
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
โรงเรียนนาสาร  ได้กำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตามโดยมีรายละเอียดสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ดังตารางต่อไปนี้ 
1. แผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง  สำหรับกาในการบริหารจัดการ  งานประจำ  ค่าสาธารณูปโภค  ค่าใช้จ่าย

ตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยใช้เงินอุดหนุนรายหัว  มีงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้าง รายละเอียด ดังนี้ 
ที ่ รายการ งบประมาณ (บาท) 
1 รายการค่าตอบแทน - 
2 รายการค่าใช้สอย 

2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ 
2.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา - ซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ 
2.3 ค่ากำจัดขยะ 
2.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

 
60,000.00 
20,000.00 
12,000.00 
30,000.00 

3 ค่าสาธารณูปโภค 250,000.64 
4 ค่าวัสดุสำนักงาน  60,000.00 
5 งบสำรองจ่าย ร้อยละ 9.99 ของเงินอุดหนุนรายหัว 260,000.00 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 692,000.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการ/กิจกรรมตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 2.1 กลุ่มบริหารวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 

 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน    

รายหัว 
กิจกรรม 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา/               

เงินอื่น ๆ  

1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย นางปราณี 
   1.1 หนูน้อยวัยใส  ใส่ใจสุขภาพ 13,500.00 - - 13,500.00 นางปราณี   
   1.2 ขยับกาย สบายชีว ี 1,300.00 - - 1,300.00 น.ส.หทัยชนก   
   1.3 อบรมโรค อุบัติภัย และสิ่งเสพติด 750.00 - - 750.00 น.ส.หทัยชนก   
   1.4 การละเล่นแบบไทย 2,000.00 - - 2,000.00 น.ส.หทัยชนก   
   1.5 โลกสวยด้วยมือเรา 1,350.00 - - 1,350.00 น.ส.หทัยชนก   
   1.6 พ่อแม่ลูกผูกพันสร้างสรรค์เด็ก
ปฐมวัย 

3,500.00 - - 3,500.00 นางวิจาริณี   

   1.7 หนูน้อยนักวิชาการ - 4,600.00 - 4,600.00 นางกรองจิตร์   
   1.8 หนูน้อยคุณธรรม - 7,486.00 - 7,486.00 น.ส.กาญจนา   
   1.9 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ - 50,950.00 - 50,950.00 นางกรองจิตร์   
   1.10 ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี  - 1,240.00 - 1,240.00 น.ส.กาญจนา   

รวมทั้งโครงการ 22,400.00 64,276.00 - 86,676.00 - 
2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย นางวิจาริณี   
    2.1 ค่ายกิจกรรมการทดลอง
วิทยาศาสตร ์

10,339.00 - - 10,339.00 นางวิจาริณี   

รวมทั้งโครงการ 10,339.00 - - 10,339.00 - 
3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล นายชวิน 
   3.1 พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 

12,000.00 - - 12,000.00 นางกมล 

   3.2 พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

11,360.00 - - 11,360.00 นายวันชัย 

   3.3 พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

15,000.00 - - 15,000.00 นายเชิงชาย 

 
 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 

 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน    

รายหัว 
กิจกรรม 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา/               

เงินอื่น ๆ  

3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล (ต่อ) นายชวิน 
   3.4 พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

5,640.00 - - 5,640.00 นางลักขณา 

   3.5 พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

5,570.00 - - 5,570.00 นางนรารัตน ์

   3.6 พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและ                
พลศึกษา 

10,000.00 - - 10,000.00 นายสุกร ี

   3.7 พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ 

12,000.00 - - 12,000.00 นายรังสันต ์

   3.8 พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

12,500.00 - - 12,500.00 นางกาญจนา 
สัมภวมานะ 

   3.9 พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน) 

8,000.00 - - 8,000.00 น.ส.สาวติร ี

   3.10 ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบ
ระดับชาติ NT, RT และ  O - NET 

18,000.00 - - 18,000.00 นายชวิน 

3.11 พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน 
และการสื่อสารภาษาไทย 

12,000.00 - - 12,000.00 นางกมล 

3.12 พัฒนาทักษะการคิดคำนวณ 9,700.00 - - 9,700.00 นายกฤษฎา 
3.13 พัฒนาการเรียนการสอน             
รายวิชา IS 

5,580.00 - - 5,580.00 นายกฤษฎา 

3.14 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ดว้ย
โครงงานภาษาไทย 

2,776.00 - - 2,776.00 น.ส.ชลธิชา 

3.15 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ดว้ย
โครงงานคณติศาสตร ์

4,000.00 - - 4,000.00 นางพวงแก้ว 

3.16 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ดว้ย
โครงงานวิทยาศาสตร ์
 

5,000.00 - - 5,000.00 นายเชิงชาย 



โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 

 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน    

รายหัว 
กิจกรรม 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา/               

เงินอื่น ๆ  

3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล (ต่อ) นายชวิน 
    3.17 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ด้วย
โครงงานอาชีพ 

3,000.00 - - 3,000.00 นางนรารัตน ์

    3.18 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ด้วย
โครงงานคอมพิวเตอร ์

3,900.00 - - 3,900.00 นางนรารัตน ์

    3.19 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ด้วย
โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา 

3,210.00 - - 3,210.00 นายสุกร ี

    3.20 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ด้วย
โครงงานศิลปะ 

2,000.00 - - 2,000.00 นายรังสันต ์

    3.21 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ด้วย
โครงงานภาษาอังกฤษ 

4,000.00 - - 4,000.00 น.ส.บุญญาณ ี

    3.22 สัปดาห์วิทยาศาสตร ์ 6,000.00 - - 6,000.00 น.ส.อุมาพร 
    3.23 วันสุนทรภู่  คู่ภาษาไทย 6,000.00 - - 6,000.00 น.ส.ภาวสุทธ์ิ 
    3.24 วันตรุษจีน 12,000.00 - - 12,000.00 น.ส.สาวติร ี
    3.25 วันคริสต์มาส 5,515.00 - - 5,515.00 นางกาญจนา 
    3.26 English Camp 12,000.00 - - 12,000.00 นางกาญจนา 
    3.27 a new young anchor 650.00 - - 650.00 นายชวิน 

