
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์
1 กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 5,000 พ.ย.60-ส.ค.61 ครูประคอง

1.1  จดัซ้ือยา และเวชภณัฑ์ 5,000
2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 6,000 พ.ย.60-ส.ค.61 ครูลดาวลัย์(กาญจนะ)

2.1  แปรงฟัน เค้ียวเมด็สี
         -   ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 500
2.2  ชัง่น ้าหนกั วดัส่วนสูง วดัรอบเอว-สะโพก
         -   เคร่ืองชัง่น ้าหนกัและวดัส่วนสูง 1 เคร่ือง 5,500

3 กิจกรรมพัฒนางานโภชนาการ 40,000 ต.ค.60-ก.ย.61 ครูโศภิษฐา
3.1  จดัท าโตะ๊อาหารหอ้งจนัทร์กระพอ้3ชุดๆละ 5,000บาท 1000 15,000
3.2  ปรับปรุงซ่อมแซมโตะ๊อาหารนกัเรียน4 ตวัๆละ2,000บาท 8,000     
3.3  ปรับปรุงซ่อมแซมร้านจ าหน่ายอาหาร 9,500     
3.4  วิทยากรใหค้วามรู้นกัเรียน ม.1  2 ท่าน 1,000 1,000     
3.5  วิทยากรใหค้วามรู้ผูจ้  าหน่ายอาหาร 2 ท่าน 1,000     
3.6  จดัของขวญัปีใหม่ใหผู้จ้  าหน่ายอาหารของขวญั19ช้ิน 1,500     
3.7  ค่าตอบแทนนกัเรียน 4 คน (เก็บค่าเช่าท่ีและค่าไฟฟ้า) 2,000

4 กิจกรรมการแข่งขนักีฬาภายใน (กันเกราเกมส์) 130,000 ต.ค.60-ส.ค.61 ครูประจิตร
4.1  คณะสี 4 คณะสี 50,000
4.2  บริหารจดัการในการแข่งขนักีฬาสี 80,000    

โครงการที่  1  ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์
5 กิจกรรมพัฒนาวงโยธวาทิต 30,000 ธ.ค.60-ม.ีค.61 ครูสายณัห์

5.1  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองดนตรี 25,000
5.2  จดัซ้ือป้ายผา้ช่ือโรงเรียน 5,000

6 กิจกรรมค่ายสานสัมพันธ์สาระศิลป์ 40,000 ม.ิย.61-ก.ค.61 ครูปิตุพร
6.1  ค่าตอบแทนวิทยากรจดักิจกรรม ทั้ง 4 สาระ
         -   นาฏศิลป์ 4,000
         -   ทศันศิลป์ 4,000
         -   ดนตรีสากล 4,000
         -   ดนตรีไทย   4,000
         -   โขน 4,000
6.2  ค่าเอกสาร เขา้เล่มรายงานโครงการ 500
6.3  อุปกรณ์ทศันศิลป์
         -  ค่าวสัดุฝึกวาดภาพ 2,000
         -  ค่าวสัดุฝึกดนตรีไทย 700
         -  วสัดุฝึกโขน 1,000
6.4  ค่าอาหารครูและวิทยากรจ านวน 10 คน   คนละ 200 บาท  (จ านวน 2 วนั) 2,000
6.5  ค่าอาหารนกัเรียน จ านวน 100 คน   คนละ  100 บาท (จ านวน 2 วนั) 1,000
6.6  ค่าอาหารวา่ง ครูและนกัเรียน จ านวน 110 คน คนละ 80 (เชา้-บ่ายจ านวน 8,800

โครงการที่  1  ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์
7 กิจกรรมปรับปรุงชุดการแสดงนาฎศิลป์ 45,000 พ.ย.60-ก.ค.61 ครูอุลัยพร

7.1  ชุดไทยพร้อมเคร่ืองประดบั 35,000
7.2  หวั / เก้ียว 5,000
7.3  เคร่ืองส าอาง 5,000

8 กิจกรรมส่งเสริมการแสดงวงดนตรีไทย กันเกราสังคตี 24,000 พ.ย.60-ส.ค.61 ครูสรารัตน์
8.1  ค่าตอบแทนวิทยากรทอ้งถ่ินเพ่ือท าวงดนตรีไทย (2  ภาคเรียน) 12,000
8.2  จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมและการประกวดดนตรีไทย
         -   ซอดว้ง 12,000

9 กิจกรรมลานวฒันธรรมเพื่อการเรียนรู้ 2,800 พ.ย.60-ส.ค.61 ครูธวชัชัย
9.1  ค่าวิทยากรทอ้งถ่ิน ( 2 คน x 2 ชัว่โมง x 500 บาท) 2,000
9.2  ค่าเอกสาร/เกียรติบตัร 800

10 กิจกรรมการน าเสนอผลงานนักเรียน ศิลปะ นาฏ ดนตรีศิลป์ 10,000 พ.ย.60-ส.ค.61 ครูธวชัชัย
10.1  ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ในการจดันิทรรศการของนกัเรียน 4,500
10.2  ค่าของรางวลั ( 8 ช้ิน x 200 บาท) 1,600
10.3  ค่าถ่ายเอกสาร/แผ่นพบั 800
10.4  ค่าจา้งท าไวนิล 1,500
10.5  ค่าจดัท าสูจิบตัร (100 เล่ม x 20 บาท) 1,600

โครงการที่  1  ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์
11 กิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข ครูสมชาย

11.1  ทศันศึกษาวดัไมเ้สียบ 20,000 ต.ค.60-ส.ค.61 ครูสมชาย
         -  ค่ายานพาหนะ 12,000    
         -  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 4,000      
         -  ค่าตอบแทนวิทยากร 4,000       
11.2  อบรมกีฬาตา้นยาเสพติด 19,000 ต.ค.60-ส.ค.61 ครูสมชาย
         -  ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม 12,000    
         -  ค่าไวนิล 3,000      
         -  ค่าตอบแทนวิทยากร 4,000       
11.3  กีฬาตา้นยาเสพติด 5,000 ต.ค.60-ส.ค.61 ครูสมชาย
         -  ค่าถว้ยรางวลั 2,000      
         -  ค่าตีเส้นสนาม 1,000     
         -  ค่าเงินรางวลั 2,000.00  

376,800

โครงการที่  1  ส่งเสริมผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

รวม



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์
1 กิจกรรมเข้าค่ายเคร่ืองแบบ 130,000 ธ.ค.60-ม.ค.61 ครูรัตน์ตยา

1.1  ค่าจดักิจกรรมนกัเรียน 1300 คน คนละ 100 บาท 130,000
2 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 0 พ.ย.60-ม.ีค.61 ครูรัตน์ตยา
3 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและคณะกรรมการนักเรียน ครูอุดม

3.1  เลือกตั้งคณะกรรมการนกัเรียน 2,000 ม.ค.-ส.ค.61 ครูอุดม
         -   ค่าวสัดุอุปกรณ์ 1,000
         -   ค่าอาหารกลางและเคร่ืองด่ืม 1,000
3.2  ค่ายผูน้ านกัเรียน 20,000 ม.ค.-ส.ค.61 ครูอุดม
         -  ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000
         -  ค่าอาหาร 14,000
         -  ค่าวสัดุอุปกรณ์ 3,000
3.3  ยวุอาสาประชาธิปไตย 2,000 ม.ค.-ส.ค.61 ครูเสาวลกัษณ์
         -  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2,000
3.4  ศึกษาดูงานเพ่ือพฒันาศกัยภาพคณะกรรมการนกัเรียน 12,000 ม.ค.-ส.ค.61 ครูอุดม
         -  ค่าเช่าเหมารถ 5,000 
         -  ค่าอาหาร อาหารวา่งและเคร่ือง 5,000 
         -  ค่าของท่ีระลึก 2,000 

โครงการที่  2  พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์
4 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ครูอุชญา

4.1  ส่งเสริมการออม 10,000 ม.ค.-ส.ค.61 ครูศิริมา
         - สมุดออมทรัพย์ 10,000
4.2  คุณธรรม (นกัเรียนใหม)่ 10,000 ม.ค.-ส.ค.61 ครูพนมยงค์
4.3  จดันิทรรศการและน าเสนอผลงาน 12,000 ม.ค.-ส.ค.61 ครูอุชญา
         - ท าไวนิล 4,000     
         - ท าโฟมบอร์ด 6,000     
         - ค่าใชส้อย 2000.00
4.4  นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม 6,000 ม.ค.-ส.ค.61 ครูอุชญา
         - แฟ้มใส่เอกสาร 3,000
         - กระดาษ A4 3,000
4.5  ส่งเสริมมารยาทไทย 5,000 ม.ค.-ส.ค.61 ครูดวงเพญ็
         - ค่าตอบแทนเงินรางวลั 5,000

