
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการใช)จ+ายงบประมาณประจำป4 
 

 

 

 

 

 

 

ข"อมูลครอบคลุมป,งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เป9นข"อมูลแผนการใช"จAายงบประมาณ  

ป,การศึกษา 2564 และป,การศึกษา 2565 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนยางซ*ายพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

ป"การศึกษา 2564 

 

ยุทธศาสตร+ท่ี 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคม 

โครงการ / กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 
งบประมาณจัดสรร 

อุดหนุน เรียนฟร ี รายได. รวม 

1. โครงการมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  ครูนิตยา       

กิจกรรมงานอนามัยและโภชนาการโรงเรียน ครูสกุณรีย; 3,000.00 
 

 3,000.00 

กิจกรรมโครงการ To be number 1 ครูนิตยา 1,000.00 
 

 1,000.00 

กิจกรรมป'องกันและแก/ไขป2ญหายาเสพติดและโรคติดต>อทางเพศสัมพันธB ครูสมชาย 3,000.00 
 

 3,000.00 

กิจกรรมเด็กไทยรักการออกกำลังกาย ครูนิตยา 8,000.00 
 

 8,000.00 

กิจกรรมการแสดงดนตรี/ศิลปะ/ดนตรีไทย/ดนตรีสากล ครูมลธิชา 3,000.00 
 

 3,000.00 

กิจกรรมการแขTงขันกีฬาภายใน/นอกโรงเรียน ครูนิตยา 5,000.00 
 

 5,000.00 

กิจกรรมการปXองกันการแพรTระบาดของโควิด 19 ครูนิตยา  17,000.00  17,000.00 

รวม 23,000.00 17,000.00  40,000.00 

2. โครงการเสริมสร.างคุณธรรม จริยธรรมและคQานิยมที่พึง

ประสงคS  
ครูเรืองวิทย; 

    

กิจกรรมโรงเรียนสุจริต ครูเดTนนคร 1,000.00   1,000.00 

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ครูเรืองวิทย; 1,000.00   1,000.00 

กิจกรรมสTงเสริมการเข`ารTวมวันสำคัญทางศาสนา ครูเรืองวิทย; 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมโรงเรียนดีประจำตำบล ครูณัฐกฤตา 1,000.00   1,000.00 

กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม  คTานิยมที่พึงประสงค; ครูเดTนนคร 1,000.00   1,000.00 

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี– กิจกรรม ม.ปลาย ครูเดTนนคร  20,000.00  20,000.00 

กิจกรรรมสภานักเรียน ครูเรืองวิทย; 2,000.00   2,000.00 

รวม 8,000.00 20,000.00  28,000.00 

รวมทั้งสิ้น 31,000.00 37,000.00  68,000.00 



 

 

ยุทธศาสตร+ท่ี 2 การพัฒนากำลังคนและสรCางความสามารถในการแขFงขัน 

โครงการ / กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 
งบประมาณจัดสรร 

อุดหนุน เรียนฟร ี รายได. รวม 

3. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูนิคม 
    

กิจกรรมสTงเสริมการประชุม อบรม สัมมนา การพัฒนา

เทคโนโลยี 

ครูนิคม 

10,000.00 

  

10,000.00 

กิจกรรมนิเทศภายใน ครูณัฐกฤตา 500.00   500.00 

กิจกรรมการสร`างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ครูนิคม 1,000.00   1,000.00 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครูวันเฉลิม 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรรมพัฒนาครู ในรูปแบบ Tepe Online, PLC, Active 

Learning 

ครูนิคม 

1,000.00 

  

1,000.00 

กิจกรรมการสรรหา บรรจุ แตTงตั้ง การประเมินและพัฒนา ครูนิคม 1,000.00   1,000.00 

รวมทั้งสิ้น 15,500.00   15,500.00 

 

ยุทธศาสตร+ท่ี 3  พัฒนาผูCเรียนใหCมีความสามารถและมีความเปLนเลิศทางวิชาการ 

โครงการ / กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 
งบประมาณจัดสรร 

อุดหนุน เรียนฟร ี รายได. รวม 

4. โครงการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะการเรียนรู.ของ

นักเรียน  

ครูมาลิน ี
   

 

กิจกรรมนำนักเรียนเข`ารTวมนิทรรศการทางวิชาการ ครูมาลิน ี 5,000.00   5,000.00 

กิจกรรมนำนักเรียนรTวมแขTงขันในงานศิลปหัตถกรรม ครูณัฐกฤตา 5,000.00   5,000.00 

กิจกรรมจัดห`องเรียนเปzนแหลTงเรียนรู ̀ ครูวันเฉลิม 4,000.00   4,000.00 

กิจกรรมประชาสัมพันธ;/เสียงตามสาย/โสตทัศนูปกรณ; ครูปริญญา 4,000.00   4,000.00 

กิจกรรมรักการอTานและพัฒนาห`องสมุด ครูมลธิชา 3,000.00   3,000.00 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ̀ ครูณัฐกฤตา 2,000.00   2,000.00 
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โครงการ / กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 
งบประมาณจัดสรร 

