




 อุดหนุนการ
จดัการเรียน

การสอน

 กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
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การศึกษา

 ห้องเรียน
พิเศษวิทย์-

คณิต
อ่ืนๆ

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
1.1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ครูภัณวดี  แก้วทิพย์)

1.1.1 วิจัยเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
Classroom Action Research 3,000 3,000              ครูรจนา ต.ค.6๔ – ก.ย. ๖5

1.1.2 สอนเสริมเติมเต็มความรู้ ๖5 (รายจ่ายประจ า) ๒๕,๐๐๐ 25,000            ครูนัญธมณีกร ต.ค.6๔ – ม.ีค.6๕

1.1.3 การจัดการเรียนร่วม ครูปริดา ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5

1.1.4 แหล่งเรียนรู้ 3,000 3,000              ครูนาตยา ต.ค.6๔ – ก.ย. ๖5

1.1.5 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน สู่ประสิทธิภาพ 30,750 30,750            ครูภณัวดี ต.ค.6๔ – ก.ย. ๖5

1.1.6 นิทรรศการการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) 5,000 5,000              ครูณัฐวรา ต.ค.6๔ – ม.ีค.6๕

1.1.7 ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ
วิชาวิทยาศาสตร์ 5,000 5,000              ครูเสกสรร ต.ค.64 – ม.ีค.65

1.1.8 จัดซ้ือและซ่อมบ ารุงกล้องจุลทรรศน์ ๑๐,๐๐๐ 10,000            ครูสาวลินดา ต.ค.64 – ม.ีค.65

1.1.9 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗,๐๐๐ 7,000              ครูกรริสา เม.ย. 65 - ก.ย. 65

1.1.10 พฒันาทักษะการเรียนรู้วิชาศิลปะ 49,500 49,500            ครูสาวอังคณา ต.ค.6๔ – ก.ย. ๖5

1.1.11 พฒันาทักษะการเรียนรู้วิชางานเขียนแบบ ๑๐,๐๐๐ 10,000            ครูจิรารัตน์ ต.ค.6๔ – ก.ย. ๖5

1.1.12 พฒันาทักษะอาชีพ ๑๖,๐๐๐ 16,000            ครูประเมิน ต.ค.6๔ – ก.ย. ๖5

1.1.13 พฒันาทักษะการเรียนรู้วิชางานเกษตร ๒๐,๐๐๐ 20,000            ครูประเมิน ต.ค.6๔ – ก.ย. ๖5

1.1.14 พฒันาทักษะการเรียนรู้วิชางานคหกรรม
(งานประดิษฐ์) ครูสุนิษา ต.ค.6๔ – ก.ย. ๖5

1.1.15 พฒันาทักษะการเรียนรู้วิชางานคหกรรม (บายศรีสู่ขวัญ) ๕,๐๐๐ 5,000              ครูสุนิษา ต.ค.6๔ – ก.ย. ๖5

1.1.16 ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2,000 5,000 7,000              ครูวลัยพรรณ เม.ย. 65 - ก.ย. 65

1.1.17 การเรียนรู้ภาษาคู่วัฒนธรรมจีน 7,500 7,500              ครูมนัสนันท์ เม.ย. 65 - ก.ย. 65

กลุ่มงานบริหารวิชาการ
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1.1.18 ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ครูมนัสนันท์ เม.ย. 65 - ก.ย. 65

1.1.19 จัดท าเอกสารประกอบการเรียน 9,000 9,000              ครูมนัสนันท์ ต.ค.6๔ – ม.ีค.6๕

1.1.20 ปรับพื้นฐานภาษาจีน 8,000 8,000              ครูพชรมนต์ เม.ย. 65 - ก.ย. 65

1.1.21 ดนตรีศิลปะ และวัฒนธรรมจีน 5,000 5,000              ครูกาญจนาพร ต.ค.6๔ – ม.ีค.6๕

1.1.22 วันตรุษจีน 6,000 6,000              ครูกาญจนาพร ต.ค.6๔ – ม.ีค.6๕

1.1.23 ค่ายภาษาญี่ปุ่น 12,000 12,000            ครูเบญจวรรณ เม.ย. 65 - ก.ย. 65

1.1.24 ค่ายภาษาอังกฤษ 7,000 7,000              ครูชาริตา เม.ย. 65 - ก.ย. 65

1.1.25 Merry Christmas and Happy New Year 7,000 7,000              ครูจุฑาวดี  ต.ค.6๔ – ม.ีค.6๕

1.1.26 พฒันาทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ครูสิทธิชัย ต.ค.6๔ – ม.ีค.6๕

181,000     76,750       257,750          
1.2 โครงการสร้างชมุชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี (Professional Learning Community : PLC) เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนศตวรรษที่ 21 (ครูปราณ ี อินทรักษา)

1.2.1 รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community :  PLC) เพื่อพฒันาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์

ครูภสัรา ต.ค.6๔ – ก.ย. ๖5

1.2.2 รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพPLCเพื่อ
พฒันาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ครูเนตรราตรี ต.ค.6๔ – ก.ย. ๖5

1.2.3 รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community :  PLC) เพื่อพฒันาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษา

ครูอุสา ต.ค.6๔ – ก.ย. ๖5

รวม
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1.2.4 รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) เพื่อพฒันาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูศิลปะ

ครูมัณฑรี  ต.ค.6๔ –ก.ย. ๖5

1.2.5 รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) เพื่อพฒันาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูภาษาไทย

ครูนาตยา ต.ค.6๔ –ก.ย. ๖5

1.2.6 รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) เพื่อพฒันาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของครูภาษาต่างประเทศ

ครูภคัภร ต.ค.6๔ – ก.ย. ๖5

1.2.7 รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : PLC) เพื่อพฒันาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษและ
พลศึกษา

ครูประพนธ์ ต.ค.6๔ – ก.ย. ๖5

1.3 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ (ห้องเพชรบรรหารฯ 1) (ครูพิมพ์ลภัส  อินทร์สกุล)
1.3.1 นิเทศติดตาม 21,140 21,140 ครูปราณี ต.ค.6๔ –ก.ย. ๖5

1.3.2 ค่ายพฒันาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเพชรบรรหารฯ 1) 
ภาคเรียน 1/2565

127,200 127,200          ครูณัฐวรา เม.ย. 65 - ก.ย. 65

1.3.3 สารสนเทศห้องเรียนเพชรบรรหารฯ 1 18,900 18,900            ครูกรริสา เม.ย. 65 - ก.ย. 65

1.3.4 โครงงานวิทยาศาสตร์ส าหรับโครงการห้องเพชร 30,000 30,000            ครูเสกสรร เม.ย. 65 - ก.ย. 65

1.3.5 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 30,000 30,000            ครูศิราพรรณ ต.ค.6๔ –ก.ย. ๖5
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1.3.6 จัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 150,000 150,000          ครูจิราพร ต.ค.6๔ – ม.ีค.6๕

1.3.7 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพเิศษ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 65,800 65,800            ครุภาณุวัฒน์ ต.ค.6๔ – ม.ีค.6๕

1.3.8 พฒันาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 112,950 112,950          ครูเนตรราตรี เม.ย.65 - ก.ย.65

1.3.9 การรับสมัครนักเรียนห้องเพชรบรรหารฯ 1 เข้าศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 10,850 10,850            ครูจุฑามาศ (เอี่ยม) ต.ค.6๔ – ม.ีค.6๕

1.3.10 ส่งเสริมศักยภาพทักษะและการเรียนรู้
ของนักเรียนห้องเพชรบรรหาร 1
 (มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียน 1/2565)

50,000 50,000            ครูพมิพน์ภสั เม.ย.65 - ก.ย.65

1.3.11 การแข่งขันวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ 40,000 40,000            ครูสุภาพร ต.ค.64 - ก.ย.65

1.3.12 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนพเิศษวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 72,000 72,000            ครูเอกชัย ต.ค. 64 – ก.ย. 65

1.3.13 โครงงานคณิตศาสตร์ (ห้องเพชรบรรหารฯ 1) 30,000 30,000            ครูรจนา ต.ค.64 - ก.ย.65

1.3.14 สอบประเมินและพฒันาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (TEDET) 32,090 32,090            ครูนัญธมณีกร เม.ย.65 - ก.ย.65

1.3.15 ค่ายคณิตศาสตร์ 200,000 200,000          ครูปัทมปาณี ต.ค.64 - ม.ีค.65

1.3.16 สอนเสริมเติมเต็มความรู้ (ห้องเพชรบรรหาร 1) 200,000 200,000          ครูสิริขวัญ ต.ค.64 - ก.ย.65

1.3.17 สภานักเรียนห้องเพชรฯ 20,230 20,230            ครูเสาวลักษณ์ ต.ค.64 - ก.ย.65

1.3.18 ค่ายพฒันาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเพชรบรรหารฯ 1) 
ภาคเรียน 2/2564

130,000 130,000          ครูวิชชุดา เม.ย.65 - ก.ย.65
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1.3.19 ซ่อมบ ารุงห้องเพชรบรรหารฯ 1 30,000 30,000            ครูจุมพล เม.ย.65 - ก.ย.65

1.3.20 ส่งเสริมทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
นักเรียนห้องเพชรฯ 78,500 78,500            ครูเฉลิมชัย เม.ย.65 - ก.ย.65

1,449,660     1,449,660       
1.4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย (ครูปณสิรา  ชศูรีชยั)

1.4.1 ส่งเสริมการอ่านและจดบันทึกตามพระจริยวัตรของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครูวิไลพกัตร์ ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5

1.4.2 วันสุนทรภู่ 11,350             11,350 ครูนาตยา เม.ย.65 - ก.ย.65

1.4.3 วันภาษาไทยแห่งชาติ 9,000               9,000 ครูวีระยุทธ เม.ย.65 - ก.ย.65

1.4.4 ค่ายรักษ์ภาษา ทัศนาวรรณกรรม 19,000             19,000 ครูธีระศักด์ิ เม.ย.65 - ก.ย.65

