
 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

 ปีงบประมาณ 2563 อุดหนุน กพร ระดมทรัพยากร งบกลาง รายได้สถานศึกษา งบอ่ืนๆ

1 วันส าคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 15,000           ครูสมพงษ์

2 อบรมนักเรียนตามวิถีประชารัฐ(ค่ายวิถีพุทธ) 85,000       ครูเชาวน์วัศ

3 ค่านิยม 12 ประการ 2,000            ครูเชาวน์วัศ

4 คนดีศรีประชารัฐ 2,000            ครูเชาวน์วัศ

5 วันส าคัญทางศาสนา 10,000           30,000         ครูสมพงษ์

6 วันไหว้ครู 3,700            ครูสมพงษ์

7 วันส าคัญของชาติ 3,000            ครูกรณิศ

35,700           85,000       30,000       7 กิจกรรม

8 โรงเรียนวิถีพุทธ 3,000            ครูเชาวน์วัศ

3,000             1 กิจกรรม

9 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 3,000            ครูกรรณิศา

3,000             1 กิจกรรม

10 ส่งเสริมการอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง 1,500            ครูอธิฐาน

11 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมฯ 15,210           ครูกรณิศ

12 พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาตร์ 40,000           ครูอรุณีย์

13 กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาตร์ 7,000            ครูวาทิณี

14 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 10,000           ครูนงนุช

15 สัปดาห์วิทยาศาตร์ 7,000            ครูภัทรพล

16 พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการระดับม.ต้น 4,000            ครูอรพิน

17 พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการระดับม.ปลาย 12,000           ครูเสน่ห์

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35   ปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

กลยุทธ์  โครงการ

กิจ
กร

รม
ที่

 ผู้รบัผิดชอบ
งบประมาณ

1. การจัดการ

ศึกษาเพื่อความ

มั่นคง

รวมงบกิจกรรมตามโครงการ 2

3. โครงการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา
รวมงบกิจกรรมโครงการ 3

2. การจัดการ

ศึกษาเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถใน

การแข่งขัน
4. โครงการ

พัฒนา

กระบวนการ

เรียนการสอน

เพื่อพัฒนาผู้เรียน

รวมงบกิจกรรมตามโครงการ 1

 1.โครงการ 

ส่งเสริมจริยธรรม

ความเป็นไทยและ

ประชาธิปไตย

 2. โครงการ

โรงเรียนวถิีพุทธ



 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

 ปีงบประมาณ 2563 อุดหนุน กพร ระดมทรัพยากร งบกลาง รายได้สถานศึกษา งบอ่ืนๆ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35   ปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

กลยุทธ์  โครงการ

กิจ
กร

รม
ที่

 ผู้รบัผิดชอบ
งบประมาณ

18 ค่ายวิทยาศาตร์ 15,400           ครูเพ็ญศรี

19 น าเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียน 4,600            ครูเบญญทิพย์

20 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ 8,000            ครูวิชัย

21 พัฒนาการเรียนการสอนวิชสศิลปะ 20,000           ครูพินิจ

22 พัฒนาการเรียนการสอนวิชาดนตรี 20,000           ครูภูวนาถ

23 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มนาฎศิลป์ฯ 20,000 ครูนภัสรา

24 พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสุขศึกษา 35,000           ครูทรงฤทธิ์

25 พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 14,000           ครูภัทิรา

26 พัฒนาการเรียนการสอนปวช. 14,000           ครูมาณพ

247,710        17 กิจกรรม

 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

 ปีงบประมาณ 2563 อุดหนุน กพร ระดมทรัพยากร งบกลาง รายได้สถานศึกษา งบอ่ืนๆ

27 พัฒนาการเรียนวิชางานไฟฟ้า 16,000           ครูสมพงษ์

28 พัฒนาการเรียนวิชางานช่างอุตสาหกรรม 7,000            ครูสกล

29 พัฒนาการเรียนงานเกษตร 8,000            ครูทัศนาพร

30 พัมนาผลสัมฤทธิ์รายวิชางานบ้าน 5,000            ครูทัศนาพร

31 พัฒนาการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ 6,000            ครูทัศนาพร

