นางสาวเทียมจันทร์ แก้วก่า 
นางนันธิดา จันทะนะ  

10,000.- 

5 โครงการพัฒนาห้องสมุด บริหารวิชาการ นางสาวชวัลลักษ์  ขาวขำ 
และคณะ 

20,000.- 

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานแนะแนว บริหารวิชาการ นางวิรัฏฐยา  พาเพียเพ็ง   
และคณะ 

10,000.- 

7 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
และงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

บริหารวิชาการ นางรัตนา  วรรณขาว 
นางวิรัฐฎยา พาเพียเพ็งและ 

5,000.- 

8 โครงการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหา
วชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณี 

บริหารวิชาการ นางสาวเทียมจันทร์ แก้วก่า
นางนันธิดา จันทะนะ 

25,000.- 



9 โครงการนิเทศภายใน บริหารวิชาการ นางรัตนา  วรรณขาว 
และคณะ 

1,000.- 

10 โครงการพัฒนานวัตกรรมการวิจัยและ
วิจัยในช้ันเรียนของครู 

บริหารวิชาการ นางรัตนา  วรรณขาว 
นายสตายุ  นุ่มสวัสด์ิ  
และคณะ 

5,000.- 

11 โครงการพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร ์ บริหารวิชาการ นายชนวีร์  สร้อยมาลัย 20,000.- 
12 โครงการงานส่งเสริมส่ือการจัดการเรียนรู้ บริหารวิชาการ นางรัตนา  วรรณขาว 

นางปภานัน นามพลแสน  
นางสาวจุฬาลักษณ์ อุตรนคร
และคณะ 

1,000.- 

13 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

บริหารวิชาการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

5,000.- 

14 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    

บริหารวิชาการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  

5,000.- 

15 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

บริหารวิชาการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

20,000.- 

16 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

บริหารวิชาการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม-
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10,000.- 

17 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 
พลศึกษา   

บริหารวิชาการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

5,000.- 

18 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

บริหารวิชาการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ 

5,000.- 

19 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

บริหารวิชาการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

7,000.- 

20 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

บริหารวิชาการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

5,000.- 

21 โครงการพัฒนาบุคลากร บริหารงาน
บุคคล 

นางศิริรัตน์  ชาวระ  
และคณะ 

50,000.- 

22 โครงการพัฒนางานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

บริหารงาน
บุคคล 

นางศิริรัตน์  ชาวระ  
และคณะ 

1,000.- 

23 โครงการพัฒนางานการเงนิ/บัญช/ีพัสดุ 
 

บริหาร
งบประมาณ 

นางสาวชบาไพร  มนต์อินทร์ 
และคณะ 

23,000.- 

24 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน บริหารท่ัวไป ว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชัย  
สาไพรวันและคณะ 

1,000.- 

25 โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 

บริหารท่ัวไป นางส่องศรี  ศักดิ์ศรีกลม  
และคณะ 

1,000.- 



26 โครงการโรงเรียนสุจริต บริหารท่ัวไป นางศศิประภา  บุญชิดชม 
และคณะ 

1,000.- 

27 โครงการวันไหว้ครู บริหารท่ัวไป นางส่องศรี  ศักดิ์ศรีกลม  
และคณะ 

1,000.- 

28 โครงการงานส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

บริหารท่ัวไป นางส่องศรี  ศักดิ์ศรีกลม 
และคณะ 

1,000.- 

29 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้    

บริหารท่ัวไป นายสุวิตร  เหล่าใหญ่ 
และคณะ 

50,000.- 

30 โครงการประชาสัมพันธ์โสตทัศนูปกรณ์ บริหารท่ัวไป นายสุรศักดิ์  ดรชัย   2,500.- 
31 โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหารงาน

กิจการนักเรียน 
บริหารท่ัวไป ว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวัน 

และคณะ 
1,000.- 

32 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ บริหารท่ัวไป นางคุณัญญา  พาชอบ 5,000.- 
33 โครงการพัฒนางานธุรการและสารบรรณ บริหารท่ัวไป นางสาววิจิตรา จันนามวงค์ 2,000.- 
34 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

ทางวิชาการ 
วิชาการ นางยุวรรณ  สาขา  

นางรัตนา วรรณขาว 
นายศตายุ นุ่นสวัสด์ิและคณะ 

50,000.- 

35 โครงการ Open House บริหารวิชาการ นางสาวพรสุข  พลสงคราม  
นางรัตนา  วรรณขาว  
และคณะ 

40,000.- 

36 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
 

บริหารวิชาการ นางสาวเทียมจันทร์  แก้วก่า 
นางนันธิดา  จันทะนะ 

20,000.- 

37 โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้  
ภูมิปัญญา และวิทยากรท้องถิ่น 

บริหารวิชาการ นางสาวเทียมจันทร์  แก้วก่า 
นางนันธิดา จันทะนะ 

20,000.- 

38 โครงการศูนย์เรียนรู้และการถ่ายทอด 
การเล้ียงโคนมในโรงเรียน 

บริหารวิชาการ นางสาวเทียมจันทร์  แก้วก่า 
นางนันธิดา จันทะนะ 

15,000.- 

39 โครงการค่ายภาษาจีนเพื่อเตรียม 
สู่ความเป็นอาเซียน 

บริหารวิชาการ นางรัตนา  วรรณขาว  
และคณะ 

5,000.- 

40 โครงการกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี บริหารวิชาการ นายสุรศักดิ์   ดรชัยและคณะ 10,000.- 
41 โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

วิชาทหาร 
บริหารวิชาการ นายชนวีร์  สร้อยมาลัย 10,000.- 

42 โครงการกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

บริหารวิชาการ นางคุณัญญา พาชอบ  
และคณะ 

5,000.- 

43 โครงการกีฬาภายในและภายนอก บริหารวิชาการ นางส่องศรี  ศักดิ์ศรีกลม 
นางศศิประภา  บุญชิดชม   
ว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวัน 

20,800.- 

 44 โครงการส่งเสริมผู้เรียน“ทัศนศึกษา” บริหารวิชาการ ว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวัน 60,562.25 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 โครงการพัฒนาระบบแหล่งเรียนรู้ ไอซีที บริหารวิชาการ นายชนวีร์  สร้อยมาลัย  35,000.- 
46 โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์ไอซีทีและ

สารสนเทศ 
บริหารวิชาการ นายชนวีร์  สร้อยมาลัย 20,000.- 

47 งบสำรองจ่าย ฝ่ายบริหาร นางสาวชวัลลักษ์  ขาวขำ 41,500.- 
48 โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ 

บริหารวิชาการ 
 

นางสาวพรสุข  พลสงคราม 390,000.- 

49 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และการ
ถ่ายทอดการเล้ียงโคนมในโรงเรียน 

บริหารวิชาการ ว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชัย  
สาไพรวัน 

108,000.- 

50 โครงการควบคุมดูแลการใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภคในโรงเรียน 

บริหาร
งบประมาณ 

นางสาวชวัลลักษ์  ขาวขำ    240,000.- 

51 โครงการค่าน้ำมันเช้ือเพลิงและซ่อม 
บำรุงรถตู้ 

บริหารท่ัวไป นายสุวิตร  เหล่าใหญ่ 60,000.- 

 รวมงบประมาณจัดสรรทั้งสิ้น 1,263,000.- 