อุดหนุน เรียนฟร ี รายได. รวม 

รวม 23,000.00   23,000.00 

5. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ครูณัฐกฤตา     

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูณัฐกฤตา 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรปรับปรุง 2560 ครูมาลิน ี 45,000.00   45,000.00 

กิจกรรมห`องเรียนคุณภาพ/ICT ครูนิคม  20,000.00  20,000.00 

กิจกรรมการเข`าคTายวิชาการ/ติว o-net ครูณัฐกฤตา  3,000.00  3,000.00 

กิจกรรมสอนซTอมเสริม/การแก`ไขผลการเรียน ครูมาลิน ี 1,000.00   1,000.00 

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาตTางประเทศ ครูวันเฉลิม 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร; ครูณัฐธิดา 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ครูดวงฤทัย 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร;และเทคโนโลย ี ครูณัฐกฤตา 6,000.00   6,000.00 

กิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาฯ ครูเดTนนคร 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมการเรียนการสอนการงานอาชีพ ครูนิคม 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมการเรียนการสอนศิลปศึกษา ครูมลธิชา 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ครูนิตยา 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมสะเต็มศึกษาและการเรียนการสอนวิชา IS ครูปริญญา 5,000.00   5,000.00 

รวม 73,000.00 23,000.00  96,000.00 

6. โครงการสQงเสริมทักษะและประสบการณSนอกห.องเรียน ครูปริญญา     

กิจกรรมงานอาชีพเพื่อการมีงานทำ ครูปริญญา 760.00   760.00 

กิจกรรมทัศนศึกษา  ครูปริญญา  10,000.00  10,000.00 

กิจกรรมสหกรณ;ร`านค`า ครูดวงฤทัย 1,000.00   1,000.00 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแหล2งเรียนรู5เศรษฐกิจพอเพียง ครวูันเฉลิม 6,000.00   6,000.00 



 

 

โครงการ / กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 
งบประมาณจัดสรร 

อุดหนุน เรียนฟร ี รายได. รวม 

รวม 7,760.00 10,000.00  17,760.00 

รวมทั้งสิ้น 103,760.00 33,000.00  136,760.00 

ยุทธศาสตร+ท่ี 4  สรCางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

โครงการ / กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 
งบประมาณจัดสรร 

อุดหนุน เรียนฟร ี รายได. รวม 

7. โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  ครวูันเฉลิม     

กิจกรรมเป�ดบ`านวิชาการ ครูณัฐกฤตา 5,000.00   5,000.00 

กิจกรรมระบบดูแลชTวยเหลือนักเรียน ครูมลธิชา 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมการจัดหาทุนการศึกษา ครูนิคม 0.00   0.00 

กิจกรรมเยี่ยมบ`านนักเรียน ครูสมชาย 6,000.00   6,000.00 

กิจกรรมให`บริการชุมชนและองศ;กรตTาง ๆ ครูนิคม 1,000.00   1,000.00 

กิจกรรมงานแนะแนวทางการศึกษา ครูวันเฉลิม 1,000.00   1,000.00 

กิจกรรมสนับสนุนรถ รับ – สTง นักเรียน ครูนิคม 24,240.00   24,240.00 

รวม 39,240.00   39,240.00 

8.โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู.ผQาน

เทคโนโลยี 
 ครูปริญญา 

    

กิจกรรมการเรียนรู`ผTานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(DLIT DLTV) 
ครูปริญญา 

3,000.00 

  

3,000.00 

กิจกรรมซTอมบำรุงและรักษาระบบคอมพิวเตอร; ครูนิคม 15,000.00   15,000.00 

กิจกรรมข`อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

การศึกษา 
ครูปริญญา 

 8,760.00 

 

8,760.00 

รวม 18,000.00 8,760.00  26,760.00 

รวมทั้งสิ้น 57,240.00 8,760.00  66,000.00 



 

 

ยุทธศาสตร+ท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือสรCางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปLนมิตรกับส่ิงแวดลCอม 

โครงการ / กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 
งบประมาณจัดสรร 

อุดหนุน เรียนฟร ี รายได. รวม 

9. โครงการสร.างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป_นมิตรกับ

สิ่งแวดล.อม 
ครูสมชาย 

    