1.4.5 พฒันาทักษะการอ่าน ครูเนาวพร ต.ค.6๔– ม.ีค.6๕

1.4.6 ภาษาไทยวันละค า ครูวชิราภรณ์ เม.ย.65 - ก.ย.65

1.4.7 เผยแพร่ผลงานการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย 4,750               4,750 ครูกรณ์พงศ์ เม.ย.65 - ก.ย.65

1.4.8 เรียงร้อยถ้อยค าวันส าคัญไทย ครูสาวอ าภา ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5

44,100        44,100            
1.5 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ครูภัณวดี  แก้วทิพย์)

1.5.1 โปรแกรมมิ่งสู่นวัตกรรม 4,000               4,000 ครูอุเทศ ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5

1.5.2 แข่งขันทักษะศิลปะหัตกรรมนักเรียนคร้ังที่ ๗๐ ๑๒๐,๕๐๐           120,500 ครูภณัวดี ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5

1.5.3 คลินิกคณิตศาสตร์ 4,900               4,900 ครูปราณี ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5

1.5.4 แข่งขันศิลปหัตถกรรมวิชาการนักเรียนคร้ังที่ 72/2565 12,000             12,000 ครูเสาวลักษณ์ ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5

1.5.5 พฒันาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ๓๘,๐๐๐             38,000 ครูนัญธมณีกร ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

รวม
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

รวม



 อุดหนุนการ
จดัการเรียน

การสอน

 กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

 บ ารุง
การศึกษา

 ห้องเรียน
พิเศษวิทย์-

คณิต
อ่ืนๆ

การจดัสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

1.5.6 พฒันาความเป็นเลิศด้านฟตุซอล 5,000               5,000 ครูวรุตม์ ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5

1.5.7 พฒันาและส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล 5,000               5,000 ครูจุมพล ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5

1.5.8 พฒันาความเป็นเลิศด้านคีตะมวยไทย 5,000               5,000 ครูประพนธ์ ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5

1.5.9 พฒันาความเป็นเลิศด้านกรีฑา 5,000               5,000 ครูโกศล ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5

1.5.10 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 11,000             11,000 ครูมัณฑรี ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5

1.5.11 พฒันาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (แข่งขันงานศิลปหัตถกรรม) ๔๐,๐๐๐             40,000 ครูประเมิน ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5

1.5.12 พฒันาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (แข่งขันนอกสถานศึกษา
ตามโอกาสต่างๆ) ๑๕,๐๐๐             15,000 ครูประเมิน พ.ย. 64 – ก.ย. 65

1.5.13 การแข่งขันความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 40,000             40,000 ครูพชัรินทร์ ต.ค.64 – ม.ีค.6๕

1.5.14 พฒันาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 75,000             75,000 ครูจุฑามาศ (เห็น) ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5

1.5.15 พฒันาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางภาษาไทย ครูกรณ์พงศ์ ต.ค.6๔ – ก.ย. ๖5

8,900          20,000       351,500     380,400          
1.6 โครงการอาเซียนศึกษา (ครูไชยพร  แย้มมี)

1.6.1 วันอาเซียน ครูวราภรณ์ เม.ย. 65 - ก.ย. 65

1.6.2 สัปดาห์อาเซียน ๓,๐๐๐               3,000 ครูวราภรณ์ ต.ค. 64 - ม.ีค. 65

1.6.3 ห้องเรียนอาเซียน ๑๒,๐๐๐             12,000 ครูวราภรณ์ ต.ค. 64 - ม.ีค. 65

15,000        15,000            

รวม
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

รวม



 อุดหนุนการ
จดัการเรียน

การสอน

 กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

 บ ารุง
การศึกษา

 ห้องเรียน
พิเศษวิทย์-

คณิต
อ่ืนๆ

การจดัสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

1.7 โครงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ครูสิทธิชยั  สุขราชกิจ)
1.7.1 การเข้าค่ายพกัแรม (รายจ่ายประจ า) 260,800           260,800 ครูสิทธิชัย ต.ค. 64 - ก.ย. 65

1.7.2 ลูกเสือ 44,400             44,400 ครูสิทธิชัย ต.ค. 64 - ก.ย. 65

1.7.3 ยุวกาชาด 7,000               7,000 จ.อ.หญงิหทัยชนก เม.ย. 65 - ก.ย. 65

1.7.4 นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาจราจร 5,000               5,000 ครูภาณุวัฒน์ ต.ค. 64 - ม.ีค. 65

1.7.5 บ าเพญ็ประโยชน/์จิตอาสา 5,000               5,000 ครูสิทธิชัย เม.ย. 65 - ก.ย. 65

1.7.6 งานกิจกรรมชุมนุม ครูวรุตม์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65

1.7.7 งานกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ครูสิทธิชัย ต.ค. 64 - ก.ย. 65

1.7.8 พฒันาระบบงานแนะแนว 5,000               5,000 ครูอ าพกิา ต.ค. 64 - ม.ีค. 65

1.7.9 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
(เงินนอกงบประมาณ กยศ.) 20,000                    20,000 ครูอ าพกิา ต.ค. 64 - ม.ีค. 65

