
ที่
แผนงาน/งาน/โครงการ งบประมาณที่ขอ

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 220,000.00 130,000.00 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
   1) กจิการยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน
     - ค่าย 0,ร,มส. 1,000.00
     - ปรับพืน้ฐาน ม.1, ม.4 5,200.00
     - ติว O-NET, NT 22,000.00
     - สอบ Pre O-NET 3,000.00
     - คลังขอ้สอบ 0.00
     - เสริมสร้างขวัญและก าลังใจนักเรียน 13,800.00
   2) เติมความรู้สู่ชุมชน 10,000.00 6,000.00

     - ส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยกีบัโรงเรียน
เครือขา่ย (โรงเรียนประถม)

   3) ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ (แขง่ขนัทักษะ) 80,000.00 50,000.00

   4) กจิกรรมนิเทศการสอนและวิจยัเพือ่พฒันา
คุณภาพการศึกษา

5,000.00 3,000.00

   5) พฒันางานวิชาการพร้อมสู่การจดัการเรียนรู้ 80,000.00 50,000.00
     - จดัหาวัสดุอปุกรณ์
     - จดับรรยากาศห้องส านักงาน
โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 74,000.00 40,000.00 นางสาวรัศมี อมวัง
   1) กจิกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 31,500
   2) กจิกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 3,000
   3) กจิกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 37,000
   4) กจิกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์ 2,500
   5) กจิกรรมชุมนุม 0
โครงการนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ open
house

27,000.00 20,000.00 นางสาวรัศมี อมวัง

   - จดักจิกรรมแสดงผลงานวิชาการ
โครงการส่งเสริมพัฒนางานแนะแนว 15,000.00 10,000.00 นางเกยูร ชูทอง
   - แนะแนวศึกษาต่อ 1,500.00
   - เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในฝัน 1,500.00
   - ปัจฉมินิเทศ 7,000.00
   - ฝึกประสบการณ์อาชีพนักเรียน ม.3 5,000.00
โครงการโรงเรียนธนาคาร 0.00 0.00
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สรุปงบประมาณที่โรงเรียนได้รับจัดสรรตามแผนงาน/งาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2563

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
กลุ่มบริหารงานวิชาการ

5



ที่
แผนงาน/งาน/โครงการ งบประมาณที่ขอ
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ผู้รับผิดชอบโครงการ

   - จดักจิกรรมโรงเรียนธนาคาร
โครงการพัฒนาห้องสมุด มาตรฐาน 3D 37,000.00 20,000.00 นางเฉลิมศรี รงรัตน์
   1) ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6,000.00
     - จดัหาส่ือส่ิงพมิพ์
   2)  กจิกรรมปรับปรุงห้องสมุด 5,000.00
     - จดัซ้ือวัสดุ
   3) ซ่อมบ ารุงส่ืออเิล็กทรอนิกส์ภายในห้องสมุด 20,000.00
     - จดัซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์
   4) ส่งเสริมรักการอา่น 6,000.00
     - จดักจิกรรมส่งเสริมรักการอา่น
โครงการยกระดับผลการเรียนรู้ภาษาไทย 33,810.00 20,000.00 นางสาวสุภาภรณ์ ชูหนู
   1) กจิกรรมร าลึกสุนทรภู ่"รักษ์ภาษาไทย 15,110.00
   2) ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาไทย 4,200.00
   3) ส่งเสริมการอา่นออก-เขยีนได้ 2,500.00
   4) ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 2,000.00
   5) พฒันาห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ 10,000.00

โครงการยกระดับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

60,000.00 30,000.00 นายยงยุทธ สิทธิชัย

   1) กจิกรรมยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 30,000.00
     - ค่ายคณิต “โลกกว้างทางคณิตศาสตร์” 20,000
     - สอนปรับพืน้ฐานและสอนเสริมความรู้เพิม่เติม
ในวิชาคณิตศาสตร์