กิจกรรมสร`างจิตสำนึกรักษ;สิ่งแวดล`อม รร.ปลอดขยะ ครูเรืองวิทย; 4,000.00   4,000.00 

กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อสTงเสริมการเรียนรู ̀ ครูสมชาย 50,000.00   50,000.00 

กิจกรรมสนับสนุนสาธารณูปโภค ครูดวงฤทัย 90,000.00   90,000.00 

กิจกรรมจ`างแมTบ`านทำความสะอาด ครูดวงฤทัย 54,000.00   54,000.00 

รวมทั้งสิ้น 198,000.00   198,000.00 

 

ยุทธศาสตร+ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 

โครงการ / กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 
งบประมาณจัดสรร 

อุดหนุน เรียนฟร ี รายได. รวม 

10. โครงการจัดการศึกษาแบบมีสQวนรQวมและกระจาย

อำนาจ 

ครูณัฐธิดา     

กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำป� ครูปริญญา 500.00   500.00 

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูนิคม 0.00   0.00 

กิจกรรมประชุมผู`ปกครอง ครูสมชาย 4,000.00   4,000.00 

กิจกรรมการอบรม ประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาผู`บริหาร ครูนิคม 4,000.00   4,000.00 

การประชุมประจำเดือน ครูนิตยา 

ตาลวันนา 1,000.00 

  

1,000.00 

กิจกรรมคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครูนิคม 0.00   0.00 

รวม 9,500.00   9,500.00 

11. โครงการสQงเสริมการบริหารงานในโรงเรียนอยQางเป_น ครูดวงฤทัย     
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โครงการ / กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 
งบประมาณจัดสรร 

อุดหนุน เรียนฟร ี รายได. รวม 

ระบบ 

กิจกรรมพัฒนาฝ�ายอำนวยการ ครูนิตยา 

ตาลวันนา 

5,000.00 
  

5,000.00 

กิจกรรมพัฒนาฝ�ายบริหารทั่วไป ครูนิคม 5,000.00   5,000.00 

กิจกรรมพัฒนาฝ�ายวิชาการ ครูณัฐกฤตา 5,000.00   5,000.00 

กิจกรรมพัฒนาฝ�ายปกครองและกิจการนักเรียน ครูสมชาย 5,000.00   5,000.00 

กิจกรรมควบคุมภายใน ครดูวงฤทัย 1,000.00   1,000.00 

รวม 21,000.00   21,000.00 

รวมทั้งสิ้น 30,500.00   30,500.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ป"การศึกษา 2565 

 

ยุทธศาสตร+ท่ี 1 การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคม 

โครงการ / กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 
งบประมาณจัดสรร 

อุดหนุน เรียนฟร ี รายได. รวม 

1. โครงการมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  ครูนิตยา       

กิจกรรมงานอนามัยและโภชนาการโรงเรียน ครูเรืองวิทย; 5,000.00   5,000.00 

กิจกรรมโครงการ To be number 1 ครูนิตยา 1,000.00   1,000.00 

กิจกรรมป'องกันและแก/ไขป2ญหายาเสพติดและโรคติดต>อทางเพศสัมพันธB ครูสมชาย 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมเด็กไทยรักการออกกำลังกาย ครูนิตยา 8,000.00   8,000.00 

กิจกรรมการแสดงดนตรี/ศิลปะ/ดนตรีไทย/ดนตรีสากล ครูมลธิชา 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมการแขTงขันกีฬาภายใน/นอกโรงเรียน ครูนิตยา 5,000.00   5,000.00 

กิจกรรมการปXองกันการแพรTระบาดของโควิด 19 ครูเรืองวิทย;  15,000.00  15,000.00 

รวม 23,000.00 15,000.00  38,000.00 

2. โครงการเสริมสร.างคุณธรรม จริยธรรมและค7านิยมที่พึงประสงค?  ครูเรืองวิทย;     

กิจกรรมโรงเรียนสุจริต ครูเดTนนคร 500.00   500.00 

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ครูเรืองวิทย; 500.00   500.00 

กิจกรรมสTงเสริมการเข`ารTวมวันสำคัญทางศาสนา ครูเรืองวิทย; 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ครูณัฐกฤตา 500.00   500.00 

กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม  คTานิยมที่พึงประสงค; ครูเดTนนคร 500.00   500.00 

กิจกรรมลูกเสือ- เนตรนาร ีและกิจกรรม ม.ปลาย ครูเดTนนคร  20,000.00  20,000.00 

กิจกรรรมสภานักเรียน ครูเรืองวิทย;  2,000.00  2,000.00 

กิจกรรมป�จฉิมนิเทศ ครูวันเฉลิม  1,000.00  1,000.00 

รวม 4,000.00 23,000.00  27,000.00 

รวมทั้งสิ้น 27,000.00 38,000.00  65,000.00 



 

