
 
 

ข้อมูลรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ 2565  

ท่ี งาน / โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ บริหารวิชาการ นายศตายุ นุ่นสวัสด์ิและคณะ ๓๐,๐๐๐.- 
2 โครงการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 

บริหารวิชาการ 
นางยุวรรณ  สาขา 
นายศตายุ นุ่นสวัสด์ิ  
และคณะ 

๑๐๑,๘๘๐.- 

3 โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล บริหารวิชาการ นางสาวเทียมจันทร์ แก้วก่า 
และคณะ 

๓๐,๐๐๐.- 

4 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
บริหารวิชาการ นางสาวเทียมจันทร์ แก้วก่า 

นางนันธิดา จันทะนะ 
และคณะ 

๑๐,๐๐๐.- 

5 โครงการพัฒนาห้องสมุด บริหารวิชาการ นางสาวชวัลลักษ์  ขาวขำ 
และคณะ 

๒๐,๐๐๐.- 

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานแนะแนว บริหารวิชาการ นางวิรัฏฐยา  พาเพียเพ็ง  
นางสาวพรสุข พลสงคราม 
และคณะ 

๑๐,๐๐๐.- 

7 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและ
งานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

บริหารวิชาการ นางรัตนา  วรรณขาว 
นางวิรัฐฎยา พาเพียเพ็ง 
และคณะ 

๕,๐๐๐.- 

8 โครงการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ 
วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมา
คุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี 

บริหารวิชาการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
สกลนคร 
(นางสาวเทียมจันทร์ แก้วก่านาง
นันธิดา  
จันทะนะ) 

๒๕,๐๐๐.- 

๙ โครงการนิเทศภายใน บริหารวิชาการ นางรัตนา  วรรณขาวและคณะ ๑,๐๐๐.- 
1๐ โครงการพัฒนานวัตกรรมการวิจัยและวิจัย

ในช้ันเรียนของคร ู
บริหารวิชาการ นางรัตนา  วรรณขาว 

นายสตายุ  นุ่มสวัสด์ิ และคณะ 
๕,๐๐๐.- 

1๑ โครงการพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร ์ บริหารวิชาการ นายชนวีร์  สร้อยมาลัย ๒๐,๐๐๐.- 
1๒ โครงการงานส่งเสริมส่ือการจัดการเรียนรู้ บริหารวิชาการ นางรัตนา  วรรณขาว 

นางปภานัน นามพลแสน  
นางสาวจุฬาลักษณ์ 
อุตรนคร  และคณะ 

๑,๐๐๐.- 

 
 
 
 



 

ท่ี งาน / โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๑๓ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
บริหารวิชาการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 
๕,๐๐๐.- 

๑๔ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์    

บริหารวิชาการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  

๕,๐๐๐.- 

๑๕ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

บริหารวิชาการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒๐,๐๐๐.- 

๑๖ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

บริหารวิชาการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม-
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑๐,๐๐๐.- 

๑๗ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   

บริหารวิชาการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

๕,๐๐๐.- 

๑๘ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

บริหารวิชาการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพ 

๕,๐๐๐.- 

๑๙ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

บริหารวิชาการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

๗,๐๐๐.- 

๒๐ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

บริหารวิชาการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 

๕,๐๐๐.- 

๒๑ โครงการพัฒนาบุคลากร บริหารงาน
บุคคล 

นางศิริรัตน์  ชาวระ และคณะ ๕๐,๐๐๐.- 

๒๒ โครงการพัฒนางานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

บริหารงาน
บุคคล 

นางศิริรัตน์  ชาวระ และคณะ ๑,๐๐๐.- 

๒๓ โครงการพัฒนางานการเงนิ/บัญช/ีพัสดุ 
 

บริหาร
งบประมาณ 

นางสาวชบาไพร  มนต์อินทร์ 
และคณะ 

๒๓,๐๐๐.- 

๒๔ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน บริหารท่ัวไป ว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชัย  
สาไพรวันและคณะ 

๑,๐๐๐.- 

๒๕ โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
 

บริหารท่ัวไป นางส่องศรี  ศักดิ์ศรีกลม  
และคณะ 

๑,๐๐๐.- 

๒๖ โครงการโรงเรียนสุจริต บริหารท่ัวไป นางศศิประภา  บุญชิดชม 
และคณะ 

๑,๐๐๐.- 

๒๗ โครงการวันไหว้ครู บริหารท่ัวไป นางส่องศรี  ศักดิ์ศรีกลม  
และคณะ 

๑,๐๐๐.- 

๒๘ โครงการงานส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

บริหารท่ัวไป นางส่องศรี  ศักดิ์ศรีกลม 
และคณะ 

๑,๐๐๐.- 

 
 