1.7.10 มอบทุนการศึกษา 30,000             30,000 ครูอ าพกิา เม.ย. 65 - ก.ย. 65

1.7.11 พฒันางานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 5,000               5,000 ครูจุฑาวดี เม.ย. 65 - ก.ย. 65

40,000        322,200     20,000        382,200          
1.8 โครงการทัศนศึกษา (รายจ่ายประจ า) (ครูกาญจนาพร  เชดิชสูุวรรณ)

1.8.1 เปิดโลกการเรียนรู้ BJ 1 Tour 189,900           189,900 ครูสิทธิชัย ต.ค. 64 - ก.ย. 65

1.8.2 ทัศนศึกษาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 42,400             42,400 ครูเนตรราตรี ต.ค. 64 - ก.ย. 65

1.8.3 พพิธิทัศนา ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ 44,000             44,000 ครูจิรวัฒน์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65

1.8.4 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 41,800             41,800 ครูวราภรณ์ มาลัย ต.ค. 64 - ก.ย. 65

1.8.5 Special one day trip 37,800             37,800 ครูภคัภร ต.ค. 64 - ก.ย. 65

1.8.6 น านักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 23,800             23,800 จ.อ.หญิงหทัยชนก ต.ค. 64 - ก.ย. 65

379,700     379,700          

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

รวม
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

รวม



 อุดหนุนการ
จดัการเรียน

การสอน

 กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

 บ ารุง
การศึกษา

 ห้องเรียน
พิเศษวิทย์-

คณิต
อ่ืนๆ

การจดัสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

1.9 โครงการยกระดับกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล (ครูกัญญาพัชร  เกตุแก้ว)
1.9.1 พฒันาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 40,000 40,000            ครูศิริพร ต.ค.64 – ม.ีค.65

1.9.2 สะเต็มศึกษาส าหรับนักเรียน ๒๐,๐๐๐ 20,000            ครูอุเทศ ต.ค.64 – ม.ีค.65

1.9.3 พฒันาทักษะการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี 25,000 25,000            ครูศริยา ต.ค.64 – ม.ีค.65

1.9.4 ยกระดับการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 40,000 40,000            ครูสิทธิชัย ต.ค.64 – ม.ีค.65

125,000      125,000          
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมความเป็นไทยใส่ใจจิตอาสา

2.1 โครงการวันส าคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมไทย (ครูรวงทอง  ปิ่นเจริญ)
2.1.1 วันวิสาขบูชา ๕,๐๐๐ 5,000              ครูณัฐพชัร์ เม.ย.65 - ก.ย.65

2.1.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี ๑๕,๐๐๐ 15,000             ครูเกษจมาภรณ์ เม.ย.65 - ก.ย.65

2.1.3 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ๑๕,๐๐๐ 15,000            ครูนิคม เม.ย.65 - ก.ย.65

2.1.4 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑๕,๐๐๐ 15,000             ครูอุสา เม.ย.65 - ก.ย.65

2.1.5 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระพนัปีหลวง ๑๐,๐๐๐ 10,000            ครูปพชัญา เม.ย.65 - ก.ย.65

60,000       60,000            
2.2 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน (ครูวีระยุทธ  โพธิ์สุวรรณ)

2.2.1 อบรมค่ายพทุธธรรม (รายจ่ายประจ า) 23,000       23,000            ครูรวงทอง เม.ย.65 - ก.ย.65

2.2.2 จัดระบบสารสนเทศเพื่อการพฒันางานสภานักเรียน 5,000          5,000              ครูเสาวลักษณ์ ต.ค.๖4 - ม.ีค.๖5

2.2.3 ส่งเสริมและพฒันาบุคลิกภาพสภานักเรียน 15,000        15,000            ครูชาริตา เม.ย.65 - ก.ย.65

2.2.4 จิตอาสาสภานักเรียน 6,000          6,000              ครูภคัภร เม.ย.65 - ก.ย.65

2.2.5 ส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน (รายจ่ายประจ า) 5,000         5,000              ครูวีระยุทธ ต.ค.๖4 - ม.ีค.๖5

2.2.6 ปัจฉิมนิเทศ (รายจ่ายประจ า) 15,000       15,000            ครูเสาวลักษณ์ ต.ค.๖4 - ม.ีค.๖5

กลุ่มงานบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

รวม

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

รวม



 อุดหนุนการ
จดัการเรียน

การสอน

 กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

 บ ารุง
การศึกษา

 ห้องเรียน
พิเศษวิทย์-

คณิต
อ่ืนๆ

การจดัสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

2.2.7 ปรับพื้นฐาน (รายจ่ายประจ า) 17,000       17,000            ครูธีระศักด์ิ เม.ย.65 - ก.ย.65

2.2.8 วันไหว้ครู (รายจ่ายประจ า) 15,000       15,000            ครูธนัตตา เม.ย.65 - ก.ย.65

2.2.9 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5,000          5,000              ครูจักรพนัธ์ เม.ย.65 - ก.ย.65

2.2.10 ส่งเสริมนิสัยรักการออมทรัพย์ 28,000        28,000            ครูนันทวัน ต.ค.๖4 - ม.ีค.๖5