รวมทั้งโครงการ 207,401.00 - - 207,401.00 - 

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ น.ส.สาวิตรี 
    4.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศระดบั
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

20,000.00 54,386.00 - 74,386.00 น.ส.สาวติร ี

    4.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศระดบั
การศึกษาปฐมวัย 

- 18,080.00 - 18,080.00 น.ส.พิมณัดฎา 

รวมทั้งโครงการ 20,000.00 72,466.00 - 92,466.00 - 

 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 

 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน    

รายหัว 
กิจกรรม 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา/               

เงินอื่น ๆ  

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้และทักษะชีวิต นายกฤษฎา 
    5.1 พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- 37,030.00 - 37,030.00 นายกฤษฎา 

    5.2 วันสำคัญทางลูกเสือ                          
(วันวชิราวุธ) 

- - 3,500.00 
 

3,500.00 
 

นายวัชรพล 

    5.3 เดินทางไกลลูกเสือสำรองและ            
ยุวกาชาด ช้ัน ป.1 - ป.3 

- 16,000.00 - 16,000.00 นางอุษณี 

    5.4 ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี 
สามัญ สามญัรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด 

- 120,000.00 - 120,000.00 นายวัชรพล 

    5.5 โลกกว้างทางการศึกษา 1,463.00 - - 1,463.00 นางนิตยา 
    5.6 ปัจฉิมนิเทศ 2,486.00 - - 2,486.00 นางนิตยา 
    5.7 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร  ช่วงช้ันท่ี 1 

- - -  น.ส.อรสา 

    5.8 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร  ช่วงช้ันท่ี 2 

- 6,400.00 - 6,400.00 นางนรารัตน ์

    5.9 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร  ช่วงช้ันท่ี 3 

- 12,320.00 - 12,320.00 น.ส.กาญจนา 

    5.10 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้                 
ช่วงช้ันท่ี 1 

- 71,140.00 - 71,140.00 นางกมล 

     5.11 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้             
ช่วงช้ันท่ี 2 

- 68,125.00 - 68,125.00 นางดวงแข 

     5.12 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้              
ช่วงช้ันท่ี 3 

- 67,960.00 - 67,960.00 น.ส.พรรณา 

    5.13 ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้             
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย    

- 5,000.00 - 5,000.00 นางอำพันธ ์

    5.14 ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้              
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

- 6,000.00 - 6,000.00 นางจุฑามาศ 

    5.15 ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้               
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ี

- 5,000.00 - 5,000.00 นางกัลปา 

 
 



โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 

 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน    

รายหัว 
กิจกรรม 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา/               

เงินอื่น ๆ  

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้และทักษะชีวิต (ต่อ) นายกฤษฎา 
    5.16 ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารูก้ลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ังคมศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม 

- 1,305.00 - 1,305.00 นางดวงแข 

    5.17 ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารูก้ลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

- 5,820.00 - 5,820.00 นางนรารัตน ์

    5.18 ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้             
กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและ             
พลศึกษา 

- 8,700.00 - 8,700.00 นายสุกร ี

    5.19 ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารูก้ลุ่ม
สาระการเรียนรูศ้ิลปะ 

- 2,000.00 - 2,000.00 นายรังสันต ์

    5.20 ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารูก้ลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 

- 5,000.00 - 5,000.00 นางรุ่งทิพย ์

     5.21 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูก้ลุ่ม
สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ 
(ภาษาจีน) 

- 5,000.00 - 5,000.00 น.ส.สาวติร ี

     5.22 เปิดบ้านวิชาการ - 80,000.00 - 80,000.00 นายกฤษฎา 
     5.23 กิจกรรมการจดัการเรียน             
การสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID - 19) 

- 120,000.00 - 120,000.00 นายชวิน 

รวมทั้งโครงการ 3,949.00 642,800.00 3,500.00 650,249.00 - 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 

 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน    

รายหัว 
กิจกรรม 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา/               

เงินอื่น ๆ  

6. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม นางอุษณี 
     6.1 คัดกรองนักเรียน 450.00 - - 450.00 นางอุษณี 
     6.2 จัดการเรยีนการสอนนักเรียน
เรียนรวม 

5,550.00 - - 5,550.00 นางอุษณี 

รวมทั้งโครงการ 6,000.00 - - 6,000.00 - 

7. โครงการห้องสมุด ICT สร้างนิสัยรักการอ่าน น.ส.ภาวสุทธิ ์
   7.1 ปรับปรุงห้องสมุด 5,000.00 - - 5,000.00 น.ส.กิตตยิา 
   7.2 สร้างเสริมนสิัยรักการอ่าน 10,000.00 - - 10,000.00 น.ส.ภาวสุทธ์ิ 
   7.3 วางทุกงานอ่านทุกคน 5,000.00 - - 5,000.00 น.ส.ภาวสุทธ์ิ 
   7.4 อบรมยุวบรรณารักษ ์ 3,000.00 - - 3,000.00 น.ส.กิตตยิา 
   7.5 สัปดาห์ห้องสมุด 5,000.00 - - 5,000.00 น.ส.กิตตยิา 

รวมทั้งโครงการ 28,000.00 - - 28,000.00 - 

8. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายวันชัย 
    8.1 พัฒนาการเรียนการสอนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

45,000.00 - 30,000.00 75,000.00 นายวันชัย 

    8.2 พัฒนาทักษะอาชีพ                          
ช่างตัดผมชาย 

8,000.00 - - 8,000.00 นายเชิงชาย 

    8.3 One School One Product 8,000.00 - - 8,000.00 น.ส.กาญจนา 

รวมทั้งโครงการ 61,000.00 - - 91,000.00 - 

9. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านดนตรี  นาฎศิลป์สู่ความเป็นเลิศ นายวัชรพล 
     9.1 ส่งเสริมสุนทรียภาพ                   
ด้านดนตรีไทย 