32 พัฒนาการเรียนการสอนงานช่างเขียนแบบ 4,000            ครูสมพงษ์

33 ค่ายภาษาอังกฤษ 25,000           ครุธนิตา

34 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 16,800           ครูผ่องพรรณ

2. การจดัการศึกษา

เพือ่เพิม่ขีด

ความสามารถในการ

แข่งขัน

2. การจัดการ

ศึกษาเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถใน

การแข่งขัน
4. โครงการ

พัฒนา

กระบวนการ

เรียนการสอน

เพื่อพัฒนาผู้เรียน

รวมงบกิจกรรมตามโครงการ 4

กลยุทธ์  โครงการ

กิจ
กร

รม
ที่

 ผู้รบัผิดชอบ
งบประมาณ

 4.โครงการ

พัฒนา

กระบวนการ

เรียนการสอน

เพื่อพัฒนาผู้เรียน



 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

 ปีงบประมาณ 2563 อุดหนุน กพร ระดมทรัพยากร งบกลาง รายได้สถานศึกษา งบอ่ืนๆ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35   ปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

กลยุทธ์  โครงการ

กิจ
กร

รม
ที่

 ผู้รบัผิดชอบ
งบประมาณ

35 วันสุนทรภู่คู่วันภาษาไทย 9,000            ครูดานุมาศ

36 ผู้น าภูมิปัญญาท้องถิ่น 2,000            ครูจีรารัตน์

37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 153,000     ครูวิชัย

38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให้ 170,000        ครูเพ็ญศรี

39 เปิดบ้านวิชาการ 85,000       ครูวิชัย

98,800         238,000    170,000      13 กิจกรรม

40 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1,500            ครูนิฤมล

41 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ 5,000            ครูเชาวน์วัศ

42 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 6,000            ครูพัชราภรณ์

43 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 4,000            ครูสนธยา

44 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนด้านคอมพิวเตอร์ 7,000            ครูชรินรัตน์

45 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนประกาศนียบัตร 10,000           ครูมาลา

46 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนการงานอาชีพ 5,000            ครูสมพงษ์

47 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนภาษาต่างประเทศ 16,800           ครูอรอนงค์

48 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน (กลุ่มวิชาการ) 86,300       ครูวิชัย

55,300           86,300       9 กิจกรรม

49 แข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มภาษาไทย 13,000           ครูนิฤมล

50 ส่งเสริมความรู้สามารถนักเรียนทางสังคมศึกษา 6,790            ครูเกรียงศักด์ิ

51 แข่งขันทักษะทางวิชาการ(กลุ่มวิชาการ) 200,000     ครูเพ็ญศรี งบเหลือจ่าย

19,790         200,000    

2. การจดัการศึกษา

เพือ่เพิม่ขีด

ความสามารถในการ

แข่งขัน

รวมงบกิจกรรมตามโครงการ 6

6.โครงการ

แข่งขันทักษะทาง

วชิาการ

รวมงบกิจกรรมตามโครงการ 5

รวมงบกิจกรรมตามโครงการ 4

5.โครงการ

ยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน

 4.โครงการ

พัฒนา

กระบวนการ

เรียนการสอน

เพื่อพัฒนาผู้เรียน



 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

 ปีงบประมาณ 2563 อุดหนุน กพร ระดมทรัพยากร งบกลาง รายได้สถานศึกษา งบอ่ืนๆ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35   ปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

