
 การจัดการเรียน
การสอน

    กิจกรรม   
พัฒนาผู้เรียน

 บ ารุงการศึกษา
 ห้องเรียนพิเศษ

วิทย-์คณิต
อ่ืนๆ

1.1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1.1.1 กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรู้ 62              100,000            100,000  นางนัญธมณีกร  ระรอกแก้ว ต.ค 61.-มี.ค. 62

1.1.2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์

 นางสาวปญัญาวดี  ประดับสุข ต.ค.61 - ก.ย. 62

1.1.3 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิท์างการทดสอบO-NET
 วทิยาศาสตร์

                 3,000                3,000  นายเสกสรร  ค านนท์ ต.ค. 61-มี.ค. 62

1.1.4 กิจกรรมงานสัปดาหว์ทิยาศาสตร์                  8,000                8,000  นางปรมาภรณ์  ยามาโมโตะ ม.ค. 62-ก.ย. 62

1.1.5 กิจกรรมพฒันาการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา  นายโกศล  จันทรโชติ ต.ค.61 - ก.ย. 62

1.1.6 กิจกรรมพฒันาหอ้งคอมพวิเตอร์                58,300              58,300  นายสุรศักด์ิ  สีน  าเงิน ต.ค 61.-มี.ค. 62

1.1.7 กิจกรรมอบรมนักเรียนปวช.๓และประชุมผู้ปกครอง  จอญ.หทยัชนก  ค านึงธรรม ส.ค. 62-ก.ย. 62

1.1.8  กิจกรรมพฒันาทกัษะการเรียนรู้วชิางานเกษตร                20,000              20,000  นางปลิาณี  ฉัตรทอง พ.ย. 61 -ก.ย. 62

1.1.9 กิจกรรมพฒันาทกัษะการเรียนรู้วชิาช่างเชื่อมไฟฟา้                10,000              10,000  นายกัมปนาท  ค าจวง ต.ค. 61- ก.ย. 62

1.1.10 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนงานผ้า  นางสาวละออง  องค์วมิลการ ต.ค 61.-ม.ค. 62

1.1.11 กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาคู่วฒันธรรมจีน                10,100              10,100  นางสาวมนัสนันท ์ ศรีสังข์งาม ก.ค. -ส.ค. 62

1.1.12 กิจกรรม STEM  of  Mathematics                  6,000                6,000  นายเฉลิมชัย  พทิกัษว์งศ์ ต.ค. 61- ก.ย. 62

กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาผู้เรียนให้มคุีณภาพตามมาตรฐานสากล

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา



 การจัดการเรียน
การสอน

    กิจกรรม   
พัฒนาผู้เรียน

 บ ารุงการศึกษา
 ห้องเรียนพิเศษ

วิทย-์คณิต
อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

1.1.13 กิจกรรมวจิัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้ Classroom 
Action Research

                 1,400                1,400  นางสาวอารีรัตน์  แสงสุขดี ต.ค. 61- ก.ย. 62

1.1.14 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน          
 สุขศึกษาและพลศึกษา

               40,000              40,000  นายโกศล  จันทรโชติ พ.ค. 62-มิ.ย. 62

1.1.15 ค่ายภาษาญี่ปุ่น                27,000              27,000  นางสาวพมิพว์รีย์  บุ้นหลี พ.ค. -ก.ย. 62

1.1.16 ปรับพื นฐานภาษาจีน                12,750              12,750 นางสาวมนัสนันท ์ ศรีสังข์งาม ต.ค 61-พ.ค. 62

1.1.17 English for Daily Life                     400                   400 นางสาวปริดา  แก้วประหลาด ต.ค 61.-มี.ค. 62

1.1.18 Merry Christmas and Happy New Year                  8,000                8,000 นางสาวภคัภร  เอกอมรธนากิจ  ธ.ค. 61-ก.ย. 62

1.1.19 วนัตรุษจีน                  4,000                4,000 นางสาวกาญจนาพร  เชิดชูสุวรรณ ธ.ค. 61-ก.ย. 62

รวม              308,950           308,950



 การจัดการเรียน
การสอน

    กิจกรรม   
พัฒนาผู้เรียน

 บ ารุงการศึกษา
 ห้องเรียนพิเศษ

วิทย-์คณิต
อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

1.2
โครงการสร้างชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC)       
เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนศตวรรษที่ 21

 

1.2.1 กิจกรรม PLC เพื่อพฒันาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครูคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบกิจกรรม Active 
Learning

นางปราณี  อินทรักษา ต.ค.61 - ก.ย.62

1.2.2 กิจกรรม PLC พฒันาความรับผิดชอบต่อการส่งงาน
ที่ได้รับมอบหมายของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา

นายสิทธชิัย  สุขราชกิจ ต.ค.61 - ก.ย.62

1.2.3 กิจกรรม PLC เพื่อพฒันาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครูภาษาไทยในการส่งเสริมทกัษะการอ่าน

นายกรณ์พงศ์  พฒันปกรณ์พงษ์ ต.ค.61 - ก.ย.62

1.2.4 กิจกรรม PLC เพื่อพฒันาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครูวทิยาศาสตร์โดยใช้รูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย

นางสาวเนตรราตรี  ทา้วโสม ต.ค.61 - ก.ย.62

1.2.5 กิจกรรม PLC พฒันาการมีวนิัยของนักเรียน         
 กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายภาณุวฒัน์  บอ่พมิาย ต.ค.61 - ก.ย.62

1.2.6 กิจกรรม PLC เพื่อพฒันาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครูภาษาต่างประเทศโดยใช้รูปแบบกิจกรรม Active 
Learning

นางสาวนันทิยา  ปัญญาธิกวัฒน์ ต.ค.61 - ก.ย.62



 การจัดการเรียน
การสอน

    กิจกรรม   
พัฒนาผู้เรียน

 บ ารุงการศึกษา
 ห้องเรียนพิเศษ

วิทย-์คณิต
อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

1.2.7 กิจกรรม PLC เพื่อพฒันาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครูสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมโดยใช้รูปแบบ
กิจกรรม Active Learning