 

ยุทธศาสตร+ท่ี 2 การพัฒนากำลังคนและสรCางความสามารถในการแขFงขัน 

โครงการ / กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 
งบประมาณจัดสรร 

อุดหนุน เรียนฟร ี รายได. รวม 

3. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูนิคม     

กิจกรรมส2งเสริมการประชุม อบรม สัมมนา การพัฒนาเทคโนโลย ี ครูนิคม 20,000.00   20,000.00 

กิจกรรมนิเทศภายใน ครูณัฐกฤตา 500.00   500.00 

กิจกรรมการสร`างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ครูนิคม 1,000.00   1,000.00 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครูวันเฉลิม 1,000.00   1,000.00 

กิจกรรรมพัฒนาครู ในรูปแบบ Tepe Online, PLC, Active Learning ครูนิคม 1,000.00   1,000.00 

กิจกรรมการสรรหา บรรจุ แตTงตั้ง การประเมินและพัฒนา ครูนิคม 500.00   500.00 

รวมทั้งสิ้น 24,000.00   24,000.00 

 

ยุทธศาสตร+ท่ี 3  พัฒนาผูCเรียนใหCมีความสามารถและมีความเปLนเลิศทางวิชาการ 

โครงการ / กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 
งบประมาณจัดสรร 

อุดหนุน เรียนฟร ี รายได. รวม 

4. โครงการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะการเรียนรู.ของ

นักเรียน  

ครูมาลิน ี     

กิจกรรมนำนักเรียนเข`ารTวมนิทรรศการทางวิชาการ ครูมาลิน ี  5,000.00  5,000.00 

กิจกรรมนำนักเรียนรTวมแขTงขันในงานศิลปหัตถกรรม ครูณัฐกฤตา 5,000.00   5,000.00 

กิจกรรมจัดห`องเรียนเปzนแหลTงเรียนรู ̀ ครูเกตน;สิรี 4,000.00   4,000.00 

กิจกรรมประชาสัมพันธ;/เสียงตามสาย/โสตทัศนูปกรณ; ครูปริญญา 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมรักการอTานและพัฒนาห`องสมุด ครูมลธิชา 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ̀ ครูณัฐกฤตา 1,000.00   1,000.00 

รวม 14,000.00 5,000.00  19,000.00 
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โครงการ / กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 
งบประมาณจัดสรร 

อุดหนุน เรียนฟร ี รายได. รวม 

5. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ครูณัฐกฤตา     

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ครูณัฐกฤตา 1,000.00   1,000.00 

กิจกรรมวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตรปรับปรุง 2560 ครูมาลิน ี 35,000.00   35,000.00 

กิจกรรมห`องเรียนคุณภาพ/ICT ครูนิคม  20,450.00  20,450.00 

กิจกรรมการเข`าคTายวิชาการ/ติว o-net ครูวันเฉลิม  2,000.00  2,000.00 

กิจกรรมสอนซTอมเสริม/การแก`ไขผลการเรียน ครูมาลิน ี 500.00   500.00 

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาตTางประเทศ ครูเกตน;สิรี 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร; ครูณัฐธิดา 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ครูดวงฤทัย 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร;และเทคโนโลย ี ครูณัฐกฤตา 5,000.00   5,000.00 

กิจกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษาฯ ครูเดTนนคร 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมการเรียนการสอนการงานอาชีพ ครูนิคม 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมการเรียนการสอนศิลปศึกษา ครูมลธิชา 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ครูนิตยา 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมสะเต็มศึกษาและการเรียนการสอนวิชา IS ครูปริญญา 3,000.00   3,000.00 

รวม 58,500.00 22,450.00  80,950.00 

6. โครงการสQงเสริมทักษะและประสบการณSนอกห.องเรียน ครูปริญญา     

กิจกรรมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ ครูปริญญา 500.00   500.00 

กิจกรรมทัศนศึกษา  ครูปริญญา  10,000.00  10,000.00 

กิจกรรมสหกรณ;ร`านค`า ครูดวงฤทัย 500.00   500.00 

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแหล2งเรียนรู5เศรษฐกิจพอเพียง ครูวันเฉลิม 6,000.00   6,000.00 

รวม 7,000.00 10,000.00  17,000.00 



 

 

โครงการ / กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 
งบประมาณจัดสรร 

อุดหนุน เรียนฟร ี รายได. รวม 

รวมทั้งสิ้น 79,500.00 37,450.00  116,950.00 

 

