
 
  

 

 

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ   2562 
 
 
โครงการพัฒนาผลผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
 
1. กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
    เงินงบประมาณ   5,000  บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2562 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. กิจกรรมพัฒนาการ 
   อ่านออกเขียนได ้ 
   อ่านคล่องเขียน 
   คล่อง 

            

2. กิจกรรมคณิตคิดสนุก             

3. กิจกรรม  
    English is fun 

            

 

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จ านวน   5,000   บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก 
   เขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง 
2. กิจกรรมคณิตคิดสนุก 
3. กิจกรรม English is fun  

 
 

1,000 
 

1,000 
2,000 

1,000 
 
 
 

นางอัจฉราวรรณ  พัฒแทน 
 
นางทิพวรรณ  ทองชิต 
นางสาวสกุณา  นวนทอง 

รวมทั้งสิ้น 5,000  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

 

โครงการOne student  One product 
 

กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
    เงินงบประมาณ  1,000 บาท 

 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค มิย. กค. สค. กย. 
One student one 
product   

            

 

  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จ านวน 1,000 บาท 

 

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
    เงินงบประมาณ   80,000  บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2562 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. ค่ายวิชาการ             
2.  ศึกษาจากแหล่งเรียนรู ้
    ภายนอก 

            

3. แข่งขันทักษะทาง 
   วิชาการ 

            

4. คลังข้อสอบ             
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่างบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

One student one product     1,000  นางสาวสกุณา  นวนทอง 

รวมทั้งสิ้น 1,000  



 
  

 

 

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จ านวน   80,000   บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ค่ายวิชาการ 
2. ศึกษาจากแหล่งเรียนรูภ้ายนอก 
3. แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
4. คลังข้อสอบ 

4,000    
3,000 

 1,000 
40,000 
12,000 
  2,000 

10,000 
5,000 
3,000 

นางศรัณยา  เพชรชู 
นางสุวัจนา  เพชรานันท์ 
นางศรัณยา  เพชรชู 
นางศรัณยา  เพชรชู 

รวมทั้งสิ้น 80,000  
                
โครงการพิชิต NT / O-NET 
 

 กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
   เงินงบประมาณ  2,000  บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2562 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. พิชิต  NT             
2. พิชิต  O-NET             

 

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้   จ านวน 2,000   บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่างบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. พิชิต  NT   1,000 นายด ารงศักดิ์ รจนา 
นางอัจฉราวรรณ พัฒแทน 
น.ส. สุดารัตน์ ทองถึง 

2. พิชิต   O-NET   1,000 นางสุวัจนา เพชรานันท์ 
นางอัจฉราวรรณ  พัฒแทน 
น.ส. สกุณา นวนทอง 
น.ส. สุดารัตน์ ทองถึง 

 

 
 
 
 
 



 
  

 

 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
เงินงบประมาณ 20,000  บาท 

 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. ออมทรัพย์             
2. สหกรณ์ในโรงเรียน             
3. ส่งเสริมค่านิยม 
   หลัก 12 ประการ 

            

4.โรงเรียนวิถีพุทธ             
 
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน     20,000       บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ออมทรัพย์   1,000 นางสัจจา  เวฬุวนารักษ์ 
2. สหกรณ์ในโรงเรียน   1,000 นางสุวัจนา  เพชรานันท์ 
3. ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ   1,000 นางกมลทิพย์  ใจใส่ 
4. โรงเรียนวิถีพุทธ 5,000 8,000 4,000 นางสัจจา  เวฬุวนารักษ์ 

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 20,000  
 

โครงการสัญญาการอ่านประสานผู้ปกครอง 
กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
     เงินงบประมาณ   3,000  บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2562 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. กิจกรรม เรียนรู้ 
   จากบัญชีค าพ้ืนฐาน 

            

2.  กิจกรรมฟัง 
    ลูกหลาน 
    อ่านหนังสือ 

            

3. กิจกรรมเล่านิทาน 
   อ่านหนังสือ 

            

4. กิจกรรมใช้ภาพเป็น 
   สื่อสู่จินตนาการ 

            

5. กิจกรรมชัวร์             



 
  

 

 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2562 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 
   แล้วแชร ์

 

  รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จ านวน  3,000   บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา 
    ของนักเรียน 
2.  ประชุมสร้างความตระหนักให้ 
    กับครูและผู้ปกครอง 
3. คณะครูร่วมกันสร้างนวัตกรรม 
   ที่ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
4. ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 
5. ด าเนินการควบคุม ก ากับ 
   และติดตาม 
6. ประเมินผลการด าเนินงาน 
   และน าไปพัฒนา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