นางสาวอุสา  ทองปรีชา ต.ค.61 - ก.ย.62

1.2.8 กจิกรรม PLC เพื่อพฒันาการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ของ
ครูศิลปะโดยใช้รูปแบบกจิกรรม Active Learning

นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง ต.ค.61 - ก.ย.62

รวม  -  -  -  -  - 

1.3
โครงการหอ้งเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณติศาสตร์ 
(เพชรบรรหาร1)

1.3.1 กิจกรรมจัดซื อวสัดุ-และอุปกรณ์ 85,000                85,000             นางสาวจิราพร  ลิ มประเสริฐ ต.ค. 61- ก.ย. 62

1.3.2 กิจกรรมสารสนเทศหอ้งเพชรบรรหารฯ 1 45,000                45,000             นางกรริสา  จันทร์สุวรรณ ต.ค. 61- ก.ย. 62

1.3.3 กิจกรรมค่ายพฒันาทกัษะกระบวนการ                
 ทางวทิยาศาสตร์

218,000              218,000           นางสาววชิชุดา  งามอักษร ต.ค. 61- ก.ย. 62

1.3.4 กิจกรรมซ่อมบ ารุงหอ้งเพชรบรรหารฯ 1 30,000                30,000             นางปรมาภรณ์  ยามาโมโตะ ต.ค. 61- ก.ย. 62

1.3.5 กิจกรรมการรับสมัครนักเรียนหอ้งเพชรบรรหารฯ 1
 เข้าศึกษาต่อ ม.1,4

               10,000 10,000             นางสาวพมิพน์ภสั  อินทร์สกุล ต.ค. 61- ก.ย. 62

1.3.6 กิจกรรมการสอบประเมินและพฒันา                 
 สู่ความเปน็เลิศฯ TEDET

29,350                29,350             นางนัญธมณีกร  ระรอกแก้ว ต.ค. 61- ก.ย. 62



 การจัดการเรียน
การสอน

    กิจกรรม   
พัฒนาผู้เรียน

 บ ารุงการศึกษา
 ห้องเรียนพิเศษ

วิทย-์คณิต
อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

1.3.7 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้หอ้งเรียนพเิศษ
วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

70,000                70,000             นายเอกชัย  ลวดค า ต.ค. 61- ก.ย. 62

1.3.8  กิจกรรมโครงงานวทิยาศาสตร์ 20,000                20,000             นายเสกสรร  ค านนท์ ต.ค. 61- ก.ย. 62

1.3.9 กิจกรรมจัดซื อส่ือเพื่อการพฒันาการเรียนรู้ 40,000                40,000             นายอุเทศ  อาชาทองสุข ต.ค. 61- ก.ย. 62

1.3.10 กิจกรรมสอนเสริมเติมเต็มความรู้ 250,000              250,000           นางสาวสิริขวญั  สุพรรณคง ต.ค. 61- ก.ย. 62

1.3.11 กิจกรรมปรับพื นฐานการเรียนรู้นักเรียนหอ้งเพชร
บรรหารฯ 1

49,500                49,500             นางสาวณัฐวรา  สุกใส ต.ค. 61- ก.ย. 62

1.3.12 กิจกรรมพฒันาทกัษะกระบวนการคิดเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพทางด้านความจ า

81,500                81,500             นายเฉลิมชัย  พทิกัษว์งศ์ ต.ค. 61- ก.ย. 62

1.3.13 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 180,000              180,000           นายอธวิฒัน์  พนัธรั์ตน์ ต.ค. 61- ก.ย. 62

1.3.14 กิจกรรมส่งเสริมความเปน็เลิศด้านคณิตศาสตร์ 25,000                25,000             นางสาวอารีรัตน์  แสงสุขดี ต.ค. 61- ก.ย. 62

1.3.15 กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 29,640                29,640             นางสาวรจนา  ดาวเรือง ต.ค. 61- ก.ย. 62

1.3.16 กิจกรรมสภานักเรียนหอ้งเพชรฯ 67,250                67,250             นางสาวเสาวลักษณ์  ชินวงษ์ ต.ค. 61- ก.ย. 62

1.3.17 กิจกรรมนิเทศติดตาม 21,140                21,140             นางปราณี  อินทรักษา ต.ค. 61- ก.ย. 62

1.3.18 กิจกรรมพฒันาทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 100,400              100,400           นางสาวเนตรราตรี  ทา้วโสม ต.ค. 61- ก.ย. 62

1.3.19 กิจกรรมพฒันาบคุลากรครูหอ้งเพชรฯ 25,960                25,960             นางสาวลินดา  จุฬาวรรณ ต.ค. 61- ก.ย. 62
1.3.20 กิจกรรมการแข่งขันด้านวทิยาศาสตร์ 30,000                30,000             นางสุภาพร  แหลมแก้ว ต.ค. 61- ก.ย. 62

รวม                10,000 1,397,740           1,407,740       



 การจัดการเรียน
การสอน

    กิจกรรม   
พัฒนาผู้เรียน

 บ ารุงการศึกษา
 ห้องเรียนพิเศษ

วิทย-์คณิต
อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

1.4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย

1.4.1 กิจกรรมค่ายรักษภ์าษาทศันวรรณกรรม                  5,000             11,250              16,250  นายธรีะศักด์ิ  ชอมภเูขียว พ.ค. 62

1.4.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและจดบนัทกึ            
ตามพระอัจฉริยวตัรของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 นางวไิลพกัตร์  กล่ินกาหลง ต.ค. 61-ก.ย. 62

1.4.3 กิจกรรมภาษาไทยวนัละค า  นางสาววชิรภรณ์  ศรปอ้ม ต.ค. 61-ก.ย. 62

1.4.4 กิจกรรมวนัภาษาไทยแหง่ชาติ                  6,500                6,500  ครูวรีะยุทธ  โพธิสุ์วรรณ มิ.ย. -ก.ค. 62

1.4.5 กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยค าวนัส าคัญไทย  นางวนีา  มีบญุญา ต.ค. 61-ก.ย. 62

1.4.6 กิจกรรมพฒันาผู้เรียนสู่ความเปน็เลิศทางภาษาไทย                  1,500                1,500 นายกรณ์พงศ์  พฒันปกรณ์พงษ์ ต.ค. 61-ก.ย. 62