กลยุทธ์  โครงการ

กิจ
กร

รม
ที่

 ผู้รบัผิดชอบ
งบประมาณ

52 งานพัฒนางานห้องสมุด 15,000           ครูสมบรณ์

รวบงบกิจกรรมตามโครงการ 7 15,000           1 กิจกรรม

 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

 ปีงบประมาณ 2563 อุดหนุน กพร ระดมทรัพยากร งบกลาง รายได้สถานศึกษา งบอ่ืนๆ

53 พัฒนาส่ือนวัตกรรมการเรียนรู้ 5,000            ครูกรรณิศา

54 ส่งเสริมผู้เรียนผลิตส่ือสร้างสรรค์ 7,000            ครูอมรภัค

55 ส่งเสริมพัฒนาส่ือเพื่อการจัดการเรียนรู้ 10,000           ครูทัศนาพร

56 พัฒนาส่ือเทคโนโลยี(กลุ่มวิชาการ) 350,000       ครูเพญ็ศรี(งบเหลือจ่าย)

22,000           350,000     4 กิจกรรม

 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

 ปีงบประมาณ 2563 อุดหนุน กพร ระดมทรัพยากร งบกลาง รายไดส้ถานศึกษา งบอ่ืนๆ

57 งานวิจัยเพื่อพัฒนา 5,000            ครูอรพิน

5,000           1 กิจกรรม

58 พัฒนาบุคลากร(ไปราชการ) 200,000      ครูจีรารัตน์

59 จ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา 680,000        ครูอธิฐาน

60 จ้างครุที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 1,360,000     ครูอธิฐาน

61 พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 1,574            ครูอธิฐาน

2. การจดัการศึกษา

เพือ่เพิม่ขีด

ความสามารถในการ

แข่งขัน

กลยุทธ์

9.โครงการวจิยั

เพือ่พัฒนา

คุณภาพทางการ

7. โครงการการอา่น

 พัฒนาหอ้งสมดุสู่

มาตรฐานสากล

กิจ
กร

รม
ที่

กลยุทธ์  โครงการ

กิจ
กร

รม
ที่

2. การจดัการศึกษา

เพือ่เพิม่ขดี

ความสามารถในการ

แขง่ขนั

 ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

งบประมาณ

    รวมงบกิจกรรมตามโครงการ 8

รวมงบกิจกรรมตามโครงการ 9

10. โครงการ

พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา

3. ส่งเสริมการ

พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาให้เป็นมือ

อาชีพ

8.โครงการส่งเสริม

การผลิต พัฒนาและ

ใช้ส่ือนวัตกรรม

จดัการเรียนรู้

 โครงการ



 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

 ปีงบประมาณ 2563 อุดหนุน กพร ระดมทรัพยากร งบกลาง รายได้สถานศึกษา งบอ่ืนๆ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35   ปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

กลยุทธ์  โครงการ

กิจ
กร

รม
ที่

 ผู้รบัผิดชอบ
งบประมาณ

62 การนิเทศการเรียนการสอนภายในโรงเรียน 3,000            ครูเพ็ญศรี

4,574           2,040,000    200,000    5 กิจกรรม

63 ศึกษาดูงาน สร้างขวัญก าลังใจ 100,000      ครูจีรารัตน์

100,000      1 กิจกรรม

64 วันงดสูบบุหร่ีโลก 2,000            ครูสมพงษ์

65 ฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด 7,500        ครูภัทิรา

66 TO BE NUMBER ONE ต้านภัยยาเสพติด 5,000            ครูดุสิต

67 สถานศึกษาสีขาวต้านภัยยาเสพติด 10,000           ครูฐิติ

68 วันต่อต้านยาเสพติด 1,500            ครูสมพงษ์

69 เลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน 2,600            ครูสมพงษ์