4,000

     - ส่งเสริมการเขา้ร่วมแขง่ขนัทักษะของหน่วยงานต่างๆ 2,000
     - สัปดาห์คณิตศาสตร์ 2,000
     - ท่องสูตรคูณ 0
     - เวทคณิต 0
     - คลีนิคคณิตศาสตร์ 2,000
   2) กจิกรรมพฒันาครูกา้วสู่สากล 0
   3) กจิกรรมพฒันาทักษะทางคณิตศาสตร์ 10,000
     - จดัหาเกมส์ฝึกทักษะการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจ5,000
     - กจิกรรมแขง่ขนัทักษะการเรียนรู้ 5,000
   4) กจิกรรมพฒันาส่ือการเรียนการสอน 10,000
     - จดัท า/จดัหาส่ือ นวัตกรรมการเรียนรู้
   5) ปรับปรุงพฒันาห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์และ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

10,000.00
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โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล

435,225.00 50,000.00 นางคนึง ทองบุญชู

   1) ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร์ 0.00
   2) ค่ายอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ 42,700.00
   3) สัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6,000.00
   4) จดัซ้ือ/จดัหาวัสดุอปุกรณ์และสารเคมี 26,525.00
   5) ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

360,000.00
โครงการหุน่ยนต์ 50,000.00 50,000.00 ว่าที ่ร.ต. ยุทธพงศ์ ชนะศึก
   - จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส าหรับการท าหุน่ยนต์ 40,000.00
   - จดัอบรมครูและนักเรียนโรงเรียนเครือขา่ย 10,000.00
โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 18,000.00 10,000.00 นางเฉลิมศรี รงรัตน์
   1) กจิกรรมยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
     - จดัซ้ือหนังสือเตรียมสอบ o-net 2,000.00
     - จดัซ้ือหนังสือ Thai Atlas   world 5,000.00
   2) กจิกรรมงามอยา่งไทย 4,000.00
   3) กจิกรรมแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหาดส าราญ
     - ส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น 2,000.00
   4) กจิกรรมสอบธรรมศึกษา
     - วัสดุส าหรับการสอบ 1,000.00
     - จดัหาหนังสือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี โท  เอก   2,000.00
   5) กจิกรรมวันส าคัญของไทย
     - จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ส าหรับการจดักจิกรรม 2,000.00
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 6,000.00 3,000.00 นางเฉลิมศรี รงรัตน์
   - จดัท าหนังสือสวดมนต์แปลฉบับนักเรียน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม 6,000.00 3,000.00 นางเฉลิมศรี รงรัตน์
   - จดักจิกรรมโครงงานคุณธรรมระดับห้องเรียน
   - เยี่ยมเยยีนโรงเรียนเครือขา่ยทีร่่วมท า MOU
ด้วยกนั จ านวน 8 โรงเรียนโครงการบริหารจัดการการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา

12,000.00 7,000.00 นายสิริ ค าทอง
   - จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์ท าชั้นเกบ็อปุกรณ์ 3,000.00
   - จดัซ้ืออปุกรณ์การเรียนการสอน 9,000.00
โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา 190,000.00 120,000.00 นายสิริ ค าทอง
   - ความเป็นเลิศด้านกฬีา 30,000.00
   - กฬีาสี 150,000.00
   - ค่ายกฬีา 10,000.00
โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 3,000.00 2,000.00 นายสิริ ค าทอง
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   - ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 3,000.00
โครงการพัฒนางานกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ 20,000.00 10,000.00 นางรัศมี ปราบเสร็จ
   - งานเกษตร 5,000
   - งานช่าง 5,000
   - งานคหกรรม 5,000
   - งานประดิษฐ์ 5,000
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ 10,000 6,000.00 นางรัศมี ปราบเสร็จ
   - ส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น 0
   - จดัซ้ือวัสดุฝึกอาชีพ 5,000
   - ฝึกปฏิบัติอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 5,000
โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะ
และดนตรี

87,000.00 50,000.00 นายฉัตรชัย จันทร์ทอง
   - จดัซ้ือครุภัณฑ์,วัสดุฝึกดนตรีสากล อปุกรณ์
บ ารุงรักษาเคร่ืองดนตรีไทย/สากล