รวม 13,000               11,250                       24,250

1.5 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเปน็เลิศ

1.5.1 กิจกรรมแข่งขันทกัษะงานศิลปหตัถกรรมนักเรียน
ครั งที่ 68

          200,000            200,000  นางภณัวดี  แก้วทพิย์ ต.ค.61- มี.ค 62

1.5.2 กิจกรรมแข่งขันศิลปหตัถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์

               14,000              14,000  นางสาวเสาวลักษณ์  ชินวงษ์ ต.ค.61- มี.ค 62

1.5.3 กิจกรรมพฒันาผู้เรียนสู่ความเปน็เลิศวทิยาศาสตร์                36,000              36,000  นางนัญธมณีกร  ระรอกแก้ว ต.ค.61- มี.ค 62

1.5.4 กิจกรรมพฒันาผู้เรียนสู่ความเปน็เลิศกลุ่มสาระ     
 การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม

               85,200              85,200  นางจุฑามาศ  เหน็ประเสริฐ พ.ย. 61 -ก.ย. 62



 การจัดการเรียน
การสอน

    กิจกรรม   
พัฒนาผู้เรียน

 บ ารุงการศึกษา
 ห้องเรียนพิเศษ

วิทย-์คณิต
อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

1.5.5 กิจกรรมการแข่งขันความเปน็เลิศภาษาต่างประเทศ                21,100              21,100  นางสาวพชัรินทร์  ศรีทาคง ต.ค.61- มี.ค 62

1.5.6 กิจกรรมพฒันาความสามารถทางด้านวงดนตรี
ประเภทเคร่ืองลม

22,500                            22,500 นายภริูวทิย์  เพง็สุวรรณ ต.ค.61- มี.ค 62

1.5.7 กิจกรรมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ นอกสถานที่ 7,000                                7,000 นายอมรเทพ  ภทัรสุวรรณกิจ พ.ย. 61 -ก.ย. 62

1.5.8 กิจกรรมพฒันาผู้เรียนสู่ความเปน็เลิศการงานอาชีพฯ 50,000                            50,000 นายประเมิน  โพธิห์อม ต.ค.61- มี.ค 62

1.5.9 กิจกรรมพฒันาความสามารถผู้เรียนด้านดนตรีไทย 4,890                                4,890 นางสาววราภรณ์  แก้วกระจ่าง ต.ค. 61 -ก.ย. 62

1.5.10 กิจกรรมพฒันาความเปน็เลิศด้านนาฏศิลป์ 30,000                            30,000 นางสาวภารตี  เพิ่มพนู ต.ค. 61 -ก.ย. 62

1.5.11 กิจกรรมพฒันาความสามารถทางด้านการแสดง
ตลก (ศิลปะ)

5,000                                5,000 นางสาวยุพาภรณ์  สุขเกษม ต.ค.61- มี.ค 62

1.5.12 กิจกรรมพฒันาความสามารถทางด้าน            
การร้องเพลง

5,000                                5,000 นางสาวยุพาภรณ์  สุขเกษม ต.ค.61- มี.ค 62

1.5.13 กิจกรรมพฒันาความรู้ความสามารถผู้เรียน         
  ด้านทศันศิลป์

14,168                            14,168 นางสาวมัณฑรี  เกตุแก้ว ต.ค. 61 -ก.ย. 62

1.5.14 กิจกรรมพฒันาและส่งเสริมความสามารถผู้เรียน
ด้านกีฬาวอลเลย์บอล

12,500                            12,500 นายจุมพล  อยู่คง ธ.ค. 61-ก.ย. 62

1.5.15 กิจกรรมลีลาศ นายโกศล  จันทรโชติ ต.ค. 61 -ก.ย. 62

1.5.16 กิจกรรมพฒันาความเปน็เลิศทางด้านคีตะมวยไทย 10,000                            10,000 นายประพนธ ์ ชิดปราง ต.ค. 61 -ก.ย. 62

1.5.17 กิจกรรมส่งเสริมความเปน็เลิศด้านกีฬาฟตุซอล 7,500                                7,500 นายวรุตม์  ด ารงเกียรติสกุล ต.ค. 61 -ก.ย. 62



 การจัดการเรียน
การสอน

    กิจกรรม   
พัฒนาผู้เรียน

 บ ารุงการศึกษา
 ห้องเรียนพิเศษ

วิทย-์คณิต
อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

1.5.18 กิจกรรมพฒันาการเรียนการสอนสังคมศึกษา นางปพชัญา  จันทรโชติ ต.ค. 61 -ก.ย. 62

1.5.19 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวติัศาสตร์ นางจุฑามาศ  เหน็ประเสริฐ ต.ค. 61 -ก.ย. 62

1.5.20 กิจกรรมพฒันาทกัษะความสามารถผู้เรียนสู่ความ

เปน็เลิศด้านทศันศิลป์
12,190               12,190             นางสาวปยิธดิา สร้อยระย้า

ต.ค. 61 -ก.ย. 62

1.5.21 กิจกรรมส่งเสริมนาฏศิลปไ์ทยใหม้ีคุณภาพ                20,000              20,000 นางสาวปุณณ์นิฐา ทองธาวินสิน ต.ค. 61 -ก.ย. 62

รวม 357,048             200,000                   557,048

1.6 โครงการอาเซียน

1.6.1 กิจกรรมวนัอาเซียน                  2,000                2,000 นายไชยพร  แย้มมี ต.ค. 61 -ก.ย. 62

1.6.2 กิจกรรมสัปดาหอ์าเซียน                  3,000                3,000 นายไชยพร  แย้มมี ต.ค. 61 -ก.ย. 62

1.6.3 กิจกรรมหอ้งเรียนอาเซียน                10,000              10,000 นางสาววราภรณ์  มาลัย ต.ค.61- มี.ค 62

รวม                15,000             15,000

1.7 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.7.1 พฒันาผู้เรียนตามหลักสูตร 4,500                             17,500              22,000  นายสิทธชิัย  สุขราชกิจ พ.ย.๖๑-ก.ย.๖2

1.7.2 การเข้าค่ายพกัแรม           251,200            251,200  นายสิทธชิัย  สุขราชกิจ พ.ย.๖๑-ก.ย.๖2