1,000 
 

2,000 
 
 
 

นางศรัณยา  เพชรชู 
 

รวมทั้งสิ้น 3,000  
                                            
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
   
กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
    เงินงบประมาณ   2,000  บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2562 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. ครูคัดกรอง  
    นกัเรียน 

            

2. ครูผู้สอนพัฒนา 
   สื่อ/นวัตกรรม 
   ส าหรับนักเรียน 
   ที่มีความบกพร่อง 
   ทางการเรียนรู้ 

            

3. จัดกิจกรรม 
    การเรียนรู้ 

            

4. นิเทศ ติดตาม              



 
  

 

 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2562 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 
    และประเมิน 

 
 
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จ านวน   2,000   บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ครูคัดกรอง 
2. ครูผู้สอนพัฒนาสื่อ/นวัตกรรม 
    ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง 
    ทางการเรียนรู้ 
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. นิเทศ ติดตาม และประเมินนักเรียน 

 
 

 
 
 
 

 
2,000 

 
 
 

 

นางศรัณยา  เพชรชู 
และคณะครู 

 

รวมงบประมาณ 2,000  

 
 
โครงการแนะแนวศึกษาต่อ 
 

กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
 เงินงบประมาณ  1,000  บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2562 

ตค. พย ธค. มค. กพ มีค. เมย พค มิย. กค. สค. กย. 
1. กิจกรรมจัดท า  
   ข้อมูลรายบุคคล 

            

2. กิจกรรมบริการให้ 
   ค าปรึกษา และ 
   ประชาสัมพันธ์ด้าน 
   การศึกษา ด้าน 
   อาชีพ  ด้านส่วนตัว 

            

3. กิจกรรมแนะแนว 
   ศึกษาต่อ 

            

4. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ             
 
 
 



 
  

 

 

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้   จ านวน 1,000   บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมจัดท าข้อมูลรายบุคคล   500 นางสุวัจนา  เพชรานันท์ 
 
 
 
 
คณะครูทุกท่าน 

2. กิจกรรมบริการให้ค าปรึกษา  
   และประชาสัมพนัธ์ด้าน การศึกษา  
   ด้านอาชีพ  ด้านส่วนตัว 

   

3. กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ 
4. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 

  500 

รวมทั้งสิ้น 1,000  
 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
                 เงินงบประมาณ         5,000  บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2562 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. จัดการเรียนการ 
    สอนโดยเน้น 
    รูปแบบ Active  
    Learning) 

            

2. จัดท าแผนการ 
    เรียนรู้ที่เน้น 
    ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

            

 

 รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน    5,000   บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น 
    รูปแบบ Active Learning) 
2. จัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
    เป็นส าคัญ 

   
 

5,000 
 

นางศรัณยา  เพชรชู 
 
 

รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท  
 

 



 
  

 

 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างมีระบบ 
กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
     เงินงบประมาณ   3,000  บาท 

 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2560 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 

1.ยั่วให้นึก ฝึกให้คิด             
2. กิจกรรม 
   นิทรรศการผลงาน 
   การเรียนรู้ 

            

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จ านวน   8,000   บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1.  ยั่วให้นึก ฝึกให้คิด 
2.   กิจกรรมนิทรรศการผลงานการ 
    เรียนรู ้

 
 
 

 1,500 
1,500 

 

-นางศรัณยา  เพชรชู 
-นางกมลทิพย์  ใจใส่ 
 

รวมทั้งสิ้น 3,000  
 
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุนทรียภาพผู้เรียน 
 กิจกรรม / ระเวลาด าเนินการ 
    เงินงบประมาณ  40,000  บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2562 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. สุขกาย สบายชีวี             

2. สายใยรัก  
   ครอบครัวอบอุ่น 

            

3. ส่งเสริมความเป็น 
   เลิศทางด้านดนตรี  
   ศิลปะ 

            

4. ส่งเสริมคนด ี
    ศรีโคกหมอ(กีฬา) 

            

 
 
 
 



 
  

 

 

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน  40,000  บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1.สุขกาย สบายชีวี  2,000 5,000 นางอัจฉราวรรณ พัฒแทน 
    1.1 ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ     
    1.2 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์     
    1.3 รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก     
    1.4 ตรวจสุขภาพ     
    1.5 ทันตสุขภาพ     
2. สายใยรัก  ครอบครวัอบอุ่น   5,000 นางทพิวรรณ  ทองชิต 
    2.1 แบ่งเขตรับผิดชอบท าความ 
         สะอาดโรงเรียน 

    