 
 



ท่ี งาน / โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๒๙ โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนา

แหล่งเรียนรู้    
บริหารท่ัวไป นายสุวิตร  เหล่าใหญ่และคณะ ๕๐,๐๐๐.- 

๓๐ โครงการประชาสัมพันธ์ละโสตทัศนูปกรณ์ บริหารท่ัวไป นายสุรศักดิ์  ดรชัย   ๖,๕๐๐.- 
ล๓
๑ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะบริหารงานกิจการ
นักเรียน 

บริหารท่ัวไป ว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวัน 
และคณะ 

๒,๐๐๐.- 

๓๒ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ บริหารท่ัวไป นางคุณัญญา  พาชอบ ๕,๐๐๐.- 
๓๓ โครงการพัฒนางานธุรการและสารบรรณ บริหารท่ัวไป นางสาววิจิตรา จันนามวงค์ ๒,๐๐๐.- 
๓๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 

ทางวิชาการ 
วิชาการ นางยุวรรณ  สาขา  

นางรัตนา วรรณขาว 
นายศตายุ นุ่นสวัสด์ิ 
และคณะ 

๕๐,๐๐๐.- 

๓๕ โครงการ Open House บริหารวิชาการ นางสาวพรสุข  พลสงคราม  
นางรัตนา  วรรณขาว  
และคณะ 

๓๐,๐๐๐.- 

๓๖ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 
 

บริหารวิชาการ นางสาวเทียมจันทร์  แก้วก่า 
นางนันธิดา  จันทะนะ 

๒๐,๐๐๐.- 

๓๗ โครงการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้  
ภูมิปัญญา และวิทยากรท้องถิ่น 

บริหารวิชาการ นางสาวเทียมจันทร์  แก้วก่า 
นางนันธิดา จันทะนะ 

๒๐,๐๐๐.- 

๓๘ โครงการศูนย์เรียนรู้และการถ่ายทอด 

การเล้ียงโคนมในโรงเรียน 
บริหารวิชาการ นางสาวเทียมจันทร์  แก้วก่า 

นางนันธิดา จันทะนะ 
๑๕,๐๐๐.- 

๓๙ โครงการค่ายภาษาจีนเพื่อเตรียม 
สู่ความเป็นอาเซียน 

บริหารวิชาการ นายภานุวัฒน์  สิทธิโคตร  
และคณะ 

๕,๐๐๐.- 

๔๐ โครงการกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี บริหารวิชาการ นายสุรศักดิ์   ดรชัย  และคณะ ๑๐,๐๐๐.- 
๔๑ โครงการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร บริหารวิชาการ นายชนวีร์  สร้อยมาลัย ๑๐,๐๐๐.- 
๔๒ โครงการกีฬากาญจนาเกมส์  

(กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษก) 
บริหารวิชาการ นางส่องศรี  ศักดิ์ศรีกลม 

นางศศิประภา  บุญชิดชม   
ว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวัน 

๒๑,๒๙๐.- 

๔๓ โครงการกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

บริหารวิชาการ นางคุณัญญา พาชอบ และคณะ ๕,๐๐๐.- 

๔๔ โครงการวันเกียรติยศ 
 

บริหารวิชาการ นางศิริรัตน์   ชาวระและคณะ ๑๐,๐๐๐.- 

๔๕ โครงการกีฬาภายในและภายนอก บริหารวิชาการ นางส่องศรี  ศักดิ์ศรีกลม 
นางศศิประภา  บุญชิดชม   
ว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวัน 

๓๐,๐๐๐.- 

 
 
 



ท่ี งาน / โครงการ แผนงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๔๖ โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน“ทัศนศึกษา” 
บริหารวิชาการ ว่าท่ีร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวัน

และคณะ 
๕๐,๐๐๐.- 

๔๗ โครงการพัฒนาระบบแหล่งเรียนรู้ ไอซีที บริหารวิชาการ นายชนวีร์  สร้อยมาลัย  ๓๕,๐๐๐.- 
๔๘ โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์ไอซีทีและ

สารสนเทศ 
บริหารวิชาการ นายชนวีร์  สร้อยมาลัย ๒๐,๐๐๐.- 

๔๙ งบสำรองจ่าย ฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร 4๑,500 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 838,170 

 

 
 

 