84,000.00
   - พฒันาทักษะด้านศิลปะ 3,000.00
โครงการดนตรีพื้นเมืองเพื่อชุมชน 10,000.00 6,000.00 นายฉัตรชัย จันทร์ทอง
   - จดัซ้ือ/จดัหาชุดการแสดงรองแง็ง
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพไวโอลินส าเนียงใต้สู่สากล 53,000.00 30,000.00 นายฉัตรชัย จันทร์ทอง
   - จดักจิกรรมเขา้ค่ายฝึกซ้อมไวโอลินส าเนียงใต้

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

56,000.00 30,000.00 นางสาวกัสสมา ใจสมุทร

   1) ยกระดับผลสัมฤทธิท์างการเรียน
     - ค่ายภาษาต่างประเทศ English on Tour 20,000.00
     - English Corner 2,000.00
     - Merry Christmas & Happy New Year 15,000.00
     - ส่งนักเรียนร่วมแขง่ขนัทักษะภาษาต่างประเทศ 4,000.00
   2) ส่งเสริมและพฒันาการจดัการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ

5,000.00
   3) พฒันาและปรับปรุงห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ 10,000.00

โครงการส่งเสริมและพัฒนางานกิจการนักเรียน 67,500.00 40,000.00 นายประทีป เรียบร้อย
   - ส่งเสริมและพฒันางานกจิการนักเรียน 35,000.00
   - ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 30,000.00
   - กจิกรรมวันส าคัญต่างๆ 2,500.00
   - ลูกเสือเดินทางไกลต้านภัยยาเสพติด

8000 เงินนอก
งบประมาณ

โครงการ TO BE NUMBER ONE 7,000.00 5,000.00 นางสาวกัสสมา ใจสมุทร
   - การรณรงค์ปลูกจติส านึกและสร้างกระแสทีเ่อื้อ
ต่อการป้องกนัและแกไ้ขยาเสพติด

นอกงบ
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ผู้รับผิดชอบโครงการ

   - การสร้างภูมิคุ้มกนัทางจติใจ นอกงบ

   - การสร้างและพฒันาเครือขา่ยเพือ่การป้องกนัและ
แกป้ัญหายาเสพติด

7,000.00

โครงการโรงเรียนปลอดบุหร่ี 6,000.00 3,000.00 นายยงยุทธ สิทธิชัย
   - จดักจิกรรมรณรงค์การไม่สูบบุหร่ี
   - จดัท าป้ายไวนิล บอร์ดความรู้
โครงการสถานศึกษาสีขาว 5,000.00 3,000.00 นายยงยุทธ สิทธิชัย
   - วัสดุอปุกรณ์ส าหรับการจดักจิกรรม
โครงการโรงเรียนสุจริต 0.00 0.00 นายไพศาล นาคแป้น
   - กจิกรรมบริษัทสร้างการดี

1,503,535.00 698,000.00

โครงการจ้างครู บุคลากรและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจและความจ าเป็น

894,300.00 894,300.00 นายไพศาล นาคแป้น
   - ครูอตัราจา้ง (วิทย,์องักฤษ) 2 คน
   - ครูภาษาต่างประเทศ (จนี,องักฤษ) 2 คน
   - ครูพระสอนศีลธรรม
   - แม่บ้าน 2 คน
   - พนักงานขบัรถ
   - เจา้หน้าทีห่้องสมุดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตส่ือนวัตกรรมการ
เรียนรู้ แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 8,500.00 5,000.00 นางสาวจรีุรัตน์ สงด้วง
   - อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกบัการผลิตส่ือ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาการค านวณและโค้ดด้ิง 25,000.00 15,000.00 นายอาทิตย์ รมทอง

   - อบรมเชิงปฏิบัติการ 0.00

โครงการการขับเคล่ือนกระบวนการ"ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ"(PLC) สู่สถานศึกษาเพื่อยกระดับ
การศึกษาส าหรับครู

1,000.00 1,000.00 นางสาวนิรมล วงษ์มาก

   - ประชุมเชิงปฎิบัติการ PLC

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร (English We Can)

4,300.00 3,000.00 นางสาวกัสสมา ใจสมุทร

   - การอบรมพฒันาทักษะการใช้ภาษาองักฤษเพือ่
การส่ือสาร

โครงการพัฒนาบุคลากร 110,000.00 60,000.00 นายไพศาล นาคแป้น

4

26

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีความสามารถในการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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รวมโครงการแผน 1