5 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวนิัยนักเรียน ครูพนมยงค์
5.1  ส่งเสริมระเบียบวินยั 20,000 ม.ค.-ส.ค.61 ครูพนมยงค์
         - ค่าตอบแทนวิทยากร 2,000       
         - ค่าอาหาร 10,000    
         - ป้ายไวนิล 8,000     

โครงการที่  2  พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์
5 กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวนิัยนักเรียน ครูพนมยงค์

5.2  ปฐมนิเทศและประชุมผูป้กครอง 8,000 ม.ค.-ส.ค.61 ครูพนมยงค์
         - ป้ายไวนิล 4,000.00 
         - ค่าน ้าด่ืม 4,000.00 

6 กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมประเพณไีทย ครูเสาวลักษณ์
6.1  วนัพระ 2,000 ม.ค.-ส.ค.61 ครูมณฑา
         - ค่าผา้ปูโตะ๊ถวายสังฆทาน 500
         - ค่าเคร่ืองสังฑทาน 1,500     
6.2  วนัวิสาขบูชา 1,000 ม.ค.-ส.ค.61 ครูมณฑา
         - จดับอร์ดนิทรรศการ 2 บอร์ด 1,000
6.3  วนัเขา้พรรษา 8,000 ม.ค.-ส.ค.61 ครูมณฑา
         - ค่าเทียนพรรษา 6,000     
         - ค่าเคร่ืองสังฆทาน 2,000     
6.4  วนัลอยกระทง 5,000 ม.ค.-ส.ค.61 ครูเสาวลกัษณ์
         - เงินรางวลัประกวดกระทง 2,500
         - เงินรางวลัประกวดนางนพมาศ 2,500

โครงการที่  2  พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์
6 กิจกรรมส่งเสริมวฒันธรรมประเพณไีทย ครูเสาวลักษณ์

6.5  วนัไหวค้รู 13,000 ม.ค.-ส.ค.61 ครูเสาวลกัษณ์
         - เงินรางวลัประกวดพานไหวค้รู 10,000
         - ค่าวสัดุอุปกรณ์ 2,000
         - ค่าป้ายไวนิล 1,000
6.6  วนัขึน้ปีใหม่ 10,000 ม.ค.-ส.ค.61 ครูเสาวลักษณ์
         - ค่าเช่าเคร่ืองเสียง 3,000
         - ค่าวสัดุอุปกรณ์ 6,000
         - ค่าน ้าแขง็ 1,000

7 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน 20,000 ก.พ.-ม.ีค.61 ครูลภัสรดา
         - ดอกไมต้กแต่งเวที 4,300
         - ป้ายไวนิล 1,200
         - ของท่ีระลึก 2,000
         - ชุดการแสดง 500
         - ค่าตอบแทนวิทยากร 3,000
         - อาหาร 9,000

296,000

โครงการที่  2  พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

รวม



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภณัฑ์

1 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 70,000 ต.ค.60-ก.ย.61 ครูฤทัยวรรณ
1.1  โตะ๊อ่านหนงัสือในหอ้งสมุด  4  ตวั 6,000
1.2  จดัซ้ือหนงัสือทัว่ไป 12,000
1.3  จดัซ้ือวารสารและหนงัสือพิมพ์ 10,000
1.4  สแตนดนิ์ทรรศการอาเซียนพดูได้ 34,000
1.5  ซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ
1.6  ซ่อมกระจก
1.7  สต๊ิกเกอร์บาร์โคด้  ติดหนงัสือ 6,000
1.8  วสัดุหอ้งสมุด (สต๊ิกเกอร์ใส,แมค็ตวัใหญ่ส าหรับเขา้เล่ม) 2,000

2 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยการอ่าน 30,000 ต.ค.60-ก.ย.61 ครูฤทัยวรรณ
2.1  สมุดบนัทึกการอ่าน 13,000
2.2  กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 7,000
2.3  กิจกรรมสะสมแตม้การยมื 3,000
2.4  การจดันิทรรศการ 1,000
2.5  กิจกรรมรถหอ้งสมุดเคล่ือนท่ี
2.6  กิจกรรมตอบค าถาม 2,000
2.7  กิจกรรมยอดนกัอ่าน 2,000
2.8  กิจกรรมตะกร้าความรู้
2.9  กิจกรรมฐานขอ้มูลแหล่งการเรียนรู้ในทอ้งถ่ิน 2,000

ผู้รับผดิชอบ

โครงการที่  3  พัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้  

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์
3 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาความรู้และการประกวดผลงานด้าน ICT ของครูและนักเรียน50,000 ต.ค.60-ก.ย.61 ครูธีรภัทร

3.1  ค่าลงทะเบียนการเขา้อบรม (ตลอดปีการศึกษา) 15,000
3.2  เบ้ียเล้ียงผูเ้ดินทางไปอบรม  (ตลอดปีการศึกษา) 10,000
3.3  ค่าท่ีพกั (ตลอดปีการศึกษา) 25,000

4 กิจกรรมวนัสุนทรภู่สู่วนัภาษาไทย    10,000 ม.ิย.61-ก.ค.61 ครูศุลีมาศ
4.1  กระดาษเกียรติบตัร 3 ห่อ 900
4.2  โฟมบอร์ด 20 แผ่น 1,200
4.3  กระดาษกาวยน่ 10 มว้น 350
4.4  กระดาษโฟโต ้4 ห่อ 1,800
4.5  ปากกาลูกล่ืน 5 กล่อง 1,000
4.6  กระดาษโปสเตอร์ คละสี 20 แผ่น 100
4.7  ดอกไมต้กแต่ง 10 ห่อ 350
4.8  สต๊ิกเกอร์ตีเส้น 20  มว้น 600
4.9  กระดาษ 100  ปอนด ์ 30 แผ่น 300
4.10  สีไม ้ 10  กล่อง 900
4.11  สีชอลก์ 10 กล่อง 1,500
4.17  กระดาษกาวสองหนา้ 4 มว้น 1,000

โครงการที่  3  พัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้  

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

5 กิจกรรมวนัวทิยาศาสตร์ 5,000 ก.ค.61-ส.ค.61 ครูอรนุช
6 กิจกรรมอาเชียนศึกษา 20,000 ต.ค 60 -ก.ย.61 ครูสุรีพร

6.1  รวบรวมแผนการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน ของกลุ่มสาระต่างๆไวเ้ป็น 1,000
6.2  ชุดการแสดงเปิดงานอาเซียนและด าเนินการพิธีเปิด 5,000
6.3  วสัดุอุปกรณ์ในการแสดงนิทรรศการ 12,000
6.4  ของรางวลั 2,000

7 กิจกรรมวนัสารทเดอืนสิบ 20,000 ส.ค.60-ก.ย.61 ครูเสาวลักษณ์
7.1  ประกวดวาดภาพเก่ียวกบัประเพณีวนัสารทเดือนสิบ 2,000
7.2  จดับอร์ดนิทรรศการ 2,000
7.3  สาธิตการท าขนมเดือนสิบ 5,000
7.4  ค่าตอบแทนวิทยากรทอ้งถ่ิน 5,000
7.5  ประกวดแฟนซีเดือนสิบ 2,500
7.6  แข่งขนัขดูมะพร้าวลีลา 2,500
7.7  วสัดุอุปกรณ์ 1,000

8 กิจกรรมเติมเต็มประสบการณ์ทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 2,000 พ.ย.-ส.ค.61 ครูปิตุพร
8.1  ประกวดวาดภาพปกสมุดโรงเรียน         งบนอก
        -  เกียรติบตัรพร้อมรางวลัใหก้บันกัเรียนท่ีไดล้งภาพบนปกสมุดโรงเรียน 12,000 2,000
8.2  น านกัเรียนเขา้ร่วมพิธีไหวค้รู  นาฏศิลป์  โขน และดนตรีไทย
        -  เงินก านล ส าหรับนกัเรียน 60 คน /คนละ 200 บาท 12,000

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

โครงการที่  3  พัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้  



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

9 กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์และสังคมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 11,020 ธ.ค.-ก.ย.61 ครูฟูไรดา
9.1  สร้างเสริมประสบการณ์ในต่างแดนส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ( 10 คน)

9.2  ค่าเช่าเหมาทวัร์ต่างประเทศ 2 วนั(มาเลเซีย) 30,000
10 กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้ของนักเรียนกลุ่มวทิย์-คณติ ระดับ ม.ต้น 218,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูพาฝัน

10.1  ค่ารถบสัโดยสาร 72,000
10.2  ค่าลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรม 120,000
10.3  ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ในการจดักิจกรรม 26,000