3. ส่งเสริมด้านดนตรี  ศิลปะ   10,000 นายด ารงศักดิ์ รจนา 
4. ส่งเสริมคนดีศรีโคกหมอ (กีฬา)   18,000 นางทิพวรรณ  ทองชิต 

รวมทั้งสิ้น 40,000  
 

 
 
โครงการนิเทศการจัดการศึกษา 
กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
    เงินงบประมาณ   1,000  บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2562 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. ประชุมวางแผน 
    จัดท าโครงการ 

            

2.  กิจกรรมการนิเทศ             
 

 รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จ านวน   1,000   บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ประชุมวางแผนจัดท าโครงการ 
2. กิจกรรมการนิเทศ 

   
1,000 

-ฝ่ายบริหาร/ผู้ที่ได้รับ 
 มอบหมาย 
-นางศรัณยา  เพชรชู 

รวมทั้งสิ้น 1,000  
 

 



 
  

 

 

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 

กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
   เงินงบประมาณ  3,000  บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2562 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. แนะแนว             
2.  เครือข่ายผู้ปกครอง 
   นักเรียน 

            

3. การเยี่ยมบ้าน 
   นักเรียน 

            

4. กิจกรรมการดูแล 
   เด็กพิเศษ 

            

 
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จ านวน  3,000   บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมแนะแนว 
2. เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
3. การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
4. กิจกรรมการดูแลเด็กพิเศษ 

      1,000 
1,000 

 

 
 
 

  1,000 

นางศรัณยา  เพชรชู 
         คณะครู 
 

รวมทั้งสิ้น 3,000  
 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

5.กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
   เงินงบประมาณ  20,000  บาท 
   เงินนอกงบประมาณ  10,000 บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2562 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพ 

    คร ู
            

2. สวัสดิการเพื่อ 

   บุคลากร 
            

3. ศึกษาดูงาน             
 

 



 
  

 

 

 
 รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จ านวน    30,000 บาท 

กิจกรรม 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพครู  10,000   นางสัจจา  เวฬุวนารักษ์ 
2. สวัสดิการเพื่อบุคลากร   5,000 นางสัจจา  เวฬุวนารักษ์ 
3. ศกึษาดูงาน 10,000 2,000 3,000 นางสุวัจนา  เพชรานันท์ 

รวมทั้งสิ้น 30,000  
 
 
โครงการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการเรียนการสอนและบริหาร 
      
กิจกรรม / ระยะเวลาดาเนินการ  
    เงินงบประมาณ 100,000  บาท 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2562 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. จัดซื้อเครื่อง 
    คอมพิวเตอร์ 
    ปรับปรุงระบบ 
    เครือข่ายและ 
    ซ่อมแซมเครื่อง 
    คอมพิวเตอร์ 

            

2. เช่าระบบ 
    อินเตอร์เน็ต 
    เว็บไซต์และจดัท า 
    เว็บไซต์โรงเรียน 

            

3. อบรมครูผลิตสื่อ 
   เทคโนโลยี  
   การจัดท าข้อมูล 
   สารสนเทศ 

            

4. ปรับปรุง 
   ห้องปฏิบัติการ 
   คอมพิวเตอร์ 

            

 

 
 



 
  

 

 

 
 รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน  100,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ปรับปรุง 
    ระบบเครือข่ายและซ่อมแซมเครื่อง 
    คอมพิวเตอร์ 

  60,000 นางสุวัจนา เพชรานันท์ 

2. เช่าระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์และ 
   จัดท าเว็บไซต์ในโรงเรียน 

  20,000 นางสุวัจนา เพชรานันท์ 

3. อบรมครูผลิตสื่อเทคโนโลยี การจัดท า 
    ข้อมูลสารสนเทศ 

   นายด ารงศักดิ์ รจนา 

4. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   20,000 นายด ารงศักดิ์ รจนา 
รวมทั้งสิ้น 100,000  

โครงการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2562 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. ประชุมชี้แจง 
   ผู้เกี่ยวข้อง/วาง 
   แผนการ 
   ปฏิบัติงาน 

            

2. จัดท าแผนพัฒนา 
    การจัดการศึกษาป ี
     พ. ศ. 2561 –  2564 

            

3. ประเมินการ 
   น าไปใช้/ความพึง 
   พอใจ 

            

 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

 

 รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จ านวน  2,000 บาท 

 
โครงการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 
กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2562 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. ประชุมเชิง 
    ปฏิบัติการจัดท า 
    แผนปฏิบัติงาน 
    ประจ าป ี

            

2. ด าเนินงานตาม 
   แผนปฏิบัตกิาร 
   ประจ าป ี 
   งบประมาณ 

            