1.7.3 งานชุมนุมลูกเสือส านักงานเขตพื นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๙

            28,400              28,400  นายสิทธชิัย  สุขราชกิจ ก.ค.62

1.7.4 พธิเีข้าประจ าหมู่ยุวกาชาด               1,500                1,500 จอญ. หทยัชนก  ค านึงธรรม
 พ.ค.62



 การจัดการเรียน
การสอน

    กิจกรรม   
พัฒนาผู้เรียน

 บ ารุงการศึกษา
 ห้องเรียนพิเศษ

วิทย-์คณิต
อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

1.7.5 ฝึกระเบยีบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาดวา่ด้วย
เร่ืองการท าความเคารพของยุวกาชาด

              1,050                1,050 จอญ. หทยัชนก  ค านึงธรรม
 พ.ย.61

1.7.6 ชุมนุมยุวกาชาดส่วนภมูิภาค               5,940                5,940  จอญ. หทยัชนก  ค านึงธรรม พ.ค.-มิ.ย.๖2

1.7.7 พฒันาความเปน็เลิศทางด้านการสร้างอุปกรณ์      
เพื่อใหบ้ริการ

            12,000              12,000  นายประพนธ ์ ชิดปราง พ.ย.61 -ก.ย.62

1.7.8 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (youth counselor)               5,000                5,000 นางสาวศุภสิรา  ผ่านกระแส

พ.ย.61-ก.ย.62

1.7.9 พฒันางานแนะแนวสู่การบริการรอบด้านเพื่อ     
การพฒันาศักยภาพผู้เรียน

15,800                         15,800 นางสาวอ าพกิา  บารมี
พ.ย.61-ก.ย.62

รวม                  4,500 338,390                   342,890

1.8 โครงการทศันศึกษา

1.8.1 เปดิโลกการเรียนรู้ BJ.๑ Tour           188,400            188,400  นายสิทธชิัย  สุขราชกิจ พ.ย.๖๑-ก.ย.๖2

1.8.2 ทศันศึกษาสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 72,000            72,000              นางสาวเนตรราตรี  ทา้วโสม พ.ค.-ก.ย.62

1.8.3 พพิธิทศันา ทศันศึกษาตามแหล่งเรียนรู้             36,000              36,000  นายวรีะยุทธ โพธิสุ์วรรณ ต.ค. 61 -ก.ย. 62

1.8.4 ทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้             30,000 30,000              นางสาววราภรณ์  มาลัย ต.ค. 61 -ก.ย. 62

1.8.5 Let's Go Okay             30,000              30,000  นางสาวธนัตตา  ทองบา้นโข้ง ต.ค. 61 -ก.ย. 62

1.8.6 น านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้             24,000 24,000              นางนันทวนั ก่ ามอญ ต.ค. 61 -ก.ย. 62

รวม          380,400 380,400          



 การจัดการเรียน
การสอน

    กิจกรรม   
พัฒนาผู้เรียน

 บ ารุงการศึกษา
 ห้องเรียนพิเศษ

วิทย-์คณิต
อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

1.9
โครงการจัดท าเอกสารประกอบการเรียนของนักเรียน
แผนการเรียนภาษาจีน

1.9.1 กิจกรรมจัดท าเอกสารประกอบการเรียน             15,000 15,000              นางสาวมนัสนันท ์ ศรีสังข์งาม ต.ค.61 -ก.ย.62

รวม            15,000             15,000

กลยุทธ์ที ่2  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มคุีณธรรม จริยธรรมและค่านิยมความเป็นไทยโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.1  โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1.1 กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพยีง 15,000                            15,000 นางสาวสุภาณี  ปุ้ยทองดี พ.ย. 61 -ก.ย. 62

รวม 15,000                           15,000

2.2 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน

2.2.1 กิจกรรมงานส่งเสริมระเบยีบวนิัย 8,600                 8,600               นายเฉลิมชัย  พทิกัษว์งศ์ ต.ค.61-ก.ย.62

2.2.2 กิจกรรมรณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 15,000            15,000             นายจุมพล  อยู่คง ต.ค.61-ก.ย.62

2.2.3 กิจกรรมค่ายพทุธธรรม 25,000            25,000             นางรวงทอง  ปิ่นเจริญ พ.ค.-ก.ย.61

2.2.4 กิจกรรมวนัส าคัญ (7 วนั) 50,000            50,000             นางรวงทอง  ปิ่นเจริญ ต.ค.61-ก.ย.62

2.2.5 กิจกรรมส่งเสริมพระพทุธศาสนาพฒันาคุณธรรม
จริยธรรม

13,000            13,000             นายนิคม  วงษสุ์วรรณ ต.ค.61-ก.ย.62

2.2.6 กิจกรรมปจัฉิมนิเทศ (ม.3. ม.6 และปวช. 3) 29,000            29,000             นางสาววาสนา ด่วนดี ต.ค.61-มี.ค.62

2.2.7 กิจกรรมจิตอาสา 5,000              5,000               นายภาณุวฒัน์  บอ่พมิาย เม.ย.-ก.ย.62



 การจัดการเรียน
การสอน

    กิจกรรม   
พัฒนาผู้เรียน

 บ ารุงการศึกษา
 ห้องเรียนพิเศษ

วิทย-์คณิต
อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

2.2.8 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการออมทรัพย์ 5,000                 5,000               นางนันทวนั  ก่ ามอญ ต.ค.61-ก.ย.62

2.2.9 กิจกรรมค่ายหลอมรวมใจพนัผูกลูกบรรหาร 1     
(ปรับพื นฐาน)

25,000            25,000             นางสาววาสนา ด่วนดี เม.ย.-ก.ย.62

2.2.10 กิจกรรมสภานักเรียน 28,000               22,500            50,500             นางสาววาสนา ด่วนดี ต.ค.61-ก.ย.62

รวม 41,600               184,500         226,100           

กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมพัฒนาระบบดแูลชว่ยเหลือนักเรียนให้มปีระสิทธิภาพ

3.1 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3.1.1 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 37,500            37,500             นางสาวอุสา  ทองปรีชา ต.ค.61-ก.ย.62

3.1.2 กิจกรรมงานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 5,000              5,000               นายอมรเทพ  ภทัรสุวรรณกิจ ต.ค.61-ก.ย.62

