
ที่ โครงการ มาตรฐาน งบประมาณ แหล่งเงนิ เวลาด าเนินงาน กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ

1 กิจกรรมจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ์ 1.1 - 1.3 5,000 อุดหนุน พ.ย.59  -  ส.ค.60 บริหารทัว่ไป นางประคอง  ประดบัจนัทร์

2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 1.1 - 1.3 3,200 อุดหนุน ธ.ค.59  -  ส.ค.60 บริหารทัว่ไป นางสาวลดาวลัย ์ กาญจนะ

3 กิจกรรมการแข่งขนักีฬาภายใน (กนัเกราเกมส์) 1.1 - 1.4 106,250 กิจกรรม  (กีฬาสีภายใน) พ.ค.  -  ส.ค.60 สุขศึกษา นายประจิตร  สุวรรณรัตน์

4 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวและปลอดอบายมุข 1.3 - 1.4 17,000 กิจกรรม  (คกก.นกัเรียน) พ.ย.59  -  ก.ย.60 กิจการนกัเรียน นางสิริกานต ์ สุขธรณ์

5 กิจกรรมปรับปรุงวงโยธวาทิต 1.5 50,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 ศิลปะ นายสายณัห์  รักชุม

6 กิจกรรมค่ายสานสมัพนัธส์าระศิลป์ 1.6 25,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 ศิลปะ นางปิตุพร  ธรรมโร

7 กิจกรรมปรับปรุงชุดการแสดงนาฎศิลป์ 1.7 40,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 ศิลปะ นางสาวอุลยัพร  ปลอ้งใหม่

8 กิจกรรมปรับปรุงวงดนตรีลูกทุ่ง 1.7 25,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 ศิลปะ นายสายณัห์  รักชุม

9 กิจกรรมส่งเสริมการแสดงวงดนตรีไทย กนัเกราสงัคีต 1.7 32,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 ศิลปะ นางปิตุพร  ธรรมโร

303,450

1 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินยันกัเรียน 2.1 14,000 กิจกรรม (คกน.) พ.ย.59  -  ก.ย.60 กิจการนกัเรียน นายกนัตพงศ ์ สีบวั

2 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนกัเรียน 2.1 - 2.2 65,000 กิจกรรม (คุณธรรม) ต.ค.59  -  ก.ย.60 กิจการนกัเรียน นางสาวดวงเพญ็  เมียนแกว้

3 กิจกรรมเขา้ค่ายเคร่ืองแบบ 2.1 125,000 กิจกรรม (เขา้ค่าย) ต.ค.59  -  ก.ย.60 พฒันาผูเ้รียน นางรัตน์ตยา  พิบลูยผ์ล

4 กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 2 0 พ.ย.59  -  ก.ย.60 พฒันาผูเ้รียน นางรัตน์ตยา  พิบลูยผ์ล

5 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการนกัเรียน 2.3 41,000 อุดหนุน (15,000) กิจกรรม  (คกก.นกัเรียน)(26,000) พ.ย.59  -  ก.ย.60 กิจการนกัเรียน นางเสาวลกัษณ์  คีรีเพช็ร

6 กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมและประเพณีไทย 2.3 42,000 กิจกรรม  (คกก.นกัเรียน) พ.ย.59  -  ก.ย.60 กิจการนกัเรียน นางสิริกานต ์ สุขธรณ์

โครงการที่  2  พฒันาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์

สรุปรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัตกิาร  ประจ าปีงบประมาณ  2560

รวม

โครงการที่  1  ส่งเสริมผู้เรียนมสุีขภาวะที่ดีและสุนทรีภาพ   



ที่ โครงการ มาตรฐาน งบประมาณ แหล่งเงนิ เวลาด าเนินงาน กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ

7 กิจกรรมวนัอาเชียนทกุกลุ่มสาระฯ 2.3 20,000 อุดหนุน ส.ค.60 วิชาการ นายด ารง  สุวรรณกาญจน์