448,020

โครงการที่  3  พัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้  

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

รวม



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

1 กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 10,000 ต.ค.60-ก.ย.61 ครูพาฝัน
1.1  ค่าจดัท าโปสเตอร์/ป้ายนิเทศ น าเสนองาน 10,000

2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ (ระดบัภาค / ระดบัประเทศ) 423,250 ต.ค.60-ก.ย.61 ครูซารียา
2.1  ค่าวสัดุฝึกซ้อม 53,250
2.2  ค่าเบ้ียเล้ียงครู/นกัเรียน 140,000
2.3  ค่าท่ีพกัครู/นกัเรียน 110,000
2.4  ค่าเช่าเหมาพาหนะ 118,000
2.5  ค่ากระดาษเกียรติบตัร 1,000
2.6  ค่าแผ่นพลาสติกเคลือบ 1,000

3 กิจกรรมคณติคดิบวก 8,000 พ.ค.-ก.ย.61 ครูวนีัส
3.1  ของรางวลัและเกียรติบตัร 3,000
3.2  ค่าวสัดุ อุปกรณ์ ในการจดักิจกรรม 5,000

4 กิจกรรมสิริวณัวรีปริทรรศน์ 50,000 ต.ค.-ก.ย.61 รองไพฑูรย์
4.1  ค่าเช่าเตน็ท์ 20,000
4.2  ค่าอาหาร/เคร่ืองด่ืม 20,000
4.3  ค่าไวนิลประชาสัมพนัธ์ 10,000

5 กิจกรรมพัฒนางานกิจกรรมชุมนุม 78,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูรัตน์ตยา
5.1  ค่าจดักิจกรรมชุมนุม นกัเรียน 1,300  คน  คนละ 60 บาท 78,000

โครงการที่  4  พัฒนาทักษะกระบวนการคิด

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

6 กิจกรรมสะเต็มศึกษาสู่ห้องเรียน 50,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูธีรภัทร
6.1  ค่าลงทะเบียนการเขา้อบรม 5,000
6.2  เบ้ียเล้ียงผูเ้ดินทางไปอบรม 3,000
6.3  ค่าท่ีพกั 5,000
6.4  ค่าจดัซ้ืออุปกรณ์ในการจดัค่ายกิจกรรมเทคโนโลยสู่ีสะเตม็ศึกษา 20,000
6.5  ค่าอาหาร/ค่าอุปกรณ์ต่างๆในการจดัค่ายท่ีโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ 17,000

7 กิจกรรมสะเต็มศึกษา 20,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูสุรีพร
7.1  วสัดุ/อุปกรณ์ส าหรับจดักิจกรรมสะเตม็ในชั้นเรียนตลอดปีการศึกษา 15,000
7.2  วสัดุจดันิทรรศการ/เก็บรวบรวมผลงาน 5,000

639,250

โครงการที่  4  พัฒนาทักษะกระบวนการคิด

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

รวม



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

1 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทย 20,000 ต.ค-ก.ย.61 ครูรัตน์ตยา
1.1  ค่าตอบแทนวิทยากรติวเขม้ 4,800
1.2  ค่าอาหารกลางวนั/อาหารวา่งผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 6,000
1.3  ค่าวสัดุอุปกรณ์กิจกรรมติวเขม้ 2,200
1.4  ค่าวสัดุอุปกรณ์ฝึกซ้อมทกัษะ 3,000
1.5  แข่งขนัทกัษะภายนอก 4,000

2 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ 10,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูสุภาพรรณ์
2.1  วสัดุอุปกรณ์ผลิตส่ือ 5,000
2.2  ส่ือบทเรียนส าเร็จรูป 5,000

3 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 15,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูไตรรัตน์
3.1  จดัท าส่ือ/นวตักรรมในรายวิชา (วิจยั) 5,000
3.2  จดัติวขอ้สอบ O-net 10,000

4 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี 10,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูภัคนลิน
4.1  ส่ือการสอนวิชาคหกรรม 4,000
4.2  ส่ือการสอนวิชาเกษตร 3,000
4.3  ส่ือการสอนวิชาอุตสาหกรรม 3,000

ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

โครงการที่  5  พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ที่



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

5 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วชิาภาษาอังกฤษ 76,000 พ.ย.-ก.ย.61 ครูมณฑา
5.1  พัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ครูอุชญา
        -   ค่าจา้งท าป้ายตามจุดต่างๆเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ 5,000
        -   ค่ากุญแจล็อคบอร์ดนิเทศหนา้หอ้งเรียน 500
        -   ค่าจา้งท าไวนิลบอร์ดบุคลากรกลุ่มสาระ 1,000
5.2   ส่งเสริมการใช้ส่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ครูรัตนา
        -   ค่าซ่อมแซมส่ือVisual หอ้งเรียน 5,000
        -   ค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ พร้ินเตอร์ปฏิบติังาน 5,000
        -   ค่าน ้าหมึกคอมพิวเตอร์ 4,000
        -   ค่าชุดไมโครโฟนหอ้งเรียน 433 2,400
        -   ค่าSmart TV 55” หอ้งเรียน436 29,000
        -   ค่าถ่านชาร์ทไมโครโฟนหอ้งเรียน 2,000
        -   ค่าแฟรชไดร์ท copyส่ือDILT ของครูแต่ละคน 3,000
        -   ค่าโฟมบอร์ดส่ือการสอน 2,600
5.3  นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูสุมลฑา  
        -   ค่าของรางวลั +เกียรติบตัรครูปฏิบติังานดีเด่น 1,000
5.4  คลีนิคภาษาอังกฤษ ครูชุติมา  
        -   ค่าของขวญั+เกียรติบตัรนกัเรียนช่วยสอน 1,000

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

โครงการที่  5  พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์
5.5  คุณธรรมน าปัญญา ครูมณฑา
        -   ค่าเดินทางไปเขา้ค่าย 5,000
        -   ค่าวิทยากรประจ าค่าย 4,000
        -   ค่าเบ้ียเล้ียงครูผูค้วบคุมดูแล 2,000
        -   ค่าอาหารเคร่ืองด่ืมระหวา่งอยูค่่ายของนกัเรียน 16,000
        -   ค่าของรางวลัและเกียรติบตัรนกัเรียนดีเด่น 1,000
5.6  วนัส าคญัของชาติตะวนัตก ครูกุญลดา  
        -   ค่าวสัดุท่ีเป็นสัญลกัษณ์คริสตม์าส 1,000
        -   ค่าของรางวลัในการประกวด,แข่งขนักิจกรรมต่างๆ 1,500

6 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศวชิาภาษาอังกฤษ 6,000 พ.ย.-ก.ย.61 ครูมณฑา
6.1  Morning  Talk ครูเยาวพา

        -   ค่ารางวลั+เกียรติบตัรนกัเรียนท่ีเป็นผูน้ ากิจกรรมเสียงตามสาย 1,000
        -   ค่ารางวลัส าหรับนกัเรียนท่ีตอบค าถามได้ 1,000
6.2  แข่งขนัทักษะภายใน ครูมณฑา
        -   ค่ารางวลั+เกียรติบตัรนกัเรียนท่ีชนะการแข่งขนั 1,000
6.3  เสริมทักษะการเรียนรู้ม.3,ม.6 ครูตรีทิพย์
        -   ค่าของท่ีระลึก ค่ารับรองแขก วิทยากรท่ีมาใหค้วามรู้ 3,000

โครงการที่  5  พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

7  กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโครงการ MEP 708,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูฟูไรดา
7.1  จดัจา้งครูต่างชาติเจา้ของภาษาสอน/เทียบเท่ารายวิชาภาษาองักฤษ จ านวน 1 คน 228,000
7.2  จดัจา้งครูต่างชาติสัญชาติอ่ืนสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ จ  านวน 1 คน 252,000
7.3  จดัจา้งครูต่างชาติสัญชาติอ่ืนสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ จ  านวน  คน 228,000

8 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนโครงการ MEP 73,480 ธ.ค.-ก.ย.61 ครูฟูไรดา
8.1  การแข่งขนัทักษะ EP/MEP OPEN HOUSE ครูฟูไรดา
        -   ค่ารถตู ้2 คนั จ  านวน 3 วนั คนัละ 1,800 บาท 10,800
        -   ค่าท่ีพกั 1 คืน คืนละ 600 จ านวน 10 หอ้ง 6,000
        -   ค่าเบ้ียเล้ียงครูและนกัเรียน จ านวนคนละ 240 บาท จ านวน 2 วนั   10,080
        -   ค่าน ้ามนัรถตู ้ 2 คนั คนัละ 2000 จ านวน 2 วนั 8,000
        -   ค่าเช่าชุดการแสดงละครสั้น (skit) 5 ชุด ชุดละ 800 บาท 4,000
        -   ค่าอุปกรณ์เสริมการแต่งตวัจ านวน 5 ช้ิน ช้ินละ 200 1,000
        -   ค่าไวนิลฉากละคร จ านวน 5 ฉาก ฉากละ 600 3,000
        -   ค่าอุปกรณ์วสัดุเบ็ดเตล็ด เช่น ลวดเหล็ก ผา้ เชือก 2,000
        -   ค่ากระดาษส าหรับการฝึกซ้อม 3 แพค็ 250
8.2  English camp ครูฟูไรดา
        -   ค่าอาหารกลางวนั นกัเรียน จ านวน 50 คน  ครูจ  านวน 6 คน 2,800
        -   ค่าอาหารวา่ง 2,000
        -   ค่าวสัดุอุปกรณ์ค่าย 1,000