44,000.00 - - 44,000.00 นายวัชรพล 

     9.2 ส่งเสริมสุนทรียภาพทาง             
ด้านนาฏศลิป ์   

11,420.00 - - 11,420.00 นายชิตพล 

     9.3 ส่งเสริมสุนทรียภาพ                       
วงโยธวาทิต 

71,000.00 - - 71,000.00 นายรังสันต ์

รวมทั้งโครงการ 126,420.00 - - 126,420.00 - 

 
 
 



โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 

 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน    

รายหัว 
กิจกรรม 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา/               

เงินอื่น ๆ  

10. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย                                                             
      และส่งเสริมกระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

น.ส.พิมณัดฎา 

       10.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

1,010.00 - - 1,010.00 น.ส.พิมณัดฎา 

       10.2 พัฒนากระบวนการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

119,400.00 - - 119,400.00 น.ส.พิมณัดฎา 

        10.3 ประเมินพัฒนาการ                  
เด็กปฐมวัย 

240.00 - - 240.00 น.ส.พิมณัดฎา 

รวมทั้งโครงการ 120,650.00 - - 120,650.00 - 

11. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
     และส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

นายชวิน 

      11.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5,000.00 - - 5,000.00 นายชวิน 

      11.2 วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรยีน 

6,000.00 - - 6,000.00 นายชวิน 

      11.3 แลกเปลี่ยนเรยีนรู้เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการ PLC 

1,820.00 - - 1,820.00 นายชวิน 

      11.4 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

35,000.00 - - 35,000.00 น.ส.กาญจนา 

      11.5 นิเทศภายใน 8,000.00 - - 8,000.00 นางอำพันธ ์

รวมทั้งโครงการ 55,820.00 - - 55,820.00 - 

12. โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและระบบการวัดและประเมินผล 
     เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

นางรุ่งทิพย์ 

      12.1 พัฒนาระบบงานทะเบียน 40,000.00   40,000.00 นางรุ่งทิพย ์
      12.2 พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผล 

30,000.00   30,000.00 นางรุ่งทิพย ์

รวมทั้งโครงการ 70,000.00  - 70,000.00 - 

 
 



โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 

 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน    

รายหัว 
กิจกรรม 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา/               

เงินอื่น ๆ  

13. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารวิชาการ นายชวิน 

     13.1 สนับสนุนวัสดุ ครุภณัฑ์   
เพื่อการจัดการเรยีนรู ้

8,000.00 - - 8,000.00 นายชวิน 

     13.2 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มบรหิารวิชาการ 

10,000.00 - - 10,000.00 นายชวิน 

รวมทั้งโครงการ 18,000.00 - - 18,000.00 - 

14. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน นางอำพันธ์ 

      14.1 กำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  

2,000.00 - - 2,000.00 นางอำพันธ ์

      14.2 จัดการและบรหิารข้อมลู
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ 

5,000.00 - - 5,000.00 นางอำพันธ ์

      14.3 รายงานการประเมิน
ตนเอง(SAR) 

3,000.00 - - 3,000.00 นางอำพันธ ์

รวมทั้งโครงการ 10,000.00 - - 10,000.00 - 

15. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ  
      15.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

215,212.00 - - 215,212.00 นางนรารัตน ์

      15.2 พัฒนาเว็บไซต์ - - 6,600.00 6,600.00 นางนรารัตน ์
      15.3 ส่งเสริมพัฒนาแหล่ง
เรียนรูสู้่ห้องเรยีนคุณภาพ 

67,000.00 - - 67,000.00 น.ส.อรสา 

      15.4 สนับสนุนการเช่าครภุณัฑ์                    
ในการจัดการเรียนการสอน                 
(ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร) 

80,000.00 - - 80,000.00 น.ส. กาญจนา 

รวมทั้งโครงการ 362,212.00 - 6,600.00 368,812.00 - 

รวมกลุ่มบริหารวิชาการ 1,122,191.00 779,542.00 40,100.00 1,941,833.00  

 
 
 
 
 



2.2 กลุ่มบริหารทั่วไป 
     2.2.1 งานกิจการนักเรียน 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 

 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน    

รายหัว 
กิจกรรม 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา/               

เงินอื่น ๆ  

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์  และส่งเสริมอัตลักษณ์
สถานศึกษา สู่โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 

นางลักขณา 

    1.1 วันธรรมสวนะ 50,000.00 - - 50,000.00 นางลักขณา 
    1.2 วันสำคัญทางศาสนา 500.00 - - 500.00 น.ส.พรรณา 
    1.3 วันสำคัญชาติ และ
พระมหากษตัริย ์

- - - - นายชิตพล 

         1.3.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิาพัชรสุธา                
พิมลลักษณ พระบรมราชินี                       
ในรัชกาลที่ 10 

5,810.00 - - 5,810.00 นายชิตพล 

          1.3.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว              
รัชกาลที่ 10  

6,030.00 - - 6,030.00 นายชิตพล 

          1.3.3 วันแม่แห่งชาติ 11,090.00 - - 11,090.00 นางดวงพร 
          1.3.4 วันพ่อแห่งชาติ 3,330.00 - - 3,330.00 นายชิตพล 
          1.3.5 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 3,500.00 - - 3,500.00 นางอุษณี 
          1.3.6 วันปิยะมหาราช 3,500.00 - - 3,500.00 นางอุษณี 
   1.4 วันไหว้ครู 2,420.00 - - 2,420.00 นายชิตพล 
   1.5 ส่งเสริมประชาธิปไตย                    
ในโรงเรียน 

4,027.00 - - 4,027.00 น.ส.ชลธิชา 

   1.6 เข้าค่ายคุณธรรม - 6,750.00  6,750.00 นางดวงแข 
   1.7 พิธีทำขวัญเงาะโรงเรียนนาสาร - - -  นางดวงแข 
   1.8 วันข้ึนปีใหม่ 10,000.00 - - 10,000.00 นายชิตพล 
   1.9 วันเด็กแห่งชาติ 4,780.00 - - 4,780.00 นายวันชัย 
   1.10 อนุรักษ์ไทย 60,000.00 - - 60,000.00 นางกัลปา 
   1.11 ส่งเสริมอัตลักษณ์ในสถานศึกษา 
(ยิ้มง่ายไหวส้วย) 
 