3.1.3 กิจกรรมส่งเสริมงานจักรยานยนต์และยานพาหนะ 3,000              3,000               นายวรุตม์  ด ารงเกียรติสกุล เม.ย.-ก.ย.62

3.1.4 กิจกรรมงานปจัจัยพื นฐาน นางศิริพร  เถาวโ์ท เม.ย.-ก.ย.62

3.1.5 กิจกรรมงานประกันอุบติัเหตุหมู่ นางปณิสรา  ชูศรีชัย ต.ค.61-ส.ค.62

3.1.6 กิจกรรมสวสัดิการร้านค้า นางวาสนา ไกรทองสุข ต.ค.61-ส.ค.62

3.1.7 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปดิ       
 ของโรงเรียน

100,000             100,000           นายอมรเทพ  ภทัรสุวรรณกิจ ต.ค.61-ส.ค.62

รวม 100,000             45,500           145,500          



 การจัดการเรียน
การสอน

    กิจกรรม   
พัฒนาผู้เรียน

 บ ารุงการศึกษา
 ห้องเรียนพิเศษ

วิทย-์คณิต
อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

3.2 โครงการส่งเสริมสุขภาพ จัดซ้ือยาเวชภณัฑ์และอุปกรณ์

3.2.1 จัดซื อยาเวชภณัฑ์และอุปกรณ์  ๒๒,๙๖๔ 22,964             นางสาวจิติรัตน์  ฐานุอัครพฒัน์ ต.ค.61-ก.ย.62

รวม 22,964               22,964            

4.1 โครงการพัฒนาครูมาตรฐานสู่สากล

4.1.1 กิจกรรมพฒันาบคุลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

5,100                 5,100               นางสาวศิราพรรณ  ชูประสิทธิ์ ต.ค. 61 -ส.ค.. 62

4.1.2 กิจกรรม STEM for Education 10,000               10,000             นางกรริสา  จันทร์สุวรรณ ม.ค. -มี.ค. 62

4.1.3 กิจกรรมอบรมพฒันาบคุลากร/พฒันาวชิาชีพ/       
 ศึกษาดูงาน

300,000             300,000           นายไชยพร  แย้มมี พ.ค.-ก.ย.62

4.1.4 กิจกรรมยกย่อง/สร้างขวญัก าลังใจ/สวสัดิการครู นายไชยพร  แย้มมี พ.ย.61-ก.ย.62

4.1.5 กิจกรรมจัดหา จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว                  
  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง

660,000             660,000           นายไชยพร  แย้มมี ต.ค.61-ก.ย.62

4.1.6 กิจกรรมจัดหา จัดจ้างครูต่างชาติ 1,475,910          1,475,910        นางสาวพชิารมย์  สุขกลม ต.ค.61-ก.ย.62

4.1.7 กิจกรรมจัดหา จัดจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว 1,195,600          1,195,600        นายไชยพร  แย้มมี ต.ค.61-ก.ย.62

4.1.8 กิจกรรมอบรมการใช้ Logbook Teacher 15,650               15,650             นายไชยพร  แย้มมี พ.ย.61-มี.ค.62
4.1.9 พฒันาบคุลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 25,960                25,960             นางสาวลินดา  จุฬาวรรณ พ.ย.61-ก.ย.62

รวม 330,750             3,331,510         25,960                3,688,220       

กลยุทธ์ที ่4 ยกระดบัการจัดการเรียนการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล



 การจัดการเรียน
การสอน

    กิจกรรม   
พัฒนาผู้เรียน

 บ ารุงการศึกษา
 ห้องเรียนพิเศษ

วิทย-์คณิต
อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

4.2 โครงการนิเทศการศึกษา

4.2.1 กิจกรรมงานสารสนเทศงานวชิาการ                  5,000                5,000 นางนาตยา  พทิกัษว์งศ์ ต.ค. 61 -ก.ย. 62

รวม                  5,000               5,000

5.1 โครงการยกระดับกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

5.1.1 กิจกรรมการจัดระบบสารสนเทศ                    
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์

                 2,000 2,000               นางสาวลินดา  จุฬาวรรณ พ.ค. -ก.ย. 62

5.1.2 กิจกรรมการน าเสนอผลงาน IS                  3,000 3,000               นางสาวณัฐวรา  สุกใส พ.ย. -ก.พ. 62
5.1.3 กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education)                  8,000 8,000               นายอุเทศ  อาชาทองสุข พ.ย. -ก.ย. 62

5.1.4 กิจกรรรมพฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ      
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์

               68,870 68,870             นางศิริพร  เถาวโ์ท ต.ค. 61 -มี.ค. 62

รวม 81,870               81,870            

5.2
 โครงการมหกรรมการศึกษาเปดิโลก                       
แหง่การเรียนรู้สู่สากล (B.J.1 Open House)

 5.2.1 กิจกรรมเปดิโลกแหง่การเรียนรู้สู่สากล            
(B.J.1 Open House)

          100,000            100,000  นางภณัวดี  แก้วทพิย์ ธ.ค. -มี.ค. 62

 5.2.2 กิจกรรม B.J. SCIENCE                  5,000                5,000  นางสาวเนตราตรี  ทา้วโสม ธ.ค. -มี.ค. 62

5.2.3 กิจกรรม OPEN HOUSE ภาษาต่างประเทศ                  4,650                4,650  นางสาวกัญญาพชัร เกตุแก้ว ธ.ค. -มี.ค. 62

กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล



 การจัดการเรียน
การสอน

    กิจกรรม   
พัฒนาผู้เรียน

 บ ารุงการศึกษา
 ห้องเรียนพิเศษ

วิทย-์คณิต
อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

 5.2.4 กิจกรรม ก้าวไกลไปกับคณิตศาสตร์                  5,000                5,000  นายจุมพล  อยู่คง ธ.ค. -มี.ค. 62

 5.2.5 กิจกรรมเปดิโลกวชิาการ BJ1 Open House    
(การงานฯ)