ยุทธศาสตร+ท่ี 4  สรCางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

โครงการ / กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 
งบประมาณจัดสรร 

อุดหนุน เรียนฟร ี รายได. รวม 

7. โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  ครูวันเฉลิม     

กิจกรรมเป�ดบ`านวิชาการ ครูณัฐกฤตา 5,000.00   5,000.00 

กิจกรรมระบบดูแลชTวยเหลือนักเรียน ครูมลธิชา 1,000.00   1,000.00 

กิจกรรมการจัดหาทุนการศึกษา ครูนิคม 0.00   0.00 

กิจกรรมเยี่ยมบ`านนักเรียน ครูสมชาย 6,000.00   6,000.00 

กิจกรรมให`บริการชุมชนและองศ;กรตTาง ๆ ครูนิคม 600.00   600.00 

กิจกรรมงานแนะแนวทางการศึกษา ครูวันเฉลิม 1,500.00   1,500.00 

กิจกรรมสนับสนุนรถ รับ – สTง นักเรียน ครูนิคม 10,000.00   10,000.00 

รวม 24,100.00   24,100.00 

8.โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู.ผQาน

เทคโนโลยี 

ครูปริญญา     

กิจกรรมการเรียนรู`ผTานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(DLIT DLTV) 

ครูปริญญา 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมซTอมบำรุงและรักษาระบบคอมพิวเตอร; ครูนิคม 13,000.00   13,000.00 

กิจกรรมข`อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

การศึกษา 

ครูปริญญา  5,000.00  5,000.00 

รวม 15,000.00 5,000.00  20,000.00 

รวมทั้งสิ้น 39,100.00 5,000.00  44,100.00 



 

 

ยุทธศาสตร+ท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือสรCางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปLนมิตรกับส่ิงแวดลCอม 

โครงการ / กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 
งบประมาณจัดสรร 

อุดหนุน เรียนฟร ี รายได. รวม 

9. โครงการสร.างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป_นมิตรกับ

สิ่งแวดล.อม 

ครูสมชาย     

กิจกรรมสร`างจิตสำนึกรักษ;สิ่งแวดล`อม รร.ปลอดขยะ ครูเรืองวิทย; 2,000.00   2,000.00 

กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อสTงเสริมการเรียนรู ̀ ครูสมชาย 50,000.00   50,000.00 

กิจกรรมสนับสนุนสาธารณูปโภค ครูดวงฤทัย 72,800.00   72,800.00 

กิจกรรมจ`างลูกจ`างชั่วคราว ครูดวงฤทัย 95,000.00   95,000.00 

รวมทั้งสิ้น 219,800.00   219,800.00 

 

ยุทธศาสตร+ท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 

โครงการ / กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 
งบประมาณจัดสรร 

อุดหนุน เรียนฟร ี รายได. รวม 

10. โครงการจัดการศึกษาแบบมีสQวนรQวมและกระจาย

อำนาจ 

ครูณัฐธิดา     

กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำป� ครูปริญญา 500.00   500.00 

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูนิคม 500.00   500.00 

กิจกรรมประชุมผู`ปกครอง ครูสมชาย 3,000.00   3,000.00 

กิจกรรมการอบรม ประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนาผู`บริหาร ครูนิคม 2,000.00   2,000.00 

การประชุมประจำเดือน ครูเกตน;สิรี 500.00   500.00 

กิจกรรมคำรับรองการปฏิบัติราชการ ครูเกตน;สิรี 0.00   0.00 

รวม 6,500.00   6,500.00 

11. โครงการสQงเสริมการบริหารงานในโรงเรียนอยQางเป_น

ระบบ 

ครูดวงฤทัย 
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โครงการ / กิจกรรม ผู.รับผิดชอบ 
งบประมาณจัดสรร 

อุดหนุน เรียนฟร ี รายได. รวม 

กิจกรรมพัฒนาฝ�ายอำนวยการ ครูนิคม 3,000.00   3,000.00 

กิจกรรมพัฒนาฝ�ายบริหารทั่วไป ครูเรืองวิทย; 3,000.00   3,000.00 

กิจกรรมพัฒนาฝ�ายวิชาการ ครูณัฐกฤตา 3,000.00   3,000.00 

กิจกรรมพัฒนาฝ�ายปกครองและกิจการนักเรียน ครูสมชาย 3,000.00   3,000.00 

กิจกรรมควบคุมภายใน ครูดวงฤทัย 1,000.00   1,000.00 

รวม 13,000.00   13,000.00 

รวมทั้งสิ้น 19,500.00   19,500.00 

 

 

 

 

 

 

 

 