3,830.00 - - 3,830.00 นางนรารัตน ์

รวมทั้งโครงการ 174,817.00 6,750.00 - 181,567.00 - 



โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 

 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน    

รายหัว 
กิจกรรม 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา/               

เงินอื่น ๆ  

2. โครงการโรงเรียนรอบรู้ สุขภาพดี  มีความสุข นายสุกรี 

    2.1 ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 10,000.00 - - 10,000.00 นายสุกร ี
    2.2 ส่งเสริมการออกกำลังกายหน้า
เสาธง 

4,240.00 - - 4,240.00 นายสุกร ี

    2.3 ด้วยรักและห่วงใย จากใจ               
อ.ย. น้อย 

8,000.00 - - 8,000.00 นางอุษณี 

    2.4 แข่งขันกีฬาเครือข่ายและกีฬา
ภายในโรงเรียน 

59,086.00 - - 59,086.00 นายสุกร ี

    2.5 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาภายนอก 25,000.00 - - 25,000.00 นายสุกร ี
    2.6 ขับขี่ปลอดภัย  สร้างวินัยจราจร 5,700.00 - 10,000.00 15,700.00 นางอุษณี 
    2.7 จัดป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา 8,850.00 - - 8,850.00 นางอุษณี 
    2.8 ประกวดสถานศึกษาปลอดภัย  
สุขภาพอนามัยดี  

3,000.00 - - 3,000.00 นางอุษณี 

   2.9 ทันตกรรม 3,000.00 - - 3,000.00 น.ส.อุมาพร 
   2.10 งานอนามัยโรงเรียน 110,000.00 - - 110,000.00 น.ส.อุมาพร 

รวมทั้งโครงการ 236,876.00 - 10,000.00 246,876.00 - 

3. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข นายอนันต์ 

   3.1 ห้องเรียนสีขาว 1,000.00 - - 1,000.00 นายอนันต ์
   3.2 ครูแดร์ - - - - นายอนันต ์
   3.3 อบรมการป้องกันยาเสพติด              5,000.00 - - 5,000.00 นายอนันต ์
   3.4 TO BE Number one 3,900.00 - - 3,900.00 นายชิตพล 

รวมทั้งโครงการ 9,900.00 - - 9,900.00 - 

4. โครงการส่งเสริมสวัสดิการและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน น.ส.กุลกาญจน์ 

   4.1 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

8,060.00 - - 8,060.00 น.ส.กุลกาญจน ์

   4.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
พิเศษ 
 
 

1,000.00 - - 1,000.00 น.ส.กุลกาญจน ์

รวมทั้งโครงการ 9,060.00 - - 9,060.00 - 



โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 

 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน    

รายหัว 
กิจกรรม 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา/               

เงินอื่น ๆ  

5. โครงการโรงเรียนสีเขียว นายเชิงชาย 

    5.1 โรงเรียนคาร์บอนต่ำ 1,500.00 - - 1,500.00 นางกัลปา 
    5.2 โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน 3,000.00 - - 3,000.00 นายเชิงชาย 
    5.3 ห้องเรียนสีเขียว 4,637.25 - 462.75 5,100.00 น.ส.อุมาพร 
    5.4 สถานศึกษาปลอดขยะ 7,040.00 - - 7,040.00 นางอุษณี 

รวมทั้งโครงการ 16,177.25 - 462.75 16,640.00 - 

6. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) นางดวงแข 

   6.1 สร้างเครือข่าย ป.ป.ช. สพฐ. 
น้อย 

500 - - 500 นางดวงแข 

   6.2 สร้างเครือข่าย ป.ป.ช สพฐ. 
ชุมชน 

1,000 - - 1,000 นางดวงแข 

   6.3 บริษัทสร้างการดี 1,500 - - 1,500 นางดวงแข 

   6.4 โครงงานคุณธรรม 3,000 - - 3,000 นางดวงแข 

รวมทั้งโครงการ 6,000 - - 6,000  

รวมงานกิจการนักเรียน 446,830.25 6,750.00 10,462.75 464,043.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     2.2.2 งานบริหารจัดการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 

 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน    

รายหัว 
กิจกรรม 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา/               

เงินอื่น ๆ  

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไป นายอนันต์ 

    1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่
องค์กรคุณภาพ 

20,000.00 - - 20,000.00 นายอนันต ์

    2.2 พัฒนาระบบควบคุมภายใน 1,300.00 - - 1,300.00 นายชวิน 

รวมทั้งโครงการ 21,300.00 - - 21,300.00 - 

2. โครงการภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา นางกรองจิตร์ 

    2.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน 6,100.00 - - 6,100.00 นางกรองจิตร ์
    2.2 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน                 24,500.00 - - 24,500.00 นางกรองจิตร ์
    2.3 ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2,000.00 - - 2,000.00 นางกรองจิตร ์

    2.4 สานสัมพันธ์ชุมชน                 2,000.00 - - 2,000.00 นางกรองจิตร ์
รวมทั้งโครงการ 34,600.00 - - 34,600.00 - 

3. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา นายอนันต์ 
    3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซม
อาคารสถานท่ี 

116,564.00 - 299,012.00 415,576.00 นายอนันต ์

    3.2 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 15,101.00 - 60,000.00 75,101.00 นายอนันต ์
    3.3 ติดตั้งและดูแลระบบกล้องวงจรปิด - - 20,000.00 20,000.00 นายอนันต ์
    3.4 5 ส จิตอาสา  พัฒนาโรงเรียน 27,170.00 - - 27,170.00 นายอนันต ์

รวมทั้งโครงการ 158,835.00 - 379,012.00 537,847.00 - 

รวมกลุ่มบริหารทั่วไป(งานบริหาร) 214,735.00 - 379,012.00 593,747.00  

 
 
 
 
 
 
 
 