8 กิจกรรมวนัสารทเดือนสิบ 2.3 15,000 อุดหนุน ส.ค. -  ก.ย.60 สงัคมศึกษา นางสาวเสาวลกัษณ์  คีรีเพช็ร

322,000

1 กิจกรรมปรับปรุงและพฒันาหอ้งสมุดโรงเรียน 3.1 - 3.2 125,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 หอ้งสมุด นางฤทยัวรรณ  วงศช์นะ

2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 3.1 - 3.2 25,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 หอ้งสมุด นางฤทยัวรรณ  วงศช์นะ

3 กิจกรรมพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.4 148,100 กิจกรรม(ไอซีที) ต.ค.59  -  ก.ย.60 บริหารทัว่ไป นายทศพร  ชิตมณี

4 กิจกรรมส่งเสริมการพฒันาความรู้และการประกวดผลงานดา้น ICT ของครูและนกัเรียน3.4 50,000 คอมพิวเตอร์ ต.ค.59  -  ส.ค.60 คอมพิวเตอร์ นายทศพร  ชิตมณี

5 กิจกรรมประกวด เกม ชิงรางวลั ความรู้ดา้นเทคโนโลยแีละส่ือไอซีที 3.4 20,000 คอมพิวเตอร์ ต.ค.59  -  ก.ย.60 คอมพิวเตอร์ นายทศพร  ชิตมณี

6 กิจกรรมวนัสุนทรภู่    3.1 - 3.4 10,000 อุดหนุน พ.ค.  -  ก.ค.60 ภาษาไทย นางศุลีมาศ  บญุชดั

7 กิจกรรมวนัภาษาไทยแห่งชาติ 3.1 - 3.4 10,000 อุดหนุน พ.ค.  -  ส.ค.60 ภาษาไทย นางนิษฐ์สินี  เถาถวิล

8 กิจกรรมวนัวิทยาศาสตร์ 3.1 - 3.4 0 ก.ค.  -  ส.ค.60 วิทยาศาสตร์ นางอรนุช  บญุสนิท

388,100

1 กิจกรรมพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 4.3 10,000 อุดหนุน พ.ย.59  -  ส.ค.60 วิทยาศาสตร์ นางสาวพาฝัน  บรูณธรรม

2 กิจกรรมลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าดว้ยหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4.3 500 อุดหนุน พ.ค.  -  ก.ย.60 วิทยาศาสตร์ นายด ารง  สุวรรณกาญจน์

3 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ (ระดบัภาค / ระดบัประเทศ) 4.4 300,000 กิจกรรม (สู่ความเป็นเลิศ(81,250)/อุดหนุน.(131,250)) ต.ค.59  -  ก.ย.60 วิชาการ นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร

พฒันาวิชาการ(87,500)
4 กิจกรรมคณิตคิดบวก 4.4 8,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 คณิตศาสตร์ นางวีนสั  ฆงัคะมะโน

5 กิจกรรมสิริวณัวรีปริทรรศน์ 4.1 - 4.4 100,000 กิจกรรม  (75,000)อุดหนุน(25,000) ต.ค.59  -  ก.ย.60 พฒันาผูเ้รียน นางรัตน์ตยา  พิบลูยผ์ล

6 กิจกรรมสะเตม็ศึกษา 4.3 60,000 คอมพิวเตอร์ ต.ค.59  -  ก.ย.60 คอมพิวเตอร์ นายทศพร  ชิตมณี

478,500รวม

รวม

โครงการที่  2  พฒันาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์ (ต่อ)

รวม
โครงการที่  3 พฒันาทกัษะด้านการเรียนรู้       

โครงการที่  4  พฒันาทกัษะกระบวนการคดิ 



ที่ โครงการ มาตรฐาน งบประมาณ แหล่งเงนิ เวลาด าเนินงาน กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ

1 กิจกรรมพฒันาทกัษะทางดา้นภาษาไทย 5.1 20,000 กมฐ. ต.ค.59  -  ก.ย.60 ภาษาไทย นางรัตน์ตยา  พิบลูยผ์ล

2 กิจกรรมพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย 5.1 15,000 กมฐ. ต.ค.59  -  ก.ย.60 ภาษาไทย นางศุลีมาศ  บญุชดั

3 กิจกรรมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 5.2 15,000 กมฐ. ต.ค.59  -  ก.ย.60 คณิตศาสตร์ นางสุภาพรรณ์  สุวรรณโน

4 กิจกรรมพฒันาทกัษะทางดา้นคณิตศาสตร์ 5.2 20,000 กมฐ. ต.ค.59  -  ก.ย.60 คณิตศาสตร์ นางสาวนนัทินี  เครือจนัทร์

5 กิจกรรมส่งสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 5.3 80,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 วิทยาศาสตร์ นางพวงเกสร ณ รังษี   

6 กิจกรรมพฒันาทกัษะทางดา้นวิทยาศาสตร์ 5.3 20,000 กมฐ. ต.ค.59  -  ก.ย.60 วิทยาศาสตร์ นางประคอง  ประดบัจนัทร์

7 กิจกรรมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 5.3 15,000 กมฐ. ต.ค.59  -  ก.ย.60 วิทยาศาสตร์ นางอรนุช  บญุสนิท

8 กิจกรรมพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทางสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม5.4 15,000 กมฐ. ต.ค.59  -  ก.ย.60 สงัคมศึกษา นางสาวไตรรัตน์  ศรีระสนัต์

9 กิจกรรมพฒันาทกัษะทางดา้นสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 5.4 20,000 กมฐ. ต.ค.59  -  ก.ย.60 สงัคมศึกษา นางสาวดวงเพญ็  เมียนแกว้

10 กิจกรรมพฒันาทกัษะทางสุขศึกษาและพลศึกษา 5.5 20,000 กมฐ. ต.ค.59  -  ก.ย.60 สุขศึกษา นายประจิตร  สุวรรณรัตน์

11 กิจกรรมพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระศิลปะ 5.6 3,000 กมฐ. ต.ค.59  -  ก.ย.60 ศิลปะ นางปิตุพร  ธรรมโร

12 กิจกรรมพฒันาทกัษะทางศิลปะ 5.6 20,000 กมฐ. ต.ค.59  -  ก.ย.60 ศิลปะ นางปิตุพร  ธรรมโร

13 กิจกรรมพฒันาทกัษะทางดา้นการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5.7 10,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 การงานอาชีพ นางสาวโศภิษฐา  คงช่ืน

14 กิจกรรมพฒันาทกัษะทางดา้นการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5.7 20,000 กมฐ. พ.ย.59  -  ก.ย.60 การงานอาชีพ นางสาวมูหนะ  หลา้หลี

15 กิจกรรมพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5.4 15,000 กมฐ. ต.ค.59  -  ก.ย.60 การงานอาชีพ นางภคันลิน  ทองศรีจนัทร์

16 กิจกรรมพฒันาผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษ 5.8 15,000 อุดหนุน พ.ย.59  -  ก.ย.60ภาษาต่างประเทศนางชุติมา  มัง่ทองค า
17 กิจกรรมพฒันาทกัษะทางดา้นภาษาต่างประเทศ 5.8 20,000 กมฐ. พ.ย.59  -  ก.ย.60ภาษาต่างประเทศนางชุติมา  มัง่ทองค า
18  กิจกรรมการจดัการเรียนการสอนโครงการ MEP 5.8 708,000 อบจ.(500,000) MEP.(208,000) ต.ค.59  -  ก.ย.60 MEP นางสาวฟไูรดา  ธรรมนิยมกุล

19 กิจกรรมพฒันาคุณภาพและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนกัเรียนโครงการ MEP5.8 55,000 MEP ธ.ค.59  -  ก.ย.60 MEP นางสาวฟไูรดา  ธรรมนิยมกุล

20 กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์และสงัคมการเรียนรู้ภาษาองักฤษ 5.8 42,000 MEP ธ.ค.59  -  ก.ย.60 MEP นางสาวฟไูรดา  ธรรมนิยมกุล

21 กิจกรรมพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน(วิชาการ) 5.9 -5.11 0 งบโรงเรียนในฝัน (10,000) ต.ค.59  -  ก.ย.60 วิชาการ นายด ารง  สุวรรณกาญจน์

22 กิจกรรมสอนปรับพ้ืนฐานความรู้พ้ืนฐานของนกัเรียนชั้น ม .1 5.9 - 5.11 0 งบลงทะเบียนนกัเรียน พ.ค.60  -  มิ.ย.60 วิชาการ นายด ารง  สุวรรณกาญจน์

23 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ของนกัเรียน SMA5.9 215,000 SMA พ.ค.60  -  ก.ค.60 SMA นางสาวพาฝัน  บรูณธรรม

1,363,000รวม

โครงการที่  5  พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  



ที่ โครงการ มาตรฐาน งบประมาณ แหล่งเงนิ เวลาด าเนินงาน กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ

1 กิจกรรมสนุบสนุนส่งเสริมการสอนอุตสาหกรรม 6.1 - 6.3 50,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 การงานอาชีพ นายกนัตพงศ ์ สีบวั

2 กิจกรรมสนุบสนุนส่งเสริมการสอนคหกรรม 6.1 - 6.3 27,000 อุดหนุน พ.ย.59  -  ก.ย.60 การงานอาชีพ นางสวาท  กระจายศรี

3 กิจกรรมส่งเสริมการสอนวิชาเกษตร 6.1 - 6.3 20,000 อุดหนุน พ.ย.59  -  ก.ย.60 การงานอาชีพ นางสาวมูหนะ  หลา้หลี

4 กิจกรรมสนบัสนุนส่งเสริมการสอนเบเกอร่ี 11.1 3,000 อุดหนุน พ.ย.59  -  ก.ย.60 การงานอาชีพ นางลดาวลัย ์ มะเด่ือ

5 กิจกรรมเตรียมความรู้สู่สถาบนัการศึกษาและการประกอบอาชีพ 6.4 5,000 อุดหนุน พ.ย.59  -  ส.ค.60 แนะแนว นางลภสัรดา  พฤกษพงศ์

6 กิจกรรมการเตรียมตวัสู่ร้ัวอุดมศึกษา 6.4 8,500 อุดหนุน พ.ย.59  -  ส.ค.60 แนะแนว นางสาวพิไรพร  นวลนุ่น

7 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนกัเรียน 6.2, 6.4 20,000 อุดหนุน ก.พ.   -  มี.ค.60 แนะแนว นางลภสัรดา  พฤกษพงศ์

133,500

1 กิจกรรมอบรมพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลย ี(วิชาการ) 7.4 20,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ส.ค.60 วิชาการ นายทศพร  ชิตมณี

2 กิจกรรมปรับปรุงส่ือการเรียนการสอนแนะแนวในโรงเรียน 7.4 11,000 อุดหนุน ต.ค.  -  ธ.ค.59 แนะแนว นางลภสัรดา  พฤกษพงศ์

3  กิจกรรมพฒันาระบบงานทะเบียน-วดัผล    7.5 70,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 วิชาการ นางสุภาพรรณ์  สุวรรณโณ

4 กิจกรรมส่งเสริมงานวิจยัและนวตักรรม 7.7 12,150 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 วิชาการ นางสาวนนัทินี  เครือจนัทร์

5 กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพและขวญัก าลงัใจใหบ้คุลากร 7.8 - 7.9 0 เงินสวสัดิการ (85,300) พ.ย.59  -  ก.ย.60 บคุคล นางภคันลิน  ทองศรีจนัทร์

6 กิจกรรมพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    7.1 - 7.3 2,000 อุดหนุน พ.ย.59  -  ก.ย.60 วิทยาศาสตร์ นางอรนุช  บญุสนิท

7 กิจกรรมพฒันาส่ือเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางสงัคมศึกษา 7.4 35,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 สงัคมศึกษา นายสุรัตน์  เจนจิตภกัดีเดชา

8 กิจกรรมพฒันาส่ือและนวตักรรมการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 7.4 100,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 สุขศึกษา นายประจิตร  สุวรรณรัตน์

9 กิจกรรมพฒันาส่ือการเรียนการสอนศิลปะ 7.4 5,000 อุดหนุน พ.ย.59  -  ก.ย.60 ศิลปะ นางปิตุพร  ธรรมโร

10 กิจกรรมพฒันาส่ืออุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 7.1 - 7.7 15,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60ภาษาต่างประเทศนางชุติมา  มัง่ทองค า
11 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส านกังานกลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษา 11.1 25,000 อุดหนุน พ.ย.59  -  ก.ย.60 สงัคมศึกษา นางยาวี  เฉิดฉ้ิม

โครงการที่  6  พฒันาทกัษะในการท างาน      

รวม
โครงการที่  7  ส่งเสริมและพฒันาการปฏบัิติงานด้านการเรียนการสอนของครู      



ที่ โครงการ มาตรฐาน งบประมาณ แหล่งเงนิ เวลาด าเนินงาน กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ

12 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 11.1 8,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 ภาษาไทย นางสิริกานต ์ สุขธรณ์

13 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุครุภณัฑส์ านกังานกลุ่มสาระการงานอาชีพ 7.1 - 7.7 10,000 อุดหนุน พ.ย.59 -  ก.ย.60 การงานอาชีพ นางสาวมูหนะ  หลา้หลี

313,150

1  กิจกรรมจดัท าแผนปฏิบติัการ ประจ าปีงบประมาณ 2560    8.3 35,000 อุดหนุน มิ.ย.  -  ก.ย.60 งบประมาณ นางสาวนนัทินี  เครือจนัทร์

2  กิจกรรมพฒันาบคุลากร       8.4 170,000อุดหนุน(170,000)  เงินสวสัดิการ(100,000)ต.ค.59  -  ก.ย.60 บคุคล นางภคันลิน  ทองศรีจนัทร์

11 กิจกรรมพฒันางานบคุคล 8.2, 8.4 12,000 อุดหนุน พ.ย.59  -  ส.ค.60 บคุคล นางภคันลิน  ทองศรีจนัทร์

3 กิจกรรมพฒันางานวิชาการ 11.1 62,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 วิชาการ นางกลัยารัตน์  อิสระทะ

8 กิจกรรมพฒันางานรับนกัเรียน 8.1, 8.2, 0 งบประมาณจากการจ าหน่ายคูมื่อ ก.พ.  -  ก.ย.60 วิชาการ นางกลัยารัตน์  อิสระทะ

10 กิจกรรมพฒันางานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 11.1 15,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 วิชาการ นางรัตน์ตยา  พิบลูยผ์ล

4 กิจกรรมพฒันางานกิจการนกัเรียน 11.1 60,100 อุดหนุน พ.ย.59  -  ก.ย.60 กิจการนกัเรียน นายกนัตพงศ ์ สีบวั

14  กิจกรรมพฒันางานงบประมาณ  8.5 89,700 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 งบประมาณ นางจิราตรี  บญุยอด

5  กิจกรรมบริการงานยานพาหนะ     8.1 - 8.6 100,000 เงินรายไดจ้ากรถบสั ต.ค.59  -  ก.ย.60 บริหารทัว่ไป นายกนัตพงษ ์ สีบวั

6 กิจกรรมพฒันางานบริหารทัว่ไป 8.5 40,000 อุดหนุน พ.ย.59  -  ก.ย.60 บริหารทัว่ไป นางปิตุพร  ธรรมโร

7 กิจกรรมโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล 8.1 - 8.6 50,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 วิชาการ นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร

9 กิจกรรมการพฒันางานสารบรรณ 11.1 45,000 อุดหนุน พ.ย.59  -  ก.ย.60 บริหารทัว่ไป นางศิริยา  นาฑี 

12 กิจกรรมจา้งลูกจา้งชัว่คราว 8.2 - 8.5 1,250,000 งบค่าจา้งบคุลากร ต.ค.59  -  ก.ย.60 บคุคล นางภคันลิน  ทองศรีจนัทร์

13 กิจกรรมจา้งครูสอนดนตรี 8.2 - 8.5 60,000 เทศบาลต าบลคูหาใต้ ต.ค.59  -  ก.ย.60 วิชาการ นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร

1,988,800

1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9.1 - 9.3 9,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 บริหารทัว่ไป นางสาวเนติมา  สกุลวิโรจน์

โครงการที่  7  ส่งเสริมและพฒันาการปฏบัิติงานด้านการเรียนการสอนของครู      

รวม
โครงการที่  8  พฒันาประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ

โครงการที่  9  ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมในการพฒันาการศึกษา  

รวม



2 กิจกรรมร่วมดว้ยช่วยกนัพฒันาสถานศึกษา 9.1 - 9.3 0 ต.ค.59  -  ก.ย.60 บริหารทัว่ไป นางสาวเนติมา  สกุลวิโรจน์

3 กิจกรรมสมัพนัธชุ์มชน 9.1 - 9.3 0 ต.ค.59  -  ก.ย.60 บริหารทัว่ไป นางสาวเนติมา  สกุลวิโรจน์

9,000

1 กิจกรรมปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา 10.1 - 10.5 5,000 อุดหนุน พ.ย.59  -  มี.ค.60 วิชาการ นายด ารง  สุวรรณกาญจน์

2 กิจกรรมนิเทศภายใน 10.5 3,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ม.ค.60 วิชาการ นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร

3 กิจกรรมพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 10.6 66,000 กิจกรรม (คุณธรรม 60,000)(คกน.6,000 ) พ.ย.59  -  ก.ย.60 กิจการนกัเรียน นางลภสัรดา  พฤกษพงศ์

74,000

ที่ โครงการ มาตรฐาน งบประมาณ แหล่งเงนิ เวลาด าเนินงาน กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ

1 กิจกรรมปรับปรุงหอ้งประชาสมัพนัธ์ 11.1 10,000 อุดหนุน พ.ย.59  -  ส.ค.60 บริหารทัว่ไป นางสาวเนติมา  สกุลวิโรจน์

2 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค 11.1 50,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 บริหารทัว่ไป นายยงยทุธ์  คงแกว้

3 กิจกรมปรับปรุงคูระบายน ้า  ซ่อมแซมเกา้อ้ีโรงอาหาร 11.1 134,000 โรงอาหาร พ.ย.59  -  ก.พ.60 บริหารทัว่ไป นางจินตนา  สุขอน้

4 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทศัน์ของโรงเรียน 11.1 - 11.2 35,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 บริหารทัว่ไป นายกนัตพงศ ์ สีบวั

5 กิจกรรมปรับปรุง พฒันา ครุภณัฑ ์อาคารเรียนและอาคารประกอบ 11.1 140,000 อุดหนุน ส.ค.59  -  ก.ย.60 บริหารทัว่ไป นายพนมยงค ์ นวลพรหม

6 กิจกรรมปรับปรุงพฒันาแหล่งเรียนรู้นอกหอ้งเรียน 11.1 - 11.2 39,600 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 บริหารทัว่ไป นางยงยทุธ์  คงแกว้

7 กิจกรรมปรับปรุงส านกังานพยาบาล 11.1 12,000 อุดหนุน พ.ย.59  -  ก.ค.60 บริหารทัว่ไป นางสาวลดาวลัย ์ กาญจนะ

8 กิจกรรมซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ศนูยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา 11.1 - 11.2 15,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 บริหารทัว่ไป นายอ านวย  เพช็รนุ่ม

รวม

รวม

โครงการที่  11  พฒันาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเพือ่การเรียนรู้

โครงการที่  10  ส่งเสริมและพฒันากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั



9 กิจกรรมจดัระบบ ปรับปรุงอาคารบริเวณท าน ้าด่ืมกนัเกรา 11.1 70,000 งบโรงน ้าด่ืมกนัเกรา ต.ค.59  -  ส.ค.60 บริหารทัว่ไป นายยงยทุธ์  คงแกว้

10 กิจกรรมพฒันาหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ 11.3 620,000 คอมพิวเตอร์ ต.ค.59  -  ก.ย.60 คอมพิวเตอร์ นายทศพร  ชิตมณี

11 กิจกรรมพฒันาหอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ 11.3 20,000 อุดหนุน พ.ย.59  -  ก.ย.60 วิทยาศาสตร์ นางณวลนอ้ย  บวัเงิน

12 กิจกรรมพฒันาหอ้งเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์ 11.1 30,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 คณิตศาสตร์ นายเท่ียงทอง  ไชยสวสัด์ิ

13 กิจกรรมปรับปรุงหอ้งเรียนภาษาไทย   ( หอ้ง  422 -  426 ) 11.1 10,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 ภาษาไทย นางสาวสุวิมล  ยหีมดัอาหลี

14 กิจกรรมพฒันาบรรยากาศแหล่งเรียนรู้และการประชาสมัพนัธ์ (MEP) 11.1 25,000 MEP ต.ค.59  -  ก.ย.60 MEP นางสาวฟไูรดา  ธรรมนิยมกุล

15 กิจกรรมปรับปรุงเรือนเพาะช า 11.1 10,000 อุดหนุน ธ.ค.59  -  เม.ย.60 การงานอาชีพ นายอธิศ  เพง็แกว้

ที่ โครงการ มาตรฐาน งบประมาณ แหล่งเงนิ เวลาด าเนินงาน กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ

16 กิจกรรมพฒันาแหล่งเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการปลูกผกัสวนครัว 11.1 10,000 อุดหนุน ธ.ค.59  -  ก.ย.60 การงานอาชีพ นายอธิศ  เพง็แกว้

17 กิจกรรมปรับปรุงหอ้งส านกังานวิชาเกษตร 11.1 30,000 อุดหนุน ธ.ค.59  -  ก.ย.60 การงานอาชีพ นายอธิศ  เพง็แกว้

18 กิจกรรมพฒันาปรับปรุงส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยหีอ้งปฏิบติัการคณิตศาสตร์11.1 10,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 คณิตศาสตร์ นายเท่ียงทอง  ไชยสวสัด์ิ

19 กิจกรรมจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ปฏิบติังานอาคารสถานท่ี 11.1 55,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ส.ค.60 บริหารทัว่ไป นายกนัตพงศ ์ สีบวั

20 กิจกรรมพฒันาลานกีฬาเอนกประสงค ์(สนามฟตุซอล) 11.1 0 งบนอก (200,000) ต.ค.59  -  ส.ค.60 บริหารทัว่ไป นายรอหมาด  หมนัดี

1,325,600

1 กิจกรรมพฒันางานประกนัคุณภาพในโรงเรียน 12.1 - 12.6 12,000 อุดหนุน พ.ย.59  -  ก.ย.60 งานประกนั นางณวลนอ้ย  บวัเงิน

2 กิจกรรมพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 12.3 5,000 อุดหนุน สพฐ.ก าหนด บริหารทัว่ไป นางสาวขนิษฐา  บญุเตโช

3 กิจกรรมเผยแพร่ผลงานโรงเรียนสู่ชุมชน 12.3 35,000 อุดหนุน พ.ย.59  -  ก.ย.60 บริหารทัว่ไป นางสาวเนติมา  สกุลวิโรจน์

52,000
โครงการที่  13  สร้างเสริม  สนับสนุน  พฒันาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

1 กิจกรรมปรับปรุงหอ้งเกียรติประวติัของโรงเรียน 13.1 0 งบนอก (200,000) พ.ย.59  -  ส.ค.60 บคุคล นางภคันลิน  ทองศรีจนัทร์

2 กิจกรรมประชุมสมัมนากลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถมัภ ์ (นิทรรศการทางวิชาการ)13.2 117,000 อุดหนุน มี.ค.  -  เม.ย.60 บคุคล นางภคันลิน  ทองศรีจนัทร์

โครงการที่  11  พฒันาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเพือ่การเรียนรู้  (ต่อ)

รวม

รวม
โครงการที่  12  พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  



3 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม .1 13.2 10,000 อุดหนุน ม.ค.  -  ก.พ.59 แนะแนว นางสาวพิไรพร  นวลนุ่น

ที่ โครงการ มาตรฐาน งบประมาณ แหล่งเงนิ เวลาด าเนินงาน กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ

โครงการที่  13  สร้างเสริม  สนับสนุน  พฒันาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (ต่อ)
4 กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถมัภ์ 13.2 20,000 อุดหนุน ม.ค.  -  ก.พ.60 วิชาการ นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร

5 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี 2.4 250,000 กิจกรรม  (ทศันศึกษา) ต.ค.59  -  ก.ย.60 พฒันาผูเ้รียน นางรัตน์ตยา  พิบลูยผ์ล

6 กิจกรรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดบัม.ปลาย 3.1 - 3.4 28,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 วิทยาศาสตร์ นางสุรีพร  ชิตมณี

7 กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามวิธีประวติัศาสตร์ 3.1 - 3.4 20,000 อุดหนุน ต.ค.59  -  ก.ย.60 สงัคมศึกษา นางสาวดวงเพญ็  เมียนแกว้

8 กิจกรรมค่ายองคร์วมของนกัเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถมัภ์ 13.2 20,000 อุดหนุน ต.ค.59 - ม.ค.60 วิชาการ นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร

465,000

3 กิจกรรมแต่งกายดี  มีสมัมาคารวะ 14.1 20,000 กิจกรรม (คุณธรรม) ต.ค.59  -  ก.ย.60 กิจการนกัเรียน นางสาวดวงเพญ็  เมียนแกว้

4 กิจกรรมยิม้ไหว ้ ทกัทาย 1.5 0 ต.ค.59  -  ก.ย.60 กิจการนกัเรียน นางสาวดวงเพญ็  เมียนแกว้

5 กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ 14.1 100,000พระตรา(50,000)/โรงอาหาร (50,000)พ.ย.59  -  ก.ย.60 บคุคล นางสาวดวงเพญ็  เมียนแกว้

6 กิจกรรมรับประทานประกาศนียบตัรนกัเรียนชั้น ม .6 14.1, 14.2 40,000 อุดหนุน ก.พ. - มี.ค.60 วิชาการ นายไพฑูรย ์ พิทกัษปั์ทมกร

160,000

1 กิจกรรมส่งเสริมทกัษะชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 15.1 - 15.2 อุดหนุน ต.ค.58  -  ก.ย.59 การงานอาชีพ นางสาวมูหนะ  หลา้หลี

2 กิจกรรมสนบัสนุนส่งเสริมการสอนกอท . (วิชาผกัสวนครัว) 15.1 - 15.2 อุดหนุน ต.ค.58  -  ก.ย.59 การงานอาชีพ นายอธิศ  เพง็แกว้

3 กิจกรรมพฒันาการเพาะเห็ด แกว้มงักร กุง้กา้มแดง 15.1 - 15.2 อุดหนุน ต.ค.58  -  ก.ย.59 การงานอาชีพ นางสาวมูหนะ  หลา้หลี

0

1 ค่าสาธารณูปโภค 1,080,000 อุดหนุน ต.ค.59-ก.ย.60
2 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 200,000 อุดหนุน ต.ค.59-ก.ย.60
3 ค่าวสัดุกลาง 350,000 อุดหนุน ต.ค.59-ก.ย.60

รวม

รวม

โครงการที่  15  ส่งเสริมเอกลกัษณ์ของโรงเรียน
รวม

โครงการที่  14  ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของโรงเรียน

รายจ่ายประจ า



4 ค่าซ่อมแซมวสัดุ ครุภณัฑ์ 150,000 อุดหนุน ต.ค.59-ก.ย.60
5 เงินส ารองจ่าย 200,000 อุดหนุน ต.ค.59-ก.ย.60

1,980,000
9,356,100

รวม
รวมทั้งส้ิน
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