3. สรุปแผนงาน/ 
    โครงการตาม 
    แผนปฏิบัติงาน 
    ประจ าป ี

            

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วาง 
    แผนการปฏิบัติงาน 
2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
     ปี  พ. ศ. 2561 –  2564 

   
 

1,000 

       ผู้บริหาร 
 
นางศรัณยา เพชรชู 

รวมเป็นเงิน 1,000  



 
  

 

 

 รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน   15,000  บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า 
   แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2. ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
   ประจ าปีงบประมาณ 
3. สรุปแผนงาน/โครงการตาม 
   แผนปฏิบัติงานประจ าปี ด าเนินงาน 
   ตามแผนปฏิบัติงาน 

  
      

1,0000 

 
    

5,000 

 นางกมลทิพย์  ใจใส่ 

 
 
โครงการระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา 
 กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
    เงินงบประมาณ  2,000  บาท 

 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2562 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. ประกันคุณภาพ 

    ภายใน 

            

2. จัดระบบข้อมูล 

    สารสนเทศ 

            

3. ตรวจสอบประเมิน 

   คุณภาพภายในตาม 

   มาตรฐานการศึกษา 

            

4. รายงานการ 
   ประเมินคุณภาพ 
   ภายใน 

            

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

 

 รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จ านวน  2,000   บาท 

 

โครงการบริหารการเงิน 

กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 
1. จัดงบประมาณใน 
    โรงเรียน 

            

2. จัดงบส่งเสริม 
    สนับสนุนการจัด 
    การศึกษา 

            

3. จัดซื้อ จัดจ้าง  
   ซ่อมแซมวัสดุ 
   ครุภัณฑ ์

            

 

รายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณที่ใช้ จ านวน 60,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะการจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมจัดงบประมาณในโรงเรียน   
2,000 

 
       

นางอัฉราวรรณ พัฒแทน 

2. กิจกรรมจัดงบส่งเสริมสนับสนุนการ 
    จัดการศึกษา 

   
48,000 

นางทิพวรรณ  ทองชิต 

 3. กิจกรรมจัดซื้อ จัดจ้าง ซ่อมแซมวัสดุ 
    ครุภัณฑ ์

   
10,000 

นางสุวัจนา  เพชรานันท์ 

รวมทั้งหมด 60,000  

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ประกันคุณภาพภาพภายใน 
2. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
3. ตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน 

   ตามมาตรฐานการศึกษา 

4. รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

         1,000 
 
 

 
 
 
 

1,000 

นางกมลทิพย์  ใจใส่ 
นายด ารงศักดิ์  รจนา 
นางกมลทิพย์  ใจใส่ 
 
นางกมลทิพย์  ใจใส่ 
 

รวมทั้งสิ้น 2,000  



 
  

 

 

 

โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม ปีงบประมาณ 2562 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. จัดระดมทรัพยากร 
    สนับสนุน 
    การศึกษาจาก 
    ภาครัฐและเอกชน 

            

 

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน    5,000  บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. จัดระดมทรัพยากรสนับสนุน 
    การศึกษาจากภาครัฐและเอกชน 

  
     

5,000 นางทิพวรรณ  ทองชิต 
นางอัจฉราวรรณ   พัฒแทน 

 
 
โครงการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนการสอน 
 

กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
    เงินงบประมาณ  10,000 บาท 

 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2562 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 
1.  ผลิตสื่อ             

2.  จัดซื้อจัดหา 

    อุปกรณ์การเรียน 
            

 

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จ านวน    10,000 บาท 
กิจกรรม ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. ผลิตสื่อ 
2. จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์การเรียน 

    การสอน 

  5,000 
5,000 

นางอัจฉราวรรณ   พัฒแทน 
นางสุวัจนา เพชรานันท์ 

รวมทั้งสิ้น 10,000  



 
  

 

 

 
 
โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ   
กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
เงินงบประมาณ   40,000  บาท 

 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 
 1. ส ารวจและตรวจ 
    ตราอุปกรณ์ที่ใช้ใน 
    การท าความ 
    สะอาด  เตรียม 
    วางแผน 

            

2.  เสนอโครงการเพื่อ 
   ขออนุมัติ 

            

3. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
   ประกวดห้องเรียน 

            

4. ประชุมคณะกรรมการ 
    จัดท าเกณฑ์การ 
    ประกวด 

            

5. ด าเนินงานตาม 
   โครงการ 

            

6. ติดตามและ 
    ประเมินผล 

            