3. กลุ่มบริหารบุคคล 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 

 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน    

รายหัว 
กิจกรรม 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา/               

เงินอ่ืน ๆ  

1. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา นางดวงแข 

    1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพคร ู - - - - นางดวงแข 
    1.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

42,000.00 - - 42,000.00 นางดวงแข 

รวมทั้งโครงการ 42,000.00 - - 42,000.00 - 

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางดวงแข 

    2.1 พัฒนาระบบบริหารงานบคุคล 2,055.00 - - 2,055.00 นางดวงแข 
    2.2 สร้างขวัญและกำลังใจใน               
การปฏิบัติงาน 

4,000.00 - - 4,000.00 นางดวงแข 

    2.3 วันวารที่พากเพียร  สู่วัยเกษียณ
ที่ภาคภูม ิ

5,000.00 - - 5,000.00 นางดวงแข 

    2.4 จ้างครูอัตราจ้างระดับการศึกษา
ปฐมวัย  

40,500.00 - - 40,500.00 นางดวงแข 

รวมทั้งโครงการ 51,555.00 - - 51,555.00 - 

รวมกลุ่มบริหารบุคคล 93,555.00 - - 93,555.00  

 
4. กลุ่มบริหารงบประมาณ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

รวม 

 
ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน    

รายหัว 
กิจกรรม 
พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงินรายได้
สถานศึกษา/               

เงินอ่ืน ๆ  

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ นางพวงแก้ว 

    1.1 พัฒนาระบบบริหารงานการเงิน 
บัญชี พัสดุและสินทรัพย ์

22,300.00 - - 22,300.00 นางพวงแก้ว 

    1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 10,680.00 - - 10,680.00 นายกฤษฎา 

รวมทั้งโครงการ 32,980.00 - - 32,980.00 - 

รวมกลุ่มบริหารงบประมาณ 32,980.00 - - 32,980.00 - 

 



3. ระยะเวลาที่คาดว่าจะดำเนินการจัดซื้จัดจ้างจัดหาพัสดุ/ผู้รับผิดชอบ 
 

1. กลุ่มบริหารวิชาการ 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  นางปราณี 
   1.1 หนูน้อยวัยใส  ใส่ใจสุขภาพ มิ.ย. 63 - มี.ค. 64  นางปราณี   
   1.2 ขยับกาย สบายชีว ี ก.ค. 63 - มี.ค. 64 น.ส.หทัยชนก   
   1.3 อบรมโรค อุบัติภัย และสิ่งเสพติด ก.ค. 63 - ก.ย. 63 น.ส.หทัยชนก   
   1.4 การละเล่นแบบไทย ส.ค. 63 - ก.ย. 63 น.ส.หทัยชนก   
   1.5 โลกสวยด้วยมือเรา ธ.ค. 63  น.ส.หทัยชนก   
   1.6 พ่อแม่ลูกผูกพันสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย ธ.ค. 63 นางวิจาริณี   
   1.7 หนูน้อยนักวิชาการ ม.ค. 64 - มี.ค. 64 นางกรองจิตร์   
   1.8 หนูน้อยคุณธรรม ม.ค. 64 น.ส.กาญจนา   
   1.9 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ พ.ย. 63 - ธ.ค. 63 นางกรองจิตร์   
   1.10 ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี  ต.ค. 63 - พ.ย. 63 น.ส.กาญจนา   

2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย 

 นางวิจาริณี   

    2.1 ค่ายกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ ต.ค. 63  นางวิจาริณี   

3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล 

 นายชวิน 

   3.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

มิ.ย. 63 - มี.ค. 64  นางกมล 

   3.2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

มิ.ย. 63 - มี.ค. 64 นายวันชัย 

   3.3 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มิ.ย. 63 - มี.ค. 64  นายเชิงชาย 

   3.4 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

มิ.ย. 63 - มี.ค. 64 นางลักขณา 

   3.5 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพ 

มิ.ย. 63 - มี.ค. 64  นางนรารัตน์ 

   3.6 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

มิ.ย. 63 - มี.ค. 64  นายสุกรี 

 
 



1. กลุ่มบริหารวิชาการ (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล (ต่อ) 

 นายชวิน 

   3.7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ 

มิ.ย. 63 - มี.ค. 64  นายรังสันต์ 

   3.8 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

มิ.ย. 63 - มี.ค. 64 นางกาญจนา สัมภวมานะ 

   3.9 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

มิ.ย. 63 - มี.ค. 64 น.ส.สาวิตรี 

   3.10 ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ 
NT, RT และ  O - NET 

มิ.ย. 63 - มี.ค. 64  นายชวิน 

   3.11 พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการ
สื่อสารภาษาไทย 

มิ.ย. 63 - มี.ค. 64  นางกมล 

   3.12 พัฒนาทักษะการคิดคำนวณ มิ.ย. 63 - มี.ค. 64 นายกฤษฎา 
   3.13 พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา IS มิ.ย. 63 - มี.ค. 64 นายกฤษฎา 
   3.14 พัฒนากระบวนการเรียนรู ้ด้วยโครงงาน
ภาษาไทย 

ก.ค. 63 - มี.ค. 64 น.ส.ชลธิชา 

   3.15 พัฒนากระบวนการเรียนรู ้ด้วยโครงงาน
คณิตศาสตร์ 

ต.ค. 63  - มี.ค. 64 นางพวงแก้ว 

   3.16 พัฒนากระบวนการเรยีนรูด้้วยโครงงาน
วิทยาศาสตร ์

ก.ค. 63 - มี.ค. 64 
 

นายเชิงชาย 

    3.17 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ด้วยโครงงาน
อาชีพ 

ก.ค. 63 - มี.ค. 64 นางนรารัตน์ 

    3.18 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ด้วยโครงงาน
คอมพิวเตอร ์

ก.ค. 63 - มี.ค. 64 
 

นางนรารัตน์ 

    3.19 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ด้วยโครงงาน
สุขศึกษาและพลศึกษา 