4,180                                4,180 นางศริยา  วงษจ์ันทร์ ธ.ค. -มี.ค. 62

5.2.6 กิจกรรมเปดิโลกอาชีพ นางสาวปวณีา  วงษจ์ินดา ธ.ค. -มี.ค. 62

5.2.7 เปดิโลกแหง่การเรียนรู้สู่ภาษาไทย                     
(BJ.1 open house)

5,000                                5,000 นางวไิลพกัตร์  กล่ินกาหลง ธ.ค. -มี.ค. 62

รวม 23,830               100,000                   123,830

5.3 โครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

5.3.1 กิจกรรมระบบจัดท าและติดตามโครงการ            
เพื่อการประกันคุณภาพ

4,000                                4,000  นางนาตยา  พทิกัษว์งศ์ ต.ค. 61 -ก.ย. 62

รวม 4,000                               4,000

5.4 โครงการวัดผลประเมินผลและการเทยีบโอน

5.4.1 กิจกรรมงานวดัผลและประเมินผลการเรียน 22,650                            22,650 นางภณัวดี  แก้วทพิย์ ต.ค. 61 -ก.ย. 62

5.4.2 กิจกรรมระบบงานทะเบยีนวดัผล 3,730                                3,730 นางภณัวดี  แก้วทพิย์ ต.ค. 61 -ก.ย. 62
5.4.3 กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง 27,880                            27,880 นางภณัวดี  แก้วทพิย์ ต.ค. 61 -ก.ย. 62

5.4.4 กิจกรรมมอบประกาศนียบตัร 30,000                            30,000 นางภณัวดี  แก้วทพิย์ ต.ค. 61 -ก.ย. 62
5.4.5 กิจกรรมจัดตารางเรียน นางภณัวดี  แก้วทพิย์ ต.ค. 61 -ก.ย. 62

รวม 84,260                           84,260



 การจัดการเรียน
การสอน

    กิจกรรม   
พัฒนาผู้เรียน

 บ ารุงการศึกษา
 ห้องเรียนพิเศษ

วิทย-์คณิต
อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

5.5 โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ (MC.MK.)

5.5.1 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (MC.MK.)                10,000              10,000 นางสาววรางคณา  เจียมบตุร ต.ค. 61 -ก.ย. 62

รวม 10,000                           10,000

5.6 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

5.6.1 กิจกรรมพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา              200,000            200,000 นางภณัวดี  แก้วทพิย์ ต.ค. 61 -ก.ย. 62

รวม 200,000                       200,000

5.7 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย ICT

5.7.1 กิจกรรมพฒันาการจัดการเรียนการสอน            
วชิาคณิตศาสตร์ด้วยส่ือ ICT

               77,800              77,800  นายจักรพนัธ ์ วจิิตรบรรจง ต.ค.61-มี.ค. 62

5.7.2 กิจกรรมพฒันาการจัดการเรียนรู้ด้วย ICT         
กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์

               10,000              10,000  นายภาณุวฒัน์  บอ่พมิาย ต.ค.61-มี.ค. 62

5.7.3 กิจกรรมพฒันาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย         
ด้วย ICT

               49,500              49,500  นางวนีา  มีบญุญา ม.ค. 62

5.7.4 กิจกรรมพฒันาและซ่อมบ ารุงส่ือ ICT           200,000            200,000  นายไชยพร  แย้มมี ต.ค. 61 -ก.ย. 62

5.7.5 กิจกรรมเช่าเครือข่ายอินเตอร์เน็ต           200,000            200,000  นายสุรศักด์ิ  สีน  าเงิน ต.ค. 61 -ก.ย. 62

5.7.6 กิจกรรมเช่าคอมพวิเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน 
50 ชุด

          528,000            528,000  นายสุรศักด์ิ  สีน  าเงิน ต.ค. 61 -ก.ย. 62



 การจัดการเรียน
การสอน

    กิจกรรม   
พัฒนาผู้เรียน

 บ ารุงการศึกษา
 ห้องเรียนพิเศษ

วิทย-์คณิต
อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

5.7.7 กิจกรรมพฒันาส่ือ ICT กลุ่มสาระการเรียนรู้        
สังคมศึกษา

               30,000              30,000  นายไชยพร  แย้มมี ต.ค. 61 -ก.ย. 62

5.7.8 กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ      
ด้วยส่ือเทคโนโลยี

               39,700              39,700  นางสาวนนัทยิา  ปญัญาธิกวัฒน์ ต.ค. 61 -ก.ย. 62

รวม 207,000             928,000                1,135,000

5.8 โครงการหอ้งสมุดมีชีวิต

5.8.1 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้หอ้งสมุด 25,000                            25,000 นางสาวจินตนา บ ารุงเพช็ร ต.ค.61-ก.ย.62

5.8.2 กิจกรรมการจัดบรรยากาศหอ้งสมุดเอื อต่อ         
การเรียนรู้

               40,000              40,000 นางสาวจินตนา บ ารุงเพช็ร ต.ค.61-ก.ย.62

5.8.3 กิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน                20,000              20,000 นางสาวจินตนา บ ารุงเพช็ร ต.ค.61-ก.ย.62

5.8.4 กิจกรรมการพฒันาโปรแกรมหอ้งสมุดอัตโนมัติ                35,000              35,000 นางสาวจินตนา บ ารุงเพช็ร ต.ค.61-ก.ย.62

5.8.5 กิจกรรมสัปดาหห์อ้งสมุด                  5,000                5,000 นางสาวจินตนา บ ารุงเพช็ร พ.ค.62-ก.ย.62

รวม 125,000                       125,000



 การจัดการเรียน
การสอน

    กิจกรรม   
พัฒนาผู้เรียน

 บ ารุงการศึกษา
 ห้องเรียนพิเศษ

วิทย-์คณิต
อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

6.1
โครงการพัฒนาการบริหารการจัดการสถานศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพ

6.1.1 กิจกรรมจัดซื อจัดหาวสัดุครุภณัฑ์ส านักงานวชิาการ 121,790             121,790           นายโยธนิ  เวชวฐิาน ต.ค. 61-ก.ย.62

6.1.2 การบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA 58,000               58,000             นางสาวกัญญาพชัร  เกตุแก้ว ต.ค. 61-ก.ย.62

6.1.3 กิจกรรมพฒันาระบบประกันคุณภาพ 600                    600                  นางสาวรจนา  ดาวเรือง ต.ค. 61-ก.ย.62