70 วันเยาวชนแห่งชาติ 1,400            ครูสมพงษ์

71 อบรมผู้น านักเรียน 10,000       ครูสมพงษ์

72 ศึกษาดูงานคณะกรรมการสภานักเรียน 4,500            ครูสมพงษ์

รวมงบกิจกรรมตามโครงการ 12 27,000         17,500     9 กิจกรรม

 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

 ปีงบประมาณ 2563 อุดหนุน กพร ระดมทรัพยากร งบกลาง รายได้สถานศึกษา งบอ่ืนๆ

73 วันลอยกระทง 20,000           ครูสมพงษ์

12.โครงการสร้าง

ความรู้สร้าง

ภูมิคุ้มกัน สร้าง

เครือข่ายลด

ปัญหาและ

ป้องกันการ

กระท าผิดของ

เด็กและเยาวชน

ในสถานศึกษา

4.การสร้างโอกาส 

ความเสมอภาค 

และความเท่าเทียม

 การเข้าถึงบริการ

ทางการศึกษา

กลยุทธ์

13. โครงการ

ส่งเสริมศิลปะ 

วัฒนธรรม ดนตรี 

กฬีาไทยและกฬีา

พืน้บ้าน

4.การสร้างโอกาส 

ความเสมอภาค 

และความเท่าเทียม

 การเข้าถึงบริการ

ทางการศึกษา

11. โครงการยกยอ่ง

เชิดชูเกยีรติครู
รวมงบกิจกรรมตามโครงการ 11

 โครงการ  ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ

กิจ
กร

รม
ที่

10. โครงการ

พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา

รวมงบกิจกรรมตามโครงการ 10

3. ส่งเสริมการ

พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการ

ศึกษาให้เป็นมือ

อาชีพ



 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

 ปีงบประมาณ 2563 อุดหนุน กพร ระดมทรัพยากร งบกลาง รายได้สถานศึกษา งบอ่ืนๆ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35   ปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

กลยุทธ์  โครงการ

กิจ
กร

รม
ที่

 ผู้รบัผิดชอบ
งบประมาณ

74 กีฬาสีภายใน 25,000       ครูสมพงษ์

20,000         25,000     2 กิจกรรม

75 พัฒนางานแนะแนว 5,000            ครุอรุณีย์

76 งานแนะแนวสู่โลกกว้าง 5,000            ครุอรุณีย์

77 ค่ายพี่พบน้อง 15,000           ครุอรุณีย์

78 แนะแนวศึกษาต่อ 5,000            ครูวิชัย

79 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน 10,000           ครูอรุณีย์

40,000         5 กิจกรรม

80 งานดูแลพฤติกรรมนักเรียน 3,000            ครูกรณิศ

81 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 18,000           ครูพัชราภรณ์

21,000         2 กิจกรรม

82 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 20,000       ครูทรงฤทธิ์

83 พัฒนาการกระบวนการเรียนรู้ 5,000            ครูเพ็ญศรี

84 ห้องเรียนสีเขียว 5,000            ครูเสน่ห์

10,000         20,000      3 กิจกรรม

85 สวนพฤกษศาตร์โรงเรียน 5,000            ครูเพ็ญศรี

86 เศรษฐกิจพอเพียง 5,000 ครุกรรณิศา

10,000         2 กิจกรรม

รวมงบกิจกรรมตามโครงการ 14

13. โครงการ

ส่งเสริมศิลปะ 

วัฒนธรรม ดนตรี 

กฬีาไทยและกฬีา

พืน้บ้าน

14.โครงการ

พัฒนาระบบการ

ด าเนินงานแนะ

แนวการศึกษา

4.การสร้างโอกาส 

ความเสมอภาค 

และความเท่าเทียม

 การเข้าถึงบริการ

ทางการศึกษา

รวมงบกิจกรรมตามโครงการ 17

15. โครงการ 

ระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน
รวมงบกิจกรรมตามโครงการ 15

รวมงบกิจกรรมตามโครงการ 16

16.โครงการ

พัฒนาแหล่ง

เรียนรู้สู่การ

เรียนรู้แบบบูรณา

การ

17.. โครงการงาน

สวนพฤษศาสตร์

โรงเรียน

รวมงบกิจกรรมตามโครงการ 13

5. การจัดการ

ศึกษาเพื่อสร้าง

เสริมคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม



 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

 ปีงบประมาณ 2563 อุดหนุน กพร ระดมทรัพยากร งบกลาง รายได้สถานศึกษา งบอ่ืนๆ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35   ปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