เม.ย.63 - มี.ค. 64 
 

นายสุกรี 

    3.20 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ด้วยโครงงาน
ศิลปะ 

เม.ย.63 - มี.ค. 64 นายรังสันต์ 

    3.21 พัฒนากระบวนการเรยีนรู้ด้วยโครงงาน
ภาษาอังกฤษ 

ก.ค. 63 - มี.ค. 64 น.ส.บุญญาณี 

    3.22 สัปดาห์วิทยาศาสตร ์ ส.ค. 63  -  ก.ย. 63 น.ส.อุมาพร 
    3.23 วันสุนทรภู่  คู่ภาษาไทย  น.ส.ภาวสุทธ์ิ 



1. กลุ่มบริหารวิชาการ (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล (ต่อ) 

 นายชวิน 

    3.24 วันตรุษจีน ม.ค. 64 - ก.พ. 64 น.ส.สาวิตรี 
    3.25 วันคริสต์มาส ธ.ค. 63 - ม.ค. 64 นางกาญจนา 
    3.26 English Camp ม.ค. 64 - มี.ค. 64 นางกาญจนา 
    3.27 a new young anchor ก.ค. 63 - มี.ค. 64 นายชวิน 

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศ 

 น.ส.สาวิตรี 

    4.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ต.ค. 63 - มี.ค. 64 น.ส.สาวิตรี 

    4.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศระดับการศึกษา
ปฐมวัย 

ก.ค. 63 - มี.ค. 64 น.ส.พิมณัดฎา 

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะทาง                        
การเรียนรู้และทักษะชีวิต 

 นายกฤษฎา 

    5.1 พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

ก.ค. 63 - มี.ค. 64 นายกฤษฎา 

    5.2 วันสำคัญทางลูกเสือ (วันวชิราวุธ) พ.ย. 63 นายวัชรพล 
    5.3 เดินทางไกลลูกเสือสำรองและยุวกาชาด 
ช้ัน ป.1 - ป.3 

มี.ค. 64  นางอุษณี 

    5.4 ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี สามญั 
สามัญรุ่นใหญ่ และยุวกาชาด 

มี.ค. 64  นายวัชรพล 

    5.5 โลกกว้างทางการศึกษา มี.ค. 64  นางนิตยา 
    5.6 ปัจฉิมนิเทศ มี.ค. 64  นางนิตยา 
    5.7 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  ช่วงช้ันท่ี 1 

ม.ค. 64  น.ส.อรสา 

    5.8 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  ช่วงช้ันท่ี 2 

ก.ค. 63 - มี.ค. 64 
 

นางนรารัตน์ 

    5.9 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  ช่วงช้ันท่ี 3 

ต.ค. 63 - มี.ค. 64  น.ส.กาญจนา 

 
 



1. กลุ่มบริหารวิชาการ (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
5. โครงการพัฒนาสมรรถนะทาง                        
การเรียนรู้และทักษะชีวิต (ต่อ) 

  

    5.10 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   ช่วงช้ันท่ี 1 ม.ค. 64 นางกมล 
     5.11 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   ช่วงช้ันท่ี 2 ม.ค. 64  นางดวงแข 
     5.12 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   ช่วงช้ันที่ 3 ม.ค. 64  น.ส.พรรณา 
    5.13 ลดเวลาเรียน เพิม่เวลารู้   กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ภาษาไทย    

ส.ค 63 – มี.ค. 64 นางอำพันธ ์

    5.14 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้    กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ก.ค. 63 -  มี.ค. 64 นางจุฑามาศ 

    5.15 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้   กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ก.ค. 63 -  มี.ค. 64 นางกัลปา 

    5.16 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

ก.ค. 63 -  มี.ค. 64 นางดวงแข 

    5.17 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

ก.ค. 63 -  มี.ค. 64 นางนรารัตน์ 

    5.18 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา 

ก.ค. 63 -  มี.ค. 64 นายสุกรี 

    5.19 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ 

ก.ค. 63 -  มี.ค. 64 นายรังสันต์ 

    5.20 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ก.ค. 63 -  มี.ค. 64 นางรุ่งทิพย์ 

     5.21 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

ก.ค. 63 -  มี.ค. 64 น.ส.สาวิตรี 

     5.22 เปิดบ้านวิชาการ ม.ค. 64 - มี.ค. 64  นายกฤษฎา 
     5.23 ก ิจกรรมการจัดการเร ียนการสอน
ทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

เม.ย. 63 - มี.ค. 64 
 

นายชวิน 

6. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียน
เรียนรวม 

 นางอุษณี 

     6.1 คัดกรองนักเรียน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63  นางอุษณี 
     6.2 จัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม ม.ค. 64 - มี.ค. 64 นางอุษณี 

 



1. กลุ่มบริหารวิชาการ (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
7. โครงการห้องสมุด ICT สร้างนิสัยรัก
การอ่าน 

 น.ส.ภาวสุทธิ์ 

   7.1 ปรับปรุงห้องสมุด ก.ค. 63 - มี.ค. 64 น.ส.กิตติยา 
   7.2 สร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน ก.ค. 63 - มี.ค. 64 น.ส.ภาวสุทธ์ิ 
   7.3 วางทุกงานอ่านทุกคน ก.ค. 63 - มี.ค. 64 น.ส.ภาวสุทธ์ิ 
   7.4 อบรมยุวบรรณารักษ ์ ก.ค. 63 - มี.ค. 64 น.ส.กิตติยา 
   7.5 สัปดาห์ห้องสมุด ก.พ. 64 น.ส.กิตติยา 

8. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
ทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 นายวันชัย 

    8.1 พัฒนาการเรียนการสอนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เม.ย. 63 - มี.ค. 64 
 

นายวันชัย 

    8.2 พัฒนาทักษะอาชีพ ช่างตัดผมชาย ก.ค. 63 - มี.ค. 64 นายเชิงชาย 
    8.3 One School One Product ก.ค. 63 - มี.ค. 64 น.ส.กาญจนา 

9. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้าน
ดนตรี  นาฎศิลป์สู่ความเป็นเลิศ 

 นายวัชรพล 

     9.1 ส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรีไทย ก.ค. 63 - มี.ค. 64 นายวัชรพล 
     9.2 ส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านนาฏศิลป์   ก.ค. 63 - มี.ค. 64 นายชิตพล 
     9.3 ส่งเสริมสุนทรียภาพวงโยธวาทิต ก.ค. 63 - มี.ค. 64 นายรังสันต์ 

10. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย และส่งเสริมกระบวนการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

 น.ส.พิมณัดฎา 

       10.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย 

เม.ย. 63 - มี.ค. 64 น.ส.พิมณัดฎา 

       10.2 พัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

เม.ย. 63 - มี.ค. 64 น.ส.พิมณัดฎา 

        10.3 ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย มี.ค. 64 น.ส.พิมณัดฎา 

 
 
 



1. กลุ่มบริหารวิชาการ (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
11. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
     และส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 นายชวิน 

      11.1 พัฒนาหลักส ูตรสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เม.ย. 63 - มี.ค. 64 นายชวิน 

      11.2 วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน เม.ย. 63 - มี.ค. 64 นายชวิน 
      11.3 แลกเปลี่ยนเรยีนรู้เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 
PLC 

เม.ย. 63 - มี.ค. 64 นายชวิน 

      11.4 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 

เม.ย. 63 - มี.ค. 64 น.ส.กาญจนา 

      11.5 นิเทศภายใน ก.ค. 63 - มี.ค. 64 นางอำพันธ ์

12. โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียน
และระบบการวัดและประเมินผล 
     เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน 

 นางรุ่งทิพย์ 

      12.1 พัฒนาระบบงานทะเบียน เม.ย. 63 - มี.ค. 64 นางรุ่งทิพย์ 
      12.2 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล เม.ย. 63 - มี.ค. 64 นางรุ่งทิพย์ 

13. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลุ่มบริหารวิชาการ 

 นายชวิน 

     13.1 สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์   เพื่อการจัดการ
เรียนรู้ 

เม.ย. 63 - มี.ค. 64 นายชวิน 

     13.2 จัดทำข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบรหิาร
วิชาการ 

เม.ย. 63 - มี.ค. 64 นายชวิน 

14. โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

 นางอำพันธ์ 

      14 .1 กำหนดมาตรฐานการศ ึกษาของ
สถานศึกษา  

ก.ย. 64  นางอำพันธ ์

      14.2 จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศ
อย่างเป็นระบบ 

ก.ค. 63 - มี.ค. 64 นางอำพันธ ์

      14.3 รายงานการประเมินตนเอง(SAR) มี.ค. 64 นางอำพันธ ์

 
 



1. กลุ่มบริหารวิชาการ (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
15. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
แหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ 

 นางนรารัตน์ 

      15.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ก.ค. 63 - มี.ค. 64 นางนรารัตน์ 
      15.2 พัฒนาเว็บไซต์ ก.ค. 63 - มี.ค. 64 นางนรารัตน์ 
      15.3 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรยีนรู้สู่ห้องเรียน
คุณภาพ 

ก.ค. 63 - มี.ค. 64 น.ส.อรสา 

      15.4 สนับสนุนการเช่าครภุณัฑ์                    
ในการจัดการเรียนการสอน  (ค่าเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร) 

เม.ย. 63 - มี.ค. 64 น.ส. กาญจนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 กลุ่มบริหารทั่วไป 
     2.2.1 งานกิจการนักเรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมอันพึงประสงค์  และส่งเสริม                  
อัตลักษณ์สถานศึกษา สู่โรงเรียนวิถีพุทธ
ชั้นนำ 

 

นางลักขณา 

    1.1 วันธรรมสวนะ ก.ค. 63 - มี.ค. 64 นางลักขณา 
    1.2 วันสำคัญทางศาสนา ก.ค. 63 น.ส.พรรณา 
    1.3 วันสำคัญชาติ และพระมหากษัตริย ์  นายชิตพล 
         1.3.1 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระ
นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี                       
ในรัชกาลที่ 10 

มิ.ย. 63  
นายชิตพล 

          1.3.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10  

ก.ค. 63  นายชิตพล 

          1.3.3 วันแม่แห่งชาติ ส.ค. 63 นางดวงพร 
          1.3.4 วันพ่อแห่งชาติ พ.ย. 63 - ธ.ค. 63 นายชิตพล 
          1.3.5 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 พ.ย. 63 - ธ.ค. 63 นางอุษณี 
          1.3.6 วันปิยะมหาราช ต.ค. 63 นางอุษณี 
   1.4 วันไหว้ครู มิ.ย. 63 นายชิตพล 
   1.5 ส่งเสริมประชาธิปไตย ในโรงเรียน ก.ค. 63 - มี.ค. 64 น.ส.ชลธิชา 
   1.6 เข้าค่ายคุณธรรม ก.ย. 63 นางดวงแข 
   1.7 พิธีทำขวัญเงาะโรงเรียนนาสาร ก.ค. 63  นางดวงแข 
   1.8 วันข้ึนปีใหม่ ธ.ค. 63 นายชิตพล 
   1.9 วันเด็กแห่งชาติ ม.ค. 63  นายวันชัย 
   1.10 อนุรักษ์ไทย ก.ค. 63 - มี.ค. 64 นางกัลปา 
   1.11 ส่งเสริมอัตลักษณ์ในสถานศึกษา (ยิ้มง่าย
ไหว้สวย) 

ก.ค. 63 - มี.ค. 64 นางนรารัตน์ 

 
 
 
 



2.2 กลุ่มบริหารทั่วไป 
     2.2.1 งานกิจการนักเรียน (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2. โครงการโรงเรียนรอบรู้ สุขภาพดี  มี
ความสุข 

 นายสุกรี 

    2.1 ส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย เม.ย.63 - มี.ค. 64 
 

นายสุกรี 

    2.2 ส่งเสริมการออกกำลังกายหน้าเสาธง เม.ย.63 - มี.ค. 64 
 

นายสุกรี 

    2.3 ด้วยรักและห่วงใย จากใจ อ.ย. น้อย ก.ค. 63 - มี.ค. 64 นางอุษณี 
    2.4 แข่งขันกีฬาเครือข่ายและกีฬาภายใน
โรงเรียน 

ก.ย. 63 นายสุกรี 

    2.5 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาภายนอก ก.ค. 63 - มี.ค. 64  นายสุกรี 
    2.6 ขับขี่ปลอดภัย  สร้างวินัยจราจร ก.ค. 63 - มี.ค. 64 นางอุษณี 
    2.7 จัดป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ก.ค. 63 - มี.ค. 64 นางอุษณี 
    2.8 ประกวดสถานศึกษาปลอดภัย  สุขภาพ
อนามัยดี  

ก.ค. 63 นางอุษณี 

   2.9 ทันตกรรม ก.ค. 63 - มี.ค. 64 น.ส.อุมาพร 
   2.10 งานอนามัยโรงเรียน ก.ค. 63 - มี.ค. 64 น.ส.อุมาพร 

3. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติด และอบายมุข 

 นายอนันต์ 

   3.1 ห้องเรียนสีขาว ก.ค. 63 - มี.ค. 64 นายอนันต์ 
   3.2 ครูแดร์ ก.ค. 63 - มี.ค. 64 นายอนันต์ 
   3.3 อบรมการป้องกันยาเสพติด              ก.ค. 63 - มี.ค. 64 นายอนันต์ 
   3.4 TO BE Number one ก.ค. 63 - มี.ค. 64 นายชิตพล 

4. โครงการส่งเสริมสวัสดิการและระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 น.ส.กุลกาญจน์ 

   4.1 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พ.ค. 63 - มี.ค. 64 น.ส.กุลกาญจน์ 
   4.2 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ พ.ค. 63 - มี.ค. 64 น.ส.กุลกาญจน์ 

 
 
 



2.2 กลุ่มบริหารทั่วไป 
     2.2.1 งานกิจการนักเรียน (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
5. โครงการโรงเรียนสีเขียว  นายเชิงชาย 
    2.1 โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ก.ค. 63 - มี.ค. 64  นางกัลปา 
    2.2 โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ก.ค. 63 - มี.ค. 64  นายเชิงชาย 
    2.3 ห้องเรียนสีเขียว ก.ค. 63 - มี.ค. 64  น.ส.อุมาพร 
    2.4 สถานศึกษาปลอดขยะ ก.ค. 63 - มี.ค. 64  นางอุษณี 

6. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

  

   6.1 สรา้งเครือข่าย ป.ป.ช. สพฐ. น้อย ก.ค. 63 - มี.ค. 64 นางดวงแข สุขเจริญ 
   6.2 สรา้งเครือข่าย ป.ป.ช สพฐ. ชุมชน ก.ค. 63 - มี.ค. 64 นางดวงแข สุขเจริญ 
   6.3 บริษัทสร้างการด ี ก.ค. 63 - มี.ค. 64 นางดวงแข สุขเจริญ 
   6.4 โครงงานคณุธรรม ก.ค. 63 - มี.ค. 64 นางดวงแข สุขเจริญ 

 
2.2 กลุ่มบริหารทั่วไป 
     2.2.2 งานบริหารจัดการ 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลุ่มบริหารทั่วไป 

 นายอนันต์ 

    1.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่องค์กร
คุณภาพ 

เม.ย. 63 - มี.ค. 64 นายอนันต์ 

    2.2 พัฒนาระบบควบคุมภายใน ต.ค.62 - ก.ย. 63 
 

นายชวิน 

2. โครงการภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
การศึกษา 

 นางกรองจิตร์ 

    2.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน เม.ย. 63 - มี.ค. 64 นางกรองจิตร์ 
    2.2 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน                 พ.ค. 63 นางกรองจิตร์ 
    2.3 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

เม.ย. 63 - มี.ค. 64 นางกรองจิตร์ 

    2.4 สานสัมพันธ์ชุมชน                 เม.ย. 63 - มี.ค. 64 นางกรองจิตร์ 

 



2.2 กลุ่มบริหารทั่วไป 
     2.2.2 งานบริหารจัดการ (ต่อ) 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา 

 นายอนันต์ 

    3.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมอาคาร
สถานท่ี 

เม.ย. 63 - มี.ค. 64 นายอนันต์ 

    3.2 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เม.ย. 63 - มี.ค. 64 นายอนันต์ 
    3.3 ติดตั้งและดูแลระบบกล้องวงจรปิด เม.ย. 63 - มี.ค. 64 นายอนันต์ 
    3.4 5 ส จิตอาสา  พัฒนาโรงเรียน เม.ย. 63 - มี.ค. 64 นายอนันต์ 

 
3. กลุ่มบริหารบุคคล 
 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. โครงการพ ัฒนาศ ักยภาพคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 นางดวงแข 

    1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพคร ู เม.ย. 63 - มี.ค. 64 นางดวงแข 
    1.2 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก.ย. 63 นางดวงแข 

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 นางดวงแข 

    2.1 พัฒนาระบบบริหารงานบคุคล เม.ย. 63 - มี.ค. 64 นางดวงแข 
    2.2 สร้างขวัญและกำลังใจใน การปฏิบัติงาน เม.ย. 63 - มี.ค. 64 นางดวงแข 
    2.3 วันวารที่พากเพียร  สู่วัยเกษียณที่ภาคภูม ิ เม.ย. 63 - มี.ค. 64 นางดวงแข 
    2.4 จ้างครูอัตราจ้างระดับการศึกษาปฐมวัย  เม.ย. 63 - ก.ย. 63 นางดวงแข 

 
 
 
 
 
 
 
 



4. กลุ่มบริหารงบประมาณ 
โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 นางพวงแก้ว 

    1.1 พัฒนาระบบบริหารงานการเงิน บัญชี 
พัสดุและสินทรัพย ์

เม.ย. 63 - มี.ค. 64 นางพวงแก้ว 

    1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และพัฒนา
งานแผน 

เม.ย. 63 - มี.ค. 64 นายกฤษฎา 

 
 