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานบุคลากร



ที่
แผนงาน/งาน/โครงการ งบประมาณที่ขอ

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร

ผู้รับผิดชอบโครงการ

   - อบรม สัมมนา 50,000.00
   - ศึกษาดูงาน 50,000.00
   - เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ 5,000.00
   - จดัซ้ือจดัหาวัสดุ 5,000.00
รวมโครงการแผน 2 1,043,100.00 978,300.00

โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผลประเมินผล 30,000.00 15,000.00 นางสาวจุรีรัตน์ สงด้วง
    - งานทะเบียนและฐานขอ้มูลนักเรียน 26,000.00
    - การวัดและประเมินผล 1,000.00
    - งานรับนักเรียน 3,000.00
โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5,000.00 3,000.00 นางสาวนิรมล วงษ์มาก
   - ค่าจดัท า/ปรับปรุงพฒันาหลักสูตรฯ
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการเรียนร่วม นอกงบ

น.ส. มณีจ้นทร์ ทอง
เหมือน

   - กจิกรรมการจดัการเรียนร่วม
   - กจิกรรมจดัหา ผลิตและใช้เทคโนโลย ีส่ิงอ านวย
ความสะดวก ส่ือ บริการ และ ความช่วยเหลืออื่นใด
โครงการบริหารจัดการเงินประมาณส่วนกลาง 130,000.00 70,000.00 นางอชัรีวรรณ ค าทอง
    - จดัเตรียมวัสดุ-ครุภัณฑ์ 100,000.00
    - ซ่อมบ ารุงวัสดุ-ครุภัณฑ์ 30,000.00

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 20,000.00 10,000.00 นายอาทิตย์ รมทอง
  1) กจิกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 5,000.00
    - เลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่
    - ลานกจิกรรม และกฬีาต้านยาเสพติด
   2) กจิกรรมทัศนศึกษา 15,000.00
     - ศึกษาดูงานกจิกรรมสภานักเรียน

โครงการบริหารจัดการกลุ่มงบประมาณ 25,000.00 10,000.00 นางอัชรีวรรณ ค าทอง
   - งานจดัเตรียมวัสดุ-ครุภัณฑ์ 20,000.00
   - งานบริหารและควบคุมการเงินและการพสัดุ 5,000.00
โครงการบริหารจัดการงานสาธารณูปโภค 666,000.00 666,000.00 นางอัชรีวรรณ ค าทอง
   - ค่าไฟฟา้ 600,000.00 600,000.00
   - ค่าโทรศัพท์ 6,000.00 6,000.00
   - ค่าอนิเตอร์เน็ต 60,000.00 60,000.00
โครงการยานพาหนะและการบ ารุงรักษา 130,000.00 130,000.00 นางอัชรีวรรณ ค าทอง
   - น้ ามันเชื้อเพลิง 100,000.00 100,000.00

6

1

3

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

4

5

8

2

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

6

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

7



ที่
แผนงาน/งาน/โครงการ งบประมาณที่ขอ

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร

ผู้รับผิดชอบโครงการ

   - ค่าซ่อมบ ารุง 30,000.00 30,000.00

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 90,000.00 50,000.00 นายศิริศักด์ิ สงวนศักด์ิ
   - จดัซ้ือจดัหาวัสดุ อปุกรณ์ท าความสะอาด 12,000.00
   - ซ่อมแซมไฟฟา้ น้ าปะปา 42,000.00
   - ปรับสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน 36,000.00
พัฒนาและปรับปรุงระบบมัลติมีเดียและแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน

50,000.00 30,000.00 นายอาทิตย์ รมทอง

ติดต้ังระบบมัลติมีเดียพร้อมอปุกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ห้องโสตทัศนศึกษา

50,000.00

โครงการจัดซ้ือเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์พยาบาล 10,000.00 6,000.00 นางสาวรัศมี อมวัง
   - จดัซ้ือเวชภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์พยาบาล