กลยุทธ์  โครงการ

กิจ
กร

รม
ที่

 ผู้รบัผิดชอบ
งบประมาณ

87 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 9,500            ครูอนุธิตา

88 โภชนาการ 2,000            ครูสุภาพรรณ

11,500         2 กิจกรรม

89 พัฒนาอาคารสถานที่ 80,000           ครูทรงฤทธิ์

90 งานจราจร 1,100            ครูสกล

81,100         2 กิจกรรม

 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

 ปีงบประมาณ 2563 อุดหนุน กพร ระดมทรัพยากร งบกลาง รายได้สถานศึกษา งบอ่ืนๆ

91 ประกันคุณภาพการศึกษา 5,000  ครูอรพิน

5,000           1 กิจกรรม

92 สาธารณูปโภค 750,000       ครูวาทีณี

93 จัดหาและซ่อมบ ารุง 180,000       ครูชรินรัตน์

94 น้ ามันเชื้อเพลิง 250,000       ครูสนธยา

95 บ ารุงรักษายานพาหนะ 150,000       ครูสนธยา

96 พัฒนาระบบธุรการสารบรรณกลุ่มบริหารงบประมาณ 55,806           ครูนภัสรา

97 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 2,423,155    ครูวาทิณี

98 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 7,000            ครูนิฤมล

99 แผนปฏิบัติราชการโรงเรียน 3,200            ครูเสน่ห์

100 พัฒนาส านักงานกลุ่มแผนงานและสารสนเทศ 25,000           ครูดานุมาศ

งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

18.โครงการ

โรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ

กลยุทธ์  โครงการ

กิจ
กร

รม
ที่

20.โครงการประกนั

คุณภาพการศึกษา

รวมงบกิจกรรมตามโครงการ 20

รวมงบกิจกรรมตามโครงการ 18
19.โครงการพัฒนา

อาคารสถานที่และ

ปรับภมูิทศัน์

รวมงบกิจกรรมตามโครงการ 19

5. การจัดการ

ศึกษาเพื่อสร้าง

เสริมคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม

6. การพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการและส่งเสริม

ให้ทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา

21. โครงการ

ส่งเสริม

ประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการและ

การบริการทาง

การศึกษา



 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

 ปีงบประมาณ 2563 อุดหนุน กพร ระดมทรัพยากร งบกลาง รายได้สถานศึกษา งบอ่ืนๆ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35   ปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

กลยุทธ์  โครงการ

กิจ
กร

รม
ที่

 ผู้รบัผิดชอบ
งบประมาณ

101 งานสารสนเทศ 2,500            ครูเกรียงศักด์ิ

102 พัฒนางานระบบควบคุมภายใน 3,500            ครูพินิจ

103 วารสารโรงเรียน 50,000         ครูนิฤมล

104 สารบรรณโรงเรียน 50,000         ครูจีรารัตน์

105 งานปฏิคม 20,000           ครูมาลา

106 งานส านักงานและสารสนเทศกลุ่มอ านวยการ 20,000           ครูอธิฐาน

107 งานสวัสดิการโรงเรียน 2,000            ครูนงนุช

108 งานธนาคารโรงเรียน 2,000            ครูรจนา

109 พัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ 40,000           ครูมนตรี

110 พัฒนางานส านักงานบริหารทั่วไป 32,060           ครูฐิติ

111 งานหัวหน้าระดับชั้น 1,000            ครูนงนุช

112 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 3,800            ครูสมพงษ์