โครงการที่  5  พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์
8.3  One day trip ครูฟูไรดา
        -   ค่าวิทยากร 4,000
        -   ค่าอาหารกลางวนั นกัเรียนจ านวน 50 คน ครู 3 คน 2,650
        -   ค่ารถตู ้2 คนั คนัละ 1,800 บาท 3,600
8.4  ทดสอบระดบัทักษะภาษาอังกฤษนักเรียนม.3 ครูฟูไรดา
        -   ค่าทดสอบรายคน นกัเรียนจ านวน 10 คน คนละ 700 บาท 7,000
8.5  สัปดาห์วชิาการมอ.หาดใหญ่ ครูฟูไรดา
        -   ค่าเช่ารถบสั 1 คนั 2,500
8.6  คุณธรรมน าปัญญา ครูมณฑา
        -  ค่าอาหารต่อคน 100  บาท จ านวน 50 คน ครู 3 คน 5,300

9 กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้วชิาภาษาจีน 19,000 พ.ย.-ก.ย.61 ครูกมลรัศมิ์
9.1  พัฒนาบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาจีน ครูกมลรัศมิ์
        -  ค่ากระดาษสี (คละสี) 500
        -  ค่าฟิวเจอร์บอร์ด 500
9.2  ส่งเสริมการใช้ส่ือการเรียนรู้ภาษาจีน ครูกมลรัศมิ์
        -  ค่าพู่กนัจีน 500
        -  ค่าน ้าหมึกจีน 500
        -  ค่ามีดตดักระดาษจีน 1,000

โครงการที่  5  พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์
9.2  ส่งเสริมการใช้ส่ือการเรียนรู้ภาษาจีน (ต่อ) ครูกมลรัศมิ์
        -  ค่าแผ่นรองตดั 1,000
        -  ค่าไหมถกัจีน 2,000
        -  ค่าชุดก่ีเพา้ 2,500
        -  ค่าหนงัสือจีน(เพ่ือเป็นตน้ฉบบั) 2,000
        -  ค่ากล่องเก็บอุปกรณ์ 2,500
        -  ค่าวสัดุส้ินเปลืองเพ่ือกิจกรรมการเรียนการสอน 1,200
9.3  จ่าวซ่างห่าว ครูกมลรัศมิ์
        -  เกียรติบตัรนกัเรียนท่ีเป็นผูน้ ากิจกรรม 300
9.4  แข่งทักษะภายนอก ครูกมลรัศมิ์
        -  ค่าเบ้ียเล้ียงครู นกัเรียน 1,000
9.5  วนัตรุษจีน ครูกมลรัศมิ์
        -  ค่าวสัดุท่ีเป็นสัญลกัษณ์ 1,000
        -  ค่าของรางวลัในการประกวด,แข่งขนักิจกรรมต่างๆ 2,500

10 กิจกรรมสอนปรับพืน้ฐานความรู้พืน้ฐานของนักเรียนช้ัน ม.1 0 พ.ค.-ม.ิย.61 ครูสุรีพร
937,480

โครงการที่  5  พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

รวม



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

1 กิจกรรมสนุบสนุนส่งเสริมการสอนอุตสาหกรรม 50,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูพนมยงค์
1.1  จดัหา จดัซ้ือ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือวิชางานช่างไฟฟ้า  ม.1 6,220
1.2  จดัหา จดัซ้ือ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือวิชางานช่างพ้ืนฐาน  ม.2 6,150
1.3  จดัหา จดัซ้ือ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือวิชางานช่างเขียนแบบ  ม.3 4,300
1.4  จดัหา จดัซ้ือ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือวิชาผลิตภณัฑว์สัดุทอ้งถ่ิน  ม.1 7,230
1.5  จดัหา จดัซ้ือ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือวิชาช่างเช่ือมไฟฟ้า  ม.2 4,300
1.6  จดัหา จดัซ้ือ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือวิชาโครงงานอุตสาหกรรม  ม.3 5,130
1.7  จดัหา จดัซ้ือ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือวิชาช่างท าปุ๋ ย  ม.2 4,150
1.8  จดัหา จดัซ้ือ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือวิชาช่างอุตสาหกรรม  ม.3 12,520

2 กิจกรรมสนุบสนุนส่งเสริมการสอนคหกรรม 27,400 ต.ค.-ส.ค.61 ครูสวาท
2.1  ดินไทย 12 กอ้น 960
2.2  ดินเบา 12 กอ้น 480
2.3  ดินญ่ีปุ่ น 1 กอ้น 210
2.4  หนงัสืองานประดิษฐ์จากดิน 2 เล่ม 500
2.5  มีดแกะสลกั 1โหล 300
2.6  น ้าตาลทรายขาว 30ก.ก. 1000
2.7  น ้ามนัปาลม์ 10 ก.ก.. 400
2.8  น ้ามนัถัว่เหลือง 6 ขวด 270

งบประมาณ
ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

โครงการที่  6  พัฒนาทักษะในการท างาน  

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

2 กิจกรรมสนุบสนุนส่งเสริมการสอนคหกรรม (ต่อ) 27,400 ต.ค.-ส.ค.61 ครูสวาท
2.9  น ้าหวานแต่งกล่ิน 6ขวด 360
2.10  เคร่ืองปรุงรส 1,000
2.11  น ้ายาลา้งจาน 2 แกลลอน 300
2.12  ฟองน ้าลา้งจาน  30 อนั 450
2.13  ฝอยเหล็ก 300
2.14  ผงซกัฟอก 1 ห่อ 70
2.15  ไมถู้พ้ืน 3 อนั 400
2.16  น ้ายาเช็ดกระจก 2 ขวด 180
2.17  ไมก้วาดหยากไหย ่2 ดา้ม 240
2.18  ถุงพลาสติก 240
2.19  กระดาษซบัมนั 300
2.20  ครกส้มต า 2 ชุด 600
2.21  ตูจ้ดัเก็บอุปกรณ์งานครัว  2  ตู้ 7,000
2.22  ท่ีรองรีด 300
2.23  เขม็เยบ็ผา้ 360
2.24  ส าลีมว้นใหญ่ 2 มว้น 160
2.25  เทียนบาติกกอ้นใหญ่ 2กอ้น 500

โครงการที่  6  พัฒนาทักษะในการท างาน  

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

2 กิจกรรมสนุบสนุนส่งเสริมการสอนคหกรรม (ต่อ) 27,400 ต.ค.-ส.ค.61 ครูสวาท
2.26  น ้ายากนัสีตก 4 ขวด 400
2.27  สีบาติก 5 ขวด 500
2.28  ดา้ยปัก 5 โหล 600
2.29  ตูจ้ดัเก็บอุปกรณ์งานบาติก 1  ตู้ 3,500
2.30  น ้ากะทิ 300
2.31  แป้ง 250
2.32  เตาแกสหวัเร่งพร้อมถงัแกส 1ชุด 3,000
2.33 ปืนยงิแกส 2 อนั 220
2.34  คีมปากจ้ิงจก 6 อนั 510
2.35  ปืนกาว 2 อนั 540
2.36  แท่งกาว 1 ภุง 700

3 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการสอนเบเกอร่ี 3,580 พ.ย.-ส.ค.61 ครูลดาวลัย์(มะเดือ่)

4 กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะทางด้านศิลปะ 7,500 พ.ย.-ส.ค.61 ครูปิตุพร
4.1  ค่าวสัดุฝึกทศันศิลป์ 7,500
       -  สีโปสเตอร์ ซากุระ ขวดละ 50 บาท จ านวน 20 ขวด เป็นเงิน 1,000  บาท
       -  สีน ้า วินเซอร์ หลอดละ 125 บาท จ านวน 20 หลอด เป็นเงิน  2,500 บาท
       -  กระดาษ 100 ปอร์น แผ่นละ 20 บาท จ านวน 50 แผ่น เป็นเงิน 1,000 บาท