12 โครงการอาหารกลางวัน 0.00 0.00 นางจินตนา ไทยประดิษฐ
โครงการ 5 ส. 10,000.00 6,000.00 นายฉัตรชัย จันทร์ทอง
   - จดัซ้ือวัสดุและอปุกรณ์ท าความสะอาด

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 10,000.00 6,000.00 นายรณชัย แสงเจริญกุล
   - จดัประชุมอบรม พฒันาความรู้เร่ืองการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา

2,000.00
   - จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี

2,000.00
   - จดัท าระบบขอ้มูลสารสนเทศและให้บริการ 4,000.00
   - ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
และจดัท ารายงานผลการประเมิน

2,000.00
โครงการประชุมกรรมการสถานศึกษา 0.00 0.00 นายรณชัย แสงเจริญกุล
   - อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม
โครงการพัฒนางานสารบรรณ 5,000.00 3,000.00 นายรณชัย แสงเจริญกุล
   - หมึกพมิพ์ 0.00
   - อปุกรณ์ส านักงาน 0.00

1,181,000.00 1,005,000.00

โครงการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 10,000.00 6,000.00 นางสาวรัศมี อมวัง
   - จดัหา/จดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ในการด าเนินการ
โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 10,000.00 6,000.00 นางสาวรัศมี อมวัง
   - จดัหา/จดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ในการด าเนินการ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมและป่าชายเลน 5,000.00 3,000.00 นางสาวเอื้ออารี มนตลักษณ์
   - จดัซ้ือ จดัหาวัสดุอปุกรณ์และสารเคมี นางสาวมณีจันทร์ ทองเหมือน
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป

3

รวมโครงการแผน 3

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

2
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1

กลุ่มงานอ านวยการและแผนงาน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการบริการด้านต่างๆ สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ



ที่
แผนงาน/งาน/โครงการ งบประมาณที่ขอ

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 0.00 0.00 ครูสิริ ค าทอง
   - จดัหา/จดัซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ในการด าเนินการ 0.00
ประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์โลกทัศน์ 15,000.00 10,000.00 นายอาทิตย์ รมทอง
   - ปรับปรุงห้องประชาสัมพนัธ์ 1,000.00
   - จดับอร์ดประชาสัมพนัธ์ตามโอกาส 2,000.00
   - ไวนิลกจิกรรมของโรงเรียน 12,000.00
โครงการธนาคารขยะ 5,000.00 3,000.00 นางสาวมณีจันทร์ ทองเหมือน
   - จดัซ้ือ จดัหาวัสดุอปุกรณ์ในการด าเนินการ

45,000.00 28,000.00

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้”

15,000.00 10,000.00 นางสาววิมลพัชร สุวรรณวัฒน์
   - จดัหาส่ือ วัสดุอปุกรณ์
โครงการ STEM ศึกษา 5,000.00 3,000.00 นางฤวลีย์ มณีรัตน์
   1) นักเรียนแบ่งกลุ่มออกแบบสร้างชิ้นงาน STEM
   2) น าเสนอผลงาน STEM
โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพ 12,000.00 7,000.00 นางสาวรัศมี อมวัง
   - จดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์

32,000.00 20,000.00
3,804,635.00 2,729,300.00

งบส ารองจ่าย 79,320.00
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4

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

3

รวมโครงการแผน 5
รวมโครงการทั้งหมด
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รวมโครงการแผน 4
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2

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้มีทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต



กลุ่มบริหารงานวิชาการ





ว่าที ่ร.ต. ยุทธพงศ์ ชนะศึก



นางสาวกัสสมา ใจสมุทร

นางสาวกัสสมา ใจสมุทร



นางสาวกัสสมา ใจสมุทร



นางสาวนิรมล วงษ์มาก



นางจินตนา ไทยประดิษฐ

นายรณชัย แสงเจริญกุล

นายรณชัย แสงเจริญกุล

นายรณชัย แสงเจริญกุล

นางสาวเอื้ออารี มนตลักษณ์
นางสาวมณีจันทร์ ทองเหมือน



นางสาวมณีจันทร์ ทองเหมือน

นางสาววิมลพัชร สุวรรณวัฒน์