113 พัฒนางานกลุ่มบริหารวิชาการ 64,480           ครูกรรณิศา

282,346        2,423,155     50,000        1,380,000      22 กิจกรรม

 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

 ปีงบประมาณ 2563 อุดหนุน กพร ระดมทรัพยากร งบกลาง รายได้สถานศึกษา งบอ่ืนๆ

114 การรับนักเรียน 5,000            ครูกรรณิศา

115 จัดตารางการเรียนรู้ 5,000            ครูภัทรพล

116 การวัดผลและเทียบโอน 50,000           ครูอรพิน

117 งานทะเบียน 30,000           ครูอรอนงค์

รวมงบกิจกรรมตามโครงการ 21

กิจ
กร

รม
ที่

21. โครงการ

ส่งเสริม

ประสิทธภิาพการ

บริหารจดัการ

และการบริการ

ทางการศึกษา

งบประมาณ
 ผู้รับผิดชอบ

6. การพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการและส่งเสริม

ให้ทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา

กลยุทธ์  โครงการ

6. การพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการและส่งเสริม

ให้ทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา

21. โครงการ

ส่งเสริม

ประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการและ

การบริการทาง

การศึกษา



 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

 ปีงบประมาณ 2563 อุดหนุน กพร ระดมทรัพยากร งบกลาง รายได้สถานศึกษา งบอ่ืนๆ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35   ปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

กลยุทธ์  โครงการ

กิจ
กร

รม
ที่

 ผู้รบัผิดชอบ
งบประมาณ

118 วันแห่งความส าเร็จ 10,000           ครูธนิตา

119 กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ 3,000            ครูกรรณิศา

120 งานกยศ. 5,000            ครูเบญญทิพย์

121 ICT สร้างโอกาสทางการศึกษา 163,720     ครูมนตรี

122 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 170,000     ครูวิชัย

123 พัฒนาส านักงานกลุ่มสาระฯภาษาไทย 15,000           ครูสมบูรณ์

124 วัสดุส านักงานกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 27,000           ครูอนุธิตา

125 พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 5,000            ครูดุสิต

126 วัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงาน วิทยาศาสตร์ 14,000           ครูรจนา

127 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงานเทคโนโลยี 18,000           ครูอมรภัค

128 พัฒนาส านักงานกลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 6,000            ครูภัทิรา

129 ซ่อมบ ารุงวัสดุ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ การงานฯ 4,000            ครูทัศนาพร

130 พัฒนากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 24,600           ครูนาฎหทัย

131 ส่งเสริมศักยภาพความเป็นเลิศ 4,800            ครูกิตติวรา

226,400        333,720    18  กิจกรรม

132 เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและการมีส่วนร่วม 3,000 ครูผ่องพรรณ

3,000 1 กิจกรรม

133 บริหารจัดการสถานศึกษา 50,000 ครูเสน่ห์(งบส ารองจ่าย)

134 โครงการพิเศษสนองนโยบายทางการศึกษา 138,580 ครูเสน่ห์(ส ารองจ่าย)

135 ปรับปรุงโรงอาหารและระบบน้ าด่ืม 150,000 ครูสภาพรรณ

รวมงบกิจกรรมตามโครงการ 21

รวมงบกิจกรรมตามโครงการ 22

21. โครงการ

ส่งเสริม

ประสิทธภิาพการ

บริหารจดัการ

และการบริการ

ทางการศึกษา

22.โครงการภาคี

เครือขา่ยอปุถมัภท์าง

ศึกษา

6. การพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการและส่งเสริม

ให้ทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา

23.โครงการพัฒนา

งานตามนโยบาย



 กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ

 ปีงบประมาณ 2563 อุดหนุน กพร ระดมทรัพยากร งบกลาง รายได้สถานศึกษา งบอ่ืนๆ

แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  อ าเภองาว  จังหวัดล าปาง

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35   ปีงบประมาณ 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)

กลยุทธ์  โครงการ

กิจ
กร

รม
ที่

 ผู้รบัผิดชอบ
งบประมาณ

136 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 85,000 ครูฐิติ 

137 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 250,000 ครูฐิติงบเหลือจา่ย

138 ซ่อมแซมยานพาหนะ 200,000 ครูสนธยางบเหลือจ่าย

139 พัฒนาระบบบริหารการศึกษา 200,000 งบเหลือจา่ย

788,580        50,000      235,000       7 กิจกรรมรวมงบกิจกรรมตามโครงการ 23

6. การพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการและส่งเสริม

ให้ทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา

23.โครงการพัฒนา

งานตามนโยบาย