6.1.4 กิจกรรมพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มงาน
บริหารทั่วไป

26,100               26,100             นางสาวณัฐวรา  สุกใส ต.ค.61–มี.ค.๖2

6.1.5 กิจกรรมการพฒันาการบริหารการจัดการ
สถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ กลุ่มงานบริหารบคุคล    
(งานบคุคล)

47,000               47,000             นายไชยพร  แย้มมี พ.ย.61-ก.ย.62

6.1.6 กิจกรรมการพฒันาการบริหารการจัดการ
สถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ กลุ่มงานบริหารบคุคล    
(งานสารบรรณ)

37,350               37,350             นายไชยพร  แย้มมี พ.ย.61-ก.ย.62

6.1.7 กิจกรรมงบประมาณกลาง         131,845.61       131,845.61 นางสาวพชัรินทร์  ศรีทาคง ต.ค.61-ก.ย.62

6.1.8 กิจกรรมพฒันาการบริหารจัดการสถานศึกษา     
ด้วยระบบคุณภาพของกลุ่มงานบริหารงบประมาณ

200,000             200,000           นางเรณู  สรหงษ์ ต.ค.61-ก.ย.62

6.1.9 กิจกรรมจัดซื อวสัดุ อุปกรณ์เพื่อพฒันา             
การจัดการเรียนรู้ (วสัดุกลาง)

1,300,000          1,300,000        นางสุภาพร  แหลมแก้ว พ.ย.61-ก.ย.62

กลยุทธ์ที ่6 ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาดว้ยระบบคุณภาพ



 การจัดการเรียน
การสอน

    กิจกรรม   
พัฒนาผู้เรียน

 บ ารุงการศึกษา
 ห้องเรียนพิเศษ

วิทย-์คณิต
อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

6.1.10 กิจกรรมงานสาธารณูปโภค น  าประปา/ไฟฟา้/
โทรศัพท ์(รายจ่ายประจ า)

2,050,000          2,050,000        นางเรณู  สรหงษ์ พ.ย.61-ก.ย.62

รวม      3,972,685.61   3,972,685.61

6.2 โครงการรับนักเรียน

6.2.1 กิจกรรมรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1, ม.4 
และ ปวช.1

50,000               50,000             นางศิริพร  เถาวโ์ท ม.ค. - มี.ค. 62

รวม 50,000               50,000            

6.3 โครงการรักษาความปลอดภยัในสถานศึกษา

6.3.1 กิจกรรมเวรรักษาความปลอดภยัในสถานศึกษา 1,150                 1,150               นายธรีพล  ก่ ามอญ  ต.ค.61-ก.ย.62

รวม 1,150                 1,150              

6.4
โครงการยานพาหนะเพ่ือการศึกษาและเสริมสร้าง      
อัตลักษณ์

6.4.1 กิจกรรมงานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 250,000             250,000           นายสุรศักด์ิ สีน  าเงิน ต.ค.61-ก.ย.62

6.4.2 กิจกรรมงานน  ามันเชื อเพลิงยานพาหนะ            
(รายจ่ายประจ า)

300,000                        300,000 นายสุรศักด์ิ สีน  าเงิน ต.ค.61-ก.ย.62

รวม 550,000             550,000          

6.5 โครงการประชาสัมพันธ์

6.5.1 กิจกรรมน าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การบริการและเผยแพร่

15,000               15,000             นางสาววรางคณา  เจียมบตุร ต.ค.61–มี.ค.๖2



 การจัดการเรียน
การสอน

    กิจกรรม   
พัฒนาผู้เรียน

 บ ารุงการศึกษา
 ห้องเรียนพิเศษ

วิทย-์คณิต
อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

6.5.2 กิจกรรมการฝึกอบรมนักประชาสัมพนัธ์ นางสาววรางคณา  เจียมบตุร ต.ค.61-ก.ย.62

6.5.3 กิจกรรมประชาสัมพนัธป์ระจ าวนั นางสาววรางคณา  เจียมบตุร ต.ค.61-ก.ย.62

6.5.4 กิจกรรมงานพธิกีรพธิกีารประชาสัมพนัธ ์ นางสาววรางคณา  เจียมบตุร ต.ค.61-ก.ย.62

6.5.5 กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลผ่านส่ือ ICT นางสาววรางคณา  เจียมบตุร ต.ค.61-ก.ย.62

รวม 15,000               15,000            

7.1 โครงการพัฒนาหอ้งเรียนคุณภาพ

7.1.1 กิจกรรมหอ้งเรียนคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

               12,100              12,100  นางสาวจุฑามาศ  ศิริมงคล ต.ค. 61-ก.ย.62

7.1.2 กิจกรรมปรับปรุงหอ้งวทิยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้                10,000              10,000  นายภานุวฒัน์  บอ่พมิาย ต.ค. 61-ก.ย.62

7.1.3 กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้หอ้งเรียนคุณภาพ
ภาษาไทย

                 3,150                3,150  นางปณิสรา  ชูศรีชัย ธ.ค. -ม.ค. 62

7.1.4 กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้หอ้งเรียนคุณภาพ
ภาษาต่างประเทศ

               15,300              15,300  นางสาวนันทิยา  ปัญญาธิกวัฒน์ ต.ค. 61-ก.ย.62

7.1.5 กิจกรรมพฒันาหอ้งเรียนคุณภาพกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา

                 4,800                4,800  นางสาวโฉมศรี  อินสวา่ง ต.ค. 61-ก.ย.62

7.1.6 กิจกรรมจัดซื อโต๊ะ เก้าอี นักเรียน 165,000                        165,000  นางปราณี  อินทรักษา ต.ค. 61-ก.ย.62

รวม 210,350                       210,350

กลยุทธ์ที ่7 พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มบีรรยากาศแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที ่21



 การจัดการเรียน
การสอน

    กิจกรรม   
พัฒนาผู้เรียน

 บ ารุงการศึกษา
 ห้องเรียนพิเศษ

วิทย-์คณิต
อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

7.2 โครงการดูแลอาคารสถานที่และสาธารณปูโภค

7.2.1 กิจกรรมซ่อมบ ารุงระบบไฟฟา้และแสงสวา่ง 280,000             280,000           นายประพนธ ์ ชิดปราง ต.ค.61-ก.ย.62