 
 รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้  จ านวน   40,000   บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. การประกวดโครงการโครงการจัด 
   สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้สู่ 
   ห้องเรียนคุณภาพ 
  - ใบประกาศการผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
    ชั้นเรียน 
  - เกียรติบัตรส าหรับห้องเรียน/คุณครู 
    ที่ผ่านเกณฑ์ 
  - เอกสารการตรวจคุณภาพชั้นเรียน 

 2,000 38,000 
 
 

ผู้บริหาร 
นางศรัณยา  เพชรชู 
 
 



 
  

 

 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

    เป็นรายเดือน  
  - เบ็ดเตล็ด 

รวมทั้งสิ้น 40,000  
 

 
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
เงินงบประมาณ   10,000         บาท 

 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  2562 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 
 1.   เรยีนรู้และ 
      ด าเนินชวีิต  
      โดยใช้แนวทาง 
      ตามหลัก 
      ปรัชญา 
      เศรษฐกิจ 
      พอเพียง 

            

2.  พัฒนาพ้ืนฐาน 
    ด้านอาชีพและ 

    หารายได้ 
    ระหว่างเรียน 

            

 

รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้ จ านวน  10,000 บาท   

กิจกรรม 

ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1.  เรยีนรู้และด าเนินชวีิตโดยใช ้
    แนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
2. พัฒนาพ้ืนฐานด้านอาชีพและหา 
   รายได้ระหว่างเรียน 

  5,000 
 
 

5,000 

นางทิพวรรณ  ทองชิต 
 
 
นางพรรทนา  สรรภา 
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,000  
 



 
  

 

 

 
 
 

โครงการโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  
 

 
กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2562 

ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย กค สค กย. 
1. อบรมให้ความรู้ 
    เรื่องขยะ 

            

2. ลด คัด แยก  
   ใช้ประโยชน ์
   ขยะมูลฝอย 

            

3. ธนาคารขยะ             
 
รายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณที่ใช้ จ านวน 5,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะการจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1.อบรมให้ความรู้เรื่องขยะ 
2.ลด คัดแยก  ใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย 
 
3.ธนาคารขยะ 

 2,000 3,000 
 
 

นางทิพวรรรณ ทองชิตนาง
ทิพวรรณ   ทองชิตนางสุวัจ
นา   เพชรานันท์ 
นางทิพวรรณ ทองชิต 

รวมทั้งสิ้น 5,000  
 
 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ 
กิจกรรม / ระยะเวลาด าเนินการ 
   เงินงบประมาณ 25,000บาท 

 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562 
ตค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1. วันส าคัญในชาต ิ                  
2. กิจกรรมวันส าคัญ 
    ทางศาสนา 

            
 



 
  

 

 

 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ  2562 
ตค. พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เมย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

3. กิจกรรมวัฒนธรรม 
   ประเพณีท้องถิ่น 

            

 

  
รายละเอียดกิจกรรมและงบประมาณที่ใช้   จ านวน   25,000 บาท 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. วันส าคัญในชาติ 
 

2. กิจกรรมวันทางศาสนา 
 
3. กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

 1,000 
  

 4,000 
 

  4,000 

6,000 
 

5,000 
 

5,000 

นางทิพวรรณ  ทองชิต 
นางสาวพรรทนา  สรรภา 
นางสัจจา เวฬุวนารักษ์ 
นางสุวัจนา  เพชรานันท์ 
นางสาวสกุณา นวนทอง 
นางสาวพรรทนา  สรรภา 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 25,000  
 
โครงการ ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 

 กิจกรรม /ระยะเวลาด าเนินการ 
เงินงบประมาณ   2,000  บาท 

กิจกรรม ปีการศึกษา 2562 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. กิจกรรม 
   ประชาสัมพันธ์ 

            

2. จัดประชุมให้ความรู้ 
   นักเรียน 

            

3. จัดเลือกตั้ง 
    คณะกรรมการ 
    นักเรียน 

        
 

    

4. เลือกประธาน 
   นักเรียน 

            

5. กิจกรรมจิตอาสา 
   สภานักเรียน 

            



 
  

 

 

6. กิจกรรมหน้าเสาธง             
 
 
 
 
 
 รายละเอียดกิจกรรม  งบประมาณที่ใช้  และผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ 
2. จัดประชุมให้ความรู้นักเรียน 
3. จัดเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
4. เลือกประธานนักเรียน 
5. กิจกรรมจิตอาสาสภานักเรียน 
6. กิจกรรมหน้าเสาธง 

   
1,000 

 
1,000 

พรรทนา  สรรภา 
 

รวมทั้งสิ้น 2,000  
 