2.2.11 ปรับความประพฤติและส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 34,000        34,000            ครูเฉลิมชัย เม.ย.65 - ก.ย.65

2.2.12 ส่งเสริมโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 15,000        15,000            ครูธีระศักด์ิ ต.ค.๖4 - ม.ีค.๖5

2.2.13 พฒันาแหล่งเรียนรู้ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 5,000          5,000              ครูเบญจวรรณ ต.ค.๖4 - ม.ีค.๖5

2.2.14 ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (ทูบีนัมเบอร์วัน) 5,000          5,000              ครูจิรวัฒน์ เม.ย.65 - ก.ย.65

2.2.15 ศึกษาดูงานสร้างสัมพนัธ์ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 2,000          2,000              ครูจิรวัฒน์ ต.ค.๖4 - ม.ีค.๖5

2.2.16 โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 10,000        10,000            ครูจักรพนัธ์ เม.ย.65 - ก.ย.65

2.2.17 วันขึ้นปีใหม่ 15,000        15,000            ครูธนัตตา ต.ค.๖4 - ม.ีค.๖5

2.2.18 ส่งเสริมพระพทุธศาสนา พฒันาคุรธรรมจริยธรรม 15,000        15,000            ครูนิคม เม.ย.65 - ก.ย.65

2.2.19 รับขวัญสู่ช่อสุพรรณิการ์ 15,000        15,000            ครูวีระยุทธ์ ต.ค.๖4 - ม.ีค.๖5

175,000      75,000       250,000          
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาทักษะชวีิต ทักษะอาชพี ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3.1  โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง (ครูสุภาณ ี ปุ้ยทองด)ี
3.1.1 การเรียนรู้สู่ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ๑๐,๐๐๐             10,000 ครูสุภาณี เม.ย.๖5 – ก.ย.๖5

3.1.2 หยาดเหง่ือเพื่อปวงชน ๕,๐๐๐               5,000 ครูประเมิน ต.ค.๖4 - ม.ีค.๖5

3.1.3 ผลิตผลบนความเพยีร ครูประเมิน ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5

15,000        15,000            

รวม

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

รวม



 อุดหนุนการ
จดัการเรียน

การสอน

 กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

 บ ารุง
การศึกษา

 ห้องเรียน
พิเศษวิทย์-

คณิต
อ่ืนๆ
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3.2  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี (จ.อ.หญงิ หทัยชนก)
3.2.1 ส่งเสริมทักษะอาชีพ 15,000             15,000 จ.อ.หญิงหทัยชนก เม.ย.๖5– ก.ย.๖5

15,000        15,000            
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

4.1  โครงการมหกรรมการศึกษา เปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่สากล (B.J.1 Open House) (ครูภัณวดี  แก้วทิพย์)
4.1.1 เปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่สากล (Bj. ๑ Open house) 70,900 70,900            ครูภณัวดี ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5

4.1.2 เปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่ภาษาไทย 
OPEN HOUSE ๒๕๖๕ ๗,๐๐๐ 7,000              ครูวิไลพกัตร์ ต.ค.๖4 - ม.ีค.๖5

4.1.3 Modern  Math ๕,๐๐๐ 5,000              ครูอนุสรา เม.ย.๖5 – ก.ย.๖5

4.1.4 Science B.J.1 Open house ๕,๐๐๐ 5,000              ครูจุฑามาศ (เอี่ยม) ต.ค.๖4 - ม.ีค.๖5

4.1.5 เปิดโลกวิชาการ BJ1 Open House 5,000               5,000 ครูประเมิน ต.ค.64 – ม.ีค.6๕

4.1.6 Open House กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๕,๐๐๐ 5,000              ครูณัฐวุฒิ ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5

4.1.7 Open House  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพละศึกษา ครูวรุตม์ ต.ค.6๔ – ม.ีค.6๕

4.1.8 Open House  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 8,000 8,000              ครูนันทิยา ต.ค.6๔ – ม.ีค.6๕

35,000        70,900       105,900          
4.2 โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ (MC.MK.) (ครูวรางคณา  พรหมชนะ)

4.2.1 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้           5,000               5,000 ครูวรางคณา ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5

5,000          5,000              

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

รวม
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารการจัดการที่มีคุณภาพ
5.1 โครงการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอน (ครูณฐัวุฒิ  สุดโต)

5.1.1 งานวัดผลและประเมินผลการเรียน 172,000 172,000 ครูณัฐวุฒิ ต.ค ๖๔ - ม.ีค ๖๕

5.1.2 พฒันาส านักงานทะเบียนวัดผล 25,000             25,000 ครูล าดวน เม.ย.๖5 – ก.ย.๖5

5.1.3 ระบบงานทะเบียนวัดผล 81,000             81,000 ครูล าดวน ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5

5.1.4 ประชุมผู้ปกครอง 24,000             24,000 ครูอุเทศ ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5

5.1.5 มอบใบประกาศนียบัตร 30,000             30,000 ครูณัฐวุฒิ เม.ย.๖5 – ก.ย.๖5

332,000     332,000          
5.2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ครูภานุวัฒน์  บ่อพิมาย)

5.2.1 หลักสูตรสถานศึกษา 2,000               2,000 ครูภานุวัฒน์ เม.ย.๖5 – ก.ย.๖5

5.2.2 จัดตารางเรียน ครูอุเทศ ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5

2,000          2,000              
5.3 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย ICT (ครูสุรศักดิ์  สีน  าเงิน)

5.3.1 พฒันาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วย ICT ๒๑,๐๐๐             21,000 ครูจิรวัฒน์ ต.ค ๖๔ - ม.ีค ๖๕

5.3.2 พฒันาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
ด้วยส่ือ  ICT 49,100             49,100 ครูจักรพนัธ์ ต.ค ๖๔ - ม.ีค ๖๕

5.3.3 พฒันาการจัดการเรียนรู้ด้วย ICT กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓๘,๐๐๐             38,000 ครูภานุวัตน์ ต.ค.๖4 – ม.ีค..๖5

5.3.4 พฒันาส่ือ ICT กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 54,052             54,052 ครูไชยพร ต.ค.๖4 – ม.ีค..๖5

5.3.5 บริการสารสนเทศเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต (รายจ่ายประจ า)
๒๐๐,๐๐๐           200,000 ครูสุรศักด์ิ ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

รวม
กลุ่มงานบริหารวิชาการ

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

รวม
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5.3.6 พฒันาและซ่อมบ ารุงส่ือ ICT ๒๐๐,๐๐๐           200,000 ครูภวูนัย ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5

5.3.7 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับการเรียนการสอน ๔๐๐,๐๐๐           400,000 ครูปวีณา เม.ย.๖4 – ก.ย.๖5

162,152     400,000     400,000        962,152          
5.4 โครงการห้องสมุดมีชวีิต (ครจินตนา  บ ารุงเพ็ชร)

5.4.1 แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด 80,000             80,000 ครูจินตนา ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5

5.4.2 การจัดบรรยากาศห้องสมุดเอื้อต่อการเรียนรู้ 20,000             20,000 ครูจินตนา ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5

5.4.3 การส่งเสริมความเป็นเลิศทางการเรียนรู้และนิสัย
รักการอ่าน 10,000             10,000 ครูทัศนัย ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5

5.4.4 การพฒันาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ 25,000             25,000 ครูทัศนัย ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5

5.4.5 สัปดาห์ห้องสมุด 5,000               5,000 ครูทัศนัย ต.ค.๖4 – ม.ีค..๖5

140,000      140,000          
5.5 โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานสากล (ครูวลัยพรรณ  บุญม)ี

5.5.1 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 32,248 32,248            ครูวลัยพรรณ ต.ค.๖4 – ก.ย.๖5

5.5.2 พฒันาครูผู้สอนภาษาจีน 15,000 15,000            ครูมนัสนันท์ ต.ค.64 – ม.ีค. 65

47,248        47,248            
5.6 โครงการนิเทศการศึกษา (ครูปราณ ี อินทรักษา)

5.6.1 นิเทศการจัดการเรียนการสอน 7,400               7,400 ครูปราณี เม.ย.๖4 – ก.ย.๖5

5.6.2 สารสนเทศกลุ่มงานบริหารวิชาการ 2,000               2,000 ครูวรางคณา เม.ย.๖4 – ก.ย.๖5

5.6.3 สารสนเทศวิชาการ 2,000               2,000 ครูปวีณา เม.ย.๖4 – ก.ย.๖5

11,400        11,400            

กลุ่มงานบริหารวิชาการ
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5.7 โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ (ครูปิยธิดา  สร้อยระย้า)
5.7.1 พฒันาแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนคุณภาพภาษาไทย 4,700               4,700 ครูปณิสรา ต.ค. 64 - ม.ีค. 6๕

5.7.2 พฒันาห้องเรียนคุณภาพ 35,000             35,000 ครูจุฑามาศ ศิริ ต.ค. 64 - ม.ีค. 6๕

5.7.3 พฒันาห้องเรียนคุณภาพศิลปะ ๒๖,๐๐๐             26,000 ครูปิยธิดา ต.ค. 64 - ม.ีค. 6๕

5.7.4 พฒันาห้องเรียนภาษาอังกฤษ 5,000               5,000 ครูปัทมาพร เม.ย.๖4 – ก.ย.๖5

5.7.5 พฒันาห้องเรียนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น 5,000               5,000 ครูเบญจวรรณ ต.ค.6๔ – ม.ีค.6๕

5.7.6 ดูแล พฒันา ซ่อมแซม ศูนย์ห้องเรียนขงจื่อ 3,000               3,000 ครูกาญจนาพร ต.ค.6๔ – ม.ีค.6๕

78,700        78,700            
5.8 โครงการรับนักเรียนเขา้ศึกษาต่อ ม.1 ม.4 และ ปวช. 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 (ครูศิริพร  เถาว์โท) 

5.8.1  รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.๑ ม.๔ และ ปวช. ๑ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 21,000             21,000 ครูศิริพร ต.ค.6๔ – ม.ีค.6๕

5.8.2  สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.๑ ม.๔ และ ปวช. ๑
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 9,000               9,000 ครูทัศนัย เม.ย.๖5 - ก.ย.65

5.8.3  ประชุมผู้ปกครองและรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.
๑ ม.๔ และ ปวช. ๑ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 20,000             20,000 ครูจินตนา เม.ย.๖5 - ก.ย.65

50,000        50,000            
5.9 โครงการพัฒนาบุคลกรและระบบบริหารการจัดการที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล (ครูไชยพร  แย้มมี)

5.9.1 ศึกษาดูงาน (อุดหนุน ปีงบประมาณพ.ศ 2564) 300,000            300,000 600,000          ครูธีระศักด์ิ เม.ย.๖5 - ก.ย.65

5.9.2 จัดหา จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 837,000        837,000          ครูกรริสา ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5

5.9.3 จัดหา จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว 1,533,600     1,533,600       ครูกรริสา ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5

5.9.4 จัดหา จัดจ้างครูต่างชาติ 1,368,200     1,368,200       ครูมณีวรรณ ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

รวม
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5.9.5 พฒันาบริหารจัดการกลุ่มงานบริหารบุคคล 90,000        90,000            ครูลินดา ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5

5.9.6 ประชุมข้าราชการครู/อบรมเพื่อมีและขอเล่ือนวิทยฐานะ
ตามเกณฑ์ใหม่ 10,000        18,000        28,000            ครูธีระศักด์ิ ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5

400,000      3,738,800     318,000     4,456,800       
5.10 โครงการดูแลอาคารสถานที่และสาธารณปูโภค (ครูประพนธ์  ชดิปราง)

5.10.1 ดูแล พฒันา ปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารสถานที่
และสาธารณูปโภค 730,000      730,000           ครูประพนธ์ ต.ค.64 - ก.ย.65

5.10.2 บ ารุงรักษาลิฟต์ (รายจ่ายประจ า) 30,500        30,500            ครูทัศนัย ต.ค.64 - ม.ีค.65

760,500      760,500          
5.11 โครงการประชาสัมพันธ์ (ครูวรางคณา  พรหมชนะ)

5.11.1 ปรับปรุงห้องประชาสัมพนัธ์ 15,000        15,000 ครูวรางคณา ต.ค.64 - ม.ีค.65

5.11.2 น าเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
การบริการและเผยแพร่ 25,000 25,000            ครูวรางคณา ต.ค.64 - ม.ีค.65

40,000        40,000            
5.12 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป (ครูณฐัวรา  สุกใส)

5.12.1 พฒันาการบริหารจัดการงานบริหารทั่วไป 45,000 45,000            ครูณัฐวรา ต.ค.64 - ม.ีค.65

45,000        45,000            
5.13 โครงการพัฒนาปรับปรุงบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ ์(ครูวรางคณา  พรหมชนะ)

5.13.1 ซ่อมบ ารุงรักษาโสตทัศนูปกรณ์ 10,000        10,000            ครูวรางคณา ต.ค.64 - ม.ีค.65

5.13.2 พฒันางานโสตและทัศนูปกรณ์ 60,000        60,000            ครูวรางคณา ต.ค.64 - ม.ีค.65

70,000        70,000            

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รวม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รวม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รวม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รวม

รวม



 อุดหนุนการ
จดัการเรียน

การสอน

 กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

 บ ารุง
การศึกษา

 ห้องเรียน
พิเศษวิทย์-

คณิต
อ่ืนๆ

การจดัสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

5.14 โครงการส่งเสริมสุขภาพ จัดซื อยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ ์และปรับปรุงห้องพยาบาล (ครูจิตรลัดดา  กุศลเสถียร)
5.14.1 จัดซ้ือยาเวชภณัฑ์และอุปกรณ์ และปรับปรุงห้องพยาบาล 55,000        55,000            ครูจิตรลัดดา ต.ค.64 - ก.ย.65

55,000        55,000            
5.15 โครงการพัฒนาการบริหารการจัดการสถานศึกษา (ครูพรทิพย์  วันดี)

5.15.1 พฒันาการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ 
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ นโยบายและแผน 150,000      150,000          รองอธิวัฒน์ ต.ค.64 - ก.ย.65

5.15.2 งบกลาง 370,000      370,000          ครูพชัรินทร์ ต.ค.64 - ก.ย.65

5.15.3 งานสาธารณูปโภค น้ าประปา/ ไฟฟา้/ โทรศัพท์
(รายจ่ายประจ า) 2,129,000   2,129,000       ครูพรทิพย์ ต.ค.64 - ก.ย.65

5.15.4 การจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์พฒันาการจัดการศึกษา
(รายจ่ายประจ า) 1,300,000   1,300,000       ครูสุภาพร ต.ค.64 - ก.ย.65

3,949,000   3,949,000       
5.16 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบคุณภาพ (ครูกัญญาพัชร  เกตุแก้ว)

5.16.1 พฒันาส านักงานวิชาการ 44,500 44,500            ครูโยธิน ต.ค.64 - ก.ย.65

5.16.2 การบริหารจัดการตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA 30,000 30,000            ครูกัญญาพชัร เม.ย.๖5 - ก.ย.65

5.16.3 ปรับปรุงส านักงานวิชาการ 9,000 9,000              ครูชลิตา ต.ค.64 - ม.ีค.65

5.16.4 พฒันาระบบประกันคุณภาพ 7,000 7,000              ครูภสัรา ต.ค.64 - ก.ย.65

5.16.5 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ครูจุฑามาศ (เห็น) ต.ค.64 - ก.ย.65

90,500        90,500            

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

รวม

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รวม
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ

รวม



 อุดหนุนการ
จดัการเรียน

การสอน

 กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

 บ ารุง
การศึกษา

 ห้องเรียน
พิเศษวิทย์-

คณิต
อ่ืนๆ

การจดัสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างอัตลักษณแ์ละเอกลักษณข์องโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
6.1 โครงการส่งเสริมเอกลักษณอั์ตลักษณ ์(ครูธนัตตา  ทองบ้านโขง้)

6.1.1 พฒันาศักยภาพวงโยธวาทิต 66,000        66,000            ครูภรีูวิทย์ ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5

6.1.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านว่ายน้ า (รายจ่ายประจ า) 160,000      160,000          ครูประพนธ์ ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5

6.1.3 พฒันาความเป็นเลิศด้านกีฬาฟตุบอล 
B.J.1 Smart Project (เงินค่ายพกันักกีฬา) 2,814,000   2,814,000       ครูโกศล ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5

6.1.4 ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะต่อสู้ป้องกันตัวเองของไทย 8,000          8,000              ครูประพนธ์ เม.ย.๖5 - ก.ย.65

6.1.5 อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทย 
(รายจ่ายประจ า) 70,000       70,000            ครูวราภรณ์ ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5

6.1.6 ถ่ายทอดเพลงพื้นบ้านในสถานศึกษา 6,000          6,000              ครูยุพาภรณ์ ต.ค.๖4 - ม.ีค.๖5

6.1.7 กีฬาสีภายในโรงเรียน 70,000        70,000            ครูสิทธิชัย ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5

6.1.8 นาฏเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 10,000        10,000            ครูภารตี ต.ค.๖4 - ม.ีค.๖5

320,000      70,000       2,814,000   3,204,000       
6.2 โครงการยานพาหนะเพ่ือการศึกษาและเสริมสร้างอัตลักษณ ์(ครูทัศนัย  กองมา)

6.2.1 งานซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 200,000      200,000          ครูทัศนัย ต.ค.64 - ก.ย.65

6.2.2 น้ ามันเชื้อเพลิงยานพาหนะ (รายจ่ายประจ า) 350,000      350,000          ครูเสกสรร ต.ค.64 - ก.ย.65

550,000      550,000          
6.3 โครงการสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนถูกสุขลักษณะ (ครูประเมิน โพธิ์หอม)

6.3.1 จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนถูกสุขลักษณะ 60,000        60,000            ครูประเมิน ต.ค.64 - ก.ย.65

60,000        60,000            

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รวม
กลุ่มงานบริหารทั่วไป

รวม

กลุ่มงานบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน

รวม



 อุดหนุนการ
จดัการเรียน

การสอน

 กิจกรรม
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน

 บ ารุง
การศึกษา

 ห้องเรียน
พิเศษวิทย์-

คณิต
อ่ืนๆ

การจดัสรรงบประมาณโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

โรงเรียนบรรหารแจม่ใสวิทยา 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ประเภทเงิน

รวม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
7.1 โครงการพัฒนาระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน (ครูจิรวัฒน์  โสภาพันธุ์)

7.1.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 49,000        49,000            ครูวิชชุดา เม.ย.๖5 - ก.ย.65

7.1.2 งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 5,000          5,000              ครูพมิพว์รีย์ เม.ย.๖5 - ก.ย.65

7.1.3 งานจักรยานยนต์ 4,000          4,000              ครูวรุฒม์ เม.ย.๖5 - ก.ย.65

7.1.4 สนับสนุนนักเรียนด้านปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ครูศุภสิรา ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5

7.1.5 งานเวรประจ าวัน 3,000          3,000              ครูเฉลิมชัย เม.ย.๖5 - ก.ย.65

7.1.6 ประกันอุบัติเหตุหมู่ของโรงเรียน ครูปณิสรา ต.ค.๖4 - ก.ย.๖5

7.1.7 งานส านักงานและข้อมูลสารสนเทศกลุ่มงานบริหารบุคคล
และกิจการนักเรียน 49,000        49,000            ครูธนัตตา ต.ค.๖4 - ม.ีค.๖5

7.1.8 ซ่อมกล้องวงจรปิด 25,000        25,000            ครูสิทธิชัย เม.ย.๖5 - ก.ย.65

7.1.9 ศึกษาดูงานกลุ่มงานบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน 10,000        10,000            ครูจิรวัฒน์ เม.ย.๖5 - ก.ย.65

145,000      145,000          

กลุ่มงานบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน

รวม
* หมายเหตุ    35 โครงการ 213 กิจกรรม