7.2.2 กิจกรรมระบบน  าอุปโภคบริโภค 60,000               60,000             นายประพนธ ์ ชิดปราง ต.ค.61-ก.ย.62

7.2.3 กิจกรรมซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 200,000             200,000           นายประพนธ ์ ชิดปราง ต.ค.61-ก.ย.62

7.2.4 กิจกรรมซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี  นักเรียน 20,000               20,000             นายประพนธ ์ ชิดปราง ต.ค.61-ก.ย.62

7.2.5 กิจกรรมต่อเติมหอ้งเก็บวสัดุอุปกรณ์อาคาร         
ศิลปอาชาและปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร

50,000               50,000             นายประพนธ ์ ชิดปราง ต.ค.61-มี.ค.๖2

7.2.6 กิจกรรมซ่อมบ ารุงระบบปรับอากาศ 80,000               80,000             นายประพนธ ์ ชิดปราง ต.ค.61-ก.ย.62

7.2.7 กิจกรรมงานดูแลท าความสะอาด 19,650               19,650             นายประพนธ ์ ชิดปราง ต.ค.61-ก.ย.62

7.2.8 กิจกรรมงานก าจัดปลวก 16,000               16,000             นายประพนธ ์ ชิดปราง ต.ค.61-ก.ย.62

7.2.9 กิจกรรมซ่อมบ ารุงลิฟทอ์าคาร 7 (รายจ่ายประจ า) 61,000                         61,000 นายประพนธ ์ ชิดปราง ต.ค.61-ก.ย.62

7.2.10 กิจกรรมก าจัดส่ิงปฏกิูลหอ้งสุขา 20,000               20,000             นายประพนธ ์ ชิดปราง ต.ค.61-ก.ย.62

รวม 806,650             806,650          

7.3
โครงการพัฒนาปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบงาน
โสตทศันูปกรณ์

7.3.1 กิจกรรมพฒันาปรับปรุงซ่อมบ ารุงระบบ              
งานโสตทศันศึกษาของโรงเรียน

10,000               10,000             นายจรูญ  ยืนยง ต.ค.61-ก.ย.62



 การจัดการเรียน
การสอน

    กิจกรรม   
พัฒนาผู้เรียน

 บ ารุงการศึกษา
 ห้องเรียนพิเศษ

วิทย-์คณิต
อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

7.3.2 กิจกรรมจัดซื อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล 40,000               40,000             นายจรูญ  ยืนยง พ.ย.๖1–มี.ค.๖2

รวม 50,000               50,000            

7.4 โครงการโรงเรียนสีเขียว

7.4.1 กิจกรรมขยายผลโรงเรียนสีเขียว 10,000               10,000             นางสาวเนตรราตรี  ทา้วโสม เม.ย.๖2–ก.ย.๖2

รวม 10,000               10,000            

7.5
โครงการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียน        
 ถูกสุขลักษณะ

7.5.1 กิจกรรมสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ               
   ในโรงเรียนถูกสุขลักษณะ

30,000               30,000            นางปลิาณี  ฉัตรทอง ต.ค.61-ก.ย.62

รวม 30,000               30,000            

8.1
โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ ์และเอกลักษณ ์              
     ของโรงเรียน

8.1.1 กิจกรรมพฒันาศักยภาพด้านวงโยธวาทติ 61,600               61,600             นายภรีูวทิย์  เพง็สุวรรณ ต.ค.61-ก.ย.62

8.1.2. กิจกรรมส่งเสริมความเปน็เลิศด้านวา่ยน  า 96,800               96,800             นายประพนธ ์ ชิดปราง ต.ค.61-ก.ย.62

8.1.3 กิจกรรมพฒันาความเปน็เลิศด้านกีฬาฟตุบอล 2,724,000   2,724,000        นายโกศล  จันทรโชติ ต.ค.61-ก.ย.62

8.1.4 กิจกรรมส่งเสริมและอนุรักษศิ์ลปะต่อสู้ปอ้งกัน
ตัวเองของไทย

20,000               20,000             นายประพนธ ์ ชิดปราง ต.ค.61-ก.ย.62

กลยุทธ์ที ่8 เสริมสร้างอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยการมสี่วนร่วมทุกภาคส่วน



 การจัดการเรียน
การสอน

    กิจกรรม   
พัฒนาผู้เรียน

 บ ารุงการศึกษา
 ห้องเรียนพิเศษ

วิทย-์คณิต
อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

8.1.5 กิจกรรมอนุรักษ ์ส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปวฒันธรรมดนตรีไทย

70,000               70,000             นางสาววราภรณ์ แก้วกระจ่าง ต.ค.61-ก.ย.62

8.1.6 กิจกรรมถ่ายทอดเพลงพื นบา้นในสถานศึกษา 10,000               10,000             นางสาวยุพาภรณ์  สุขเกษม ต.ค.61-ก.ย.62

8.1.7 กิจกรรมส่งเสริมกีฬาสีภายในสุพรรณิการ์เกมส์ 70,000            70,000             นายสิทธชิัย สุขราชกิจ ต.ค.61-ก.ย.62

8.1.8 กิจกรรมพฒันาปรับปรุงสนามกีฬาฟตุบอล 20,000               20,000             นายโกศล  จันทรโชติ ต.ค.๖๑–มี.ค.๖๒

รวม 278,400             70,000           2,724,000   3,072,400       

8.2 โครงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจและสัมพันธ์ชุมชน

8.2.1 กิจกรรมประสานสัมพนัธช์ุมชนและภาคีเครือข่าย 70,000               70,000             นางจุฑามาศ เหน็ประเสริฐ ต.ค.61-ก.ย.62

รวม 70,000               70,000            

หมายเหต:ุ 8 กลยุทธ์ 35 โครงการ 202 กิจกรรม



 การจัดการเรียน
การสอน

    กิจกรรม   
พัฒนาผู้เรียน

 บ ารุงการศึกษา
 ห้องเรียนพิเศษ

วิทย-์คณิต
อ่ืนๆ

การจัดสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏบิัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา