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

โครงการที่  6  พัฒนาทักษะในการท างาน  



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

       -  พู่กนั เบอร์ 0 พิเศษ ดา้มละ 35 บาท จ านวน 10 ดา้ม เป็นเงิน 350  บาท
       -  พู่กนั เบอร์ 6 ดา้มละ 40 บาท จ านวน 10 ดา้ม เป็นเงิน 400  บาท
       -  พู่กนั เบอร์ 12 ดา้มละ 50 บาท จ านวน 10 ดา้ม  เป็นเงิน 500  บาท
       -   ดินสอ HB กล่องละ 250 บาท จ านวน 1 กล่อง
       -  สีตลบัพีรีแกน ตลบัละ 1,500 บาท จ านวน 1 ตลบั

5 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้การงานอาชีพ 16,000 ต.ค.-ส.ค.61 ครูจินตนา
5.1  ค่าเช่าเหมาพาหนะ
5.2  ค่าของขวญัวิทยากร 2,000
5.3  ค่าเอกสาร 4,000
5.4  ค่าอาหารกลางวนั 10,000

159,280

โครงการที่  6  พัฒนาทักษะในการท างาน  

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

รวม



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

1  กิจกรรมพัฒนาระบบงานทะเบียน-วดัผล    50,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูสุภาพรรณ์
1.1  เอกสารแบบพิมพ ์ปพ.1 ช่วงชั้นท่ี 2 1,000
1.2  เอกสารแบบพิมพ ์ปพ.1 ช่วงชั้นท่ี 3 375
1.3  เอกสารแบบพิมพ ์ปพ.2 ช่วงชั้นท่ี 2 800
1.4  เอกสารแบบพิมพ ์ปพ.2 ช่วงชั้นท่ี 3 400
1.5  เอกสาร ปพ.6 7,500
1.6  ปกประกาศนียบตัร ม.3 15,000
1.7  ซองไม่ขยายขา้ง  A4   (ใส่เอกสารนกัเรียนจบ ม3 ,6 ) 1,250
1.8  ค่าจา้งถ่ายเอกสาร ปพ.1 นกัเรียน ม.3 , ม.6 500
1.9  Flash Drive 3,000
1.10  กระดาษค าตอบ แบบ 60 ขอ้ 5,000
1.11  กระดาษค าตอบ แบบเขียนตอบ (กระดาษพิมพห์วั) 4,000
1.12  เชือกฟาง 400
1.13  ซองขยายขา้ง F4 4,000
1.14  หมุดเยบ็ขอ้สอบ 1,000
1.15  เหล็กเจาะขอ้สอบ 1,775
1.16  บริการน ้าด่ืม/อาหารวา่ง กรรมการด าเนินการสอบ 4,000

โครงการที่  7  ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนของครู   

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

2 กิจกรรมส่งเสริมงานวจิัยและนวตักรรม 15,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูเทีย่งทอง
2.1  ค่าอุปกรณ์/วสัดุ/เคร่ืองมือ 10,000
2.2  เกียรติบตัรและรางวลั 5,000

3 กิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพและขวญัก าลังใจให้บุคลากร 0 ต.ค.-ก.ย.61 ครูอุลัยพร
3.1  บุคลากรใหม่ท่ีปฏิบติังาน ไดรั้บ เขม็ มวก.  และการสนบัสนุนงบประมาณ
        ในการตดัชุดสูทประจ าโรงเรียนสีกรมท่า ปักตรา มวก. 
3.2  บุคลากรผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนมธัยมสิริวณัวรี ๒ สงขลา ต่อเน่ือง
        เป็นเวลา 15 ปี ไดรั้บเส้ือสูท สีเหลืองปักตรา มวก. ทุกคน
3.3  บุคลากรทุกคนไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ
       ในการตดัเส้ือดว้ยผา้พ้ืนเมือง ปักตรา มวก.ทุกคน
3.4  บุคลากรทุกคนไดรั้บการตรวจสุขภาพประจ าปี 10,000
3.5  บุคลากรผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีโดยไม่มีวนัลา ไดรั้บเกียรติบตัรทุกคน 150
3.6  บุคลากรผูย้า้ยสถานท่ีออกไปปฏิบติังานท่ีอ่ืนไดรั้บของขวญั
        และการจดังานแสดงความยนิดีทุกคน
3.7  บคุลากรผูเ้กษียณอายรุาชการไดรั้บของขวญัและการจดังานแสดงความยินดี
ทกุคน

15,000 11,000
3.8  บคุลากรท่ีเขา้รับการรักษาตวัในโรงพยาบาลไดรั้บของเยีย่มเป็นขวญัก าลงัใจ 10,000

3.9  จดัพวงหรีดและร่วมท าบุญกบับุคลากรและญาติในครอบครัวท่ีเสียชีวิต 5,000

3.10  จดักิจกรรมส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ใหบุ้คลากรทุกคน 30,000

15,000 5,000

11,250 5,250

5,000

โครงการที่  7  ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนของครู   

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

4 กิจกรรมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์    35,000 พ.ย.-ก.ย.61 ครูอรนุช
4.1  ทีวีดิจิตอลส าหรับจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั  35,000

5 กิจกรรมพัฒนาส่ือเทคโนโลยแีละนวตักรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา 35,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูสุรัตน์
5.1  โทรทศัน์  50  น้ิว 1 เคร่ือง (หอ้ง 443) 35,000

6 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านการเรียนการสอนสุขศึกษา 120,000 พ.ย.-ก.ย.61 ครูประจิตร
6.1  จดัซ้ือส่ือและซ่อมแซมอุปกรณ์การเรียน 70,000
6.2  จดัท านวตักรรมการเรียนการสอน 50,000

7 กิจกรรมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 8,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูสิริกานต์
7.1  กระดาษ A4  ( 4 ลงั) 2,000
7.2  ปากกาไวทบ์อร์ด( 4กล่อง) 500
7.3  เคร่ืองพร้ินเตอร์ 5,500

8 กิจกรรมพัฒนาส่ือการเรียนการสอนศิลปะ 19,000 พ.ย.-ม.ค.61 ครูกิตติทัต
8.1  ล าโพงพร้อมไมคส์ าหรับประกอบการสอน ชุดละ5,000 บาท จ านวน 1 5,000
8.2  เคร่ืองปร้ินรุ่น Brother DCP T500WiPrint&Scan  เคร่ืองละ 5,000 บาท  5,000
8.3  กระบองยกัษ ์อนัละ300 บาทจ านวน 10 อนั 3,000
8.4  พระขรรคลิ์ง อนัละ300 บาท  จ  านวน 10 อนั 3,000
8.5  คนัศร(พระราม,พระลกัษณ์) อนัละ1,000  บาท จ านวน 2 อนั 2,000
8.6  ตรีหนุมาน อนัละ1,000 บาท  จ  านวน 1 อนั 1,000

โครงการที่  7  ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนของครู   

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

9 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยห้ีองปฏิบัติการคณติศาสตร์ 10,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูเทีย่งทอง
9.1  ชุดคิทโครงงานตรรกศาสตร์ 2,500
9.2  ชุดคิทการแปลงทางเรขาคณิต 2,500
9.3  อุปกรณ์ชุดฝึกทางคณิตศาสตร์ 5,000

10 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 ต.ค.ก.ย.61 ครูอุดม
11 กิจกรรมอบรมพัฒนาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี 30,000 ต.ค.60-ก.ย.61 ครูชยณฐั

11.1  เอกสารประกอบการอบรม 3,500
11.2  วสัดุประกอบการอบรม
        -  แผ่น CD/DVD 350
        -  แฟ้ม 1,200
        -  ปากกา 250
        -  กระดาษเกียรติบตัร 300
11.3  ค่าเล้ียงอาหารวา่งและอาหารกลางวนั 16,800
11.4  ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน (1000/วนั) 6 ช.ม. 6,000
11.5  ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด 16,000

12 กิจกรรมส่งสริมการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ 100,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูพวงเกสร
422,000

โครงการที่  7  ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนของครู   

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

รวม



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

1  กิจกรรมพัฒนาบุคลากร                                                                  ( เงินนอก 9,000 ) 200,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูภัคนลิน
1.1  อบรม สมัมนา ศึกษาดูงาน  ตามหนงัสือสั่งการและความประสงคข์องบุคลากร 140,000
1.2  อบรมพฒันาบุคลากร หลกัสูตร ครูผูน้  ากบับุคลิกภาพท่ีน่าประทบัใจ (อ.เนตรา เทวบญัชาชยั) 10,000 28,000 2,000
1.3  ศึกษาดูงานประจ าปี
        -  ค่าเบ้ียเล้ียง 60,000
        -  ค่าท่ีพกั 30,000
        -  ค่าพาหนะ 70,000

2 กิจกรรมพัฒนางานส านักงานบุคคลากร 30,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูภัคนลิน
2.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ 20,000
2.2  เคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ 5,000
2.3  หมึกเคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์ 2,000
2.4  เกา้อ้ีส านกังาน 3,000

3 กิจกรรมพัฒนาส านักงานกลุ่มบริหารวชิาการ 20,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูสุภาพรรณ์
3.1  ค่าจา้งท าไวนิล see through ขนาด 1x1.2 ตร.ม. จ านวน 4 ชุด 5,000
3.2  ค่าจา้งท าไวนิล see through ขนาด 1x2 ตร.ม. จ านวน 5 ชุด 10,000
3.3  ปรับปรุงบอร์ดวิชาการ 1 ชุด 5,000

4 กิจกรรมพัฒนางานรับนักเรียน 0 ก.พ.-ก.ย.61 ครูกัลยรัตน์

โครงการที่  8  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

5 กิจกรรมพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5,000 ต.ค.-ส.ค.61 ครูรัตน์ตยา
5.1  จดัจา้งท า ปพ. ชุมนุมและเคร่ืองแบบ 5,000

6  กิจกรรมพัฒนากลุ่มบริหารงานงบประมาณ  45,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูสุวมิล
6.1  ค่าใชจ่้ายในการอบรม 45,000

7  กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561    25,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูนันทินี
7.1  ค่าเอกสาร ค่าจดัท ารูปเล่ม 8,000
7.2  ค่าอาหาร  เคร่ืองด่ืม 12,000
7.3  วสัดุ  อุปกรณ์ในการด าเนินงาน 5,000

8 กิจกรรมพัฒนางานส านักงานบริหารทัว่ไป 37,500 ต.ค.-ก.ย.61 ครูสุมลฑา
8.1  ประชุมและรับรองแขก
      -  กล่องใส่ทิชชูชนิดส่ีเหล่ียมผืนผา้ 4 กล่อง 1,200     
      -  น ้ายาปรับอากาศ 3 กระป๋อง 300        
      -  กระดาษทิชชู 3 ห่อ ๆ ละ 240 บาท 720        
      -  ค่าวสัดุงานรับรองแขก 6,000     
      -  อาหารม้ือเท่ียงประชุมครู ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 16,000   
      -  อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมการประชุม 12,000   

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

โครงการที่  8  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์
8.2  พฒันางานส านกังาน
        -  ค่าไวนิลโครงสร้างกลุ่มงานส านกังาน 1,000     
8.3  จดัท าคู่มือการปฏิบติังานส านกังาน
         -  กระดาษเอ 4 ชนิด 80 แกรม 5 รีม ๆ ละ 100
         -  กระดาษท าปกสีเหลือง 3 ห่อ ๆ ละ 180 บาท
         -  ค่าเขา้เล่มเอกสาร 10 เล่ม 280        
8.4  สร้างบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบติังาน
         -  ค่าซ่อมบ ารุงอุปกรณ์งานส านกังาน 

9 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 0 พ.ย.-ส.ค.61 ครูโศภิษฐา
10 กิจกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากล 35,000 ต.ค.-ก.ย.61 นายไพฑูรย์
11 กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ 32,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูศิริยา

11.1  External harddisk ขนาด 2 TB       4,000
11.2  คอมพิวเตอร์ออลอินวนั    13,500
11.3  ข้ีผ้ึงนบัแบงคแ์ละกระดาษ          100
11.4  กรรไกรขนาดกลาง          200
11.5  ซองจดหมายสีขาวมีครุฑ          365
11.6  ซองจดหมายสีน ้าตาล A4          800
11.7  ซองจดหมายสีน ้าตาล A4 ขยายขา้ง          250

โครงการที่  8  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

11 กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ (ต่อ) 32,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูศิริยา
11.8  หมึกเคร่ืองปร้ิน PH แบบเทียบเท่า 6 กล่อง       5,400
11.9  หมึกเคร่ืองแฟกซ์ Brother 6กล่อง       5,400
11.10  สมุดทะเบียนหนงัสือรับ          140
11.11  สมุดทะเบียนหนงัสือส่ง          140
11.12  สมุดปกน ้าเงิน เบอร์2 เล่มหนา          400
11.13  ตรายาง ทะเบียนรับหนงัสือ          400
11.14  ตรายาง ส าเนาคู่ฉบบั          200
11.15  ตรายางส าเนาถูกตอ้ง  หมึกในตวั          200
11.16  ตรายางผูร่้าง/ผูพิ้มพ/์ผูต้รวจ          200
11.17  ตรายางช่ือและต าแหน่ง          280
11.18  ทินเนอร์ท าความสะอาดกระดานไวบอร์ด            25

12 กิจกรรมจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 1,300,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูภัคนลิน
12.1  ค่าจา้งครูอตัราจา้ง 438,720
12.2  ค่าจา้งลูกจา้งชัว่คราว 605,520
12.3  ค่าจา้งครูต่างชาติ 708,000
12.4  ค่าครองชีพ 216,000
12.5  ค่าประกนัสังคม 50 % 61,416

โครงการที่  8  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

13 กิจกรรมจ้างครูสอนดนตรี 60,000 ต.ค.-ก.ย.61 นายไพฑูรย์
14 กิจกรรมจัดซื้อวสัดุส านักงานวชิาการ 20,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูสุภาพรรณ์

14.1  ค่าจา้งท าไวนิล see through ขนาด 1x1.2 ตร.ม. จ านวน 4 ชุด 5,000
14.2  ค่าจา้งท าไวนิล see through ขนาด 1x2 ตร.ม. จ านวน 5 ชุด 10,000
14.3  ปรับปรุงบอร์ดวิชาการ 1 ชุด 5,000

15 กิจกรรมพัฒนาสารสนเทศและระบบส่ือสารงานกิจการนักเรียน 10,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูนวฤทธ์ิ
15.1  วิทยส่ืุอสาร I Com 5 ตวั 3,000.00 
15.2  นกหวีด ยีห่อ้ Fox 3,000.00 
15.3  โทรศพัทส่ื์อสารแบบตั้งโตะ๊ 2,000.00 

1,819,500

โครงการที่  8  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

รวม



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์
1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 6,000 ต.ค.-ส.ค.61 ครูเนติมา

1.1  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 5,600
1.2  ค่าเขา้เล่มเอกสาร 400

2 กิจกรรมงานสัมพันธ์ชุมชน 10,000 ต.ค.-ส.ค.61 ครูรอหมาด
2.1  สัมพนัธ์ชุมชน
       -  อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  2,200     
       -  เอกสาร 300        
       -  กระดาษโฟโตท าการ์ดอวยพรปีใหม่
2.2  เดิน - ว่ิง
        -  ค่าของรางวลั  1,000     
        -  อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม  3,000     
        -  กระดาษเกียรติบตัร
        -  ค่าไวนิลประชาสัมพนัธ์ 1,500     
2.3  จิบน ้าชายามเชา้
        -  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2,000     

3 กิจกรรมเครือข่ายผู้ท าคุณประโยชน์ทางวฒันธรรม มสว.2 สัมพันธ์ชุมชน 15,000 ต.ค.-ส.ค.61 ครูธวชัชัย
3.1  ค่ากรรมการตดัสินภายนอก 5 คน 3,000
3.2  ค่าจา้งท าวีดีโอผูท่ี้ไดรั้บรางวลั 3,000
3.3  รางวลัผูท้  าคุณประโยชน์ทางวฒันธรรมประเภทบุคคล 4,000
3.4  ถว้ยรางวลั “รางวลัสานศิลป์" 3,000
3.5  ค่าวสัดุท าสูจิบตัร 100 ฉบบั
3.6  ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 2,000

31,000

โครงการที่  9  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา   
ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ

งบประมาณ
ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

รวม



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4,000 ต.ค.-ส.ค.61 ครูสุดาพร
2 กิจกรรมนิเทศภายใน 2,000 ต.ค.-ส.ค.61 ครูณวลน้อย

2.1  ค่าถ่ายเอกสาร 700
2.2  ค่าของรางวลั 1,300

3 กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 60,000 พ.ย.60-ส.ค.61 ครูกันตพงษ์
4 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 8,450 พ.ย.60-ส.ค.61 ครูสุรีพร
5 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 45,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูสุรีพร

5.1  วสัดุอุปกรณ์และการด าเนินการจดักิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 14,000 28,000
5.2  การจดัแสดงนิทรรศการ 3,000

119,450

โครงการที่  10  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

รวม



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

1 กิจกรรมพัฒนาโรงอาหาร 144,000 ต.ค.60-ก.ย.61 ครูจินตนา
2 กิจกรรมปรับปรุงส านักงานพยาบาล 13,500 ต.ค.60-ส.ค.61 ครูลดาวลัย์(กาญจนะ)

2.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์อออินวนัจ านวน 1 ชุด 13,500
3 กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนคุณภาพคณติศาสตร์ 20,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูเทีย่งทอง

3.1  วสัดุอุปกรณ์ชุดฝึกโครงงานคณิตศาสตร์ 2,500
3.2  ชุดคิทการฝึกพีชคณิตบลูลีน 1,000
3.3  อุปกรณ์ชุดฝึกดิจิตอลทางคณิตศาสตร์ 2,500
3.4  Hardisk ,Ram ,Power Supply 5,000

4 กิจกรรมปรับปรุงห้องเรียนภาษาไทย   ( ห้อง  422 -  426 ) 5,000 พ.ค.-ก.ค.61 ครูสุวมิล
4.1  กระดาษโปสเตอร์คละสี 60 แผ่น 300
4.2  ดอกไมต้กแต่ง   40ห่อ 1,400
4.3  กระดาษกาวยน่ 10 มว้น 350
4.4  สต๊ิกเกอร์ตีเส้น 20 มว้น 600
4.5  กระดาษขาว – เทา  30 แผ่น 300
4.6  กระดาษกาวสองหนา้  4  มว้น 1,000
4.7  สีน ้าทาไม ้2 กระป๋อง 800
4.8  แปรงทาสี  5 อนั 250

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

โครงการที่  11  พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

5 กิจกรรมพัฒนาบรรยากาศแหล่งเรียนรู้และการประชาสัมพันธ์(MEP) 7,500 ต.ค.60-ก.ย.61 ครูฟูไรดา
5.1  จดัซ้ือวสัดุเพ่ือการปรับปรุงพฒันาบรรยากาศหอ้งเรียน
       -  ค่ากระดาษ A4 จ านวน 3 ลงั / กระดาษปกสี 3 แพค็ 1,000
       -  ค่าวสัดุอุปกรณ์ 1,000
       -  ค่าไวนิลความรู้ 1,000
       -  ค่าซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ 3,000
5.2  จดัซ้ือจดัจา้งท าส่ือประชาสัมพนัธ์โครงการ MEP
       -  แผ่นพบัประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 50 ชุด 500
       -  บอร์ดความรู้เน่ืองในวนัส าคญัร่วมกบัอบจ.สงขลา 1,000

6 กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์ 20,000 ต.ค.-ส.ค.61 ครูณวลน้อย
6.1  จดับูรณาการการเรียนการสอน 5,000 5,000
6.2  ค่าถ่ายเอกสาร 1,000
6.3  จดัอบรมครู 5 องคป์ระกอบ 3 สาระ 9,000

7 กิจกรรมป้ายนิเทศแหล่งเรียนรู้วนัส าคญัของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 15,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูยาวี
จดัซ้ือวสัดุ  อุปกรณ์ 5,000
จดัท าบอร์ดป้ายนิเทศใหค้วามรู้ในหอ้งเรียน 441-445 10,000

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

โครงการที่  11  พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

8 กิจกรรมพัฒนางานอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม ครูพนมยงค์
8.1  งานจดัท าคอกสวนหยอ่มบริเวณลานช าพลา หนา้อาคารเรียน 3 10,000 พ.ย.60-ก.ย.61 ครูพนมยงค์
8.2  งานปรับซ่อมทางเดินและคูระบายน ้าทางเดินหลงัอาคาร 1 5,000 พ.ย.60-ก.ย.61 ครูพนมยงค์
8.3  งานปรับซ่อมเปล่ียนประตูหอ้งน ้านกัเรียนชาย 40,000 พ.ย.60-ก.ย.61 ครูพนมยงค์
8.4  งานติดตั้งพดัลมเพดานโรงอาหาร 65,000 พ.ย.60-ก.ย.61 ครูพนมยงค์
8.5  งานปรับปรุงซ่อมแซมซุม้ป้ายนิเทศหนา้อาคารเรียน 3 15,000 พ.ย.60-ก.ย.61 ครูพนมยงค์
8.6  งานจดัท าท่ีเก็บไมก้วาดนกัเรียนประจ าเขตพ้ืนท่ี 43,000 พ.ย.60-ก.ย.61 ครูพนมยงค์
8.7  งานซ่อมบ ารุงโตะ๊-เกา้อ้ีนกัเรียนประจ าปี 10,000 พ.ย.60-ก.ย.61 ครูพนมยงค์
8.8  งานซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ีทัว่ไป 20,000 พ.ย.60-ก.ย.61 ครูพนมยงค์
8.9  งานจดัซ้ือวสัดุส าหรับท าความสะอาด 55,000 พ.ย.60-ก.ย.61 ครูสิริกานต์
8.10  งานจดัท าปุ๋ ยและวสัดุอุปกรณ์ในการดูแลรักษาตน้ไม้ 5,000 พ.ย.60-ก.ย.61 ครูสิริกานต์
8.11  งานจดัตกแต่งสวนหยอ่ม 9,000 พ.ย.60-ก.ย.61 ครูสิริกานต์
8.12  งานจดัท าผา้ส าหรับประดบัตกแต่งในกิจกรรมต่างๆ 20,000 พ.ย.60-ก.ย.61 ครูสิริกานต์
8.13  งานจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นต่อการจดัสถานท่ีในกิจกรรมต่างๆ 10,000 พ.ย.60-ก.ย.61 ครูสิริกานต์
8.14  งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 72,000 พ.ย.60-ก.ย.61 ครูณฐัพล
8.15  งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร 20,000 พ.ย.60-ก.ย.61 ครูณฐัพล
8.16  งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อส่งน ้าภายในโรงเรียน 10,000 พ.ย.60-ก.ย.61 ครูณฐัพล
8.17  งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบผลิตน ้าประปาภายในโรงเรียน 35,000 พ.ย.60-ก.ย.61 ครูณฐัพล

โครงการที่  11  พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

8 กิจกรรมพัฒนางานอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม (ต่อ) ครูพนมยงค์
8.18  งานพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) 123,100 พ.ย.60-ก.ย.61 ครูชยณฐั
8.19  งานปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในโรงเรียน 30,000 พ.ย.60-ก.ย.61 ครูเนติมา
8.20  งานตรวจสภาพ บ ารุง ซ่อมแซมรถยนตข์องโรงเรียน 30,000 พ.ย.60-ก.ย.61 ครูกนัตพงษ์
8.21  งานต่อ พรบ./ประกนัและภาษีรถยนตป์ระจ าปี 38,000 พ.ย.60-ก.ย.61 ครูกนัตพงษ์
8.22  งานปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรือนท่ีช ารุด 10,000 พ.ย.60-ก.ย.61 ครูมูหนะ
8.23  งานปรับปรุงวสัดุอุปกรณ์ศูนยเ์ทคโนโลยกีารศึกษา 30,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูชยณฐั

930,100

โครงการที่  11  พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

รวม



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

1 กิจกรรมพัฒนางานประกันคุณภาพในโรงเรียน 10,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูณวลน้อย
1.1   เคร่ืองพิมพ์ 5,000
1.2  ค่าถ่ายเอกสาร/เขา้เล่ม รายงานประจ าปีและสารสนเทศอยา่งละ 10 เล่ม 3,000
1.3  หมึกพิมพ์ 2,000

2 กิจกรรมจัดท าสารสนเทศประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน สารกันเกรา 32,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูเนติมา
3 กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 4,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูขนิษฐา

46,000

โครงการที่  12  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

รวม



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

1 กิจกรรมประชุมสัมมนากลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ (นิทรรศการทางวชิาการ)100,000 พ.ย.-ก.ย.61 ครูภัคนลิน
1.1  ค่าเบ้ียเล้ียงครูและบุคลากร 40 คน 19,200
1.2  ค่าลงทะเบียน40 คน 40,000
1.3  ค่าเช่าท่ีพกั  2 คืน จ านวน 20 หอ้ง 20,000
1.4  ค่าเช่าเหมารถยนต1์ คนั จ  านวน 3 วนั 39,000
1.5  ค่าของท่ีระลึก 2  ช้ิน 2,000
1.6  ค่าชุดการแสดงแลกเปล่ียนวฒันธรรม 10 ชุด 10,000

2 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ 10,000 ม.ค.-ก.พ.61 ครูพิไรพร
2.1  ค่าของท่ีระลึก/ของฝาก 5,000
2.2  ค่าอาหารครูและนกัเรียนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีจ  านวน 15 คน 4,500
2.3  ค่าเอกสาร 500

3 กิจกรรมเตรียมความรู้สู่สถาบันการศึกษาและการประกอบอาชีพ 5,000 พ.ย.-ส.ค.61 ครูพิไรพร
4 กิจกรรมการเตรียมตัวสู่ร้ัวอุดมศึกษา 6,000 พ.ย.-ส.ค.61 ครูลภัสรดา

4.1  ค่าพาหนะ 6,000
5 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 260,000 ธ.ค.-ม.ค.61 ครูรัตน์ตยา

5.1  ค่าจดักิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้  นกัเรียน 1300 คน  คนละ 200 260,000
6 กิจกรรรมค่ายวทิยาศาสตร์ระดบัม.ปลาย 25,000 พ.ค.-ก.ย.61 ครูสุรีพร

6.1  ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการจดักิจกรรม และไวนิล 13,000
6.2  ค่าอาหารและอาหารวา่ง 2 วนั 12,000

โครงการที่  13  สร้างเสริม  สนับสนุน  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

7 กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นด้วยวธีิการทางประวตัิศาสตร์ 20,000 พ.ค.-ก.ย.61 ครูสุรัตน์
7.1  ค่าจา้งเหมารถ 10,000
7.2  ค่าเอกสารประกอบการศึกษา 2,000
7.3  ค่าของท่ีระลึกวิทยากร 2,000
7.4  ค่าอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ 2,000
7.5  ค่าอาหารตลอดการเดินทางทศันะศึกษา 4,000

426,000

โครงการที่  13  สร้างเสริม  สนับสนุน  พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

รวม



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

1 กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ 100,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูดวงเพ็ญ
1.1  วนัคลา้ยวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

       -  ค่าจา้งพิมพไ์วนิล 3,000
1.2  วนัปิยะมหาราช
       -  ค่าจดัท าพวงมาลา 3,000
1.3  วนัถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

       -  ถวายเงินร่วมท าบุญเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 3,000
1.4  วนัคลา้ยวนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

       -  ค่าจา้งพิมพไ์วนิล 3,000
1.5  วนัคลา้ยวนัประสูติ พระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา
        -  ค่าจา้งพิมพไ์วนิล 3,000
1.6  วนัคลา้ยวนัประสูติ พระเจา้หลานเธอ   พระองคเ์จา้สิริวณัณวรีนารีรัตน์
        -  ค่าจา้งพิมพไ์วนิล 3,000
        -  ค่าอาหารรับรองแขก 1,000
        -  ค่ากรอบเกียรติบตัร 500
1.7  วนัคลา้ยวนัประสูติ พระเจา้หลานเธอ  พระองคเ์จา้ทีปังกรรัศมีโชติ
        -  ค่าจา้งพิมพไ์วนิล 3,000

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

โครงการที่  14  ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

1.8  วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย วรางกูร

        -  ค่าจา้งพิมพไ์วนิล 3,000
        -  ค่าอาหารรับรองแขก 1,000
        -  ค่าอาหารกลางวนัครู นกัเรียน แขกผูมี้เกียรติ 50,000
        -  ทุนพระราชทาน 10,000
        -  จตุปัจจยัถวายพระสงฆ์ 3,000
        -  ค่าวสัดุจดัสถานท่ี 5,000
1.9  วนัเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินีนาถ
        - ค่าจา้งพิมพไ์วนิล 3,000
1.10  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอ่ืน ๆ  ตลอดปีงบประมาณ 61 10,000
1.11  จดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ส าหรับจดัท าซุม้เทิดพระเกียรติ
1.12  จดัซ้ือซุม้เทิดพระเกียรติรัชกาลท่ี 10 บริเวณหนา้โรงเรียน 2,000 2,000
1.13  วสัดุตกแต่งหอ้งเฉลิมพระเกียรติ 15,000 15,000
1.14  นิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนรู้กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถมัภฯ์ 40,000 10,000
1.15  ค่ายองคร์วม 40,000

โครงการที่  14  ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

2 กิจกรรมรับประกาศนียบัตรนักเรียนช้ัน ม.3 0 ต.ค.-ก.ย.61 ครูสุรีพร
3 กิจกรรมรับประทานประกาศนียบัตรนักเรียนช้ัน ม.6 20,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูภัคนลิน

3.1  ค่าเบ้ียเล้ียงครูและบุคลากร  จ  านวน 15  คน เงินนอก 20,000
3.2  ค่าลงทะเบียนรายหวัของนกัเรียน  132 คน 198,440 26,400
3.3  ค่าเช่าท่ีพกัเหมาจ่าย  3 วนั 5,000
3.4  ค่าเช่าเหมารถยนต ์ 2 คนั 104,000
3.5  ค่าอาหารนกัเรียน 132 คน จ านวน 8 ม้ือ 42,240
3.6  ค่ารูปถ่ายนกัเรียน  132 รูป 6,600
3.7  ค่าประกนัชีวิตนกัเรียน  จ  านวน 132 คน 13,200
3.8  ค่าของท่ีระลึกต ารวจทางหลวง  จ  านวน 2 ชุด 1,000

120,000

โครงการที่  14  ส่งเสริมอัตลักษณ์ของโรงเรียน

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

รวม



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์
1 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมการสอนวชิาเกษตร 38,320 ต.ค.-ก.ย.61 ครูมูหนะ

1.1  เคร่ืองอดักอ้นเห็ด 17,000
1.2  แกลบด า  50  กระสอบ 3,000
1.3  ชุดน ้ายาลา้งจาน 4 ชุด 1,120
1.4  ถุงด า 10 กก. 600
1.5  กระถางขนาด 8 น้ิว 500 ใบ 5,000
1.6  กาบมะพร้าวสับ  20  กระสอบ 800
1.7  ขยุมะพร้าว  20  กระสอบ 800
1.8  ข้ีววั 40  กระสอบ 2,000
1.9  ข้ีไก่แกลบ 80  กระสอบ 2,000
1.10  แกลบดิบ 20  กระสอบ 2,000
1.11  ร าละเอียด 6  กระสอบ 2,100
1.12  กากน ้าตาล 1 แกลลอน 700
1.13  อีเอ็ม 2  แกลลอน 600
1.14  เมล็ดพนัธุ์ผกัคละชนิด 600

2 กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สาขาเกษตรกรรม 14,700 ต.ค.-ก.ย.61 ครูอธิศ
2.1  ลูกรังอยา่งดี 2 รถ 5,000
2.2  ระบบใหน้ ้าแปลงดอกไม(้เคร่ืองตั้งเวลา ท่อน ้า หวัสปริงเกอร์) 5,000
2.3  ปุ๋ ยคอก 2,000
2.4  เมล็ดพนัธ์ผกั ดอกไม้ 700
2.5  ถุงช า กระถาง 2,000

53,020

โครงการที่  15  ส่งเสริมเอกลักษณ์ของโรงเรียน
ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ

งบประมาณ
ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

รวม



ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์

1 กิจกรรมพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 650,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูชยณฐั
1.1  ปรับปรุงหอ้งแม่ข่ายserver/อุปกรณ์เครือข่าย/ระบบอินเตอร์เน็ตทุก 50,000
1.2  ติดตั้งเหล็กดดัหนา้ต่างดา้นทิศตะวนัตก/ผา้ม่าน 100,000
1.3  จดัซ้ือคอมพิวเตอร์ใหม่ส าหรับการเรียนการสอน 340,000
1.4  อะไหล่คอมพิวเตอร์ส าหรับซ่อม 50,000
1.5  อุปกรณ์ต่อพว่งกลอ้งถ่ายภาพ/กลอ้ง VDO 20,000
1.6  ซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ/ช ารุด 30,000
1.7  ปรับปรุงกลอ้งวงจรปิดหอ้งปฏิบติัการคอมฯ (โดนฟ้าผ่าเม่ือช่วงปิด 20,000
1.8  อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดตูเ้หล็กใส่อุปกรณ์จดัเก็บ 10,000
1.9  จดัค่ายการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ 20,000
1.10  ค่าตอบแทนนกัเรียนช่วยซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ (ตลอดปีการศึกษา) 10,000

2 กิจกรรมซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ศูนย์เทคโนโลยทีางการศึกษา 30,000 ต.ค.-ก.ย.61 ครูศุกภัสสร
2.1  ไมโครโฟนไร้สาย(ชุด) หอ้งศูนยไ์ร้พรมแดน/ศูนยเ์ทคฯ/หอประชุม 21,000
2.2  ตูเ้หล็กเก็บอุปกรณ์ต่างๆ 9,000

680,000

โครงการที่ 16 พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ที่ ช่ือกิจกรรม / รายการ งบอนุมัติ
งบประมาณ

ระยะเวลา ผู้รับผดิชอบ

รวม






































































































































































